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Protokół Nr 43/2018 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 44/2018 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 41/2018 Komisji Praworządności 
 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 24 stycznia 2018 roku 

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

 

  

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.30. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na XLVI sesję Rady Miasta Konina.  

2. Sprawy bieżące. 

 

 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodnicząca Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Elżbieta Streker-Dembińska, przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych Wiesław Wanjas oraz przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski.  

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał wszystkich 

uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty porządku obrad 

XLVI Sesji Rady Miasta Konina. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 4 - DRUK Nr 682  
 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Konin. 

 

Głos zabrał Piotr PIEKARCZYK z-ca kierownika Wydziału Oświaty, cytuję: „Zgodnie 

z ustawą prawo oświatowe organ prowadzący publiczne przedszkola w terminie do końca 

stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria, brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania przez poszczególne 

kryteria. Co roku podejmujemy taką uchwałę, te kryteria są naprawdę powielane, tutaj się nic 

nie zmieniło, jest ich 5 i macie Państwo do nich wgląd.”  

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Może nie merytoryczne pytanie, tylko formalne. Tam 

znajduje się takie kryterium jak „wieloraczność”. Ja nie znam takiego słowa w języku polskim 

i chciałem zapytać, co to za słowo jest, skąd Państwo wzięliście to słowo?”      
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Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „To kryterium dotyczy wieloraczków, czyli 

trojaczki, czworaczki, pięcioraczki.            

Uzgodniono, że będzie to sprawdzone i poprawione w projekcie uchwały.” 

 

Radni nie mieli innych pytań. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

10 głosami „za”. 

 

 

Pkt 5 - DRUK Nr 683 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Konin.  

 

Głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Tutaj podobne podstawy prawne, ale również uchwała podobna do tej, 

którą podejmujemy co roku.” 

 

 Radni nie mieli pytań.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

10 głosami „za”. 

 

 

Pkt 6 - DRUK Nr 687 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych 

szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, publicznych szkół 

prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK poinformował, że uchwała wymaga dostosowania 

do aktualnych podstaw prawnych. 

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

10 głosami „za”. 

 

 

Pkt 7 - DRUK Nr 686 

 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 739 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych 

opiekunów na terenie Miasta Konina. 

 

 Głos zabrała kierownik Wydziału Spraw Społecznych Jolanta STAWROWSKA, 

cytuję: „Od 1 stycznia tego roku weszły zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3. To jest ustawa, 
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na którą czekaliśmy, ponieważ daje nam możliwość zmiany przyznawania dotacji za dzieci, 

które są w żłobkach niepublicznych. Jak pamiętacie Państwo, 8 listopada się tutaj spotkaliśmy 

i rozmawialiśmy o sprawie żłobków. Poprzednia ustawa nakazywała przyznawanie tej dotacji 

na każde dziecko, które jest w danym żłobku i to prawdopodobnie powodowało, że samorządy 

nie dawały tych dotacji dla tych podmiotów. Nowa ustawa spowodowała, że zniknęło słowo 

każde, także my w tym momencie także zmieniamy naszą uchwałę i dotacja dzięki temu jest 

przyznawana na dziecko, które jest w żłobku mieszkańca Konina, ale może być również 

przyznawana na dzieci, które są z innych gmin, a są w tym żłobku po zawarciu porozumienia 

z danym samorządem. To jest to, o co nam zawsze chodziło, a nie mogliśmy tego zmienić, 

ponieważ w ustawie było, że na każde dziecko należy przyznawać dotację. My przyznajemy 

dotację decyzją Rady w wysokości 400 zł. Myślę, że to jest dobra zmiana, która była 

oczekiwana przez nas. Na razie nie mamy jeszcze żadnych wniosków o dopłatę, w związku 

dziećmi z innych gmin, ale to nie znaczy, że to nie nastąpi.”  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „A gminy się będą bronić przed porozumieniami?” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Odpowiadając na pytanie Pani przewodniczącej, to za bardzo w tym roku nie będą się broniły. 

Wystarczy, że Pani kierownik czy pracownik Wydziału Spraw Społecznych powie, 

że powiadomi rodzica, dlaczego dziecko nie może być przyjęte do żłobka i dalej wójt czy 

burmistrz, który będzie chciał kandydować, nie będzie się narażał na tego typu sytuacje.”   

 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Jolanta STAWROWSKA, cytuję: „Dziecko 

będzie mogło być przyjęte do żłobka, tylko już za pewną odpłatnością, bez naszego 400 zł, 

jeżeli gmina nie zgodzi się tego zrefundować. Sama jestem ciekawa jak będą takie przypadki 

jak to będzie się działo. 

Jest niepubliczny żłobek „Tuptuś” zwiększyli liczbę z 12 do 24 dzieci. Od lutego klub 

„Tygrysek” przekształca się w żłobek. Ta ustawa daje taką możliwość, ponieważ zrównała 

żłobki z klubami. Tygrysek był na 25 dzieci, ale Sanepid, który w przypadku żłobków daje 

decyzję, ile dzieci może być maksymalnie, wydał tutaj na 15. Czekamy i nie wiemy, czy od 

kwietnia wystartuje żłobek na Wilkowie, bo nie mamy jeszcze dokumentów. I miał jeszcze być 

jeden żłobek na Chorzniu, ale na razie tam jest cisza.  

Zainteresowanie przyznam jest, bo dzwonią również osoby, które chcą w starej części 

Konina klub założyć.”     

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Pomimo, że udało się, jeszcze raz podziękowania Panie prezydencie za wspaniały oddział, 

on był do tej pory super, a teraz jeszcze zyskał na swojej wartości, to ciągle mamy ten słupek 

niezałatwionych podań, 90 dzieci czeka. Czyli widzimy, że zapotrzebowanie jest duże. I to, 

co powiedzieliśmy sobie wtedy na tej komisji, która była między innymi zwołana pod kątem 

tych żłobków, mamy takie miejsca lokalowe, tylko jak powiedział Pan prezydenta, trzeba 

troszeczkę czasu, żeby to wszystko dostosować, bo szkoda ich po prostu nie wykorzystać.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałem się zapytać, czy wśród tych dzieci wszystkie 

dzieci są z Konina?”       

 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Jolanta STAWROWSKA, cytuję: „Na razie 

tak. Jeszcze nie mamy takiego przypadku, bo właścicielki żłobka jednego i drugiego mają się 

skontaktować, jak dziecko będzie spoza Konina.”  

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Chciałbym trochę rozwinąć tę sprawę. 

Dzisiaj między innymi podpisałem komplet dokumentów i rozliczyliśmy sprawozdanie za 
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„malucha” za 2017. Jak Państwo wiecie, w ciągu kilku lat, po gabinecie lekarskim zajęliśmy 

miejsca z MDK-u dla MODN-u, żeby później MODN przenieść do Gimnazjum nr 5. Ci, którzy 

byli, myślę, że potwierdzą, było to finansowane ze środków częściowo rządowych i naprawdę 

bardzo ładny obiekt powstał.  

W tej chwili są te podania, ale chcę Państwu powiedzieć, że mamy takie podania, 

że osoby wychodzą ze szpitala, żeby praktycznie tydzień po urodzeniu dziecka zapisać dziecko 

do żłobka. Te 90 podań, które są, robią wrażenie, są ilościowe. Będziemy uruchamiać oddział 

w przedszkolu dla dzieci tych, które mają 2,5 roku. Bardzo ładnie udało się to zrobić na ulicy 

Sosnowej i wtedy praktycznie cała grupa w żłobku miałaby 3 latka, bo wiekowo. Dzisiaj 

priorytetem są dwa oddziały przedszkolne na osiedlu Piłsudskiego i myślę, że Państwo to 

zaakceptujecie. W tej chwili mamy kosztorys, mamy zrobiony plan. 200 tys. zł będzie 

kosztowała pełna modernizacja parteru budynku po Gimnazjum nr 2, czyli prawe skrzydło, po 

to, by zapewnić funkcjonalność Szkoły Podstawowej nr 15 w dwóch budynkach, a jednocześnie 

można uruchomić dwa oddziały przedszkolne dla Przedszkola nr 4. I to jest dla nas priorytetem, 

żeby te oddziały powstały do 1 września.  

I druga rzecz, na drugim piętrze w tym budynku również można zrobić, bo jest potrzeba 

dzisiaj, grupy żłobka w Starym Koninie. Pojawia się pomysł, jeżeli chodzi o ulicę Staszica, ale 

to są wszystko duże koszty. Każdy żłobek, czy każde przedszkole dzisiaj, które jest od nowa 

tworzone, nawet jako oddział dodatkowy, ma całkiem inne uwarunkowania PPOŻ. Państwo 

pamiętacie, jak robiliśmy w ramach programu „maluch”, to uruchamialiśmy duże pieniądze, 

żeby zapewnić rozbudowę klatki na ulicy Staszica, ten budynek na przeróbki jest ograniczony. 

W kwietniu się do Państwa zgłosimy. Chcemy uruchomić dwa oddziały przedszkolne na 

osiedlu Piłsudskiego. Kolejnym etapem, to jest oddział żłobkowy albo rozbudowa żłobka, ale 

tak naprawdę nie ma zapotrzebowania, mamy wolne miejsca na ulicy Sosnowej, bo się w ciągu 

roku zwalniają. Rodzice, którzy mieszkają w tej części Konina wolą czekać na miejsce na ulicy 

Staszica, bo taka też jest dzisiaj demografia. Aktualnie nad tym pracujemy. W całej tej 

hierarchii najważniejsze jest maksymalnie uruchomić edukację przedszkolną dla dzieci 2,5 

letnich, przedszkola są przygotowywane, żeby zwolnić te miejsca.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Jeszcze raz dziękuję, że rok temu udało nam się podjąć taką decyzję wbrew niektórym 

osobom, które miały inne nastawienie do 2,5 latków. Dziękuję za to, że władze naszego miasta 

podjęły taką, a nie inną decyzję, i jak się okazuje, to jest bardzo trafna decyzja.” 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

10 głosami „za”. 

 

 

Pkt 12 - DRUK Nr 693 

 
Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Konina Ojcu 

Maksymilianowi Tarejwo (druk nr 693).  

 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Wiadomo, że jest to rok wyjątkowy 100-lecie odzyskania niepodległości. Ojciec Maksymilian 

Tarejwo jest nam tu wszystkim dobrze znany.”  

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja tak obok tego tematu, w sprawie 

nazewnictwa ulic. Jakiś czas temu zwróciliśmy uwagę, że na terenie miasta Konina od 

niepamiętnych czasów mamy w dalszym ciągu ulicę błogosławionego Maksymiliana Kolbego, 

a on już od paru lat jest świętym. Dobrze by było, żebyśmy się jednak pochylili nad tym 

tematem i przywrócili to, co powinniśmy oddać tej osobie, czyli tą świętość w nazwie ulicy. 
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Apeluję o to, żeby komisja podjęła stosowne kroki, żebyśmy taką nazwę w mieście wreszcie 

mieli, bo z tego co pamiętam, od 1983 roku taką nazwę mamy, więc najwyższy czas, żeby 

nazwa ulicy była świętego Maksymiliana Kolbego. Dziękuję.” 

      

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Przyjmujemy to 

do wiadomości.”  

 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tam jest błąd merytoryczny, bo jest 

błogosławionego, czyli zdegradowany ten święty do roli błogosławionego, a jak jest już 

świętym, to niech będzie świętym. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, jest to nazwa papieża, 

natomiast dodanie „święty” spowoduje uhonorowanie jego jako osoby świętej. Natomiast tutaj 

mamy błąd merytoryczny. Od szeregu lat jest właśnie błogosławiony Maksymilian Kolbego i 

nad tym powinniśmy głównie się pochylić. Można byłoby przegląd zrobić, bo za chwileczkę 

wojewoda może nam to zrobić, a teraz wojewodowie mają różne zakusy, dotyczące zmian 

nazewnictwa ulic.”  

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Możemy się 

pochylić nad uaktualnieniem tych nazw, o których radny wspomniał.” 

 

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

 

 

Pkt 14 - DRUKI Nr 694 i 695 

 
Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 694); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 

(druk nr 695). 

 

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Kazimierza LEBIODĘ -  

z-cę Skarbnika Miasta.  
  

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Remont dachu na sali szermierczej. Dach, 

który odzywa się w takich sytuacjach jak teraz.  W tej chwili będzie autopoprawka 100 tys. zł, 

bo jak Państwo wiecie, mówiliśmy kiedyś o możliwości sfinansowania ze środków marszałka 

remont szatni na obiektach sportowych. Miał on być finansowany 50/50, takie mieliśmy 

informacje. Konkurs został ogłoszony, dotyczy samorządów z wyjątkiem powiatów grodzkich. 

Tak że zostaliśmy wyeliminowani z tego programu, stąd dzisiaj po takiej naradzie u Pana 

prezydenta, ze względu na sytuację, jaka jest na sali szermierczej, będzie autopoprawka, która 

jutro uzyska akceptację Pana prezydenta, będzie wprowadzona, że rezygnujemy póki co z tej 

szatni, teraz ważniejszy jest dach. Chcemy go zrobić jak pojawią się odpowiednie warunki 

atmosferyczne. Chcę Państwu powiedzieć, że na przełomie kwietnia/maja miasto Konin jest 

organizatorem olimpiady młodzieży, która będzie w kategoriach związanych z szermierką czyli 

szabla, floret i będziemy gościć bardzo dużo zawodników. Nie mamy tych problemów wtedy, 

kiedy jest temperatura dodatnia, ale różnie może być, mogą być obfite opady śniegu, stąd 

decyzja Pana prezydenta, żeby MOSiR maksymalnie przygotował wszystkie założenia remontu 

tego dachu. I tak, jak powiedziałem, może uda nam się już zrobić ten dach w marcu albo po 

Wielkanocy, żeby mieć już tą pewność, że kiedy zawody się odbędą, przyjadą zawodnicy 

z całej Polski, to nie będziemy mieć takiej sytuacji jak teraz, no niestety mamy przecieki tam. 

Te przecieki nie są na głównym obiekcie, one są na tym obiekcie niższym, w tym kompleksie 

szatni. Technologia będzie bardzo prosta, tam jest membrana, która ma ten swój termin 

przydatności, a dzisiaj już straciła swoje właściwości, bo remont był robiony w 1998 roku. 
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Wiemy, że już dłużej nie da się naprawiać membrany, która jest bardzo trudna w utrzymaniu, 

najprawdopodobniej pójdziemy w papę termozgrzewalną, która jest na 10 lat, ale mówimy 

o obiekcie, który powstał w 1998 roku.”  

 

Głos zabrał przewodniczący komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, 

cytuję: „Panie prezydencie skoro jesteśmy przy tym dachu, to przy okazji mam serdeczną 

prośbę do Pana prezydenta, ale jednocześnie bardziej do administratorów tego budynku i do 

Pana kierownika. Znamy problem dachu nie od dzisiaj, bo odbywając tam posiedzenia komisji 

dość dawno już żeśmy mówili o tym. Mam ogromną prośbę, żeby wykonawca dachu zostawił 

po sobie oprócz faktury, przepisany na papierze technologiczny sposób odśnieżania 

i czyszczenia dachu, ponieważ nie ukrywajmy, część uszkodzeń, która jest, została 

spowodowana przez pracowników przy odśnieżaniu. Tak jak powiedział Pan prezydent dach 

jest membranowy i bardzo specyficzny i delikatny, w związku z tym, że pomimo, że teraz 

będzie papa, to niech oni takie coś zostawi, bo nie każdy się zna na wszystkim, a to może nas 

uchroni od tego, żeby nie wydawać kolejnych pieniędzy.”       

                  

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja w pełni się zgadzam z Panem 

przewodniczącym i chcę Państwu powiedzieć, że po dzisiejszej naradzie, która odbyła się 

u Pana prezydenta, w momencie, kiedy ten dach zostanie naprawiony, jednocześnie będzie 

ekspertyza, za którą trzeba zapłacić. Ta ekspertyza określi, jaka jest dopuszczalna grubość 

śniegu. Jak Państwo wiecie, te takie zrywy społeczne, które odbywały się, nie zawsze były 

właściwe, bo jeżeli ekspertyza biorąca pod uwagę konstrukcje dachu dopuszcza metrową 

warstwę śniegu, mówimy o dachu płaskim, to naprawdę nie ma co wchodzić i ta metrowa 

warstwa śniegu w niczym nie przeszkadza, żeby ten śnieg tam był. Będziemy się o to zwracali 

do wszystkich zarządców naszych budynków. Taka ekspertyza wydana przez osoby 

z uprawnieniami, to jest koszt około 500 zł, to jest jednorazowy wydatek, ale jednocześnie 

zarządca budynku wie, że na podstawie konstrukcji własnego dachu, biorąc pod uwagę 

wszystko, jaka jest dopuszczalna powłoka śniegu, bez względu na to, czy to jest śnieg suchy 

czy mokry, bo wiadomo, że załóżmy metrowa, póki tej metrowej nie ma, to nie ma co na ten 

dach wchodzić. Jeżeli miałoby być zagrożenie, każdy z nas jest nauczony, mamy 

doświadczenia hali w Katowicach i tak jak powiedziałem, wiele zrywów społecznych, które 

były są niepotrzebne, bo konstrukcja dachu dawała możliwość utrzymania pokrywy metrowej.”            
 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałem zapytać o zwiększenie wydatków na hangar 

dla kajaków. To jest po przetargu?” 

 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jak Państwo wiecie w budżecie 

jest kwota 300 tys. zł, natomiast dwa lata temu ta kwota była w pozycji CKU. W momencie, 

kiedy został uchwalony budżet, CKU zostało poproszone o dokonanie aktualizacji kosztorysu 

i w momencie, kiedy ta kwota zostanie uruchomiona, zostanie cała dokumentacja kosztorysowa 

przekazana protokołem do wydziału. Mogliśmy urwać z tych 300 tys. zł, natomiast łatwiej 

dzisiaj jest uruchomić te 5 tys. zł, bo gdzieś mniej więcej jest taka cena aktualizacji, dostaliśmy 

ofertę na aktualizację i jak te pieniądze będą uruchomione, to będzie myślę, że około połowy 

lutego najpóźniej przekazane i ogłoszony już przetarg na wykonanie tego hangaru. Łatwiej nam 

było przekazać kompletną dokumentację z procedurami, gdzie pewne zgody były na CKU, bo 

kiedyś to zadanie inwestycyjne było w budżecie CKU, żeby przygotować dokumentację i 

poprowadzić wszystkie czynności związane, a kosztorys stracił na aktualności i do 

postępowania przetargowego wymagana jest ta aktualizacja.”        

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Drugie pytanie. Czego dotyczy tak duży koszt 

odszkodowania i postępowania sądowego wyroku Sądu Rejonowego w Koninie?”   
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Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Proszę Państwa, nowa sprawa w sensie 

takim, że z jednej strony świadomość osób jest coraz większa, z drugiej strony szkoła, jak każde 

miejsce, gdzie są ludzie, jest narażona na wypadkowość. W 2010 roku uległ wypadkowi uczeń, 

zostało wypłacone odszkodowanie. Skutek był taki, że rodzic nie był zadowolony z tego 

odszkodowania i tak naprawdę pozwał szkołę. Postępowanie trwało kilka lat i to jest właśnie 

wyrok tego postepowania. Chciał dużo większe pieniądze, natomiast w momencie, kiedy wyrok 

się uprawomocnił, ani strona miasta nie składała apelacji, ani strona poszkodowanego nie 

składała apelacji, wyrok wymagał wykonalności. Wyrok jest prawomocny już. Powiem tylko 

tyle, że w całym postępowaniu, które trwało kilka lat, następstwem było usunięcie śledziony. 

Gimnazjalista w wieku około 15 lat miał usuniętą śledzionę. Spór był bardziej natury 

medycznej, na ile podłoże było wypadkowe, na ile było niewypadkowe. Natomiast myślę, 

że Państwo też zdajecie sobie z tego sprawę, że dzisiaj ta świadomość tych osób jest coraz to 

większa. Jest coraz więcej firm, które chętnie biorą takie sprawy, które mają do czynienia ze 

sprawami medycznymi. Nie ukrywam, że szkoła nie ma osobowości i dobrze, jeżeli dyrektor 

ma polisę odpowiedzialności cywilnej, natomiast nigdzie to nie jest zapisane. Tak jak lekarz 

wykonujący zawód ma obowiązek zawrzeć polisę odpowiedzialności cywilnej, szkoła ma 

ubezpieczenie od NW, to dziecko miałoby płacone odszkodowanie, które wynikałoby z polisy. 

Państwo sami opłacacie ubezpieczenia, jeżeli składka była przy takim następstwie bardzo duża 

około 100-150 zł, odszkodowanie byłoby proporcjonalnie większe, a jeżeli składka wynosi 

około 30 zł, to odszkodowanie jest mniejsze. Tak naprawdę ta sprawa dotyczyła dyrektora 

szkoły, dyrektor szkoły dostał upoważnienia, miał wyznaczonego pełnomocnika i prowadził 

czynność, tylko tak naprawdę to miasto jest organem prowadzącym.”                 
 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „W związku z tym przypadkiem, właśnie może trzeba 

zastanowić się nad takim systemem jakiejś polisy, by być przygotowanym na takie wyroki.”    

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Mamy drugi wyrok w drodze i to już jest 

dużo mniejsza kwota i to jest taki wyrok, gdzie prawdopodobnie będziemy mogli żądać, stać 

się stroną częściowo.  Drugi wyrok jest w drodze. Jeżeli nie będzie kolejnego rozstrzygnięcia, 

to jest kwota około 40 tys. zł i to jest wyrok ze zdarzenia, które miało miejsce w 2008 r. Proszę 

zobaczyć, jak te sprawy trwają. Mogę powiedzieć Państwu jedno i na to mam świadków jako 

zastępca prezydenta od roku 2013. Na każdej radzie dyrektorów mówiłem o polisach OC. Jako 

kiedyś dyrektor od 2002 r. mówiłem każdemu dyrektorowi, jak warto mieć polisę 

odpowiedzialności cywilnej. Sam będąc dyrektorem II LO doświadczyłem kiedyś takiej 

sytuacji, że osoba się przewróciła na chodniku, po pół roku się okazało, że był to chodnik, który 

był w zarządzie szkoły, wcześniej wiedziałem, że to zdarzenie miało miejsce 15 metrów dalej. 

Sprawa się ciągnęła 3 lata, natomiast doszło do ugody. Z polisy jaką miałem zawartą jako 

dyrektor zostało wypłacone odszkodowanie. Wszystko jak gdyby odbywało się poza. I te 

przypadki, które teraz mają, jeszcze raz powtórzę posiadanie polisy OC dyrektora, bo ja mogę 

mieć dzisiaj samochód, który będzie miał AC, ale mogę nie mieć AC, to jest moja decyzja. 

W przypadku lekarza i prawnika jest obowiązek, bo to są dwa zawody, gdzie ustawowo jest 

określony obowiązek posiadania odpowiedzialności cywilnej polisy z racji wykonywania 

zawodu, reszta to jest sprawa dobrowolna. Po tym przypadku zleciłem, aby na jutro każdy 

z dyrektorów odpowiedział nam na pytanie, czy polisę ma. Ja wiem, że mają. Dziwiłem się, że 

niektórzy nie mieli kiedyś, mówimy o sytuacjach, które były przed rokiem 2013. Muszę 

Państwa zapewnić, że na pierwszej naradzie dyrektorów w roku 2013 jako zastępca prezydenta 

powiedziałem o dwóch przypadkach, gdzie warto mieć polisę odpowiedzialności cywilnej. Już 

nie mówię o sytuacji, która miała miejsce w gimnazjum sportowym, bo to również było na 

naradach.  Mówimy o sytuacjach, które miały miejsce w 2008 roku i w 2010 roku.”        
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Przypadek z 2010 roku, w jakiej placówce miał miejsce?” 
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Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Mówimy o Szkole Podstawowej nr 12, ale 

to jest kontynuacja Gimnazjum nr 5. Tak naprawdę, to jest przypadek, który miał miejsce na 

lekcji wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 5. Drugi przypadek, to jest I LO pobicie się 

uczniów na terenie szkoły i to jest przypadek z 2008 r.”  

 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie prezydencie, Pan prezydent powiedział 

o tym, że świadomość jest coraz większa wśród ludzi, dochodzą swoich praw, w tym przypadku 

ze zdarzeniami losowymi, które miały miejsce, bądź też z innymi zdarzeniami, gdzie jest 

możliwość dochodzenia odszkodowania. I tak w rzeczywistości jest, tylko że mam wrażenie, 

że świadomość po stronie obywateli i naszych współmieszkańców istnieje. Z zażenowaniem 

stwierdzam, że takowej wiedzy nie ma wśród dyrektorów szkół. Nie mówię już o tym, że nie 

ma po stronie organu prowadzącego. Moim zdaniem wszystkie jednostki organizacyjne miasta 

w dobie, gdzie tak jak powiedziałem ta świadomość i Pan prezydent to samo powiedział 

współobywateli jest powszechna, dotycząca swoich praw, my powinniśmy być na to po prostu 

przygotowani. Od lat mówiłem o tym, że Miasto powinno wynająć profesjonalnego brokera 

ubezpieczeniowego, który określi wszystkie ryzyka, które istnieją w mieście i to nie tylko 

związane z oświatą. Tutaj mamy przykład odszkodowania i musiała być stwierdzona wina po 

stronie szkoły, czyli rozumieniem, nie było tutaj polisy odpowiedzialności cywilnej, czy była 

niewystarczająca?”            
 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Nie było polisy odpowiedzialności 

cywilnej, ale chcę Państwu powiedzieć ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku ucznia jest 

w gestii rodzica, natomiast odpowiedzialność cywilna dyrektora jest w gestii dyrektora.”   
 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie prezydencie, ja tę kwestię doskonale 

znam, gdyż mam papiery brokerskie i co jest ubezpieczeniem od nieszczęśliwego wypadku 

doskonale to wiem. Jest to inna kwestia i rodzice zaspokojeni na pewno byli z polisy 

nieszczęśliwego wypadku. Tutaj chodzi o zabezpieczenie, tak jak powiedziałem organu 

prowadzącego, nie mówiąc już o tej roztropności, którą powinni wykazywać dyrektorzy szkół. 

W tej chwili nie wyobrażam sobie, żeby szkoła nie posiadała polisy odpowiedzialności 

cywilnej. Trzeba by było Panie prezydencie podejść bardzo poważnie do tej sprawy, jeżeli 

chodzi o Pana działkę związaną z oświatą. Myślę, że w ogóle nasz samorząd powinien do tego 

podjeść roztropnie i odpowiedzialnie. Samorządy, w tej chwili jest to powszechną rzeczą, że 

zlecają, trzeba uderzyć się w pierś i przyznać, profesjonalisty dotyczącego ubezpieczeń 

w samorządzie naszym nie ma. Czy jest osoba, która ma wiedzę powszechną, taką 

specjalistyczną z zakresu ubezpieczeń. Jesteśmy naprawdę dużym samorządem i nie możemy 

pozwolić sobie na to, że każda działka będzie odrębnie ubezpieczona, bo być może zaistnieje 

taka sytuacja, że jeżeli my globalnie przyjrzymy się ubezpieczeniom w szerokim zakresie, 

to będziemy płacili mniej mając wyższe zabezpieczenie. Jeżeli podchodzimy do tego, że każda 

instytucja, każda jednostka organizacyjna oddzielnie, to po prostu mamy takie skutki. MZK 

oddzielnie, PKS oddzielnie, szkoły oddzielnie, Miasto jako urząd oddzielnie, każdy płaci ileś 

tam. Spojrzenie globalne na ten problem powoduje to, że będziemy mieli spokój ducha, 

że jesteśmy przede wszystkich ubezpieczeni, zabezpieczeni, a nie doubezpieczeni, tak jak może 

zachodzić taka sytuacja, że możemy być niedoubezpieczeni. Niedoubezpieczenie też powoduje 

pewne skutki związane z tym, że będziemy musieli ponosić część ryzyka. Apeluję po raz 

kolejny, bo to już wiele razy na ten temat mówiłem, żeby przekazać naprawdę profesjonaliście 

zabezpieczenie naszego majątku, ale i też jeżeli chodzi o ubezpieczenia na życie w szkołach, 

bo tu też każda ze szkół odrębnie to reguluje. Mówię tu o ubezpieczeniu NW. Każdy 

z dyrektorów rozmawia sobie indywidualnie z Panem agentem, który przychodzi i w teczce 

przynosi ubezpieczenia. Powinno być to jedno spojrzenie, przez jednego profesjonalistę i macie 

Państwo taką możliwość umowę podpisania z brokerem.”  
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Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Wejdę trochę w polemikę z Panem 

przewodniczącym. Chciałbym żebyśmy rozdzielili parę rzeczy. Są samorządy, które zgadzam 

się poszły w brokera, który zrobił ofertę do wszystkich jednostek oświatowych. Po jakimś 

czasie się okazało, że jednak, no przepraszam płatnikiem ubezpieczenia jest rodzic. Ja mogę 

Państwu powiedzieć z mojego doświadczenia, kiedy rodzice wybierali ofertę i mieli cztery 

oferty wybrali najlepszą, ale wystarczyło, że ta firma ubezpieczeniowa zrobiła jedną, dwie 

wpadki, to w następnym roku nie było. My nie mówimy proszę Państwa o jakiś dużych 

pieniądzach. Mam tutaj kopię akurat ubezpieczenia OC zawartego przez dyrektora i suma 

ubezpieczenia jest 200 tys. zł, i to ubezpieczenie kosztuje 400 zł. Nie zgodzę się do końca 

z Panem przewodniczącym, bo jeżeli my w urzędzie mamy życiówkę, to tylu ilu jest 

urzędników, to chciałoby cztery oferty. Łatwiej mi było zrobić grupę zakupową, natomiast nie 

jestem w stanie zrobić grupy zakupowej brokera do 50 placówek oświatowych, bo ogniwem 

tych 50 placówek oświatowych jest grupa 800 uczniów i 1600 rodziców i nie łączmy tego. 

Jeszcze raz powtórzę, uważam, że każdy dyrektor odpowiedzialny, który ustawowo wie, co 

należy do jego obowiązków, może znaleźć sobie brokera razem z radą rodziców i znaleźć 

najlepszą ofertę, bo ma wypadkowość u siebie itd. Inne jest ubezpieczenie w przedszkolu, inne 

jest ubezpieczenie w szkole. Ostatnio odkryłem polisę w jednej z naszych placówek, gdzie 

może składka nie była duża, bo była 1 zł, ale dotyczyła czegoś, co moim zdaniem w grupie od 

3 do 7 lat dziecka nigdy to nie spotka. To po co płacić 1 zł za coś, co nigdy nie będzie 

świadczeniem. Do tego trzeba podejść również wiekowo. Uważam, że nie jesteśmy w stanie 

zrobić super oferty do wszystkich placówek oświatowych. Jak najbardziej jesteśmy w stanie 

uświadamiać dyrektorów, może to być pakietami, inaczej wygląda oferta w przedszkolu, bo są 

całkiem inne wypadkowości i to inaczej wygląda. Tylko nie zapomnijmy również, że mocnym 

ogniwem w ubezpieczeniu dziecka od NW nie jest szkoła ale jest rodzic. Wchodzimy w relacje 

również rodzica. Często jest tak, że oferta odpowiedzialności cywilnej jest w jakiś sposób 

związana z tym, co w danej placówce się dzieje.”         
 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie prezydencie nie mieszajmy tutaj dwóch 

kwestii ubezpieczenia majątku i życiówki. Ryzyko NW jest w jednym i drugim majątku i w 

życiówce. Zgadza się, tam, gdzie jest płatnikiem rodzic, tam, gdzie jest płatnikiem pracownik, 

to oni decydują, jaka firma będzie wybrana, ale taką pracę można wykonać. Ja będąc brokerem 

taką pracę wykonywałem w niejednej instytucji, gdzie zatrudnionych było wiele tysięcy ludzi. 

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie majątku, w takim przypadku również dyrektorzy, proszę 

powiedzieć, czy my mamy wspólne ubezpieczenie dla jednostek oświatowych? No nie ma.”  

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Nie ma, ale jeszcze raz powtórzę Panie 

przewodniczący, dam Panu przykład. Byłem ubezpieczony jako dyrektor szkoły w firmie 

ubezpieczeniowej X. Ubezpieczyłem szkołę od włamania. Była próba włamania, popsuty był 

system alarmowy na targowisku, może ktoś wiedział, wyważył drzwi od wejścia do MDK-u, 

wszedł na samą górę, tam, gdzie była krata po MDK-u. Nie udało mu się tego zrobić, poszedł 

od boiska, próbował wyważyć drzwi, na szczęście ich nie wyważył. Miałem zniszczone jedne 

drzwi. Przyjechał rzeczoznawca z tej firmy, powiedział, że jak najbardziej drzwi są do naprawy. 

Pojechał do swojej centrali i za chwilę do mnie zadzwonił, że ja mam ubezpieczenie od 

włamania, a nie mam ubezpieczenia od zniszczenia drzwi.  Ja się go spytałem jaka jest definicja 

włamania, bo jeżeli ktoś rozwalił drzwi, przeszedł na pierwsze piętro i nie przeciął kraty, 

powiem tylko jedno, gdybym miał ubezpieczenie od brokera, to ja bym tak samo powiedział, 

jak powiedziałem tej firmie ubezpieczeniowej. Powiedziałem tej firmie ubezpieczeniowej, 

że jak nie da mi tego ubezpieczenia, walczyłem o 4 tys. zł, bo te drzwi były warte 4 tys. zł to 

wszyscy w Koninie by wiedzieli w szkołach, w jakiej firmie mają się nie ubezpieczać. Jeżeli 

robił Pan jako broker dla wielotysięcznej firmy, to był ktoś, kto za to odpowiadał. Dzisiaj za 

przedszkole odpowiada dyrektor tej szkoły.”  

 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Zależy jaką politykę się prowadzi.”                   
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Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Mocno pomogliśmy dyrektorom energii 

elektrycznej w innych sprawach. Może gdybym miał super brokera…”   

 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Bardzo się różnimy w tym stwierdzeniu, bo 

jeżeli jest taka sytuacja, że broker przygotowuje program ubezpieczeniowy kompleksowy dla 

danej firmy i jest coś nie tak, jest niedoubezpieczenie, to on dopowiada za to, że coś jest 

nieubezpieczone i za te Pańskie drzwi, to broker z odpowiedzialności cywilnej swojej powinien 

zapłacić, bo on odpowiada za Pańskie ubezpieczenie.”  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „W całej rozciągłości popieram stanowisko kolegi Piotra 

Korytkowskiego. Nie mówimy o ubezpieczeniu NW dla dzieci, o decyzjach rady rodziców, bo 

to rodzice podejmują takie decyzje, rodzice sobie wybierają, mogą pięciu ubezpieczycieli 

wybrać z pełną świadomością. Daleko dyrektorom od tych decyzji, bo to są decyzje rodziców. 

Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby taki majątek w mieście jaki mamy, bo to nie tylko jest 

szkoła, to jest również Zarząd Dróg Miejskich, to są wszystkie jednostki organizacyjne. To jest 

najwyższa pora, żeby się tym zajęli fachowcy. Dowód na to może być tylko jeden, zawsze 

broker kończy z najlepszą ofertą jakbyście na to nie spojrzeli. Oferta ubezpieczeniowa jest 

bardzo szeroka, natomiast składka ubezpieczeniowa jest niższa niż jak byśmy pozbierali 

wszystkie ubezpieczenia dyrektorów. Dlatego optuję i wzmacniam stanowisko Piotra 

Korytkowskiego. Najwyższa pora, żeby zająć się ubezpieczeniami miasta bardzo poważnie.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Co do merytoryki się zgadzam.” 

 

Z-ca skarbnika Kazimierz LEBIODA, cytuję: „Otóż była taka analiza robiona swego 

czasu przez brokera. Dał nam taką ofertę, że zrezygnowaliśmy z niej, ponieważ suma 

ubezpieczeniowa była kilkanaście razy wyższa niż to, co mamy w tej chwili. Dlatego była 

podjęta decyzja negatywna. Drogi akurat były ubezpieczone.” 
 

Radni nie mieli innych pytań. 

 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 
 

Pkt 16 - DRUK Nr 685 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Koninie (druk nr 685). 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Wiadomo, 

że nadaje się nazwę rondu położonemu w Koninie w środkowej części ulicy Spółdzielców. 

Wiadomo, że zgodnie z załącznikiem graficznym chodzi o rondo pomiędzy stacją BP a sklepem 

Leroy Merlin. Rondo „Konińskich Cyklistów”, tak ma brzmieć nazwa tego ronda.”  

 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Nie wiem, czy wszyscy pochylili się nad tym 

dokumentem, nad uzasadnieniem, to ta nazwa została zaproponowana w ramach konsultacji 

społecznych, które były przeprowadzone podczas już X rajdu rowerowego Konińska Masa 

Rowerzystów, gdzie było przeprowadzone głosowanie. Wcześniej było zaproponowane, aby 

wszystkie osoby zainteresowane składały propozycje dotyczące nazewnictwa tego ronda 

związanego z rowerami. To jest taki przykład, gdzie nazwy w tym przypadku ronda byłyby 

przeprowadzone w formie konsultacji społecznych akurat osób zainteresowanych. Jako 

wnioskodawca, gdyż wnioskodawcą i propozycję złożyło stowarzyszenie Młodzi Aktywni 
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i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, którzy wspólnie organizowali z Policją ten rajd, 

prosimy o poparcie tej uchwały i nadanie temu rondu nazewnictwa Rondo Konińskich 

Cyklistów, tym bardziej, że leży ono przy drodze dla rowerów, bo chciałbym, żebyśmy takie 

słownictwo stosowali, a nie ścieżki dla rowerów, jedna z pierwszych, która była wybudowana 

w Koninie wtedy wówczas wydawało się profesjonalnie, aczkolwiek myślę, że teraz powinna 

pewnemu liftingowi podlegać.”      

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Podejmując decyzję, że wnioskodawcy jak i wszyscy, którzy zagłosowali na tą nazwę w celu 

ich uszanowania, proponujemy nazwę tego ronda Rondo „Konińskich Cyklistów”.”    

 

Radni nie mieli innych pytań. 

 

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

 

 

Pkt 20  
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017. 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Oczywiście Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w oparciu o harmonogram 

posiedzeń na rok 2017. Na posiedzeniach komisji omawiane były tematy dotyczące działań 

ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta 

Konina. Tu jest wszystko opisane, jakie mieliśmy spotkania, jakie były poruszane problemy. 

Bardzo proszę o przyjęcie tego sprawozdania. Macie Państwo wszystko wypisane, czym się ta 

komisja zajmowała. Myślę, że były poruszane najbardziej aktualne sprawy. Dużo było dyskusji 

na temat najbliższych i bieżących problemów dotykających młodych ludzi, czyli dopalaczy. 

Były często poruszane tematy salonów jednorękich bandytów, co pod koniec roku 

zaowocowało całkowitym pozamykaniem wyżej wymienionych przybytków. Te spotkania 

były również w celu bezpieczeństwa przed wakacjami, w celu opracowania jakby to 

powiedzieć działań wszystkich służb na okres wakacji, większego zabezpieczenia kąpielisk. 

Poza tym resztę szczegółów można sobie doczytać. Jeszcze jeden taki dokument powstanie, ale 

będzie to w okolicach marca, gdzie będzie podsumowanie całego programu, który jest 

realizowany między latami 2016-2020 i jest to program ogólnie bezpieczeństwa dla miasta 

Konina i wtedy jeszcze raz będziemy mogli szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi 

dokumentami, które przez ten okres czasu zostały przepracowane.”       

 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości. 

 

Pkt 23 
 Przyjęcie sprawozdań za 2017 rok i planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2018 

rok. 

 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Czy Państwo radni mają uwagi do tych dokumentów? Jeżeli nie, to proszę 

o przegłosowanie.”  

 

Komisje jednogłośnie przyjęły sprawozdania za 2017 rok i plany pracy Komisji Rady Miasta 

Konina na 2018 rok. 
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Ad 2. 
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Mamy projekt uchwały 

związany z Powstaniem i z naszymi obchodami. Jak Państwo wiecie jest zakładka na naszej 

stronie 100-lecie dla niepodległej. Tam na bieżąco informujemy Państwa co się będzie działo, 

staramy się z miesięcznym wyprzedzeniem. W styczniu jak Państwo wiecie Powstanie 

Styczniowe, wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej, wydana broszura. Za chwilę będzie 

taka przypinka z naszym logo Konina niepodległej, również to Państwo otrzymacie. Część 

z Państwa radnych zadeklarowała udział w posiedzeniu tego naszego zespołu organizacyjnego. 

Ostatnio Państwo nie braliście udziału. My będziemy Państwa zapraszać, natomiast jesteśmy 

w tej chwili już na sfinalizowaniu tego kalendarza. Nie ukrywam również jesteśmy otwarci na 

inicjatywę. Jutro będzie spotkanie, gdzie mieszkańcy ulicy Piłsudskiego, gdzie mają 

propozycję, żeby zrobić we wrześniu i takie spotkanie będzie z dyrektorami szkół i placówek 

oświatowych. I to są mieszkańcy, którzy przychodzą do nas, odpowiadają na nasze e-maile. 

Tutaj z Państwa grupy jest Pan Krystian Majewski, Tomasz Nowak. My Państwu wysyłamy 

e- maile, ale nie przyszliście Państwo. Mamy 100 tys. zł, nie ukrywam mamy już przyjęte w 

tym zespole pewne zdarzenia, wiemy ile będą kosztowały i my dzisiaj już dzielimy tym 

budżetem do grudnia włącznie. To dotyczy również tych propozycji, które były zgłaszane. Chcę 

się spotkać z Panem radnym Zenonem Chojnackim, który zgłosił pewien postulat. Mam 

ogromną prośbę, zobaczcie co jest w naszej zakładce. Nie będziemy osobno zaproszeń wysyłać, 

staramy się z dużym wyprzedzeniem wysyłać. Między innymi wielu mieszkańców dowiedziało 

się kim był Stanisław Jasiukiewicz, bo złożyliśmy kwiaty w poniedziałek na tablicy Stanisława 

Jasiukiewicza. Tablica, która była ufundowana przez mieszkańców w 1995 roku, trochę 

zapomniana, nie każdy wie kim był, a miał ogromny wkład, był posłem na sejm, sądzony 

w procesie w Moskwie, zmarł w więzieniu w Moskwie. I taka wiązanka kwiatów była 

w imieniu mieszkańców składana. Zachęcam, jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, 

to bezpośrednio e-maila do Pani kierownik Zenony Sroczyńskiej. My powoli zamykamy 

te nasze działania, program chcemy spiąć.”                  

 

 

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 


