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BR.0012.6.6.2017 

 

Protokół Nr 36/17 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Nr 36/17 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Nr 34/17 Komisji Praworządności, 

 

ze wspólnego posiedzenia, które odbyło się w dniu 

22 czerwca 2017 roku 

________________________________ 
 

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

 

                

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 16.40. 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Rozpatrzenie materiałów na XXXVIII 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 

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

niniejszego protokołu. 

 

 

Pkt 4 - DRUKI NR 548 i 549 

 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok (druk nr 548), 

b) udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2016 rok 

(druk nr 549). 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Ta sesja będzie bardzo ważna, ponieważ na tej sesji będziemy 

zatwierdzać sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina 

za 2016 rok oraz później będą radni głosowali nad udzieleniem absolutorium dla Prezydenta 

Miasta Konina za 2016 rok.  
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Wszyscy radni otrzymali sprawozdanie, zarówno finansowe jak również sprawozdanie 

z wykonania budżetu. Otrzymaliście również Państwo uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu. Jak również z 12 czerwca 2017 roku dotyczące wyżej 

wymienionych zagadnień, otrzymaliście Państwo protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2017 roku. W związku z tym pytam, czy ktoś 

z Państwa radnych chciałby zadać pytanie i dowiedzieć się czegoś odnośnie dwóch spraw, 

wymienionych przeze mnie sprawozdań.”   

 

Radni nie mieli uwag do sprawozdania. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2016 (druk nr 548).  

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2016 (druk nr 548).  

 

Komisja Praworządności 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2016 (druk nr 548).  

 

 

Pkt 6 – DRUK NR 554  

 

Projekt 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. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Ponieważ jak zawsze są to ruchy takie, gdzie MOPR czuwa nad tym, żeby 

niewykorzystane środki nie leżały bez użycia, to przesuwa tam gdzie jest potrzeba większa. 

Bardzo proszę Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Annę Kwaśniewską 

o przybliżenie tego materiału.”  

 

Głos zabrała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Anna 

KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Zostały załatwione wszystkie wnioski, pozostają środki 

finansowe na rozpoczęcie dzielności gospodarczej oraz na wyposażenie stanowisk pracy. 

Natomiast już na ten czas brakuje nam środków finansowych na asystenta, osoby 

pomagającej w pracy, do adaptacji stanowiska pracy, turnusy rehabilitacyjne i oczywiście 

środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. I te środki, które pozostają, na te pozycje 

właśnie proponujemy przenieść.” 

 

 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

7 głosami „za”. 
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Pkt 7 – DRUK NR 545  

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na 

rozwój!” w ramach Programu Erasmus+. 

 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Wszyscy otrzymaliśmy ten projekt. Dowiedzieliśmy się, że środki są 

zapewnione. Całkowita wartość projektu 49.810.00 Euro, to jest 208.111.00 zł.”    

 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

7 głosami „za”. 

   

 

Pkt 8 – DRUK NR 546 

 

Pprojekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 

30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Konin.  

 

 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Oczywiście posiadamy taki regulamin, natomiast jest wprowadzana 

tutaj zmiana. Poproszę z-cę prezydenta Sławomira Lorka o wyjaśnienie z czego ta zmiana 

wynika.”  

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję: „Od dwóch lat 

w Gimnazjum nr 3 jest oddział dwujęzyczny z językiem angielskim. Nie ukrywam, że 

najpierw jak został ten oddział wprowadzony, sprawdzaliśmy jak zostanie to wszystko 

zorganizowane. Dzisiaj tak naprawdę, w drugim roku funkcjonowania tego oddziału, 

jednocześnie na potrzeby funkcjonowania nowego oddziału w VII LO należy uporządkować 

nasz regulamin, a mianowicie zajęcia dydaktyczne w języku obcym, które są prowadzone 

przez nauczyli z języka obcego proponujemy ażeby był dodatek 50% w tym zakresie. Wynika 

to z ustawy o systemie oświaty, ażeby w prawie lokalnym uwzględnić specyfikę oddziału 

dwujęzycznego. Dodam tylko, że ta zmiana została uzgodniona ze związkami zawodowymi, 

bez protokołu rozbieżności, mamy również pozytywną opinię dwóch związków 

zawodowych”  

 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

7 głosami „za”. 

 

 

Pkt 9 – DRUK NR 547  
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 365 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 

2012 roku w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów 

i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
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godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. 

 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Regulamin już dawno zaakceptowany, realizowany, przyjęty. W tym 

roku zmiana dotycząca doradców metodycznych. Bardzo proszę Pana prezydenta o kilka słów 

wyjaśnienia.”  

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję: „Jak Państwo 

wiecie w naszej strukturze funkcjonuje Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Doradca 

metodyczny jest zatrudniany przez dyrektora szkoły macierzystej i dotychczas miał zniżkę 

godzin. Jeżeli był wymian 18 godzin, to miał 6 godzin zniżek na potrzeby Miejskiego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Ze względu na ilość zadań, które są dzisiaj stawiane 

przed doradcami metodycznymi uważamy, że należy zaproponować połowę tygodniowego 

wymiaru godzin. Jest taki zapis w § 2 tej uchwały. Również to było przedyskutowane ze 

związkami zawodowymi. Mieliśmy takie sytuacje, że musieliśmy uzupełniać doradcy 

metodycznemu do pełnego etatu gdzieś w świetlicy. A tak naprawdę, żeby on to uzupełnienie 

miał na potrzeby Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który tak jak powiedziałem, 

ze względu na wprowadzenie nowego prawa oświatowego podjął się wielu zadań na rzecz 

nauczycieli miasta Konina, które realizuje. Stąd również to zostało poddane konsultacjom, 

tutaj z Panią kierownik wspólnie prowadziliśmy konsultacje ze związkami zawodowymi. Jest 

bez protokołu rozbieżności, z akceptacją związków zawodowych. Jest wyraźnie połowa 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru. Jak Państwo wiecie inny ma wymiar pedagog, inny 

ma nauczyciel, w zależności od tego mówiąc kolokwialnie, 2,5 dnia na potrzeby szkoły, 2,5 

dnia na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Pan dyrektor chciał 3 dni, ale to trzeba 

być obiektywnym.”  

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałem zapytać, czy w związku z tym 

więcej za coś płacimy, mniej, czy jakieś zmiany w budżecie w związku z tym istnieją, 

zaistnieją?”       

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję: „Jeżeli dzisiaj 

było 6 godzin zniżki, a będzie 9, to wiadomo, że 3 godziny dydaktyczne w danej szkole inny 

nauczyciel wykona. Tak jak powiedziałem, podejmowaliśmy ostatnio takie decyzje, 

że doradcy metodycznemu uzupełnialiśmy dodatkowymi godzinami w świetlicy, które też nas 

kosztowały. Na pewno od września, kiedy będziemy mieli już uporządkowaną ta strukturę, to 

co poprzednio Państwo pytaliście, dokładnie będziecie mieli Państwo wykaz jaki jest skutek 

finansowy. Możemy go prosto przeliczyć, 1/6 więcej nas to będzie teoretycznie kosztowało 

w tej grupie doradców, którzy są. Pan dyrektor może poda strukturę doradców.” 

 

Głos zabrał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Krzysztof 

WERESZYŃSKI, cytuję: „W strukturze MODN w obecnej chwili funkcjonuje dwóch 

konsultantów zatrudnionych na etatach. Ja jako dyrektor jestem trzecią osobą z grona 

pedagogicznego MODN. I mamy 16 doradców metodycznych, którzy tak jak powiedział Pan 

prezydent zatrudnieni są w szkołach, natomiast poprzez zniżkę godzin realizują zadania 

w naszym Ośrodku.”  

 

Radni nie mieli innych uwag do projektu uchwały. 

 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

7 głosami „za”. 
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Pkt 10 – DRUK NR 543  

 

Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny w Koninie”. 

 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Niedawno w grudniu na ten temat dyskutowaliśmy. W międzyczasie 

wdrożona została reforma, podzielone zostały zadania. W związaniu z tym istnieje koniczność 

likwidacji tego środka i przesunięcia pracowników do szkoły podstawowej i do liceum.” 

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję: „Chcę tylko 

powiedzieć jedno, że pracownicy, którzy dzisiaj są formalnie zatrudnieni, oni będą 

zatrudnieni, z tym że zmieni się pracodawca, albo tymczasowym pracodawcą będzie dyrektor 

III LO, albo dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12. Nie ma sensu utrzymywania zespołu, który 

tak naprawdę będzie świadczył usługę 1 września na potrzebę jednej szkoły. Już to kiedyś 

powiedziałem na komisji, powtórzę, w mieście Koninie dyrektorzy, którzy działają 

samodzielnie i mają ten pion finansowy, chcą dalej odpowiadać w swoich jednostkach za 

budżety. Stąd uważamy, że to jest zasadne, ażeby ten Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

uległ rozwianiu, ze względu na charakter jak Państwo widzicie, czyli jest to likwidacja 

jednostki budżetowej. Również odbyło się z moim udziałem i Pani kierownik spotkanie ze 

wszystkimi pracownikami. Odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi. Pokazaliśmy 

jaki będzie mechanizm. I tak jak powiedziałem, jeżeli będą zmiany personalne, będą wynikały 

z naturalnego odejścia na emeryturę, albo z wygaszenia umowy czasowej. Natomiast 

wszystkie inne zobowiązania, zmieni się pracodawca. Natomiast zaszeregowanie, 

zatrudnienie będzie w takim samym zakresie.”  

 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

7 głosami „za”. 

 

 

 

Pkt 11 – DRUKI NR 559 i 560 

 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 559);  

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

(druk nr 560). 
 

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

Skarbnika Miasta.  

 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań.  

 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 
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 Ad. 2 

 

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

Dembińska, cytuję: „Ja korzystając z tej okazji chciałam w imieniu wszystkich radnych 

członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pogratulować wszystkim Państwu, którzy 

przygotowaliście fantastyczne przedsięwzięcia, bo i Festiwal Dziecięcy i wiele innych, 

ważnych uroczystości, zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Rzeczywiście było co 

oglądać, czym się chwalić. Osobiście ubolewam, że nie mogłam w nich uczestniczyć, ale 

śledziłam z wielkim zainteresowaniem. Serdeczne gratulacje. Widzę, że Pani dyrektor KDK-u 

wyszła, ale proszę jej też przekazać.”     

 

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję: „Korzystając 

z okazji chciałem też Państwa poinformować, dzisiaj z upoważnienia Pana prezydenta miałem 

okazję brać udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, ale również Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. Był Pan przewodniczący Janusz Zawilski, był Pan Karol 

Skoczylas, jako członek tej komisji, wszystkie służby odpowiadające za bezpieczeństwo 

w naszym mieście. A temat dotyczył tak naprawdę wakacji, przygotowania do wakacji, 

do sezonu letniego, sytuacji zabezpieczenia mieszańców w wodę, działania sanepidu, 

działania weterynaryjne w okresie wakacyjnym, gdzie spodziewamy się zarówno w naszym 

mieście jak i obrzeżach naszego miasta większej grupy turystów. I takie posiedzenie dzisiaj, 

trwało 1,5 godziny w sali ratuszowej. Chciałem właśnie wszystkich Państwa o tym 

posiedzeniu poinformować. 

Wszystkie służby porządkowe, mundurowe odpowiedzialne za te sprawy z racji 

swoich kompetencji są przygotowane do tego sezonu letniego. Jak Państwo zauważyliście 

jedną, z nowości, która się pojawiła, żeby mieszkańcom pomóc, to będą trzy takie stałe 

kurtyny wodne, które już są montowane, trochę inne niż były dotychczas. Ale mamy takie 

deklaracje, że jeżeli takich punktów trzeba będzie więcej umieścić, to będą umieszczane. Też 

Państwo zauważyliście, że kiedyś kiedy były temperatury bardzo wysokie uruchamialiśmy 

punkty wydawania wody. Dzisiaj jest bodajże 5 czy 6 miejsc gdzie są poidełka miejskie. To 

się też spotyka z takim dobrym odbiorem społecznym. Tak jak powiedziałem, każda z osób 

biorąca udział z racji swoich obowiązków przedstawiała stan przygotowania w tym zakresie. 

Mamy zapewnia, że prądu nie zabraknie, mamy zapewnienia, że wody nie zabraknie. 

Jak Państwo wiecie są sytuacje szczególnie pogodowe nieprzewidywalne. Myślę, że 

jakiekolwiek nawałnice, które są do przewidzenia, nie spowodują pewnych strat, jak było 

dotychczas na Chorzniu, mówimy tutaj o odwodnienia Orlika do tego zbiornika, który tam 

został zamontowany i przy tych obfitych opadach, które były dotychczas, otoczenie tego 

Orlika na Chorzniu jest dzisiaj o tyle bezpieczne, że ta woda jest dobrze odprowadzona i nie 

zalewa sąsiednich posesji. Takie posiedzenie się odbyło i chciałem Państwa poinformować.”  

       

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Jeszcze UEFA nie podjęła decyzji. Miejmy nadzieję, że ta decyzja, bo ona 

musi być dziś podjęta, a jutro o 13.30 jest losowanie na Internecie, kogo nam los przydzieli. 

Wiemy na pewno, że jesteśmy z pierwszego koszyka, czyli te ostatnie 3 lata grania pozwoliły 

nam wejść do grupy 20 najlepszych klubów w Europie kobiecej piłki. 

 I na koniec jeszcze powiem jedną rzecz, która powinna ucieszyć wszystkich, zarówno 

tych, którzy lubią żeńską jak i męską piłkę. Klub Medyk Konin otrzymał w tamtym tygodniu 

od Prezesa PZPN Pana Zbigniewa Bońka jedną informację i wiadomość. Nigdy w historii 

Polskiego Związku Piłki nożnej biorąc pod uwagę i piłkarstwo żeńskie i męskie, żaden 

z Polskich klubów nie zdobył 4 lata pod rząd podwójnej korony. Dokonał tego po raz 

pierwszy Medyk, zdobywając 4 lata pod rząd tytuł Mistrza Polski i zdobywając Puchar 

Polski. Gratulacje przesłał Prezes Boniek Prezesowi Jaszczakowi. 
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My do końca jeszcze nie doceniamy roli jaki ten klub spełnia. O tym klubie się mówi 

już w całej Europie w tej chwili.”     

 

 

 

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 

 


