
BR.0012.4.7.2017 

BR.0012.5.5.2017 

BR.0012.6.5.2017 

 

Protokół Nr 35/17 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Nr 35/17 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Nr 33/17 Komisji Praworządności, 

 

wspólnego posiedzenia, które odbyło się w dniu 

24 maja 2017 roku. 

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

 

                

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.10. 

W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1.Rozpatrzenie materiałów na XXXVII 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 XXXVII 

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

protokołu. 

 

Pkt 5 - DRUKI NR 539 i 540 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 539);  

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

(druk nr 540). 

 

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

Skarbnika Miasta.  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Mam tylko pytanie dotyczące tych pieniędzy od Wojewody na przedszkola. Czy to jest zmiana 

kwoty raty, czy obcięcie dotacji?”  

 

Głos zabrał Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Wynika to z tego, że się 

diametralnie zmieniło prawo oświatowe czyli subwencja była dla dzieci do szkoły i ta 

subwencja przy zmianie gdy 7-latki zostają w szkole została jak gdyby w naszych budżetach. 
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Natomiast w tej chwili jest tak, że mamy obowiązek szkolny od 7 roku życia i jest ta dopłata 

w formie dotacji jeśli chodzi o przedszkola. Także z tego to wynika.”      

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI: „Jaka to różnica?” 

 

Głos zabrał Kazimierz LEBIODA Z-ca Skarbnika Miasta, cytuję: „640 tys. zł” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ale w przedszkolu jest dotacja, a w szkole 

jest subwencja.”  

 

Przewodniczący Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Możemy to zrozumieć, że jest to ofiara 

dobrej zmiany.” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Powiem tak, w aktualnym roku szkolnym 

mamy 13 oddziałów. Wcześniej mieliśmy ponad 50 i cała prognoza budżetu dotyczyła takich 

wskaźników, a nie innych. Prognoza budżetu jest robiona w oparciu o system informacji 

oświatowej, który jest we wrześniu roku poprzedniego. Natomiast tak jak powiedziałem 

mówiąc o tej kwocie, trzeba zobaczyć na cały budżet, który funkcjonuje, czyli subwencja 

szkolna jest przypisana dziecku i dotyczy systemu od szkoły podstawowej. W przedszkolu 

mamy dotację, chyba, że dotyczy dzieci niepełnosprawnych i tam mamy subwencję. Ale to jest 

jak gdyby już inna sprawa. Ale tak jak powiedziałem te zmiany wynikają z samej realizacji 

prawa oświatowego, gdzie mamy naczynia połączone. Efekt jest taki, że mamy te same dzieci 

w systemie tylko tyle, że inaczej ona dzisiaj funkcjonuje niż to było w prognozie.”     

 

Radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Szczerze mówiąc są to pierwsze koszty tej reformy.  

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Nie jestem w stanie tego tak skomentować, 

bo te pieniądze będą w subwencji w szkołach. Bo mamy więcej dzieci, w przyszłym roku będzie 

więcej oddziałów. Natomiast Państwo pamiętacie że w ubiegłym roku pieniądze, które były 

w budżecie i dotyczyły dzieci one zostały w samorządzie.”  

 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań.  

 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 

 

Pkt 9 - DRUK NR 536 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez miasto Konin. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, 

cytuję: „Bardzo proszę Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Annę 

Kwaśniewską o wprowadzenie nas w temat tego projektu.”  

 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Ten 

projekt uchwały dotyczy organizacji pochówku osób dorosłych i dzieci martwo urodzonych 

tych których najbliżsi nie wyrazili zgody, bądź trudno ustalić ich tożsamość na dokonanie 

pochówku. Inaczej mówiąc jest to zadnie, które przejął na siebie Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie. Jeżeli chodzi o osoby bezdomne, czy nie koniecznie bezdomne, ale gdzie rodzina nie 

chciała zając się pochówkiem myśmy to zadanie realizowali. Natomiast przejmujemy również 

zadanie pochówku dzieci martwo urodzonych w szpitalu, bez względu na to czy to dziecko, bo 

tego nie da się zidentyfikować, czy to dziecko było mieszkańcem Konina, czy też nie. I jest 

według tej uchwały założenie, że odbywałoby to się około raz w roku w granicach 15 
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października, jest to Dzień Dziecka Utraconego. Również zgodnie z zapisem w tym projekcie 

uchwały w tej uroczystości ceremonii pogrzebowej uczestniczyłby zawsze pracownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Do tej pory też były takie sytuacje, że pracownik 

uczestniczył, w związku z tym wpisaliśmy to w projekt tej uchwały. Na temat tego kiedy ta 

uroczystość będzie się odbywała zgodnie z zapisem będziemy udzielali informacji, ponieważ 

musimy wiedzieć o tym wcześniej, żeby załatwić wszystkie formalności dotyczące zakładu 

pogrzebowego i terminu.  

I to jest tyle w przedmiocie tego projektu.”  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Dlatego nie ma wpisanej daty sztywnej, ponieważ tak jak odbyło się na posiedzeniu tej komisji 

no może być tak, że ten dzień z tą datą będzie niedzielą i musimy z niego zrezygnować. Dlatego 

tak jak powiedziała pani dyrektor będzie informacja dla wszystkich osób zainteresowanych 

i czy to będzie 12-ty czy 17-ty będzie zależało od sytuacji w danym roku.” 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „ W § 1 pkt 2 mamy zapis…w przypadku 

gdy ustalenie wyznania zmarłego nie jest możliwe pogrzeb jest sprawiany zgodnie 

z miejscowym zwyczajem”. Chciałbym zapytać co znaczy zapis „miejscowy zwyczaj” jaki to 

jest zwyczaj?”  

 

Dyrektor Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: „To znaczy praktykujemy w ten sposób, 

że dokonujemy my pochówku. Natomiast jeżeli znamy rodzinę bądź kogoś bliskiego tej osoby 

to pracownik socjalny taką osobę najbliższą informuje, a jeżeli nie, to nie.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałem zapytać, bo tu jest raczej miejscowy 

zwyczaj…”  

 

Dyrektor Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Najczęściej my tego nie wiemy jakiego 

wyznania jest zmarły i w trakcie wywiadu środowiskowego wśród zadawanych pytań, nawet 

jeżeli to był nasz klient nie są zadawane pytania o wyznanie, o orientację seksualną czy tego 

typu sytuacje.”  

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ale ten miejscowy zwyczaj to znaczy, że charakter 

pogrzebu jest świecki czy wyznaniowy?”    

 

Dyrektor Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Najczęściej jest świecki, ale jeżeli były takie 

sytuacje, że widzieliśmy, że osoba jest wyznania rzymsko-katolickiego, to jak najbardziej. 

Ponieważ też nie można w ten sposób, że tylko osoby które są świadczeniobiorcami pomocy 

lub te, których nie znamy. Też niestety i to mówię z bólem serca, są osoby, które pobierają 

świadczenia emerytalne, emerytalno-rentowe i z chwila zgonu nie ma się kto zająć 

pochówkiem. Więc tą procedurę przejmujemy na siebie z tą różnicą ,że Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych zwraca nam koszty związane z pochówkiem.”  

 

 Do projektu uchwały radni nie mieli więcej pytań. 

   

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

10 głosami „za”. 
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Pkt 11 - DRUK NR 535 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Koninie. 

 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, 

cytuję: „Bardzo proszę Pana Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego Olgierda Szczęsnego 

o wprowadzenie nas w te zmiany.” 

Głos zabrał Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego Olgierd SZCZĘSNY, cytuję: „Mieliśmy 

kontrolę Urzędu Wojewódzkiego i po konsultacji z radcą prawnym zmieniliśmy regulamin 

w Zarządzeniach prezydenta i tu są takie kosmetyczne zmiany jak dostosowanie statutu 

do aktualnych regulacji prawnych.”  

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

10 głosami „za”. 

   

 

Ad. 2  

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałbym Pana prezydenta poprosić 

o przygotowanie informacji dotyczących zmian w konińskiej oświacie. W związku 

z przekształceniami szkół pojawiły się informacje medialne dotyczące zwolnień nauczycieli 

i chciałbym, żebyśmy my jako radni takie informacje otrzymali, zatem bardzo proszę 

o przygotowanie informacji i przesłanie ich drogą mailową, dotyczącą ilu nauczycieli 

w związku ze zmianami, których dokonywaliśmy ze względu na zmianę prawa oświatowego, 

ilu nauczycieli straci pracę, jacy to nauczyciele, z jakim stażem i jaki stopień rozwoju 

zawodowego mają, czy mają mianowanie, czy są kontraktowi, czy dyplomowani. Jednocześnie 

chciałbym zapytać i poprosić o informację czy zmiany, które podjęliśmy i które Miasto 

realizuje, dotkną również pracowników administracji, jeśli tak, że tam będą zwolnienia, to 

poproszę o informacje, jakie to zwolnienia i ile osób obejmą. Dziękuję.”  

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jeżeli tutaj Pan radny 

pozwoli i Pan przewodniczący, bo chyba po to też jest komisja, ja mogę te informacje dziś 

podać do publicznej wiadomości i jeszcze raz poinformuję Państwa, że zgodnie z ustawą 

o systemie oświaty i procedurą zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych, są to tak zwane 

informacje wstępne, które dzisiaj zostały umieszczone w projektach arkuszy organizacyjnych. 

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa powinniśmy te arkusze dać do opiniowania 

Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty. Wróciły arkusze z uwagami drobnymi w niektórych 

przypadkach bodajże w ośmiu placówkach zwracano uwagę na pewne rzeczy, które powinny 

być poprawione, na 50 placówek. Dyrektor w oparciu o projekt tego arkusza do końca maja 

podejmuje pewne decyzje kadrowe. Natomiast czy one się staną do końca ostateczne, czy nie 

to chciałbym tutaj Szanowną Komisję poinformować, że data 31 sierpnia jest tą datą ostateczną 

wiążącą. Ja może nie będę wyjaśniał tutaj pewnych powodów, ale z powodu artykułu 20 Karty 

Nauczyciela to mamy trzech nauczycieli z powodu rozwiązania stosunku pracy….”  

 

Przerywając radny Witold NOWAK, cytuję: „Przepraszam czy mogę przerwać, ja nie 

znam prawa, gdyby Pan Prezydent powiedział jaki to artykuł i czego to dotyczy.”  

 

 

Kontynuując Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Treść art. 20 Karty 

Nauczyciela wskazuje na dwie sytuacje, które mogą stanowić podstawę rozwiązania za 

wypowiedzeniem umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania. 

Art. 20 Karty Nauczyciela 1.  Dyrektor szkoły w razie: 
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1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy; 

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących 

zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających 

dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy 

lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na 

podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie 

określonym w art. 22 ust. 2. 

Stan nieczynny w przypadku nauczyciela, który ma uprawnienia emerytalne wiąże się 

z tym, bo stan nieczynny może trwać 6 miesięcy i wiąże się z tym, że nauczyciel dostanie 

odprawę emerytalną i odchodzi z odprawą 9 miesięcy. W oświacie są takie przypadki, 

że niektórzy z nauczycieli czekają na tak zwane ruchy kadrowe, które wynikają ze zmiany 

w podstawie programowej, zmiany w organizacji pracy w szkole, żeby odejść korzystnie na 

emeryturę i to jest ten artykuł 20 i to są trzy osoby. 

Następnie proszę Państwa mamy kilka artykułów związanych z nową ustawą to jest 

artykuł 225 nowej ustawy, artykuł 88, który za chwilę zacytuję i artykuł 22 Karty Nauczyciela 

i to są te artykuły, które między innymi dotyczą zmiany zatrudnienia i globalnie to wygląda 

proszę Państwa w ten sposób, że tak naprawdę największy problem, o którym mogę powiedzieć 

to jest ten artykuł 22 Karty Nauczyciela połączony z artykułem 225. Określają one możliwość 

ograniczenia zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania: Zasada 

ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru 

nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia 

wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy 

z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela 

w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej 

szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na 

ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się 

przepisy art. 20”. 

Nauczyciel przyjmuje zmiany warunków zatrudnienia. Wprost, jeżeli nauczyciel ma 

przydział 18 godzin, a dzisiaj w szkole nie ma 18 godzin np. matematyki, a jest 16 godzin to 

ten nauczyciel ma prawo przyjąć te 16 godzin, mimo że jest mianowany, dyplomowany i ma 

ograniczone zatrudnienie. I największy problem jaki mamy, to w skali miasta on dotyczy 

48 nauczycieli, z tego 18 dotyczy nauczycieli Gimnazjum nr 6. I tu możemy mówić o takim 

problemie, który jest. Na dzisiaj wiem, że jest 18 urlopów dla poratowania zdrowia i to są różne 

okresy.  

Przypomnę urlop dla poratowania zdrowia jest to świadczenie, które wynika z Karty 

Nauczyciela – art. 73 KN. Nauczyciel mianowany, który ma odpowiedni staż ma prawo 

wykorzystać roczny urlop dla poratowania zdrowia na wniosek lekarza, który go prowadzi. 

Tylko i wyłącznie na wniosek lekarza. W skali miasta tak jak powiedziałem mamy 3 osoby 

z wypowiedzeniem warunków pracy, akurat tu chodzi o nauczyciela kontraktowego, czyli to są 

nauczyciele, którzy nie są mianowani, to są tylko dwie osoby. Mam zestawienie w każdej 

placówce jaki jest powód. Tylko jeszcze powtórzę, trudno dzisiaj na podstawie tych zestawień 

wyciągać wniosek, bo jeżeli nauczyciel przyjął warunki, że on dzisiaj załóżmy w Gimnazjum 

nr 6 przyjmuje 14/18, ale my zrobimy rekrutację, jeżeli uda się w szkole Górniczej zrobić nabór 

taki jak należy zrobić i to tutaj mamy pewien taki spór, może nie do końca spór, złe słowo, ale 

polemikę prowadziliśmy ze związkami zawodowymi. Arkusze w szkołach 

ponadgimnazjalnych zawsze są tak zwanymi arkuszami ostrożnymi, bo dyrektor woli 

przygotować arkusz, który jest projektem. Proszę Państwa absurd przygotowania jest taki, 

że dzisiaj w arkuszu organizacyjnym trzeba podać organizację w klasach pierwszych z zajęć 

z wychowania fizycznego, gdzie nie wiadomo ile w klasie będzie chłopaków, ile będzie 

dziewczyn. Tworzenie grup ze względu na płeć jest bardzo ważnym elementem, który generuje 

w ogóle zatrudnienie i organizację pracy w szkole ponadgimnazjalnej w klasie pierwszej.  
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Powiem Państwu, że nie znam szkoły ponadgimnazjalnej w naszym mieście, która 

w oparciu o projekt majowy funkcjonuje od 1 września. Dlatego jeżeli Pan radny pozwoli, 

mogę dać jak najbardziej to co mam gotowe. Jest to tabelka w Excelu plus ewentualnie 

uzasadnienie z nazwiskami itd. ale jeszcze raz powtórzę, to jest dokument, który jest na dziś 

dokumentem roboczym, bo może się okazać, że jeżeli daję przykład, nauczyciel matematyki 

przyjął dzisiaj warunki umowy w Gimnazjum nr 6 i przyjął 14/18, a nagle się okaże, 

że w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych, która tak naprawdę V Liceum dyrektor zespołu 

szkół dydaktycznych stanie się pracodawcą tego nauczyciela od 1 września, w wyniku 

rekrutacji będzie miał 4 godziny matematyki do podziału, to on w pierwszej kolejności da 

nauczycielowi Gimnazjum nr 6 i te wszystkie ustalenia, które są dzisiaj, 1 września będą 

wyglądały całkiem inaczej.” 

  

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ale nie będzie tak, że nie będzie zwolnień, tak?”  

 

Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ale czy ja gdziekolwiek 

powiedziałem, że nie będzie zwolnień?”  

 

Głos zabrał Witold NOWAK, cytuję: „Ale ja nie mówię, że Pan prezydent powiedział. 

Nie chcę odnosić się do nikogo. Nie odnoszę się ani do Pana słów, ani do słów Pani Minister. 

Po prostu interesuje mnie informacja i fakt, dlatego bardzo dziękuję za tę informację, poproszę 

ją na maila wraz z tymi pracownikami jeśli już coś wiadomo na ten temat, po prostu chcemy 

mieć informacje jako radni. Dziękuję. ”  

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Dzisiaj, jeżeli chodzi 

o pracowników administracji i obsługi to jakby nie mamy takich sytuacji, bo odejście na 

emeryturę jest odejściem naturalnym. Natomiast mówiąc o tych paragrafach również mogę 

tutaj Państwu radnym wysłać trzy strony informacji kadrowej związanej z zatrudnieniem, 

o którym mówiłem, czyli operujemy Kartą Nauczyciela art. 20, czyli to jest to, co mówiłem, 

operujemy nową ustawą, artykułem 225 przepisy wprowadzające, operujemy Kartą 

Nauczyciela połączoną z artykułem 88 Karty Nauczyciela, przejście na emeryturę artykuł 88 

Karty Nauczyciela, ograniczenie zatrudnienia, to jest to co mówiłem np. Gimnazjum nr 6 gdzie 

w skali Miasta mamy 48 osób, z tego 18 Gimnazjum nr 6. Mamy urlopy dla podratowania 

zdrowia czyli tak naprawdę 7 jakby powodów dotyczących zmian kadrowych. Ten dokument 

ma 3 strony, od ręki mogę go wysłać Państwu, albo w poniedziałek oświata to zrobi plus tam 

to tabelka w Excel-u zbiorcza pokazująca jak gdyby te ilości, które są w jakich to jest 

placówkach.” 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja bardzo proszę ze względu na te pytania, 

które zadawałem wcześniej, kiedy dyskutowaliśmy o zmianach w konińskiej oświacie, o to 

zmartwienie nasze, czy moje, również wtedy wyrażane od nauczycieli, którzy są na pewnym 

stopniu rozwoju zawodowego. Dlatego chciałbym zestawić sobie te informacje, które wtedy 

otrzymywałem, z tymi, które otrzymam teraz i zapewne z tymi, o które będę dopytywać na 

koniec sierpnia i które będą już rzeczywistością wiążącą nas wszystkich.  

Chciałem jeszcze zapytać, czy związki zawodowe w jakikolwiek sposób pytają, czy 

oprotestowały to w jakiś sposób, czy jakikolwiek list ze strony jakichkolwiek związków 

zawodowych Miasto otrzymało, czy jakikolwiek stanowisko?”  

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Prawo jakby określa 

w sposób precyzyjny, związki zawodowe działające tutaj w oświacie stały się ważnym 

ogniwem opiniowania projektów arkuszy organizacyjnych, tak samo jak Wielkopolski Kurator 

Oświaty. Opinie, które otrzymaliśmy ze związków zawodowych, były opiniami pozytywnymi 

nawet jeżeli musieliśmy jedną rzecz w pewnej sytuacji wyjaśnić, bo okazuje się, 

że korespondencja była wysłana akurat nie do sekcji oświatowej, ale była wysłana do zarządu 
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regionu i się okazuje, że to przekazanie informacji było po terminie. My działaliśmy w takich 

terminach krótkich proszę Państwa, że Poczta Polska czy inne, przesyłki za długo trwają. Mamy 

w tej chwili pozytywną opinię tam gdzie mieliśmy negatywną. Wyjaśnialiśmy, bo jeżeli 

dyrektor pokazał listami poleconymi, gdzie on to wysłał bo ma wysłać do związków, mógł do 

końca nie znać struktury, jak wysłał do regionu i mam potwierdzenie, że wysłał w terminie do 

regionu, to nie można powiedzieć, że dyrektor nie dokonał czynności, której powinien dokonać. 

W przypadku natomiast Wielkopolskiego Kuratora Oświaty tak jak powiedziałem mamy teraz 

na 50 placówek – 8 albo 9 opinii z uwagami. Aktualnie dyrektorzy tych szkół zostali z tymi 

opiniami zapoznani, to są opinie nazwijmy to często techniczne, czyli jak ktoś nie robił w wersji 

elektronicznej arkusza, to może się zdziwić, że można czasem jakiegoś pola nie wypełnić, no 

ale jeżeli wypełnia się kilkanaście pól, gdzie w raporcie wychodzą, to może się zdarzyć i te 

uwagi niektóre dostaliśmy i one też w sposób właściwy wpływają na jakość arkuszy tych 

ostatecznych, które będą.  

Największy problem dotyczył Przedszkola nr 32, bo mamy takie przedszkole, które 

działa w naszej strukturze. Dotyczy oddziałów integracyjnych, oddziałów specjalnych i jak 

gdyby to przedszkole odbiega od innych przedszkoli i tu nawet odbyłem bezpośrednią rozmowę 

z Dyrektorem Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Natomiast 

odpowiadając tak, jeżeli chodzi o związki zawodowe, to nie tylko się wymieniamy 

korespondencją, ale już nie będę liczył, ile spotkań z upoważnienia Pana Prezydenta osobiście 

odbyłem ze związkami zawodowymi. Nawet Związek Zawodowy NSZZ Solidarność spotkał 

się ze mną dwa razy, gdzie chciał rozmawiać o konkretnych arkuszach. Tylko, że tak jak 

powiedziałem i będę podtrzymywał raczej te sformułowania, jeżeli związek zawodowy który 

dba o godziny dla nauczycieli, widzi, że w gimnazjum ograniczyliśmy zatrudnienie z biologii 

4 godziny, a z drugiej strony widzi, że np. w III Liceum są te 4 godziny, to nie da się proszę 

Państwa tych 4 godzin potraktować, że można tymi czterema uzupełnić ten etat, bo to jest 

kwestia specyfiki szkoły, kwestia podziału na grupy. Biologia w liceum z rozszerzenia powyżej 

30 osób może być podzielona na grupy według pewnego klucza i tak dalej. Proszę Państwa są 

przedmioty rozszerzone w liceum takie, że jeżeli matematyka jest rozszerzona, to tak naprawdę 

nauczyciel, który ma dwie klasy matematyczne na poziomie klasy trzeciej, jedna na poziomie 

klasy drugiej, to on tak naprawdę ma już cały etat tak. Język polski w klasach humanistycznych 

jest tak podzielony, że dwie klasy humanistyczne, to trzecia klasa powoduje już nadgodziny. 

Związek licząc godziny często oczekiwał, a nie będziemy robić fikcji, że dwóch nauczycieli 

będzie uczyło w jednej klasie tak, bo to jest ta fikcja, która jest, bo komuś musieliśmy zgodzić 

się na nadgodziny a komuś musieliśmy dać zmianę warunków umowy.  

Chcę Państwu powiedzieć, że tutaj ta współpraca ze związkami jak również 

z dyrektorami i kuratorium była taką współpracą, która ma ułatwić pewne rzeczy. Dotychczas 

było tak, że za arkusz odpowiadał wyłącznie dyrektor i organ prowadzący, który tak naprawdę 

sprawdzał to globalnie. Dzisiaj natomiast ta opinia jest też pewną opinią, która ma coś wskazać 

i powiem Państwu, że jestem pełen podziwu dla związków zawodowych, które tak 

przeanalizowały indywidualnie prawie że każdego nauczyciela, a jest trochę tych nauczycieli 

w naszym systemie i na te spotkania, w których brałem udział przychodziły związki zawodowe 

bardzo przygotowane, bo analizowały tak jak powiedziałem każde przypadki, które są.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Dziękuję bardzo, zaraz oddam głos Pani przewodniczącej i Panu 

przewodniczącemu Korytkowskiemu, ale Panie Prezydencie prawda jest taka, że jeżeli 

mówimy o niepełnych godzinach, czy to tak zwanych niepełnych etatach, jeżeli mówimy o tych 

urlopach zdrowotnych, czy mówimy o innych sprawach, o jakich Pan mówił, to prawda jest 

taka, że tak to nazwę, jest to na początku wszystkich działań. Natomiast nie możemy ukrywać, 

że ci, którzy będą zwolnieni, to do 31 maja muszą dostać od swoich dyrektorów placówek 

wypowiedzenie. No i 31 maja będziemy znali listę osób, które będą zwolnione. Czy na tym 

polega sprawa, że musi dać wypowiedzenie do 31 maja dyrektor?”  
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Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jeszcze raz powiem Panie 

przewodniczący. W szkołach podstawowych i gimnazjach, i w przedszkolach mamy dzisiaj 

wszystko poukładane, ale w szkole ponadgimnazjalnej często jest tak, że jak siadamy przy 

rekrutacji, dam przykład III Liceum. III Liceum po rekrutacji widzi, że ma chętnych na czwarty 

oddział i w momencie, kiedy wyrażamy zgodą na ten czwarty oddział, czy na ten siódmy, czy 

ósmy oddział, a wcześniej była zgoda na jeden oddział mniej, to nauczyciel przyjął zmiany 

warunków umowy do 31 maja. Dostał to wypowiedzenie, przyjął, że będzie miał 16/18, ale 

proszę Państwa ja przez 10 lat ja kilka razy, a może kilkanaście razy zmieniałem pismo 

z 31 maja po to, żeby 30 sierpnia powiedzieć, że anuluję pismo, bo jest cały etat.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Ok Panie prezydencie, ja nie o to pytałem. Ja to doskonale rozumiem. Niech 

mnie Pan jeszcze raz posłucha, że oczywiście, że wypowiedzenia zmiany warunków pracy, 

to to co Pan powiedział przed chwilą, ale również 31 maja i wiem skądinąd, że dotyczy to 

również szkół podstawowych, będą wypowiedzenia z pracy, czyli zwolnienia i o tym mówię.” 

  

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Funkcjonuję 20 lat 

i zawsze są takie ruchy kadrowe.” 

 

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI cytuję: „Szanowni Państwo ja pracuję 30 lat 

w szkole i zawsze 31 maja część nauczycieli słyszy komunikat ze strony Pana dyrektora 

„przepraszam bardzo z niektórymi spośród Państwa będę musiał umowy rozwiązać, mam 

nadzieję, że po wakacjach spotkamy się i te umowy przedłużymy”. 

 Szanowni Państwo w zeszłym roku 2016/2017 w mojej szkole było pięć wypowiedzeń 

i to jest co roku. Tak że pełen obraz zatrudnienia i tych zmian będziemy mieli naprawdę 

1 września. To wtedy będziemy mogli cokolwiek mówić. Niestety cieszy to, że jest takie 

zainteresowanie, że tak się wyrażę losem nauczycieli. Nie chcę być złośliwy, ale powiem tak 

2007-2015 40 tys. nauczycieli odeszło z pracy. Takie są dane demograficzne i to przede 

wszystkim rzutuje, ja bym tutaj poprosił Pana Prezydenta, kiedy będzie Pan przygotowywał 

ewentualnie co się wydarzy po tak zwanym roku i tak zwanej reformie, żebyśmy to też odnieśli 

do tego, co było w zeszłym roku, bo mogło się wydawać, że poprzednie lata były takie, że tych 

zmian nie było, no tak nie jest. Sprawa wygląda o wiele bardziej złożona. Te zwolnienia zawsze 

miały miejsce.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Dziękuję, chcę powiedzieć, że od 2006 roku moja troska o nauczycieli była 

zawsze i jest do tej pory taka sama.”  

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: Jeżeli Pan przewodniczący 

jeszcze pozwoli to mimo wszystko, bo jednak bierzemy udział w posiedzeniu komisji między 

innymi oświaty, a bardzo się cieszę z tej dyskusji, która jest, bo to jest właśnie właściwe miejsce 

powiedziałem to publicznie i to powtórzę. Powiedziałem publicznie to na spotkaniu, które 

organizował Wielkopolski Kurator Oświaty Dyrektor Delegatury w Koninie 6 grudnia 

z nauczycielami gimnazjum w I Liceum takie spotkanie się odbyło i powtórzę to tutaj 

publicznie. Zmiana podstawy programowej w liceum ogólnokształcącym wprowadzona 

w 2012 roku spowodowała wtedy, że będąc wtedy dyrektorem II Liceum wręczyłem cztery 

„20” i to byli nauczyciele dyplomowani, którzy nie chcieli iść na emeryturę, ale dotyczyło 

przedmiotów przyrodniczych. Nie było pracy dla biologa, fizyka, chemika i do tego doszedł 

jeszcze język francuski, bo nie chcą uczniowie do końca uczyć się francuskiego. I powiem 

Państwu też, że często taki był zarzut i to o czym ja powiem jako praktyk, globalnie to się 

zgadza, dlatego ja jeszcze raz powtórzę. Ilość uczniów w systemie jest, ilość oddziałów jest 

i dlatego ja zawsze powtarzałem, wypowiedzieć się można we wrześniu jak to wszystko 

zostanie zakończone. Natomiast wypowiadanie się wcześniej to jest wprawdzie dyskusja 
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polityczna, w której nie chciałbym brać udziału. Bo ja wiem jak jedna godzina w ramowym 

planie nauczania przenosi się na decyzję później personalnie itd.” 

 

Głos zabrał Witold NOWAK, cytuję: „Ja tylko dopytałem się dlatego, że pojawiła się 

informacja w mediach. Ja oczywiście też nie chcę tutaj w politykę wchodzić absolutnie, bo 

w ogóle to nie jest ten temat. Tylko chodzi o to, że pojawiła się informacja w mediach 

i chcielibyśmy też wiedzieć po prostu.”  

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja akurat tej informacji 

udzieliłem, obecna Pani redaktor Iza Gorzelańczyk po spotkaniu Pana prezydenta 

z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów zadała takie pytanie i dostała tę tabelkę 

w Excelu, o której mówię i jednocześnie trzy strony wyjaśnień prawa, bo o to poprosiła. To jest 

informacja, do której jest dostęp.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Proszę Państwa już tyle powiedzieliśmy na ten temat i słusznie może 

przychylmy się do tego co powiedział Pan prezydent, że miejmy jeszcze troszkę cierpliwości 

i poczekamy na ten dzień.” 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie Prezydencie ja chciałem tylko 

jedno powiedzieć, że rzeczywiście podziwiam Pana za to, co Pan robi, żeby to co nam 

zaserwowano w postaci zmiany ustawy, nie o reformie tylko „deformie” oświaty 

przeprowadzić to jak najmniej szkodliwie dla nauczycieli szczególnie bo o tym w tej chwili 

mówimy, ale też dzieci.  

Była tutaj mowa o etatach nauczycielskich, z tego co tutaj padło, dotyka to ok. 80% 

nauczycieli, są one w różnych formach na poratowanie zdrowia, emerytury, przesunięcia, 

redukcja etatów. A chciałem się zapytać w tej chwili mniej więcej, bo na pewno już 

szacunkowo można by powiedzieć, bo ja to mówię tylko w trosce o nasz budżet miasta, który 

w związku z tym będzie musiał być zmieniony. Ile budżet miasta przez ten czas wprowadzenia 

czyli od 1 września przez te parę miesięcy, bo w przyszłym roku to policzymy to troszeczkę 

później, ile to będzie kosztowało miasto? Jak będzie się to przekładało na finanse i skąd 

weźmiemy na to pieniądze? Czy jest już w tej chwili możliwość żeby Pan Prezydent 

odpowiedział?” 

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Chcę być bardzo 

odpowiedzialny w tym co teraz powiem. Trudno jest to teraz oszacować, to będzie kolejna jakaś 

prognoza. Proszę Państwa, Państwo pamiętacie powiedziałem to na tym forum, powtórzę. 

Kiedy pojawiły się założenia reformy oświatowej, Pan prezydent Józef Nowicki określił trzy 

w takiej hierarchii najważniejsze elementy, na które trzeba zwrócić uwagę i je wziąć pod 

uwagę.  

Po pierwsze organizacja pracy tak, ażeby się odbyła bezpiecznie ze względu na dziecko. 

Po drugie praca dla nauczycieli i pracowników administracji obsługi. Po trzecie budynek. 

Ja mówiłem o tym nieraz i te decyzje, które Państwo zaopiniowaliście dotyczące takiej sieci 

szkół, a nie innej uwzględniały w tej kolejności te trzy elementy, które wymieniłem. Tak się 

składa proszę Państwa, że kiedy będziemy mieć zatwierdzone arkusze organizacyjne 

te ostateczne, to będzie połowa sierpnia, kiedy będziemy mieć globalnie pokazane jak to 

wygląda, no bo to nie jest tak, dzisiaj jest budżet, my mamy zamiar jeszcze w czerwcu zrobić, 

bo sami dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów i księgowi stoją przed zadaniem, którego 

nigdy jeszcze nikt nie robił, ja się przyznaję.”  

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI cytuję: „Z taką sytuacją nie mieliśmy do 

czynienia, była odwrócona sytuacja i tamtą można było w zupełnie inny prostszy sposób 

przeprowadzić. To jest naprawdę proszę Państwa majstersztyk, to co dokonuje się w tym 
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momencie w samorządach i dlatego proszę się nie dziwić, że radni są zaniepokojeni tą sytuacją 

nauczycieli, uczniów ale i także budżetu, stąd to moje pytanie.”  

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja się nie dziwię i się 

cieszę, że taka dyskusja jest, ale tak jak powiedziałem jesteśmy w stanie odpowiedzieć wtedy, 

kiedy to zrobimy. Po drugie będą to już kwoty realne, które są. Z takich zmian jakie mogą być, 

nie wiem czy już Państwo o tym wiedzą, ale mogę już o nich powiedzieć między innymi 

w czerwcu przyjdziemy do Państwa i chcemy zlikwidować Zespół Ekonomiczno- 

Administracyjny, który funkcjonuje w Gimnazjum nr 5 i III Liceum, mimo że Państwo 

pamiętacie, że niedawno zmieniło się prawo oświatowe, zmienialiśmy nazwę. Natomiast 

patrzymy w perspektywie dwóch lat, kiedy tak naprawdę Szkoła Podstawowa nr 12, kiedy 

zmieści się w budynku szkoły nr 12, kiedy III Liceum będzie funkcjonowało wspólnie 

z MODN-em w budynku, w którym jest, kiedy zarówno Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 12 pełniąc tę funkcję przez lata jest samodzielnym dyrektorem, który zarządza finansami. 

Kiedy Pani Dyrektor akurat III Liceum funkcjonowała w ramach w tym Zespole Ekonomiczno- 

Administracyjnym odbyło się takie spotkanie i w tej chwili chcemy to przyspieszyć, czyli tak 

naprawdę zaproponowaliśmy 22 osobom, tam mamy 22 etaty przypisanie, 13 bodajże 75 

mówię etatowo do III Liceum, pozostałe osoby do Szkoły Podstawowej nr 12. Nie będzie 

dyrektora, bo nie będzie i nie chcemy czekać z tym do końca roku budżetowego, czyli chcemy 

już przyjść na czerwcową sesję, jeżeli Państwo to uchwalicie to my tak naprawdę nie wiem czy 

nie będzie potrzeby zwołania sesji nadzwyczajnej pod koniec sierpnia, która by uporządkowała 

budżety tych wszystkich jednostek. Aktualnie jesteśmy też na etapie szkolenia dyrektorów 

szkół tak jak powiedziałem prawdopodobnie WOKISS w najbliższym tygodniu czy dwóch 

będzie robił szkolenia, bo robimy to po raz pierwszy, mówię szczerzę, tak. Natomiast staramy 

się wziąć tyle warunków brzegowych, które gdzieś się tam pojawiają, żeby je po prostu 

uwzględnić, sami dyrektorzy są tego świadomi. Natomiast tak jak powiedziałem broniłem się 

od września tak naprawdę, bo chyba 16 września była ta konferencja, gdzie media i Państwo 

zadawali pytania, jak to się przeniesie na etaty, ja się zawsze przed tym broniłem, bo wolę 

odpowiedzieć konkretnie, tak samo jak dziś starałem się odpowiedzieć konkretnie. Liczę 

bardzo na to, że jeżeli się pojawi problem uzupełnienia środków w czwartym kwartale to 

Państwo nie powiecie, że z upoważnienia Pana prezydenta jestem najbardziej rozrzutny wśród 

urzędników. Staramy się tak jak powiedziałem, liczy się dla nas organizacja pracy, czyli 

zachowanie jednozmianowości i takie warunki zostały postawione.  

Proszę Państwa ktoś może powiedzieć, ale myślę że tutaj Państwo wiecie w jakich 

jesteśmy realiach, sam kiedyś jedna z pierwszych takich spraw, którą się zajmowałem dotyczyła 

i myślę, że Pan Radny Piotr Korytkowski i Pan Radny Wiesław Wanjas wie jak 

przekonywałem, że na V osiedlu jest potrzebna Szkoła Podstawowa nr 5, ale proszę Państwa 

funkcjonowaliśmy w takiej sytuacji prawnej. Natomiast dzisiaj przekształcamy Gimnazjum nr 

7 na Szkołę Podstawową nr 7, bo funkcjonujemy w całkiem innej sytuacji prawnej i znowu 

funkcjonujemy w szkołach ośmioletnich, które są. Ktoś mógł powiedzieć, nie warto było 

likwidować, ale powiem Państwu szczerze, to co dla mnie osobiście, jest takim pewnym 

wyzwaniem, mówię wprost, tak jak tworzono gimnazja, tworzono je oddolnie przez lata, tak 

teraz niestety jest likwidacja z krótkim cięciem i to krótkie cięcie dla mnie osobiście jest pewną 

rewolucją, ale staramy się to maksymalnie złagodzić. Tak że powiem tak, dokładne kwoty 

końcówka września, czyli tak naprawdę, kiedy będzie rozliczone wynagrodzenie czyli początek 

października. 6 października jest sprawozdawczość za wrzesień, czyli między 6 a 15 

października będę gotowy na przedstawienie Państwu wszystkich kosztów jakie są, realnych, 

dotyczących wynagrodzenia, dotyczących utrzymania budynku itd.”  

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Mam rozumieć, że uchyla się Pan 

Prezydent od odpowiedzi na to pytanie?”  
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Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Bo ja nie znam tej 

odpowiedzi.”  

 

Głos zabrał Piotr Korytkowski, cytuję: „Tyle tylko ile będzie po przecinku cyfr, bo to 

da jakieś wyobrażenie o skali sześć, czy siedem przed przecinkiem.”  

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Panie przewodniczący, 

mogę przejść teraz na rozmowę o liczbach jako matematyk, ale nie chciałbym żebyśmy teraz 

o tym rozmawiali.”  

Głos zabrał Piotr Korytkowski, cytuję: „Będziemy bardziej zaciekawieni, będziemy 

czekali na końcówkę sierpnia.”  

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Końcówka sierpnia, czyli 

wyjaśniam końcówka sierpnia co do kadry to jak najbardziej, a połowa października co do 

finansów, to są te dwa terminy, na które ja się zobowiązuję.” 

 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Szanowni Państwo dwa słowa Panie prezydencie. Tu już padły słowa 

uznania dla Pana to są ekwilibrystki, akrobacje powiedziałabym najwyższych lotów i pełne 

uznanie. Bardzo się cieszę, że w Koninie nastąpiła rada tych wszystkich Dyrektorów, którzy ze 

są współpracowali i rozmawiali, te zespoły było bardzo dobre. Natomiast to co moi koledzy 

mówili, zapewnienia, że żaden nauczyciel nie straci pracy no i tak zwana lista rezerwowa i lista 

wakatów, którą trzyma kurator oświaty i on tam zbiera i dyryguje tymi nauczycielami i sytuacja 

prawna, w której tutaj się nic nie zmieniło. Dyrektor odpowiada za ruchy kadrowe w szkole. 

Tutaj się nic nie zmieniło. Tylko, że jak w ubiegłym roku ten dyrektor miał prawo podejmować 

decyzje, tak w tym roku praktycznie jest ubezwłasnowolniony. Ponieważ nie może podjąć 

żadnej decyzji bez pseudo powiedzmy, z wielkim szacunkiem dla Związków Nauczycielstwa 

Polskiego, ale nie oni mieszają w tym całym i dla solidarności, ale to nie ich sprawa. W tym 

tkwi tutaj nadzór kuratora, ministra. Pani Minister powiedziała, że nie będzie zwolnionych 

nauczycieli i stanie na głowie, żeby to w którymś momencie udowodnić. Ale pamiętajcie 

Państwo, że w tym wszystkim na pierwszej linii ognia stoją dyrektorzy szkół. Oni w tej chwili 

dostali takie puzzle, w których najmądrzejsi nie potrafią poukładać, bo to są puzzle, których 

jest dużo białych pól. Wystarczy, że któryś nauczyciel nie podał swoich danych osobowych, 

swojego peselu i on już nie mógł się w tym arkuszu znaleźć, mimo że wiemy, że gdzieś on tam 

czeka i będzie zatrudniony, to on w tym arkuszu nie funkcjonuje. On jest gdzieś w tej rezerwie, 

gdzieś w tym wakacie i gdzieś w którymś momencie to kurator powie, to proszę Pani to tu 

proszę tego przesunąć, tutaj tego wsadzić i proszę jeszcze raz zrobić arkusz organizacyjny. 

Niesamowite zadanie bardzo trudne, ale wszystko co najgorsze to jeszcze przed nami. Dlatego, 

że dzisiaj to sobie rozmawiamy na argumenty, prawda tutaj jest strona społeczna, strona 

rządowa, nadzór, dyrektorzy, organy prowadzące, ale za tym wszystkim stoją jeszcze rodzice i 

za chwileczkę po ogłoszeniu wszystkich tych decyzji kadrowych będziecie Państwo mieli do 

czynienia z sytuacją, gdzie to rodzice staną i powiedzą tak „a dlaczego naszego nauczyciela 

który był na czas określony w tej szkole wywalacie, a on był świetny a dajecie nam nauczyciela 

z innego miasta bo akurat on do tej szkoły pasuje a był mianowany albo dyplomowany i on ma 

pierwszeństwo w obsadzeniu etatu?”, ale można to rozważyć. W każdym razie będą takie 

sytuacje i to wszystko jeszcze przed nami i stąd proponuję żebyśmy jeszcze jak Pan prezydent 

powiedział, jeszcze wzięli głębokie oddechy, jeszcze pozwolili dyrektorom walczyć z tą 

niewiadomą i dopiero faktycznie we wrześniu poprosili o wyłożenie kart na stół. My już nic 

w tym nie zmienimy, bo nasza rola już tutaj żadna. My żeśmy tylko powiedzieli proszę bardzo, 

a później możemy zapytać, a ile nas to kosztowało. Natomiast ile po drodze jest tu wysiłku, 

potu i być może czasami niepotrzebnych nerwów i pracy i to, że ofiary będą to oczywiste. 

I mam nadzieję Panie prezydencie, że nie dojdzie do tego, że nauczyciel z Suwałk będzie 

uzupełniał etat w Krakowie, a ten z Krakowa pojedzie do innego miasta. Bo jeżeli słyszę 
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o centralnej bazie informacyjnej i danych obsady nauczycieli i determinacji, żeby wszyscy 

nauczyciele byli zatrudnieni ci, którzy byli zatrudnieni, mogą być różne sytuacje. 

 I jeszcze jeden element proszę Państwa, to są ludzie, którzy na tym etapie dyskusji, na 

tym etapie tworzenia planu organizacji, młodzi ludzie nie mają szansy wejść do tego zawodu, 

oni na razie czekają za bramą. Dopiero jak się to wszystko poukłada, to może za parę lat będą 

mieli szansę wejść do zawodu. No i oby 500+ dało nam więcej dzieci, nauczycieli, i więcej 

szkół i będzie dobrze.”  

 

 Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Jeden wątek z wypowiedzi Pani 

przewodniczącej mnie tutaj zainteresował szczególnie, bo wspomniała Pani o pewnym 

ograniczeniu kompetencji dyrektorów, jeśli chodzi o zatrudnianie, czy Panu prezydentowi coś 

wiadomo na ten temat, że zostały one jakoś uszczuplone? Ale myślę, że ostatecznie o przyjęciu 

czy zwolnieniu będzie decydował dyrektor, tutaj się nic nie zmieniło?”  

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Proszę Państwa tak długo 

jak to będzie zależało ode mnie osobiście, będę głośno mówił, że dyrektor powinien mieć 

pewną autonomię, ale zgodnie z systemem oświaty, to dyrektor jednoosobowo odpowiada 

między innymi za poziom nauczania, jest pracodawcą itd. Natomiast dyrektor ma swój organ 

prowadzący i chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że dyrektorzy ze sobą współpracują i oni też 

rozumieją problem, który jest w samym organie prowadzącym i cała ta sytuacja to co 

powiedziała Pani przewodnicząca. Ja powiem o jeszcze jednym argumencie proszę Państwa, 

my mówimy, że tak globalnie będzie się zgadzać. My patrzymy przez pryzmat miasta Konina 

i dobrze, że jesteśmy „powiatem grodzkim” w pewnych kwestiach było nam lepiej, ale a propos 

godzin, też mam wielu kolegów, którzy pracują w zawodzie nauczyciela w małych szkołach 

i np. w małych wiejskich szkołach to się cieszą, bo tak jak kiedyś z dwóch klas szóstych 

tworzono jedną klasę pierwszą gimnazjum wskazanym w gminie, tak dzisiaj będą dwie klasy 

siódme w tych szkołach. Czyli jak spojrzymy na statystykę to się może okazać, że nawet się 

zwiększy liczba etatów nauczycieli. Ja chciałbym proszę Państwa, dla Pana prezydenta, dla 

mnie każdy nauczyciel jest tak samo ważny i podchodzimy do tego nie statystycznie, ja mogę 

powiedzieć co to jest to 40 ograniczeń, skoro były takie zmiany kiedy mamy 1/3 w danej szkole 

mniej. Ale Gimnazjum nr 6 ze względu na swój charakter, jaki miało, ma najwięcej, bo jeżeli 

to jest 18 ograniczeń to w skali tej szkoły to jest coś co nie jest ewolucyjne, tu jest ta rewolucja 

właśnie w tej jednej szkole, specyfika tej szkoły itd. Bo to, że jest ograniczenie w danej szkole 

2,3,4, to się przeżyje.”  

 

 Na tym posiedzenie zakończono. 
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