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         Protokół Nr 40/2017 Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

         Protokół Nr 40/2017 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

         Protokół Nr 37/2017 Komisji Praworządności 
 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 19 października 2017 roku 
________________________________ 

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

 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.10. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na XLII sesję Rady Miasta Konina.  
2. Sprawy bieżące. 

 
 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodniczący Komisji Rodziny 

i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Krystian MAJEWSKI, przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI.  

 
 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powitał 
wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty 
porządku obrad XLII Sesji Rady Miasta Konina. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 4 - DRUK Nr 610  

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Creative Teaching 

Methods Applying Film and Drama At School” w ramach programu Erasmus+ 

(druk nr 610). 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS 
o przedstawienie projektu uchwały poprosił z-cę kierownika Wydziału Oświaty Piotra 
Piekarczyka. 

 
Z-ca kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Ja na początku 

przetłumaczę tę nazwę „Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów 
dramy”. Drama to jest taka metoda uczenia, doskonalenia umiejętności współpracy z innymi 
ludźmi. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Program Europejski na rzecz 
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kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu. W tym projekcie będą udział brali uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 15, a dokładnie 18 uczniów i 2 nauczycieli. Z tych pieniążków będą 
odbywały się różne szkolenia, wyjazdy do takich krajów jak Hiszpania, Austria. Również 
uczniowie z tamtych krajów przyjadą do nas w formie wymiany. Ta kwota, to jest w tej 
chwili  
25.685,00 euro, to jest 109 852,18 zł. Gimnazjum Nr 2 podpisało umowę jako szkoła 
pierwsza.” 

 
   Radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja rozumiem, że produktem końcowym tej 

wymiany, jeżeli mamy zastosowanie filmu, to będzie jakaś forma filmowa?”  
 

 
Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Projekt tak 

zakłada.” 
 

Radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Mam nadzieję, że to będzie można obejrzeć.” 

 
Radny Witold NOWAK, cytuję: „Były też projekty realizowane z konińskimi 

szkołami i to właśnie było Gimnazjum Nr 2 i pojawił się taki krótki filmik realizowany przez 
uczniów i myślę, że podobnie będzie tutaj.” 

 
 
Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań.  
 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

8 głosami „za”. 

 

 

Pkt 5 - DRUKI Nr 611 i 612  

 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr  611); 

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

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Kazimierza LEBIODĘ -  
z-cę Skarbnika Miasta.  
 

Głos zabrał z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Chciałem jeszcze uzupełnić. 
To, co zostało powiedziane przez Pana skarbnika, zostanie jeszcze na sesji rozbudowane 
o autopoprawkę, która wynika z tego, że sprawozdawczość za miesiąc wrzesień jest na dzień 
10 października. Postaramy się, żeby Państwo jeszcze przed sesją tą autopoprawkę otrzymali. 
Sprawozdawczość ma wpływ na decyzję, co do zmian w budżecie placówek oświatowych. 
Nie mogliśmy tego zrobić w cyklu wcześniejszym, stąd informuję o tym Państwa teraz.”  

 
Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Zawsze, kiedy są nowe pieniądze, to zawsze ten 

pomysł jest witany z ogromną radością. Te 100 tys. zł rzeczywiście jest to dobry pomysł. 
Chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy my już dzisiaj mamy beneficjenta tej kwoty? 
Czy zakładamy, że jakieś osoby się pojawią? Czy są jakieś sygnały? Dlaczego się pytam? Bo 
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tak dyskutujemy na ten temat, żeby zwiększyć zainteresowanie. Może jest właśnie skutek tej 
debaty, tej dyskusji.” 

Z-ca Skarbnika Miasta Kazimierz LEBIODA, cytuję: „To zadanie realizowane jest 
głównie przez PWiK. PWiK przygotowuje wszystkie dokumenty pod tą małą inwestycję. 
Z informacji z PWiKu wiemy, że ewentualnie taka kwota może być jeszcze wykorzystana.” 

 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„To wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeżeli proszą o środki, to takie jest zapotrzebowanie 
i żeby w tym roku pogoda i środki finansowe pozwoliły, żeby te przyłącza powstały. I tak, jak 
powiedział Pan przewodniczący, cieszymy się z każdego tysiąca, który jest przeznaczany na 
te przyłącza.”  

 
Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja mam pytanie do punktu 4. Przy 

zmianach w budżecie gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600.357,50 zł. Interesuje 
mnie pozycja 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na wspieranie 
realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (zadania z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) 5.100 zł. Panie prezydencie 
ja się nie pytam przez przypadek, ponieważ 5.100 zł było rozliczone na przeprowadzenie 
badań powierzchniowych w dzielnicy Grójec i one nie zostały wykonane, a mamy już 
październik. Ja nie dostałem odpowiedzi oficjalnej, dlaczego tak się nie stało. Mam pytanie, 
czy ta kwota ma jakieś przełożenie czy jakiekolwiek podobieństwo w tematyce i co to właśnie 
jest za zwiększenie to 5.100 zł. 

Jeszcze jedno pytanie w budżecie powiatu, też punkt 4, zwiększa się plan wydatków 
o 460.560 zł. Pytanie odnośnie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  
150 tys. zł. Też chciałbym się dowiedzieć co to będzie.” 

 
Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Panie przewodniczący uważam, że skoro 

Pan radny spotyka się w gabinecie Pana prezydenta, uczestniczy Pan w tej rozmowie 
i otrzymuje Pan odpowiedź słowną, że nie będzie w tym roku przeprowadzonych badań przez 
Muzeum, to dla mnie jest jednoznaczne, że Pan otrzymał odpowiedź. Jeżeli Pan oczekuje na 
piśmie, to po dzisiejszej komisji ja to zrobię w formie pisemnej. I ta kwota została 
przeznaczona na inne zadanie.  

Jeżeli chodzi o bibliotekę, to Państwo pamiętacie, kiedy mówiliśmy o budżecie, 
mówiliśmy o wielu nagrodach jubileuszowych, które między innymi wypadały w tym roku. 
I ta kwota zostaje w tej chwili uruchomiona, daje możliwość spięcia całego budżetu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej do końca roku budżetowego 2017.”       

 
Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Panie prezydencie ja tą rozmowę 

pamiętam, pamiętam również rozmowę z Panem dyrektorem Muzeum. Troszeczkę inaczej 
wyszło, niż to widział Pan czy ja, czy prezydent Nowicki. Ta odpowiedź, o której Pan mówi, 
ona dotyczyła jednocześnie wniosku, który złożyłem teraz na rok 2018 plus ten, który nie 
został zrealizowany w 2017. Być może musimy się jeszcze raz spotkać i to doprecyzować.”  

 
Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja mam pytanie dotyczące pewnej kwestii, pierwsza, 

to wydatki bieżące związane z promocją miasta 40 tys. zł. Chciałem zapytać, jakiego rodzaju 
są. I drugie pytanie dotyczy działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozumiem, 
że zadanie rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego jest przesunięty na przyszły 
rok, również kwota 285.170,00 zł. Rozumiem, że ze względu na realizację projektu lider 
projektu zdecydował o przesunięciu zadania inwestycyjnego na przyszły rok. Tak rozumiem, 
o to chciałem zapytać.”  
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Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Rozpocznę od pytania drugiego. Jak 

Państwo wiecie jeszcze nie udało się wyłonić wykonawcy. Zwracaliśmy się do lidera tego 
projektu. Uzyskaliśmy taką zgodę, aby to zadanie zrealizować, ale przesunąć to zadanie na 
rok 2018, natomiast jeśli chodzi o promocję, to chcę Państwu powiedzieć, że jak Państwo 
pamiętacie, po podjęciu z dniem 1 sierpnia decyzji Pana prezydenta o likwidacji Wydziału 
Promocji i Współpracy z Zagranicą, powołaniu Wydziału Sportu i Turystyki i przesunięciu 
promocji do Wydziału Kultury, na tyle na ile mogliśmy na gorąco zrobić pewne modyfikacje 
budżetu tych wydziałów, natomiast to są środki, które wynikają ogólnie z zadań tych 
wydziałów i dlatego te środki zostaną uruchomione. Nie odpowiem dzisiaj szczegółowo do 
końca co jest w tym zadaniu, ale jestem w stanie Panu radnemu telefonicznie odpowiedzieć, 
do sesji na pewno.”  

 
Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Jeszcze pytanie odnośnie dotacji celowej 

na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, co by 
to miało być to 5.100 zł? Czy coś bardziej szczegółowego w odpowiedzi mógłbym 
otrzymać?”  

 
Głos zabrała Magdalena DUDZIAK z Wydziału Kultury, cytuję: „Kwota 40.350,00 zł 

dotyczy zakupu materiałów promocyjnych tych, które są planowane do wykorzystania do 
końca tego roku zahaczające styczeń. Tak jak Pan prezydenta mówił, materiały promocyjne, 
które zostały przekazane po poprzednim wydziale już się rozchodzą. Także to jest ta kwota na 
konkretne materiały promocyjne.”    

 
 
Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań.  
 
 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 
 

Pkt 10 - DRUK Nr 591 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania 

nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

oraz za szczególne zasługi dla sportu”. 

 

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Myślę, że Państwo pamiętacie naszą 
ostatnią komisję. Myślę, że dyskusja była potrzebna, to była decyzja Pana prezydenta, żeby 
ten projekt wstrzymać i uruchomić dyskusję. Dziękuję Państwu radnym, że w sposób 
aktywny przekonaliście do pewnych zmian Pana kierownika. I mam nadzieję, że ten projekt, 
który Państwo widzicie jest taką wypadkową poprzedniej dyskusji, ale również Pana 
przewodniczącego Wiesława Wanjasa opinia została częściowo uwzględniona, ale 
i środowiska sportowego również, a więc bardzo bym prosił, żeby Pan kierownik pokazał to, 
co miesiąc się kluło i mam nadzieję, że dzisiaj już zostanie przez Państwa pozytywnie 
przyjęte.”        
 

Kierownik Wydziału Sportu i Turystyki Tomasz SĘKOWSKI, cytuję: „Klasycznie 
zmianie nie ulega cały zapis regulaminu. Są to zmiany szczególnie w charakterze kolejności, 
jeżeli chodzi o poszczególne paragrafy, żeby to było bardziej przejrzyste. Przede wszystkim 
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główna zmiana, to kwestia składania wniosków w terminie do 15 stycznia, a nie jak 
poprzednio było do 15 listopada. Zapisy, które były ogólne w charakterze odwołania się do 
najniższej krajowej w § 1 ustalenie wysokości minimalnej nagrody dla zawodników w 
sportach indywidualnych na kwotę 1000 zł, w sportach drużynowych 500 zł jako minimalną. 
Natomiast w poszczególnych kryteriach przyznawania nagród w porównaniu do starego 
regulaminu, zmieniliśmy odwołanie do krotności minimalnej krajowej. Teraz zostały 
przedstawione mnożniki przez najniższą krajową z delikatnym zapasem, czy np. jak mieliśmy 
w punkcie 1 jest to wysokość pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia. W tej chwili 
mówimy o 15.000 zł, czyli dajemy sobie też troszeczkę czasu, jeżeli najniższa krajowa będzie 
wzrastała z roku na rok, nie będziemy musieli za rok sięgać do regulaminu, dopiero w czasie 
późniejszym. Również dajemy tutaj taką możliwość w § 6, której do tej pory nie było, bo 
nagrody są przyznawane za osiągnięcia w sportach olimpijskich. Natomiast § 6 mówi o tym, 
że za osiągnięcia również Prezydent Miasta może udzielić oprócz nagród, w postaci 
pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych również nagrody finansowe. To jest taka nowość, 
której do tej pory nie było, a jest odzwierciedleniem zapotrzebowania ze strony sportowców.”  

 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Ja muszę przyznać, że te zmiany idą ku dobremu. Nie skracamy roku sportowego do połowy 
listopada, tylko faktycznie jest ocenianie na koniec grudnia. Do 15 stycznia stowarzyszenia, 
kluby sportowe będą miały możliwość składania tych wniosków.  

Druga sprawa, że wzięto pod uwagę wszystkie te problemy, które kluby sportowe 
miały z rozliczeniem tych pieniędzy. I ten zapis, który jest w tej chwili, daje pełne możliwości 
i pełną przejrzystość tak, że trener, działacz sportowy nie będzie miał problemów z 
rozliczeniem tych pieniędzy. Dlatego cieszę się bardzo, że ten zapis taki jest i to czyni nasz 
regulamin jednym z najlepszych w kraju.” 

 
 
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

8 głosami „za”. 

 

 

Pkt 11 - DRUK Nr 603   

Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 
„Bardzo proszę Panią Iwonę Koralewską - referenta z Centrum Organizacji Pozarządowych 
o wprowadzenia nas w tajemnicę tego projektu druku nr 603.” 
 
 Głos zabrała Iwona KORALEWSKA - referent COP, cytuję: „Przedstawiam program 
Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi. Jak co roku podlega 
on oczywiście konsultacjom społecznym i zgodnie z zarządzeniem nr 87/2017 Prezydenta 
Miasta Konina z dnia 19 maja 2017 r zostały ogłoszone konsultacje społeczne na dzień 
1 czerwiec 2017 do 31 lipca 2017 r. W ramach konsultacji zaproponowane były dwa otwarte 
spotkania 13 czerwca 2017 r i 14 czerwca 2017 r. Do projektu wpłynęły uwagi, jedna 
z Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i dwie uwagi, które również w projekcie 
uwzględniono. Uwagi te były przekazane, pierwsza od Rady Seniorów zgodnie z załączonym 
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formularzem, który był również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Miasta Konina, natomiast ta druga uwaga była od Wydziału Spraw Społecznych. 
Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w projekcie, w tym programie współpracy i kwota 
zaproponowana na ten rok, to kwota w wysokości 8.413.860,00 zł. Jest to kwota po 
konsultacji, bo również współpracujemy z wydziałami Urzędu Miejskiego tj. Wydziałem 
Rozwoju Gospodarczego, Wydziałem Sportu i Turystyki, Wydziałem Spraw Społecznych, 
Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Wydziałem Kultury.”  
 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Moje pytanie być może wykracza nieco do przodu, 
ale zastanawiałem się w kontekście naszej rocznicy, którą właśnie przygotowujemy w 
mieście, myślę o 100. rocznicy odzyskania niepodległości czy zadania, czyli przedmiot 
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi nie zapisać dokładniej w punkcie 2, 
chociażby uczczenia tej 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Rzucam tę myśl wolno, być 
może Państwo przygotowujący projekt uznajecie, że taki zapis jest już wystarczający. Ale 
zastanawiam się czy nie napisać bo być może konkursy będą w przyszłym roku 
przeprowadzane właśnie akurat na to zadanie dla organizacji pozarządowej.”  
   

 
Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Dziękuję za tę uwag. Powstała taka grupa 

organizacyjna, komitet organizacyjny z grupą bardzo otwartą dotycząca przygotowania 
obchodów w przyszłym roku. Nie mówimy tylko o 11 listopada 2018 roku, ale mówimy o 
wszystkich działaniach, które są przez cały rok 2018. Ja zwróciłem się do przewodniczących 
klubów funkcjonujących w Radzie Miasta i każdy z przedstawicieli tych klubów oddelegował 
po jednej osobie. I zasiadają trzy osoby, które w pierwszym spotkaniu brały udział. Hasło 
tych obchodów to jest „Konin dla Niepodległej” Natomiast uważam, że możemy pewne 
rzeczy chociażby przy ogłaszaniu konkursów, na dzisiaj mamy pewne działania i liczę na to, 
że będą środki w budżecie 2018 r., które nie wykluczają konkursów, ale też nie narzucają. Ja 
myślę, że zapis, który jest, jest może na tyle ogólny, ale tylko będzie potrzeba. Chciałbym, 
żeby najpierw ten komitet organizacyjny, który powstał i pewne rzeczy zaproponował 
mieszkańcom. Ale muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 14.00 mieliśmy 
spotkanie z grupą organizacyjną, to już jest standard przed uroczystościami organizowanymi 
przez samorząd miasta Konina, mówię o 11 listopada 2017 roku. I po dzisiejszym spotkaniu 
harcerze chcieli zostać i przedstawili też pewien pomysł, który mają mi na e-maila przesłać, 
ażeby się wpisać w te obchody działalności w roku następnym. Więc na razie jeżeli Pan radny 
pozwoli, to proponowałbym, żebyśmy zostali przy tej formule. Niech cała ta grupa 
organizacyjna tego komitetu gdzie będziemy również prosić mieszkańców ze swoimi 
propozycjami, będziemy wtedy ten kalendarz uzgadniać. I wtedy jak najbardziej gdyby była 
taka możliwość, że robimy coś przez konkursy organizacji pozarządowych to nie widzę 
problemu.”           
 
 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Panie prezydencie powiedział Pan, że 
wszyscy przewodniczący byli poinformowani, a ja akurat jestem radnym niezrzeszonym i nie 
zostałem o czymś takim poinformowany. A wcześniej już wielokrotnie ewentualny akces do 
takiego komitetu zgłaszałem. Byłem jako pierwsza z osób, która na sesji już w tamtym roku 
proponowałem rekonstrukcję wydarzeń z 1918 roku w Koninie właśnie na to stulecie. I 
chciałem się zapytać, czy mogę zgłosić akces do tego komitetu.”     
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Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Może poczekajmy do sesji. Sprawę 
będzie przedstawiała osobiście Pan prezydent Józef Nowicki, bo takie też było zobowiązanie 
Pana prezydenta. Na wcześniejszych sesjach to pytanie często zadawał Pan Krystian 
Majewski. Pan Krystian Majewski został zaproponowany przez klub Prawa i Sprawiedliwość, 
wziął udział w tym spotkaniu organizacyjnym i może potwierdzić to co mówię.  Jak 
najbardziej pierwsza rzecz mówiliśmy, że sprawa jest bardzo otwarta. Tylko że na razie 
chcieliśmy to trochę sformalizować. Chcę Państwa poinformować, że po dzisiejszym 
spotkaniu organizatorów uroczystości tegorocznej, pojawi się propozycja dla mieszkańców 
podczas zakończenia tych oficjalnych uroczystości na Placu Wolności i będziemy śpiewać dla 
Niepodległej. I liczę na to, że Państwo radni w sposób aktywny weźmiecie udział w tej 
uroczystości. Będzie to za chwilę na plakatach, będą zaproszenia, ale to jest efekt dzisiejszego 
spotkania na zasadzie co możemy jeszcze dorzucić. Akurat w tym roku jest to śpiewanie dla 
Niepodległej. Jest to projekt środowiska Szkoły Podstokowej nr 12. I to też dla Państwa ma 
być mała niespodzianka. Jak najbardziej poczekajmy do sesji. Pan prezydent szczegóły 
przedstawi.”       

 
 
Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Już kiedyś na sesji była taka sytuacja tylko 

w innej sprawie, że przewodniczący klubów zostali poinformowani, a radni „niezrzeszeni” 
żadnej informacji nie otrzymali. I była pewna konsternacja, jeżeli chodzi o informacje. To 
prosiłbym w swoim imieniu i innych niezrzeszonych, jeśli się zgodzą o informowanie, a kto 
będzie chciał to przyjdzie.”  

 
 
Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Przyjmuję tą uwagę. Pan prezydent jest 

bardzo otwarty, spotyka się z Państwem. W środę na sesji Pan prezydent Państwa 
poinformuje i Państwo wykażecie zainteresowania, ale mam ogromną prośbę do Państwa 
radnych, miałem pewne problemy, żeby pojawiło się quorum przy tzw. „komisji zegarowej”. 
Były deklaracje jak najbardziej, a później miałem problem jako przewodniczący tej komisji 
ukonstytuowania się tego quorum. Formuła jak najbardziej otwarta, tak jak powiedziałem, 
będziecie Państwo informowani. My po pierwszym spotkaniu stwierdziliśmy, że możemy 
dwa razy w tygodniu organizować bardzo ważne wydarzenie tu w mieście związane z 
odzyskaniem niepodległości. Poinformuję Państwa, że zaczniemy Powstaniem Styczniowym i 
to jest termin 21 stycznia 11 listopada 2018 roku. A więc taką informację Pan prezydent 
przedstawi na sesji. W poniedziałek Pan prezydent dostanie wypadkową naszego spotkania 
organizacyjnego. Dzisiaj parę takich punktów Państwu zdradziłem. „Konin dla Niepodległej” 
nazwa robocza. I zapraszam na aktywny udział w tegorocznych obchodach 11 listopada przy 
Państwa aktywnym zaangażowaniu.”     

 
Radna Anna KURZAWA, cytuję: „Mamy za rok bardzo ważna rocznicę, jest to 40. 

rocznica wyboru Polaka Kardynała Karola Wojtyły na papieża. I w związku z powyższym 
składam wniosek na ręce Pana prezydenta o pomoc w planowaniu Wydziału Kultury, aby tą 
właśnie rocznicę uczcić w sposób szczególny. Marzy mi się koncert na cześć Św. Jana Pawła 
II. Przekrój pieśni jest wiadomo ogromny. Chciałabym, żeby koncert był powiązany z 
wcześniejszą mszą świętą. I najlepiej by było w kościele, w którym są relikwie Św. Jana 
Pawła II, czyli w parafii Królowej Polskiej są relikwie Św. Jana Pawła II - I stopnia. 

I jeszcze jedna sprawa na stronie konin.pl - Honorowy Obywatel Konina jest Jan 
Paweł II, trzeba zmienić. Dziękuję.”    
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Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

8 głosami „za”. 

 

 

Pkt 12 - DRUK Nr 605  

 Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Konina na 2018 rok. 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 
„Bardzo proszę Panią kierownik Wydziału Spraw Społecznych Jolantę Stawrowską, żeby nas 
wprowadziła w zmiany, które są i przybliżyła, o co w tym wszystkim chodzi.”  

 
 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Jolanta STAWROWSKA, cytuję: „Co roku 
przygotowujemy program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych dla miasta 
Konina. Ten program, który Państwo macie jest troszeczkę w innej formie, w ogóle mam 
nadzieję, że w przyszłym roku będzie inaczej wyglądał, ponieważ do jego opracowania 
jeszcze nie mieliśmy diagnozy. Diagnoza będzie pod koniec listopada. Natomiast to 
opracowaliśmy na informacjach statystycznych. Nie odbiegał zbytnio od tych wyników. 
Zobaczymy jak teraz dostaniemy diagnozę jak jest ten rzeczywisty obraz. Program został tak 
sformułowany, że w trakcie jego realizacji, w ciągu roku bez problemu będzie można 
wprowadzić jakieś dodatkowe elementy, zmiany. Główne cele są niezmienne, czyli po prostu 
staramy się ograniczyć alkoholizm. Natomiast są szczegółowe zadania, jak Państwo 
zauważyli są dosyć obszerne, ale to dlatego, żebyśmy mogli później wprowadzać w 
harmonogramie kwotowo, czasowo jak najwięcej takich projektów.  

Chciałam zwrócić uwagę, że w przyszłym roku czeka nas trochę nowości w kierunku 
nad pracą świadomości dzieci i młodzieży. Czyli pracujemy przede wszystkim z tymi ludźmi, 
którzy są bardziej podatni. Nie chciałabym użyć słowa, że najwięcej możemy z nimi zrobić, 
bo również poważnie traktujemy działkę z dorosłymi. Ale myślę, że tu jest największe pole 
do popisu i największe szanse powodzenia. Także mamy tu wiele nowych programów z tym, 
że trzymamy się tej zasady, którą przyjęliśmy, że wszystkie są sprawdzone i nie są to jakieś 
jednorazowe programy gdzieś ściągane z Polski. Zresztą ostatnio bardzo się ożywili 
dystrybutorzy najróżniejszych filmów. Próbują wciskać, tłumaczą, że samorządy kupują takie 
filmy i że są świetne. Ja nie rozumiem jak można kupić taki pakiet nie znając scenariusza, nie 
oglądając tego co jest na tych płytach. Różnie może być, nie znamy przesłań tego. Jeżeli 
usłyszą u nas też w wydziale, to dziękujemy albo nam przyślą, żeby zobaczyć coś takiego, 
żeby przejrzeć, a jak nie to od razu uprzedzam, żeby kontaktować się z radą, bo może rada 
wtedy zadecyduje. Ale w tym przypadku mamy współpracę bardzo dobrą, więc sądzę, że 
będziemy w stałym kontakcie. Cieszy mnie bardzo ożywienie pedagogów szkolnych. Mamy 
nowy program, Alkoholowy Zespół Płodowy FAS i dodatkowo chodzi jeszcze o utracone 
więzi. Wyjaśnienie co powoduje picie alkoholu przez kobiety w ciąży, jakie są skutki. 
Okazuje się, że młodzież nie ma większego pojęcia. Szkoły i stowarzyszenia, które razem to 
organizują, mówią, że są zaskakujące pytania, wydawałoby się, że nastolatki wiedzą 
wszystko, a pytania są czasami takie, że np. czerwone wino powoduje budowę krwinek 
czerwonych, a kieliszek koniaku wzmacnia serce. Ten program chcemy kontynuować w 
przyszłym roku. Bardzo dobrze rozwija się Szkolna Interwencja Profilaktyczna dzięki temu 
przeznaczyliśmy więcej pieniędzy na to. Jest w większej ilości szkół. Niedawno była Pani z 
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jednej ze szkół podstawowych, kilka Pań pedagog chcą zrobić razem jeden program dla 
młodzieży między innymi dotyczący AIDS. Nie znam szczegółów, ale jak będą to oczywiście 
przejrzymy. Uważam, że inicjatywa jest cenna. Jest to fajne, że robi to kilka szkół razem. 
Zostawiamy na razie nasze działania świetlice środowiskowych i ognisk. Nie mam na razie 
sygnału, żeby któraś przestała funkcjonować. Nadal jesteśmy miastem przodującym w 
Wielkopolsce, które ma 23 takie placówki. Oczywiście jeszcze wypoczynek dla dzieci i 
młodzieży. Ile pieniędzy na to wszystko wyjdzie nie wiem, dlatego, że to się dopiero okaże, 
ale na pewno nie mniej niż w tym roku. Przewiduję, że te nasze prace zakończą się 
powodzeniem ponieważ, również należymy do samorządów, które wszystkie pieniądze co do 
złotówki przeznaczają właśnie na profilaktykę. Nie idzie to na żadne inne cele. W tym roku 
było 1,7 mln zł, nie wiem ile będzie w przyszłym roku, zobaczymy. Ale dzięki temu mamy 
dwie kolonie zamiast jednej, może się uda zrobić trzy. Tutaj bardzo sobie cenimy współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. Mają dużo pomysłów najróżniejszych.  

Jeśli chodzi o profilaktykę alkoholową prawie 70% kwoty idzie właśnie idzie do 
organizacji pozarządowych. Mam nadzieję, że powodzeniem się zakończy stowarzyszenie dla 
abstynentów „Szansa”. I wreszcie od przyszłego roku ruszy Klub Abstynenta. Lokalizacja to 
ulica Dworcowa, bo może tam z każdego krańca miasta może dojść osoba, która potrzebuje 
porady, pomocy. Ma to być czynne cały dzień. Państwo jeszcze dostaną na początku roku 
sprawozdanie z roku 2017. Ustawodawca zrobił tak, że program musimy przedstawiać, ale już 
sprawozdania z działalności już nie, tylko i wyłącznie prezydentowi. Z tym że tak jak już 
żeśmy się umówili dwa lata temu dostaną Państwo i tak samo teraz będzie. Jak patrzę na Pana 
radnego Piotra Korytkowskiego to mi się przypomniało, że mamy jeszcze jedno zadanie w 
zanadrzu, żeby jeszcze coś z kierowcami podziałać na temat trzeźwości. Ale myślę, że to 
może w przyszłym roku, bo tego nam troszkę brakuje. Chciałam powiedzieć, że mamy 
niewykorzystany limit jeśli chodzi o punkty w sklepach. Nie jest tak źle. Światowa 
Organizacja podaje, że jeden punkt sprzedaży alkoholu na 1000 osób u nas jest 485 osób. 
Średnia w Polsce jest około 200 osób, więc tak źle nie stoimy. Tak jak jest tendencja, że 
młodzież troszkę mniej pije, mniej kupuje alkoholu, tylko owszem piją mniej alkoholu, ale 
niestety idą w narkotyki i tu jest następny problem.”  

 
 
 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Chciałbym podziękować Panu przewodniczącemu Chojnackiemu jak i wszystkim innym 
członkom Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, bo to co Pani kierownik referowała, to 
wiele z tych rzeczy wynikało z dyskusji na komisji, gdzie żeśmy powiedzieli, że nie każde 
hasło, które ktoś rzuci z Krakowa czy z Warszawy jest dobre, że trzeba przeanalizować. 
Dziękuję bardzo Pani kierownik za to, że każda taka propozycja jest aranżowana, że nie 
bierzemy w ciemno czegoś co nie przynosi żadnych wartości tylko dajemy to co naprawdę 
jest jakąś wartością. I trzecia sprawa jest taka, dziękuję bardzo za to, że po raz pierwszy 
będziemy mieli szczegółowe dane i dane, które będą prawidłowe, ponieważ młodzież z 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zrobiła te badania naprawdę dokładnie i czekamy 
jaki będzie faktycznie wynik badań i wtedy będziemy mieć prawdziwy obraz tego co w 
Koninie od wielu lat się dzieje.”          
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Radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałbym zapytać, czy ta diagnoza obejmie, a jeśli 
nie, to chciałbym zapytać czy jest możliwość uzyskanie takiej informacji w kontekście naszej 
decyzji podjętej jakiś czas temu o likwidacji izby wytrzeźwień w Koninie. Chciałem zapytać 
czy będziemy mieli jakikolwiek obraz jak wygląda ta sytuacja w konińskim szpitalu w 
związku z likwidacją naszej izby wytrzeźwień. To znaczy chciałbym wiedzieć, czy zmieniła 
się liczba mieszkańców Konina przyjmowanych do szpitala w związku z likwidacją izby 
wytrzeźwień w celu do wytrzeźwienia? Czy diagnoza też będzie obejmowała tych 
wszystkich, którzy w takiej sytuacji się znaleźli i trafili w ostatnim czasie w jedno lub w 
drugie miejsce, być może rzeczywiście tylko w jedno. Poproszę o odpowiedź na to pytanie.  

W programie znajduje się zapis, że w 2017 roku Miejski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli rozpoczął realizację długo oczekiwanego programu pod nazwą „Szkoła dla 
rodziców i wychowawców”. Być może znalazł się ten zapis ze względu na to, że po jakimś 
czasie się pojawiało a nie było, a przypomnę tylko, że Miejska Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna od lat właśnie realizuje taki program, a tego zapisu nie ma, więc być może 
znalazł się ten zapis. 

I trzecia rzecz, o którą kiedyś pytałem, dostałem taką odpowiedź, że tak powiem 
odłożoną w czasie, a jednak będę chciał do niej powracać, bo cały czas problem funkcjonuje. 
Cały czas nie mam zgody na to, żeby w Młodzieżowym Domu Kultury z tyłu sprzedawano 
alkohol. Za każdym razem jak tam idę to burzy się we mnie. Uważam, że to nie jest miejsce 
gdzie alkohol powinien być sprzedawany. Ale wiem, że ta umowa miała dobiec końca 
właśnie na dniach. Chciałbym uzyskać taką odpowiedź, czy Miasto dopełnia formalności, 
żeby ten punkt tam zlikwidować, bo to nie jest miejsce do sprzedaży alkoholu.”                            

 
Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja może wyjaśnię, likwidacja izby 

wytrzeźwień i pytanie, które teraz zadaje Pan radny Witold Nowak. Jeżeli chodzi o szpital, to 
szpital przyjmuje każdego, kiedy lekarz stwierdzi, że jest do przyjęcia do szpitala. Nie 
jesteśmy w stanie ze szpitala uzyskać statystyk, czy ta osoba jest pod wpływem alkoholu, czy 
nie jest pod wpływem alkoholu. Od razu mówię, że takich danych nie uzyskamy. Natomiast 
jak Państwo wiecie niedawno po remoncie była oddawana policyjna izba zatrzymań. Był 
pewien problem, kiedy ten remont kapitalny był robiony. I w tej chwili ja po rozmowie z 
Panem komendantem Policji wiem, że ta liczba miejsc, która jest przeznaczona, ona w 
zupełności wystarcza na te potrzeby, które są, tam nie ma tłoku. Z tym, że osoby, które są tam 
przewożone, są to osoby, które są pod wpływem alkoholu, stanowią zagrożenie dla siebie i 
otoczenia. Jednocześnie lekarz zgadza się, żeby te osoby przebywały 24h, to tak to wygląda. 
Wiem, że Policja ma problem ze ściągalnością, tak jak my kiedyś mieliśmy problem ze 
ściągalnością. Nie ma dzisiaj takiej sytuacji systemowej u nas, że osoba, która jest osoba 
nietrzeźwą z powodu swojej nietrzeźwości stanowi zagrożenie, nie ma możliwości 
odizolowania. Jak każdy obywatel zostaje zawieziony do szpitala, jeżeli lekarz stwierdzi, że ta 
osoba powinna być, bo stanowi zagrożenie dla jej zdrowia, czy życia to ona zostaje w 
szpitalu. Z policji wiemy mniej więcej jakie są raporty ile osób przebywa, takie informacje 
jesteśmy w stanie uzyskać. 

Natomiast jeżeli chodzi o Program, to on funkcjonował pod tą samą nazwą w 
miejskiej poradni, tak jak było to mówione. Uważam, że jeśli zostało zapisane to w ten 
sposób to jest rozszerzenie. Przyznaję rację faktycznie, takie programy były realizowane 
przez różne podmioty nie tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale Miejską 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną czy Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.”             
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Radny Witold NOWAK, cytuję: „Moja uwaga nie jest zarzutem. Chodziło mi o to, że 
powszechnie dostępny program nie powinien wskazywać także innych miejsc gdzie jest to 
realizowane. To nie jest zarzut, że to się tu pojawiło, to bardzo dobrze.”  
 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Jolanta STAWROWSKA, cytuję: „Ja od 
razu wyjaśnię. My zrezygnowaliśmy, bo nie ma sensu wydawać sprawozdania z roku 2017 
kiedy to będzie. To jest podany jako przykład czegoś nowego co było w tym roku, wyszło po 
jakimś czasie i będzie kontynuowane w przyszłym roku. To jest to jeden z programów na 
którym nam zależy, dotarcie do nauczycieli, do dorosłych, nie tylko do dzieci. A jeśli by to 
organizowało więcej podmiotów, to tym większa radość. 

Jeśli chodzi o MDK, jeszcze sprawdzę, ale o ile słyszałam to będzie po koncesji 
Właściciel wie, że koncesji w tym sklepie nie będzie.” 

 
Więcej uwag radni nie mieli. 

 
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

7 głosami „za”. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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