
 

 

BR.0012.4.7.2018 
BR.0012.5.7.2018 
BR.0012.6.6.2018 
 

         Protokół Nr 49/2018 Komisji Edukacji Kultury i Sportu 
         Protokół Nr 50/2018 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

         Protokół Nr 46/2018 Komisji Praworządności 
 

ze wspólnego posiedzenia, 
które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku 

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

 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na LII 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 LII 
Sesji Rady Miasta Konina. 
Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad 1. 
Punkty porządku obrad, do których komisje są wiodące do ich rozpatrywania. 

 
Pkt 11 
DRUKI Nr 776, 777, 802  
 
Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.:  

a) „Mobilno ść kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii 
informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. K. K. Baczyńskiego w Koninie” w ramach Programu Erasmus+; 

b)  „Radosne przedszkole – mądry start” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; 

c) „Zrozumie ć dziecko” w ramach Programu Erasmus+. 
 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Wszyscy zapoznaliśmy się z projektem uchwały. Czy Pan prezydent 
bądź wydział ma coś do dodania?”  
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Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Państwo zauważyliście, jeżeli 
są środki finansowe, które udaje nam się pozyskać z zewnątrz, tak jak w przypadku tego 
pierwszego projektu, później mamy „Radosne przedszkole – mądry start”. Z góry przepraszam, 
że w porządku obrad pojawił się punkt „Zrozumieć dziecko” w ramach Programu Erasmus+. 
Tak naprawdę dopiero w piątek otrzymaliśmy informację, żeby nie trzeba było zwoływać sesji 
nadzwyczajnej, również Pan prezydent dzisiaj powiadomił Biuro Rady w formie autopoprawki, 
żeby przed tą komisją ten druk nr 802 się pojawił. Myślę, że każdy z tych projektów świadczy 
o tym, że szkoły, jeżeli mogą pozyskać środki z zewnątrz, to je pozyskują. Staramy się ażeby 
do tych projektów nie dopłacać finansowo, tylko naszym wkładem w większości to są sale i ten 
wkład niematerialny.”    

 
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Skoro Pan prezydent odniósł się do trzech projektów, mam propozycję, 
żebyśmy te trzy projekty wspólnie omawiali.  

Drugi projekt dotyczy „Radosne przedszkole – mądry start” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 i łączna wartość tego projektu to jest 
366.626.00 zł .” 

 
Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć, jeśli 

Państwo pozwolą, to akurat jest wkład pieniężny 26 tys. zł. Natomiast jeżeli Państwo 
przeanalizują to uzasadnienie, które jest, nie ukrywam do jednych z lepszych projektów, gdzie 
na stałe bardzo dużo wyposażenia w przedszkolu zostanie zakupione właśnie z tego projektu. 
Myślę, że tutaj warto wspomnieć jak Państwo widzicie, że jest to kolejne przedszkole, 
Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”, Pani dyrektor Siwek przygotowała projekt, dzięki któremu 
się udało, bo proszę zobaczyć wartość tego projektu to 366 tys. zł, przy naszym udziale 
26 tys. zł. Więc same te proporcje świadczą o tym, że to są środki, które będą dobrze 
wydatkowane, pozyskane i to przedszkole zostanie bardzo dobrze doposażone akurat w tym 
projekcie.”           
 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „I kolejny projekt „Zrozumieć dziecko” w ramach Programu Erasmus+ 
dzisiaj dołożony. Wartość tego projektu również wysoka 249.133,00 zł. Otwieram dyskusję na 
temat tych projektów.” 
 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 
WANJAS, cytuję: „Należy podkreślić, że dołączają inne przedszkola.”  
 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „W ramach dyskusji dopowiem, 
w przypadku projektu Erasmus+ środki, które są przeznaczane na bardziej doskonalenia 
warsztatów pracy nauczyciela, natomiast w ramach WRPO to są środki, gdzie mamy też duży 
zakup wyposażenia.”    
 

Nie było uwag do projektów uchwał. 
 
DRUK Nr 776  

 
 Komisja Edukacji Kultury i Sportu jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
8 głosami „za”. 
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DRUK Nr 777 
 

 Komisja Edukacji Kultury i Sportu jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
8 głosami „za”. 

 
 

DRUK Nr 802 
 
 Komisja Edukacji Kultury i Sportu jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
8 głosami „za”. 

 
  
 
Pkt 12 
DRUKI Nr 782 i 783 
 
Projekty uchwał w sprawie: 

a) określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 
placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Konin, 

b) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Miasto Konin. 

 
Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja nie ukrywam uprzedzałem, kiedy była 

wprowadzona zmiana sieci szkół, że będzie taki moment, że będziemy również zobowiązani 
do uporządkowania regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 
w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, którym organem prowadzącym 
jest miasto Konin. Jak Państwo wiecie to jest ten druk 782 i nie ukrywam przygotowaliśmy 
pewne rozwiązania, które dotyczyły tego regulaminu. Jest to regulamin, który jest dosyć trudny 
w bezpośredniej pracy nad nim, to jest regulamin, który wymaga uzgodnień ze związkami 
zawodowymi. Graf tego regulaminu przedstawiliśmy związkom zawodowym. Odbyło się kilka 
spotkań roboczych i efekt końcowy zakończony jest protokołem świadczącym o tym, że nie ma 
protokołu rozbieżności między związkami zawodowymi, mam tutaj na myśli 
Międzyzakładowy Związek Nauczycielstwa, czyli Związek Nauczycielska Polskiego, jak 
również sekcja oświaty NZSS Solidarność. Tak jak powiedziałem i to jest bardzo widoczne 
w projekcie tej uchwały, gdzie odwołujemy się do aktualnych przepisów prawnych, natomiast 
zmiany, które są dotyczą takich obszarów jak dodatek motywacyjny dla nauczyciela, dodatek 
motywacyjny dla dyrektora, wicedyrektora, suma dodatków, które może uzyskać dyrektor, 
wicedyrektor, jak również dodatki funkcyjne i jak również parę takich sytuacji, których nie 
mieliśmy do dzisiaj umieszczonych w naszym regulaminie, a które pojawiły się potem w tak 
zwanej interpretacji tego regulaminu. 

 Ogólnie Państwu powiem, że dodatek motywacyjny dla nauczycieli został zwiększony 
o 1%. Przypomnę, że kiedyś dodatek był 7,5% potem 6%, dzisiaj jest 7%. Dla dyrektorów, 
wicedyrektorów został również zwiększony z tym, że suma dodatków, którą może uzyskać, to 
jest: maksymalny dodatek dla dyrektora to jest 85% dodatku, było 75%, dla wicedyrektora było 
45% dzisiaj jest 55%. Również prowadziliśmy rozmowy jeżeli chodzi o dodatki funkcyjne, 
czyli uwzględniliśmy dzisiaj strukturę, która jest w szkołach. Mówimy o szkołach 8-letnich 
podstawowych, czyli tak naprawdę zwiększyła się liczebność uczniów w tych szkołach. Nie 
ma teraz dyrektorów gimnazjów, bo nie ma tych szkół, bo nie ma ich w strukturze, są 
wicedyrektorami do 31 sierpnia 2019 roku. I między innymi taki trudny temat, który się 
pojawiał, dotyczy samej interpretacji zwiększania godzin ponadwymiarowych, których 
nauczyciel nie może zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. I w szczególności 
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to jest zawieszenie zajęć z powodu epidemii, mrozów, ale tu jest tez udział w konferencjach 
metodycznych, choroba ucznia, dzień edukacji narodowej, rozpoczęcie, zakończenie roku 
szkolnego. Również otrzymaliśmy takie wykładnie, ażeby w sposób precyzyjny te rzeczy były 
w naszym regulaminie uwzględnione. I tak jak Państwu powiedziałem, te prace nad tym 
regulaminem zakończyły się bez protokołu rozbieżności. Pan prezydent w środę będzie prosił 
szanowną radę o przegłosowanie. Natomiast ja dzisiaj komisje proszę o przyjęcie tego 
regulaminu. Powiem tylko, że to jest efekt kilkumiesięcznych prac nad tym regulaminem, 
spotkań, rozmów, również protokołów, notatek, które były w czasie tych spotkań również 
sporządzone.”                            

 
Radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałabym zapytać, czy w związku z tym 

regulaminem jakie obciążenia dla budżetu generuje ta zmiana w stosunku do tego co było?” 
 
Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Dobre pytanie, trudno mówiąc 

o regulaminie, kiedy zwiększamy, kiedy nie mamy przeliczonego skutku, który jest. Mogę 
powiedzieć tylko tyle, że skutek miesięczny tego regulaminu, ale zakładamy przeliczenie tej 
maksymalnej sumy dodatków. Jeżeli zakładamy, że suma dodatków była 75% jest 85%, to nie 
znaczy, że każdy będzie miał tą sumę maksymalną, ale gdybyśmy nawet policzyli w tym 
wariancie najbardziej, to miesięcznie to jest 80 tys. zł skutek finansowy, skutek roczny 
962.841.68,00 zł, natomiast skutek od września do grudnia 320.947.23,00 zł. To jest skutek 
jeszcze w oparciu o projekty arkuszy, one mogą trochę jeszcze ulec zmianie. Ale mamy 
przeliczone każdy z tych skutków, o których mówiłem.”     
 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie kryteriów i trybów 
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Konin. 
Proszę Pana prezydenta o kilka słów wprowadzenia.” 

  
Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Państwo macie w uzasadnieniu, te nagrody 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Konin były w oparciu 
o uchwałę, która była z 2012 roku. Nie ukrywam, w czasie pracy przy formule przyznawania 
tych nagród udało nam się również nie raz rozwiązywać trudne sytuacje interpretacyjne, stąd 
tu ogromne podziękowania do Pani kierownik Wydziału Oświaty, która z zespołem 
przygotowała projekt uchwały, czy również z pracownikami Wydziału Oświaty, ale również z 
Wydziałem Prawnym, którego integralną częścią jest załącznik, który w sposób precyzyjny 
będzie określał jaki jest komplet dokumentów, jeżeli chodzi o przyznanie nagród dla 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Konin. Jak Państwo 
wiecie nie raz były takie sytuacje, że w momencie kiedy dokumenty były złożone, te dokumenty 
nie były kompletne i nie spełniły warunku formalnego. Także jest do tej uchwały załącznik i tu 
mogę powiedzieć zarówno jak i jeden związek, tak i drugi związek, bardzo się im podobał ten 
załącznik, gdzie nie ma teraz czy jest uchwała rady, co to znaczy uchwała rady pedagogicznej. 
Tak naprawę dyrektor ma poinformować w tym załączniku, w tym wniosku jak gdyby 
o nagrodę prezydenta, że została podjęta uchwała rady i ten kandydat był opiniowany i nie jest 
potrzebny żaden inny dokument, bo powołanie się przez dyrektora na uchwałę rady, jak 
Państwo wiecie rady są protokołowane, uchwały rady mają konkretny numer, itd., bo tu 
mieliśmy też takie małe problemy. Nie ma procedury, ten wniosek nie musiał być uzgadniany 
ze związkami, ale myśmy się podzielili tym wnioskiem również ze związkami zawodowymi. 
Zarówno Pani przewodnicząca Ewa Wiśniewska i Pani prezes Barbara Adaszewska nie raz 
brały udział w posiedzeniach komisji kuratoryjnych, także mają ogromne doświadczenie jeżeli 
chodzi o nagrody kuratora. I właśnie bardzo im się podobała formuła tej uchwały, jak i zarówno 
załącznika, który jest integralną częścią tej uchwały.”                   
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Radni nie mieli innych pytań. 
 
DRUK Nr 782  
 
 Komisja Edukacji Kultury i Sportu jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
8 głosami „za”. 

 
DRUK Nr 783  
 
 Komisja Edukacji Kultury i Sportu jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
8 głosami „za”. 
 
Pkt 13 
DRUKI Nr 794 i 795 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 794); 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 

(druk nr 795). 
 

Projekty uchwał szczegółowo omówił z-ca skarbnika miasta Konina. 
 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Wi ększość pytań tych infrastrukturalnych 
zostawię sobie na jutro, żeby nie przedłużać. Natomiast o jedno chciałem zapytać, odnośnie 
projektu TIK. Panie kierowniku, czy wy macie zgodę na przesuniecie realizacji tego projektu?” 
 

Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru, cytuję: „Tak, jest zgoda do 30.04.2019 r.”    
 

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja chciałem się dopytać jak to jest 
z tymi pieniążkami, które są tym naszym wkładem własnym i skoro one wracają, to jak to 
będzie z VAT-em? Bo my je przekazujemy i w jakiej formie spółka je zwraca do miasta? Bo oni 
będą musieli wystawić fakturę, tak? Jak z powrotem będą przetransferowane do miasta?”  
 

Z-ca Skarbnika Miasta Konina, cytuję: „Żadnej faktury nie będzie, ponieważ nie jest to 
operacja, usługa, zakup towaru, dlatego VAT nie wystąpi. Tam będą zobowiązania spółek 
i w jednej i w drugiej. Z tytułu 104190 to jest przy hotelu, oni mają w bilansie to zapisane jako 
zobowiązanie wobec miasta. My im teraz damy pieniądze na zwiększenie kapitału, ale oni będą 
musieli to zobowiązanie zwrócić w tej samej kwocie. Na ten moment wydatek dla budżetu 
miasta jest zerowy, to jest operacja czysto techniczna. Podobnie będzie w MZK, oni też trochę 
nadebrali nam dotacji, w związku z tym jako spółka będą musieli zwrócić i to są właśnie te 
zwiększone pieniądze na zwrot tego zobowiązania. To są dokładnie dwie takie same operacje.”       
 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Przebudowa ulicy 
Gimnastycznej w Koninie – 10 tys. zł, co to jest za wydatek, to jest w wydatkach 
inwestycyjnych 1.324.000 zł. Tam był wniosek na dokumentację projektową na ulicy 
Gimnastycznej na 35 tys. zł, a tutaj się pojawia taka kwota 10 tys. zł, na co miałoby to być?”   
 

Z-ca Skarbnika Miasta Konina, cytuję: „Panie radny jutro odpowiemy na komisji.” 
 

Nie było innych uwag do projektów uchwał. 
 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie.  
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Pkt 14 
DRUK Nr 781 
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu 
sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania i wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie miasta Konina. 
 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Zacytuję dwa 
słowa z uzasadnienia, które jest przygotowane. Nowelizacja ustawy, która obowiązywała, 
a teraz nowelizacja obowiązująca od 9 marca 2018 roku nakłada obowiązek na Radę Miasta 
Konina, w terminie 6-m-cy od wejścia w życie nowelizacji, podjęcia nowych uchwał 
określających maksymalną liczbę zezwoleń sprzedaży alkoholu na terenie miasta Konina oraz 
zasady usytuowania na terenie miasta Konina miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Oczywiście Wydział Rozwoju Gospodarczego opracował tą propozycję, była 
ona proponowana do konsultacji wcześniej w materiałach i miesiąc temu i teraz. Myślę, 
że nieprzewidywane są tu żadne rewolucyjne zmiany w tym projekcie. Jest on prawie idealny.” 

 
Radny Witold NOWAK, cytuję: „Panie kierowniku ja mam pytanie odnośnie tej 

maksymalnej liczby. Mamy podaną co do każdego podpunktu maksymalną liczbę. Chciałem 
zapytać się jak to wygląda w rzeczywistości? To znaczy jeśli ma pan takie dane teraz, to jeśli 
jest taka możliwość, mniej więcej, procentowo podać, jeżeli mamy do 4,5 w ilości 236, to 
obecnie ile jest takich punktów i podobnie co do pozostałych podpunktów, jeśli jest taka 
możliwość.”             

 
Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, cytuję: „Ja winien jestem Państwu 

wyjaśnienie, bo to nie było zawarte w uzasadnieniu. Przyjęliśmy taką metodę propozycji tych 
ilości zezwoleń w taki sposób, że jeżeli dotyczy sprzedaży alkoholu w sklepach, czyli poza 
miejscem sprzedaży alkoholu przyjęliśmy tylko taką minimalną jakby różnice dopuszczalnych 
ilości zezwoleń, mianowicie w ilości 3%. Czyli, mówię o punkcie pierwszym, już globalnie 
proponujemy 236 punktów, natomiast w chwili obecnej jest 224, zwiększamy to 3%. 
Nazwałbym to lepiej zwiększeniem manipulacyjnym, operacyjnym, bo to są pojedyncze 
ilości.”  

 
  Radny Witold NOWAK, cytuję: „224 mieliśmy wpisane i teraz zwiększamy o te 3%. 

Moje pytanie dotyczy tego na te 224. To są 224 zezwolenia?”  
 
Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, cytuję: „Nie, to są 224 zezwolenia 

dotyczące piwa.”  
 
Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja rozumiem, ale one są wszystkie jakby 

wykorzystane? O to mi chodzi.”  
 
Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, cytuję: „Tak, to są wszystkie wydane. 

I przyjęliśmy taką zasadę, żeby w sklepach zrobić tą barierę 3%, natomiast jeśli chodzi 
o gastronomię, czyli restauracje, kawiarnie, tam gdzie spożywamy na miejscu alkohol, 
przyjęliśmy 10% tą barierę. Tych punktów nam brakuje tak naprawdę i chodzi nam bardziej 
chyba o to. I taką metodologię przyjęliśmy do tego, żeby zaproponować te ilości, bo jak 
Państwo zapewne wiecie do tej pory było wskazane, liczyły się punkty sprzedaży alkoholu, 
czyli jeden sklep mógł mieć jedno zezwolenie, albo trzy zezwolenia. Natomiast dzisiaj liczymy 
oddzielnie np. dla piwa, dla wina i dla wódki.” 
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Radni nie mieli innych pytań. 
 
DRUK Nr 781  
 
 Komisja Praworządności jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami „za”. 
 
 
Pkt 17 
DRUK Nr 791 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 60/77 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie 
z dnia 30.03.77 w sprawie: nadania i zmiany nazw ulic oraz nadania nazw częściom 
miasta, zwanych dalej dzielnicami, na terenach przyłączonych do miasta Konina 
po 15.01.1976 r. 
 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Króciutko 
przedstawię, że celem proponowanej uchwały nie jest nadawanie nowych nazw lub ich zmiana, 
jednak z uwagi na brak załącznika graficznego do uchwały 60/77 Miejskiej Rady Narodowej 
w Koninie określając ich lokalizację niezbędna będzie uchwała, która jedynie potwierdzi 
istniejący stan rzeczy, przy okazji określając położenie i przebieg ulic wymienionych w § 1 
niniejszej uchwały pod kątem wymogów tworzenia w ewidencji ulic przewidzianej w systemie 
teleinformatycznej. Podjęciu uchwały nie wiąże się z żadnymi skutkami społecznymi, 
gospodarczymi czy finansowymi. Tak że jest to uchwała bardzo techniczna.”        
 

Nie było uwag do projektu uchwały. 
 
DRUK Nr 791 
 
 Komisja Praworządności jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami „za”. 

 
 
Pkt 19 
DRUK Nr 780 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Koninie. 
  
 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 
WANJAS, cytuję: „Proszę Panią dyrektor o przedstawienie projektu uchwały.” 
 

Głos zabrała Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koninie, cytuję: „Ponieważ od tego roku 
zmienia się ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 należało wprowadzić zmiany do statutu. 
Między innymi warunki przyjmowania dzieci z uwzględnieniem preferencji dla rodzin 
wielodzietnych, dzieci niepełnosprawnych, zasady udziału rodziców w zajęciach 
prowadzonych w żłobku oraz w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub w klubie 
dziecięcym, dyrektor żłobka lub klubu dziecięcego może przyjąć na miejsce tego dziecka 
dziecko inne, oczywiście zawierając też stosowną umowę z rodzicami. To chyba takie 
największe zmiany.” 

 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Czyli zgodnie z nowo wprowadzoną ustawą z dniem 1 stycznia 2018 trzeba po prostu 
dostosować dotychczasowy statut. Ja myślę, że na temat działalności naszego żłobka po jego 
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rozbudowie nie mamy od rodziców uwag. A jeżeli one są, to są tylko bardzo pozytywne uwagi, 
które mówią, że dzieci przebywają we wspaniałych warunkach, że są otoczone opieką. Tutaj 
się zaczyna właściwa opieka, ta właściwa edukacja. Później się przenosi to na działalność 
naszych przedszkoli, szkół. Jeżeli będą jeszcze takie potrzeby będziemy rozmawiać z Panem 
prezydentem, żeby stworzyć jeszcze jeden oddział, bo myślę, że jeszcze 50. osobowy oddział 
by naprawdę załatwił sprawę żłobka i wtedy byśmy dali „zielone światło” tym mamom, a to są 
z reguły młode kobiety po ukończeniu studiów, które by mogły rozpocząć pracę. Dlatego, że 
jak już się Państwo orientujecie, naprawdę będzie wykształconych kadr coraz bardziej 
brakować.”                 
 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jak Państwo usłyszeliście jest to 
110 tys. zł, o których mówił Pan skarbnik, to są pieniądze, które zostają inaczej wydatkowane 
w żłobku. Wynika to z tego faktu, że dostaliśmy środki na „Malucha” i również tu Pani dyrektor 
z racji tego, że zmieniły się tutaj przepisy, chce zainwestować na tej lokalizacji w samym 
żłobku, tak ażeby jeszcze jakieś dodatkowe możliwości przyjęć się pojawiły. Natomiast 
mówiłem Państwu o tym, próbujemy uruchomić ten oddział przedszkolny, który będzie się 
mieścił na terenie SP15, budynek Gimnazjum nr 2. Natomiast kolejnym takim zadaniem i tu 
z Panią dyrektor żłobka już znamy wiele placówek oświatowych, w których Pani dyrektor była, 
szukamy miejsca na lokalizację, gdzie można stworzyć z programu „Maluch”, jeżeli pojawią 
się jeszcze możliwości w tym roku składania, bo też często Państwo zadajecie nam pytanie czy 
jako samorząd ubiegamy się o te środki? Tak, ubiegamy się o te środki. Natomiast, kiedy rok 
temu byłem na podpisaniu umowy, jeżeli chodzi o „Malucha”, to akurat w skali Wielkopolski 
jesteśmy zauważalni jako samorząd, który dysponuje dużą ilością miejsc w żłobku w stosunku 
do innych. Dlatego tak jak Państwu powiedziałem, jeżeli nam się uda, to o takie środki 
będziemy się ubiegać. Też to co było referowane przez Panią Stawrowską, pewne punkty, które 
były punktami przedszkolnymi jako kluby małego dziecka, dzisiaj zmieniło się prawo, łatwo 
mogą przekształcić się w żłobek. Czyli też mamy takie zjawisko, bo wtedy można pozyskać 
środki zewnętrzne również na te punkty. Na pewno byśmy chcieli podjąć takie decyzje, ażeby 
dodatkowe miejsca w żłobku się pojawiły i tak jak powiedziałem, tu mówimy o osiedlu 
Sikorskiego, jak również bierzemy pod uwagę Chorzeń. To są takie dwie lokalizuje, gdzie 
można by dzisiaj, tak jak świetnie działa dzisiaj filia, jeżeli chodzi o ulicę Staszica 
i z zarządzeniem Pani dyrektor świetnie sobie daje radę. Jeśli uda nam się to myślę, że taki 
punkt żłobka by powstał na terenie placówki oświatowej.”        
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 
„Dziękuję bardzo, my chyba z rok temu dyskutowaliśmy, w momencie gdy była reforma 
oświaty, żeby wykorzystać właśnie te sale które są i dziękuje Panie prezydencie i w imieniu 
swoim i wszystkich radnych komisji, że jest ten temat tak postrzegany. Ja jeszcze chce 
powiedzieć, że to co mówi Pan prezydent to jeszcze nam inne pozwalają, to jest zmiana ustawy, 
gdzie nie musimy ponosić kosztów pewnych rzeczy, tylko powiedzmy możemy obciążać tym 
gminy skąd są dzieci itd. Natomiast to co powiedział pan prezydent jest o tyle ważne, że jak 
rozmawiamy z rodzicami i się mówi „wie Pani co, już nie ma miejsca na ulicy Sosnowej, jest 
tylko jedno miejsce na ulicy Staszica”, to rodzice odnoszą się do tego w ten sposób „proszę 
Pana to jest nieważne ja i tak dziecko dowiozę, żebym tylko miała zapewnioną opiekę”. Czyli 
to co Pan prezydent powiedział, czy to będzie osiedle Sikorskiego, czy jakby się udało na 
Chorzniu coś zrobić, wszyscy mieszkańcy są tak mobilni samochodami, że to nie jest żaden 
problem jadąc do pracy podwieźć dziecko. Jeszcze raz Panie prezydencie dziękuję.”       
 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 
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DRUK Nr 780 
 
 Komisja Rodziny i Spraw Społecznych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały 
8 głosami „za”. 

 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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