
BR.0012.4.4.2018 

 

 

 

Protokół Nr 46/2018 Komisji Edukacji Kultury i Sportu  

z posiedzenia 

które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2018 roku 

________________________________ 

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

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 18.30. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Finansowanie zadań oświatowych w latach 2016-2017. 

2. Sprawy bieżące.  

 

 

 

 Posiedzeniu komisji przewodniczyła przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i 

Sportu Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA.   

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Witam Państwa serdecznie na specjalnym posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu, zapowiadanym już w ubiegłym roku, kiedy wdrożona była reforma 

oświaty. Umówiliśmy się wówczas, że o tej reformie będziemy rozmawiać wtedy, kiedy 

nabierzemy większych doświadczeń, kiedy będzie ona już wdrożona. I na dzisiaj poprosiliśmy 

Państwa, czyli Pana prezydenta, kierownictwo Wydziału Oświaty oraz przedstawicieli szkół, 

w celu przedyskutowania, czy przedstawienia, poinformowania komisji o tym, w jaki sposób 

reforma została wdrożona, tzn. w jaki sposób to my wiemy, bo przecież wiele uchwał 

zatwierdzaliśmy w tej sprawie, ale na ile ona się powiodła, na ile odczuwacie Państwo korzyści, 

a na ile problemy związane z wdrażaniem. Jak wygląda finansowanie i jak wygląda pokrycie 

kosztów związanych z wprowadzeniem reformy oświaty. Przewiduję przebieg naszej komisji 

w ten sposób, że najpierw poprosimy Pana prezydenta o wprowadzenie i poinformowanie nas 

o tym, jak wyglądamy po kilku miesiącach działania tej reformy oświatowej, a później 

poprosimy Panią kierownik o prezentację dotyczącą już takich namacalnych i twardych danych. 

Będziemy wdzięczni za to, jeśli Państwo się wypowiecie również w tej sprawie, przedstawicie 

swoje zdanie, zapoznacie Komisję Edukacji ze swoimi opiniami i poprosimy o te opinie 

przedstawicieli szkół, a są z nami Pani Maria Królikowska - dyrektor Przedszkola Nr 14, Pani 

Maria Rewers - dyrektor Przedszkola Nr 25, Pani Katarzyna Rzymkowska ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Pan Tomasz Rybarczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej 

Nr 3, Pani Dorota Silska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9, Pani Ewa Gryczman 

reprezentująca Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Pani Anna Dobropolska - 

przedstawicielka NSZZ Solidarność, Pani Linda Wisialska - dyrektor II Liceum 

Ogólnokształcącego, Pani Barbara Adaszewska - szefowa ZNP oraz Pan Sławomir Lorek z-ca 

prezydenta miasta Konina.” 
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Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Pani Przewodnicząca, Szanowni 

Państwo. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj jest posiedzenie Komisji, która tak naprawdę będzie 

dotyczyła analizy, szczególnie budżetu 2016 - 2017 w kontekście zmian, które nastąpiły 

w prawie oświatowym. Przypomnę, będziemy się ograniczać też do pewnych sytuacji, które 

mają miejsce od 1 września tego roku szkolnego, czyli tak naprawdę od 1 września mamy nowy 

ustrój szkolny. Przypomnę, że są szkoły podstawowe, gdzie są klasy gimnazjalne w tych 

szkołach, również mamy szkoły ponadgimnazjalne, które mają klasy gimnazjalne, bo taką 

podjęliśmy decyzję, ale również chciałbym się odnieść do tych pewnych zmian, które były 

wcześniej.  

Chcę Państwu powiedzieć, że to podczas tej kadencji Rady Miasta mieliśmy taką 

sytuację, kiedy dzieci 6-letnie miały pójść do szkoły, a później dzieci 6-letnie zostały 

w przedszkolu, czyli tak naprawdę jako pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie prawa 

oświatowego z pozycji samorządu mieliśmy okazję wspólnie z Państwem nie tylko 

przygotować wiele zmian, ale jak gdyby na nowo określić wiele zadań, które były postawione 

oświacie tak to nazwę ogólnie. Jako wprowadzenie chcę Państwu powiedzieć, że samorząd 

miasta Konina, tak samo jak każdy samorząd w Polsce, realizuje politykę państwa w zakresie, 

tą politykę oświatową, czyli to nasze prawo lokalne wynika z prawa, które jest uchwalane na 

szczeblu sejmu, w oparciu o ustawy, w oparciu o rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

Wdrażamy w sposób praktyczny wiele zmian, które wynikały z tych ustaw.  

Jeżeli Państwo pozwolą, to chciałbym w tej pierwszej części zaproponować 

przedstawienie stanu liczbowego, bo mówiąc o szkole, powinniśmy mówić o typach szkół, 

powinniśmy mówić o uczniach, bo tak zawsze podkreślaliśmy, że szkoła jest dla ucznia i tak 

naprawdę, gdyby nie było ucznia w szkole, to nie byłby potrzebny nauczyciel, nie byłby 

potrzebny dyrektor, tym bardziej nie byłby potrzebny zastępca prezydenta, który w swoim 

zakresie zajmowałby się sprawami oświatowymi. I tą część przedstawi Pani kierownik Urszula 

Miłosz – Michalkiewicz. Jeżeli w trakcie, po tej prezentacji Pani kierownik, narodziłyby się 

pewne pytania ze strony Państwa, będziemy mówić o demografii, będziemy mówić 

o liczebności, to bardzo proszę. Ja poprowadzę drugą część, czyli połączę pewne liczebności 

z tym, co wynika z budżetu. Pokażemy Państwu, jak wygląda analiza szczegółowa budżetu 

2016 – 2017, zarówno w zadaniu gminy, w zadaniu powiatu. Wtedy też będzie okazja do 

dyskusji i bardzo dziękuję Pani przewodniczącej, że Pani rozszerzyła to zaproszenie na 

dzisiejszą komisję. Ja tylko wyjaśnię tak zwana „robocza ósemka”, bo tak nazywamy tą 

ósemkę, to są dyrektorzy od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. Jak Państwo wiecie 

mamy trzy typy, czyli przedszkola to są 2 osoby, szkoły podstawowe 2 osoby, szkoły 

ponadgimnazjalne 2 osoby. Dzisiaj wyjątkowo nie ma Pana dyrektora Pachciarza, prosił 

o usprawiedliwienie, żyje uroczystością 40-leciem, które wyprawia za 2 dni, ale jest Pani 

Wisialska, która reprezentuje szkoły ponadgimnazjalne i do tych 6-ściu dyrektorów mamy 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z racji specyfiki i na co dzień jest Miejski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli, dzisiaj w zastępstwie Pani konsultant Ewa Gryczman.  

Ja też wyjaśnię, ta „robocza ósemka”, bo tak ją nazywamy, to są akurat przedstawiciele 

dyrektorów, którzy jak gdyby sami spośród siebie się wybrali i my często się spotykamy, gdzie 

pewne rzeczy omawiamy, później te szczegóły są omawiane w mniejszym gronie, czyli jeżeli 

omawiamy, poruszamy większe rzeczy o przedszkolach, to potem Panie dyrektor organizują 

takie spotkanie wśród swoich koleżanek, pewne rzeczy omawiają i taki też mamy przepływ 

informacji i tak wygląda ta organizacja od tych pięciu, sześciu lat, jeżeli chodzi o to 

bezpośrednie współzarządzanie edukacją w Koninie. Bardzo bym prosił Panią kierownik, jeżeli 

Pani przewodnicząca pozwoli, żeby przedstawiła tą pierwszą część prezentacji.” 

 

Kierownik Wydziału Oświaty, cytuję: „Proszę Państwa znane powiedzenie, że „duży 

się zawsze obroni”, tu mówię oczywiście o szkołach, im większa, tym łatwiejsze zarządzanie 

i oczywiście, im większa szkoła tym tańsza, to już przerabiamy dłuższy czas.  
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Strukturę i wielkość szkoły pokazuje arkusz organizacji szkoły, który sporządzany jest 

w oparciu o aktualne przepisy prawa. W tej chwili jest to prawo oświatowe, Karta Nauczyciela 

i od 1 stycznia 2018 roku weszła ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Ta ustawa 

o finansowaniu zadań oświatowych, ona bardzo mocno zaingerowała w Kartę Nauczyciela. 

Zaingerowała w sześć obszarów, zaingerowała w ocenianie, awans zawodowy, nawiązywanie, 

rozwiązywanie stosunku pracy, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy i uprawnienia socjalne. 

Arkusz organizacyjny, on rzeczywiście pokazuje jak gdyby zakodowany plan finansowy. 

Przypominam, że właścicielem arkusza organizacji pracy szkoły czy przedszkola jest zawsze 

dyrektor. My jako organ prowadzący otrzymujemy już jako informację przetworzoną i ja nawet 

w trybie dostępu do informacji tego arkusza nie udostępniam, odsyłam tylko do dyrektora. 

Nowe przepisy prawa oświatowego przewróciły trochę organizację, dotychczasową pracę 

szkół, a zatem całe sporządzania arkusza. 110 artykuł prawa oświatowego mówi, „dyrektor 

sporządza arkusz i przekazuje do opiniowania związkom zawodowym i kuratorium oświaty”. 

Oczywiście są to terminy wyznaczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

szczegółowo do 19 kwietnia, na przykład związki zawodowe muszą się z tym uporać. I później 

przekazujemy nadzorowi pedagogicznemu i do 25 maja arkusze muszą być zatwierdzone przez 

organ prowadzący, żeby jeszcze dyrektor mógł dokonać do końca maja jakiś tam zmian. Co 

takiego w zasadzie jeszcze blokuje? Co zauważyliśmy? Te nowe przepisy, pewne zalecenia, 

bardzo duże nadzoru pedagogicznego spowodowały, że my to nazywamy, że szkoła nam się 

rozciągnęła, spłaszczyła, to znaczy, dzieci ubyło, oddziałów nie bardzo, a nauczycieli nawet 5 

w stosunku do etatów, w stosunku do poprzedniego roku przybyło. Czyli jak gdyby koszt 

automatycznie widać, że w związku, w oparciu o te przepisy, koszt utrzymania szkoły rośnie. 

Po pierwsze zapis, który nie pozwalał stworzyć oddziałów powyżej 25 uczniów. W tym 

przypadku dyrektor mając powyżej 25 uczniów dzielił oddział na dwa, względnie po 

zasięgnięciu opinii rady oddziału, rady rodziców zatrudniany był tam asystent. Ten przepis nas 

tak bardzo hamował w tym, żeby poczynić jakieś oszczędności. Artykuł 220 przepisów 

wprowadzających prawo oświatowe zablokował nam obniżenie etatów całej tej obudowy 

psychologiczno-pedagogicznej, czyli wyraźnie tam jest zapisane, że do 31 sierpnia 2019 roku 

etaty pedagogów, psychologów, logopedów, doradztwa zawodowego, terapeutów mają być 

zachowane na tym poziomie, jak w momencie wejścia reformy. Zatem musieliśmy te 

zachować. Poza tym to, co powiedziałam, artykuł 76 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych precyzyjnie określił pensum nauczycieli wspierających, który wynosi 20 godzin. 

I o ile do tego czasu stosowaliśmy, że nauczyciel wspierający, który wchodził na konkretny 

przedmiot realizował takie pensum jakie było pensum danego przedmiotu. To w tym momencie 

będzie to 20 godzin w szkołach, natomiast w przedszkolach, kiedy wchodził nauczyciel 

wspierający do oddziału integracyjnego, gdzie 25 godzin, już automatycznie w przedszkolu, 

którym było 4 odziały, było 4 nauczycieli wspierających, w tej chwili będzie 5 wspierających, 

bo to pensum wynosi 20 godzin. Również artykuł 76 wprowadził to, co u nas w uchwale było 

zapisane właśnie dla tych 5 stanowisk, czyli pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta i doradca. 

Myśmy uchwałą w 2012 roku ustalili pensum na 26 godzin. W tej chwili ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych mówi, że nie większa jak  22. I na sesji kwietniowej Państwo będziecie 

pracować nad naszą uchwałą, dookreśliliśmy równe 22 godziny, a zatem w Koninie musimy 

później zwiększyć tą opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Przypominam, że te wszystkie 

zajęcia, które są prowadzone w myśl rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

nie są ujmowane w subwencji oświatowej. W subwencji oświatowej znajdują się zajęcia 

z rewalidacji i wczesnego wspomagania. Natomiast to finansujemy z budżetu miasta. To są te 

obwarowania, chociaż dochodzą do nas sygnały, że ministerstwo pracuje nad tym, żeby jednak 

nie ograniczać dyrektorowi, bo czasami to jest bardzo trudne ta liczebność klas, żeby 27 

uczniów mogło być w klasie. Poczekajmy na szczegółowe rozporządzenie, kiedy Pani minister 

podpisze.  

Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że w 2017 roku, to był bardzo pracowity czas, bo tu Pani 

przewodnicząca zapytała, jak się odnajdujemy, jak się odnaleźliśmy. Pani Minister Edukacji 

Narodowej podpisała 57 rozporządzeń, to są te rozporządzenia, tutaj mamy z linkami, Państwo 
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dyrektorzy otrzymali od nas, żeby tam nie błądzić po internecie i szukać, żeby było ułatwienie. 

Tak że działają jeszcze stare przepisy w pewnych momentach, bo jak powiedziałam na wstępie, 

dwa lata jesteśmy jeszcze w okresie tym przejściowym i pracujemy również w oparciu 

o przepisy wprowadzające prawo oświatowe, które wygasną 31 sierpnia 2019 roku.  

I tutaj pokazujemy Państwu strukturę, bo tam się tak krzyczy, że może się gdzieś rozbujaliśmy, 

że nie pilnujemy, że to, że nie tamto. Proszę Państwa proszę zobaczyć tak to wygląda, tyle jest 

dzieci, szkoły przyjmują. Trochę Państwo zauważą, że może gdzieś się tam pojawi trochę ta 

liczebność niższa. Czasami dyrektor stał przed dylematem. Przyświecają naszemu 

samorządowi, te trzy zasady, dbamy o ucznia, nauczyciela i rodzica. To też znajduje 

odzwierciedlenie w arkuszu. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że w ubiegłym roku 74 

nauczycielom dopełniliśmy etat. Znaleźliśmy pracę, poszukaliśmy. Tak na przykład, szkoła 

miała 6 godzin wolnych biologii, dyrektor mógł dać jednej, drugiej nauczycielce, bo i tak 

musimy wypracować tą średnią później zagwarantowaną. Jednak na tyle dyrektorzy byli, za co 

jesteśmy bardzo wdzięczni, na tyle byli empatyczni, wyrozumiali, że przyjmowali na 

dopełnienie etatu. Jak powtarzam, 74 nauczycielom dopełniliśmy etat. I proszę zauważyć, nie 

wiem czy tu jest komentarz potrzebny, gdybyśmy tak podzielili przez to 25 czasami malutkie 

odstępstwo, gdzieś tam w roczniku wypada. Wypadnie takie małe odstępstwo właśnie w tym 

roku w klasach pierwszych sporadycznie, to jest to ratowanie przed zwolnieniem z pracy. 

I wypadnie w trzecich klasach obecnych, kiedy to Państwo pamiętają, że poszły sześciolatki do 

szkół i myśmy ratowali nauczycielki przedszkoli, przesuwaliśmy do szkół i czasami, 

w niektórych szkołach ten oddział mógł być o jeden mniej, ale ze względu na dobro nauczyciela 

jest więcej. Nie wiem, czy tutaj komentarz jest potrzebny, czy Państwo to sobie prześledzą. Tu 

akurat Szkoła Podstawowa Nr 3, klasy pierwsze pasowałyby 4. Pan dyrektor po rekrutacji 

okazało się, że 20-stu rodziców zgłosiło się, ponieważ starsze rodzeństwo jest już w Szkole 

Podstawowej Nr 3. Państwo wiedzą, że uchwała, którą wywołaliśmy, nowej sieci, ona również 

pocięła nam obwody. I tak się stało, że niektórzy uczniowie znaleźli się w obwodzie na przykład 

Szkoły Podstawowej Nr 3, a młodsze rodzeństwo znalazłoby się w Szkole Podstawowej Nr 7. 

Nie możemy zmusić administracyjnie rodzica do zapisania dziecka do obwodu. I tu musieliśmy 

przełknąć tą gorzką pigułkę, że odział jeden więcej, a mogło jak powtarzam, mogłoby być ich 

4. Czwórka ładnie się poodliczała nam. Przypominam jeszcze, że oddziały sportowe liczą do 

20-stu uczniów, integracyjne też do 20-stu. Górna granica dzieci niepełnosprawnych jest 5-

cioro, dolnej nie ma. Tak że, to też kiedyś odczujemy. Chociaż chcę Państwu powiedzieć, że 

nie zawsze rodzic dziecka niepełnosprawnego zapisuje dziecko do oddziału integracyjnego, bo 

ma takie prawo. Wtedy szkoła musi organizować specjalistyczne zajęcia i realizować, to co 

dziecko ma w orzeczeniu, bądź w opinii. Chcę powiedzieć, że dyrektorzy szkoły są w dobrej 

sytuacji jeśli chodzi o czytanie przez nas, jako organ prowadzący orzeczeń i opinii, dlatego, że 

proszę zauważyć Prezydent Lorek, ja i moi inspektorzy, wszyscy jesteśmy nauczycielami i te 

sprawy rozumiemy. Proszę zobaczyć, bo tak się czasami dyskutując o Szkole Podstawowej Nr 

6, to są dzieci przyjęte, tyle ile jest ich w obwodzie. Pierwsza klasa fajnie, druga już tylko tylu 

uczniów było, tylko 17-stu, czwarta jest jedna sportowa i dwie ogólne i nic się nie zrobi, bo 

tylu ich się tam zapisało, tylu jest w obwodzie. Kiedyś takie 16, 17 jak byłam nauczycielem, to 

były grupy pamiętam klasy 34 osobowe, a nawet czasami większe. Teraz może małe szkółeczki 

Szkoła Podstawowa Nr 10 czy Szkoła Podstawowa Nr 11, to są szkoły te na obrzeżach, te 

daleko od centrum, gdzie absolutnie nikt się nawet nie pokusił, żeby tam nie otworzyć oddziału 

czy żeby przesuwać zgodnie z obwodami, czy czymkolwiek. Proszę zobaczyć Szkoła 

Podstawowa Nr 10 do klasy drugiej, bo to jest to, co mówiliśmy, że poszły rok wcześniej 

wszystkie dzieci i tylko zostało tylu, którzy nie poszli jako 6-latki – dziewięcioro, natomiast  

w Szkole Podstawowej Nr 11 siedmioro.” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Proszę Państwa, jeśli Pani kierownik 

pozwoli, nie ukrywam, ale to są problemy szkół, które są położone w tym miejscu, a nie w 

innym. Mieliśmy duży dylemat z punktu ekonomicznego, nawet ja zażartowałem i do Pani 

dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11, do Pana dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10, że z punktu 
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ekonomicznego należałoby połączyć te dwa oddziały, czyli oddział 9-cio osobowy w SP 10 i 7 

osobowy w SP 11 w jeden oddział. Natomiast tyle dzieci było zapisanych w tym obwodzie i to 

jest jak Państwo widzicie problem klasy drugiej, może okazać się, bo są pewne też ruchy, które 

są, natomiast jeżeli w tych szkołach mamy po jednym oddziale, my tutaj tak naprawdę w dwóch 

miejskich szkołach, mniej więcej działamy tak, jak gdyby to były nawet nie tyle szkoły w 

gminie, tylko gdzieś na terenie małej gminy, bo to są problemy małych szkół. Ja miałem okazję 

brać udział w konsultacjach w ubiegłym roku w Bydgoszczy i omawiałem ten problem właśnie 

szkół, gdzie nie można zmienić obwodu ze względu na odległości. Powiem wprost, łatwiej 

byłoby dowieźć dzieci z Łężyna do Gosławic albo z Gosławic do Łężyna, bo mamy obowiązek 

dowieźć jeżeli odległość oczywiście przekracza. Odległość jest odpowiednio określona 

ustawowo. Została podjęta taka decyzja i miejmy nadzieję, że do tych klas dokoptujemy jeszcze 

uczniów, wiele osób się przeprowadza, jeżeli chodzi o dziesiątkę mówimy tutaj o Posadzie, 

mówimy o Władzimirowie, mówimy o Sokółkach i część osób do Gosławic, tam również spoza 

naszej gminy decyduje się zapisać dziecko. Jeżeli chodzi o Łężyn, mówimy o Honoratce, 

Niedźwiady. To są akurat takie oddziały, z którymi będziemy się w jakiś sposób borykać 

jeszcze przez 6 lat. W momencie kiedy były Szkoła Podstawowa Nr 11 w sposób naturalny 

albo trafiała do Gimnazjum Nr 4, albo rodzice wybierali edukację w innych gimnazjach na 

terenie miasta, bądź gminy, bo tutaj też mamy sąsiedztwo gminy Ślesin i tutaj tak to wygląda. 

To była jedna z trudniejszych decyzji, tu rodzice również przychodzili do Pana prezydenta czy 

my uruchomimy oddział, gdzie w obwodzie mamy 7 dzieci? Ale myślę, że Państwo zdajecie 

sobie z tego sprawę, że innej decyzji nie można było podjąć, ale też patrzymy, proszę zobaczyć 

na średnie, średnia w SP 10 i 11, to jest 19.  W SP 6  

w miejskiej szkole, w centrum miasta, mieliśmy średnią przed chwilą 19,5. Uważam, że inne 

oddziały są na tyle, jak Państwo widzicie liczne, że mamy jak gdyby wypracowaną pewną 

średnią w okolicach 20. Dobrze, żeby ta średnia była w okolicy 22, 23. To jest to, na co należy 

zwrócić uwagę i to oczywiście się przekłada na subwencję. Ja tutaj też pewien kontekst, 

chcieliśmy pokazać z Panią kierownik, bo to się przełoży na subwencji i za chwilę o tej 

subwencji i o innych finansach będziemy mówić. Ja chcę Państwu powiedzieć, bo tutaj część z 

Państwa radnych prosiło o materiały, te materiały, które Państwu dzisiaj zaprezentujemy, 

Państwo dostaniecie, ale uważam, że sam materiał, a za chwilę prezentację, którą Państwu 

pokażę z tego o czym mówimy, to nie do końca byłoby właściwe.” 

 

Kontynuując kierownik Wydziału Oświaty cytuję: „Jeszcze proszę zobaczyć Szkołę 

Podstawową Nr 15 jaki tam mieliśmy oddział - 7 klasa integracyjna, proszę zobaczyć 6 uczniów 

jest, w tym jest 5 uczniów z niepełnosprawnością i jedno dziecko zdrowe, to była klasa pełna 

20 osobowa z tym, że jako uczniowie klasy szóstej przygotowywali się, że wyjdą do gimnazjów 

profilowanych, szczególnie klasą artystyczną byli zainteresowani. Część uczniów poszło 

oczywiście do Salezjan i 7 klasa byłego Gimnazjum Nr 1, 6 została i to była wola rodziców, 

że oni w takim składzie będą. Po roku jednak zdecydowali, że życia uczniowskiego w takiej 

klasie nie ma. Jak jest nas trochę więcej, to się bardziej kotłujemy i bardziej jesteśmy kreatywni. 

W tym roku rodzice zdecydowali, że włączą tę 6, że klasa zniknie, tylko poprosili dla tej piątki 

nauczyciela wspierającego i oczywiście takiego nauczyciela wspierającego otrzymała klasa 

połączona.” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Tutaj proszę Państwa odbyło się kilka 

spotkań z rodzicami w tej sprawie i tak jak powiedziała Pani kierownik, ten oddział do 5 klasy 

włącznie liczył 20 osób, ale w momencie, kiedy wprowadzono tak naprawdę likwidację 

gimnazjów, a rodzice planowali, że dziecko będzie chodziło do SP 15, a potem wybiorą inne 

gimnazja zaczęli przenosić po 6 klasie, bo ten problem się pojawił tak naprawdę po 6 klasie. 

Część rodziców już w 6 klasie, kiedy były zapowiedzi, a część po 6 klasie. I ci uczniowie trafili 

do innych szkół. Ten oddział nie był od 1 klasy tak mało liczny, bo byśmy się na niego nigdy 

nie zgodzili, ale ten rok mamy taki, że tak jak powiedziała Pani kierownik, odbyło się wiele 

spotkań, właśnie też z rodzicami, i rodzice dzisiaj postawili warunek taki, że możemy połączyć 
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tą klasę 7 integracyjną z innym oddziałem, ale chcą, żeby ich dzieci z niepełnosprawnością, 

były jak gdyby wzmocnione i właśnie ten nauczyciel wspierający. To będzie dla nas pewna 

oszczędność, bo my udzielimy etatu tego nauczyciela wspierającego, ale to jest jeden etat. 

Natomiast ilość etatów, gdybyśmy mieli tak klasę 8, tam jest więcej niż w siatce godzin wynika, 

niż tak, jakby etat tego jednego nauczyciela, dlatego też pokazujemy z jakimi problemami się 

tutaj borykaliśmy jako samorząd miasta, jeśli chodzi o tą liczebność.” 

 

Kierownik Wydziału Oświaty, cytuję: „Ja jeszcze chcę dodać, że na pewno Państwo 

słyszą, było to w pewnym momencie głośne w prasie, szczególnie tak boleśnie odbiło o Szkołę 

Podstawową Nr 8. Przychodzą dzieci bardzo niedostosowane społecznie, dzieci wręcz, nie chcę 

użyć słowa, ale chyba tak, trochę zdemoralizowane. Mamy czwórkę takich dzieci. Jest taki 

uczeń w SP Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 15. Dyrektorzy proszą o wsparcie. W SP Nr 8, Państwo 

czytaliście, Przegląd Koniński pisał na ten temat, tam było kilka rozmów, tak naprawdę sytuację 

taką zaognioną spowodowali rodzice, nawet nie z obwodu, nie z naszej gminy. Co zrobili? 

Wzięli za rękę dziecko swoje, wypisali, a cały bałagan został. W rezultacie jest tam pół etatu 

psychologa, który pracuje, pracuje z uczniem, pracuje z klasą, pracuje z rodzicem dziecka, bo 

tak trzeba. To też oczywiście spoczywa na finansach samorządu i dodatkowi nauczyciele, 

dodatkowe etaty, to jest ta połówka tego psychologa. Państwo wiedzą, że asystent zniknie. 

Ministerstwo wykreśla to stanowisko ze szkoły i dyrektorzy już nie mogą zatrudniać, ale my 

jeszcze mamy. W Szkole Podstawowej Nr 1 jest 3/4 etatu, w Szkole Podstawowej Nr 9 jest 6 

i 4/10 etatu aż tego asystenta, w SP 11 - 0,5 etatu, w Szkole Podstawowej Nr 12 jest 3/4 etatu. 

W sumie jest jeszcze 10 etatów tych, na które nie ma subwencji oświatowej, to jest na koszt 

miasta dlatego, że od samego początku tej pomocy trzeba udzielać i ona jest udzielana. 

Największy kłopot może właśnie z pomocą, z organizacją, to rzeczywiście jest w szkołach 

podstawowych. W Szkole Podstawowej Nr 12, w jednym oddziale w tej chwili, w 3 klasie jest 

dwójka dzieci, która ma bardzo agresywną postać cukrzycy i co jakiś czas tam jest robiony 

pomiar cukru i podawana insulina. I tam jest właśnie to wsparcie, tam jest wsparcie tego 

asystenta. Rodzice też się do nas zwrócili, do samorządu, żeby taką osobę pilnującą, bo to trzeba 

bardzo przestrzegać tego reżimu podawania tej insuliny i mierzenia tego poziomu cukru. To 

jest właśnie w SP 12 - 3 klasa. 

 Ja jeszcze raz przypominam, moim obowiązkiem jako organu prowadzącego jest 

arkusz zatwierdzić, bądź nie zatwierdzić, jest to prawo, przywilej dyrektora, zapisany w 

artykule 68 Prawa Oświatowego i w rozporządzeniu organizacji roku szkolnego z sierpnia 2017 

roku, jest orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kiedy Wójt zarządzeniem 

wydał założenia i wojewódzki sąd uchylił, powiedział, że to jest prawo dyrektora szkoły, do 

którego nikt nie ma prawa. W szkołach ponadgimnazjalnych tego problemu nie mamy, 

trzymamy się tych limitów 30. One troszeczkę później spadają, bo wędrówka trwa, migracja 

uczniów, ludzi ubywa i tu tak samo, to jest niezłe, to jest dobry wynik, bo proszę zobaczyć 

średnią w szkole, w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych, gimnazjum sportowym. Poza 

tym później jeszcze może być w CKU, tam się pojawi nam coś, co mogłoby, jest to kształcenie, 

później już nabór jest październikowy dla dorosłych, modułowe i grupy liczą tylko 15 osób 

i tam jest jeszcze w CKU. Gimnazjum, to my tak ładnie napisaliśmy, to jest ta młodzież 

ohapowska, ta młodzież, którym natura poskąpiła trochę ilorazu, mają kłopot, oni później fajnie 

się tam odnajdują. I my jesteśmy w dawnym województwie konińskim, jesteśmy jedynym 

miastem, które przekształciło to gimnazjum na szkołę podstawową, żeby ta młodzież mogła 

później kontynuować w 7 i w 8 klasie naukę. Wróciliśmy do tego, co było kiedyś, to co ja 

pamiętam. Skończył 15 lat, no niestety nie osiągał wyników, pchali go wszyscy, jak po grudzie 

to szło, otwieramy te klasy dające już przy uzawodowienie, czyli tak zwane ohapowskie 

i myśmy to gimnazjum przekształcili w CKU, stąd ta liczba, tylu ilu się zgłosiło oczywiście, bo 

obowiązek nauki w Polsce jest zapisany Konstytucyjnie w artykule 70 i w 35 Prawa 

Oświatowego do 18-stego roku życia. Mieliśmy jakieś takie informacje, że ministerstwo 

próbowało zejść do 16-tego roku życia, bo trochę poszło to do przodu, młodzież ucieka, 

wyjeżdża. My sami wiemy, jak musimy sprawdzać realizację obowiązku nauki. Przychodzi 
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matka i mówi „no Pani no i co za 3 miesiące ma 18-stkę, a jego nie ma, wyjechał”. Szczególnie 

mniejszości etniczne romskie, to tam już nie upilnuje się obowiązku nauki. Tak że średnia nam 

wyszła ogólnie z tymi nawet małymi takimi modułowymi ładna, także szkolnictwo 

ponadgimnazjalne trzymamy się.   

Myślę, że o przedszkolach nie ma co. Przedszkola taki jest konstans około tych 2,5 

tysiąca, w tym roku 2484 przedszkolaków, w tamtym chyba 2487. Są to odziały pełne, zadanie 

nasze, widzimy to bardzo wyraźnie w rekrutacji, przypominam, że rekrutację mamy 

elektroniczną, zgodnie z tym artykułem 131 Prawa oświatowego. Najpierw uchwała, potem 

zarządzenie, cały tryb. To wszystko Państwo podejmowaliście na sesji styczniowej, ze 

wszystkim się zmieściliśmy. Było ciężko, niedawno podpisana ustawa o finansowaniu zadań, 

a my musieliśmy się w ciągu miesiąca uporać, ale przy wspólnej pracy wszystkich wszystko 

jest na czas.  

Jeszcze chciałabym jedno przeczytać, Pan prezydent przejdzie do takiej analizy suchej, 

a ja bym chciała takie coś przeczytać, bo tutaj pytania, subwencja i tak dalej, jak ministerstwo 

podeszło? Liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji 

oświatowej, zweryfikowanej przez ograny prowadzące szkoły i placówki uwzględniono 

wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych w szkołach 

podstawowych, także innych form wychowania przedszkolnego w wieku 6 lat i powyżej, 

w związku ze zmianą ustroju oświaty, która nastąpiła od 1 września 2017 roku, liczbę uczniów 

szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia zwiększono o 4,78% czyli tak jakby odgórnie. Natomiast liczbę uczniów 

gimnazjum zmniejszono o 17,81%. To na etapie ministerstwa. I ważny taki komunikat: zgodnie 

z artykułem 167 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej dochodami jednostek samorządu 

terytorialnego są dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje z budżetu państwa. Warto 

podkreślić, że żaden z powyższych przepisów nie zapewnia, że subwencja z budżetu państwa 

ma pokrywać w całości wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi ona 

jedno, ze źródeł finansowania tych zadań, obok innych dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego. W świetle obowiązujących przepisów jedynym punktem odniesienia w zakresie 

bilansowania środków na zadania własne mogą być łączne dochody danego samorządu 

terytorialnego, a nie tylko część oświatowa subwencji ogólnej, która jest jedynie jednym ze 

źródeł dochodu. Tak że niestety dostaliśmy komunikat, że to, co mówię, ta pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, to wszystko nawet w tym roku już, bo prezydent Sławomir 

Lorek mi się pyta, skąd te pisma dyrektorskie? Państwo dyrektorzy byli na naradzie. Już jest 

zalecenie, że nie aneksem później, tylko już w projektach majowych ma się ta pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna znaleźć i oczywiście respektujemy. Dziękuję bardzo.”  

 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych cytuję: „Dziękuję bardzo Pani kierownik. Ja 

myślę, że ja teraz przejdę do tej drugiej części, czyli do analizy porównawczej z wykonania 

budżetu zadań oświatowych miasta Konina w latach 2016/2017. Chciałem Państwa 

poinformować, że te dane wynikają ze sprawozdawczości, która była za rok 2016 i 2017. Tutaj 

mówiliśmy o roku szkolnym. Myślę, że każdy z Państwa jest tego świadomy, że tak naprawdę 

mówiąc o realizacji budżetu 2017, mówimy o realizacji budżetu według organizacji, która była 

od stycznia do sierpnia i nowa organizacja od września do grudnia. I tak samo w roku 

poprzednim. Na zadania oświatowe w roku 2016 mamy łącznie 175 mln zł. W 2017 roku 181 

mln zł. Tutaj Państwo widzicie, mamy wyraźnie podane zadania gminne i zadania powiatowe. 

Możecie Państwo zobaczyć, jak się zadania powiatowe zwiększyły, jak się zwiększyły zadania 

gminne, które są. Teraz często jest to pytanie, czy miasto ma wydatki inwestycyjne. To gdzieś 

w budżetach szkół Państwo widzicie, ale tutaj pozwoliliśmy sobie w tym zestawieniu zrobić 

takie zestawienie w roku 2016 na zadania inwestycyjne gmina i powiat, wydaliśmy łącznie 

2.300.000 zł. W 2017 przeszło 3 mln zł. Jak Państwo widzicie w zadaniu gminnym było to 

więcej, bo 2.300.000 zł, powiatowym 83 tys. zł. W 2017 mamy w gminie 2.100.000 zł i w 

zadaniach powiatowych 867 tys. zł. To jest to, co w księgowości jest jako inwestycje, czyli 
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jeżeli był zakup inwestycyjny z projektu, to to jest jako inwestycja. Już nie rozbijaliśmy tej 

sprawozdawczości. Też operowaliśmy, o to, co jest w sprawozdawczości budżetowej 

samorządu miasta.  

Proszę Państwa, jeżeli teraz odejmiemy zadania inwestycyjne, mamy wydatki bieżące 

jak Państwo widzicie rok 2016 - 172 mln zł rok 2017 - 178 mln zł. Tutaj Państwo macie tą 

różnicę niecałych 6 mln zł. Jeżeli Państwo jeszcze pozwolicie, to chciałbym, żebyście 

zobaczyli, jak to się rozkłada zadania, gmina, powiat i jak te kwoty. I teraz pamiętajcie o tych 

pewnych liczebnościach, które były. Tak jak mówiliśmy, że w zadaniu powiatowym, to mamy 

w miarę konstans, gdy chodzi o liczebności i to tak wygląda. Natomiast w zadaniach gminnych 

te zadania gminne są zwiększone, są też między innymi również z tego, że jest parę warunków, 

które mieliśmy do realizacji, które wynikały ze zmiany struktury. To co mówiłem, że mamy 

oddziały 7, 9 osobowe nawet. I to, co powiedziałem, że część rodziców nie do końca chciała, 

żeby dziecko kończyło w szkole macierzystej szkołę podstawową, czyli żeby było w 7 klasie 

i pewne rotacje mieliśmy właśnie w czasie wakacji, stąd ten mało liczebny oddział w Szkole 

Podstawowej Nr 15, o którym mówiliśmy, ale wcześniej on był pełen do 6 klasy. Chcę, żebyście 

Państwo wiedzieli, że jeżeli my ten oddział wykazujemy w subwencji według stanu, to 

dostaliśmy mniejszą subwencję, to chyba to jest logiczne, a nie mogliśmy tego oddziału inaczej 

podzielić.  

Proszę Państwa tutaj mamy taki podział i myślę, że to jest właśnie wysokość wydatków 

zadań oświatowych, gmina akurat, mamy rok 2016/2017 w poszczególnych grupach. Proszę 

zobaczyć szkoły podstawowe w 2016 roku - 41 mln zł, w 2017 - 49 mln zł. Przedszkole jak 

Państwo wiecie, jest to zadanie własne gminy, był taki moment, kiedy tylko mieliśmy na 

subwencję dla dziecka z niepełnosprawnością w przedszkolu, dzisiaj mamy subwencję w 

przedszkolu na dziecko na 6-latka i mamy również dotację na realizację tych zadań za tą 

przysłowiową złotówkę.  

Jeżeli chodzi o gimnazja i teraz to jest ciekawe, bo to też z tego taki wniosek się nasuwa, 

gimnazja w roku 2017, na nie wydaliśmy mniej, wydaliśmy 17 mln zł, a 21 mln zł w roku 2016.  

Nie mamy jednego poziomu gimnazjum. Ale tutaj możemy przeliczyć, że to jest 4,5 mln zł 

mniej gimnazjum, ale w szkole podstawowej mamy więcej niż 4,5 mln zł, bo mamy więcej o 8 

mln zł. Tu też Państwo macie pokazany pewien mechanizm przeniesienia kosztów, ale tak jak 

powiedziałem, my kiedyś z 3 klas podstawowych, z 3 oddziałów szkoły podstawowej 

zrobiliśmy dwa oddziały gimnazjalne. Dzisiaj proszę Państwa tego nie robiliśmy, jedyne co 

możemy dzisiaj zrobić, to kiedy decydujemy się w szkołach podstawowych na uruchamianie 

oddziałów sportowych, a przypomnę, odziały sportowe są uruchamiane na poziomie klasy 

czwartej, to zdarza nam się, że z trzech klas, kiedy mamy pewne rotacje uruchamiamy trzy 

oddziały w tym sportowy. Klasa czwarta jest tym dobrym momentem w szkole podstawowej, 

kiedy taką rotacje możemy zrobić, dlatego, że kończy się edukacja ta wczesnoszkolna z 

ukochaną Panią, która uczy jako jeden nauczyciel przez 3 lata. W klasie czwartej pojawia się 

już nauczanie przedmiotowe i takie rotacje robiliśmy. Tu natomiast proszę Państwa, dyrektorzy 

nie robili rewolucji w liczebność klas 7, była to kontynuacja klasy 6 w momencie, kiedy 

tworzyliśmy na nowo oddziały gimnazjalne wśród absolwentów klasy 6, łączyliśmy często te 

oddziały, bo to była normalna rekrutacja do obwodu. Tak że jest to ciekawy wniosek, który 

myślę, że Państwu się nasuwa analizując tylko te dwie wartości, które są.  

Dalej proszę Państwa wydatki na projekty, gdy chodzi o gminę - wydatki inwestycyjne, 

gdy chodzi o pozostałe koszty - zadania zlecone. I teraz też proszę zwrócić uwagę na szkoły 

podstawowe, gimnazja. Odziały gimnazjalne niepubliczne i przedszkola niepubliczne, to też 

będzie później w kolejnym zestawieniu. W roku 2017 więcej wydaliśmy na szkoły podstawowe  

i gimnazja, niepubliczne oddziały gimnazjalne, jak również wydaliśmy trochę więcej na 

przedszkola niepubliczne. Jako samorząd miasta Konina wspieramy placówki niepubliczne, bo 

placówki niepubliczne są pewnym uzupełnieniem naszej sieci szkół także, natomiast o samym 

finansowaniu i pewnie komentarz szkół niepublicznych przy pewnym slajdzie poproszę tutaj 

osobiście Pana zastępcę skarbnika.  
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Proszę Państwa ten slajd może być w jakiś sposób zamazany, ale tak jak Państwu 

pokazałem, dostaniecie Państwo tę prezentację. Tutaj staraliśmy się zrobić takie zestawienie, 

gdzie mamy proszę zobaczyć Przedszkole Nr 1 - wydatki bieżące 2016 finansowanie ze 

środków własnych 2016, wydatki bieżące 2017 i finansowanie ze środków własnych miasta 

2017. Tutaj Państwo widzicie, że w pewnych sytuacjach mamy konstans, czyli to, co 

powiedziała Pani kierownik, a mianowicie liczebności dzieci, oddziałów w przedszkolu. On 

specjalnie się nie zmienia, czasem te wydatki są trochę większe, czasem są trochę mniejsze, 

natomiast finansowanie ze środków własnych jak Państwo widzicie, a wydatki bieżące, to jest 

ta różnica, czyli przedszkola dostają subwencję, dostają dotację. Przykład Przedszkola 32 jak 

Państwo widzicie, akurat gdzie jest bardzo duża różnica między środkami własnymi, 

a wydatkami bieżącymi wynika to ze specyfiki tego przedszkola. Ze względu na ilość dzieci 

z niepełnosprawnością wiemy, że jest to przedszkole, które zatrudnia bardzo dużo nauczycieli, 

ale to jest przedszkole, które ma oddziały integracyjne, ma odziały specjalne i tam subwencja 

na dziecko z niepełnosprawnością to jest niecałe nawet i 5 tys. zł, powyżej 4, wszystko w 

zależności od niepełnosprawności od sprzężeń. Czyli mimo, że to jak Państwo widzicie wydatki 

są bardzo duże, to ta różnica również między finansowaniem środków własnych, a wydatkami 

też jest bardzo duża, czyli mówiąc wprost mało dopłacamy z budżetu gminy do Przedszkola Nr 

32 w stosunku do innych przedszkoli.  

Przejdziemy teraz na szkoły i tutaj proszę Państwa proszę zobaczyć, macie Państwo też 

to samo zestawienie czyli ze środków własnych 2016 i wydatki bieżące 2016. Szkoła 

Podstawowa Nr 7 jak Państwo widzicie, bo ona w strukturze wtedy jeszcze nie istniała. I co 

jest ciekawe, tu jest ciekawa ta różnica, to znaczy staramy się to uśredniać i teraz jeżeli Państwo 

zobaczycie na przykład na SP 8, to wydatek bieżący, a finansowanie ze środków własnych 

miasta, czyli przepraszam ten slajd trzeba tak rozumieć, że wydatek bieżący, który jest w szkole 

jeżeli odejmiemy finansowanie ze środków własnych, to jaki jest udział w subwencji w danej 

szkole. To za chwilę się przełoży na kolejne zestawienia, które są. My to liczymy w prosty 

sposób, każdy z dyrektorów szkół wie, jaki ma udział w subwencji w swoim budżecie i to 

robimy. Powiem tak Pan Kazimierz Lebioda jako zastępca skarbnika robi od wielu lat takie 

zestawienie, gdzie mi często pokazuje nawet lata 2010, 2011, 2012, porównuje to. Ja natomiast 

powiem Państwu od 5, 6 lat robię takie zestawienie, które pokazuje jak gdyby koszt samorządu, 

jeśli chodzi o ucznia. Jeżeli mamy subwencję czy mamy wydatek bieżący odejmiemy 

subwencję, odejmiemy dochody, bo zarówno przedszkole jak i szkoła również odprowadza 

dochody, to ta różnica to jest realny koszt, który idzie z budżetu miasta do danej placówki. 

Jeżeli teraz to przeliczymy na ucznia, to nam pokazuje koszt ucznia w danej placówce. I tu jest 

jedna prosta arytmetyka staramy się te koszty uśrednić, za chwilę to Państwu pokażę, ale 

wyjściowym jak gdyby do tego jest właśnie ten slajd, który Państwo widzicie, czyli jaki był 

wydatek bieżący w 2016, a ile w tym wydatku jest finansowanie środków własnych miasta, 

czyli ile miasto dołożyło, jaki jest udział miasta w wydatku bieżącym, kiedy odjęliśmy 

subwencję i odjęliśmy dochody szkoły. To samo proszę Państwa jeżeli chodzi o szkoły 

podstawowe i rok 2017. Tutaj jak Państwo widzicie już się pojawia Szkoła Podstawowa Nr 7, 

czyli proszę zobaczyć, 1.400.000 zł mamy finansowanie ze środków, a wydatek bieżący jest 

2. 600.000 zł, czyli do tej szkoły dołożyliśmy 1.200.000 zł. I teraz jeżeli zestawimy to 

z liczebnością w danej szkole, z liczebnością ucznia, to mamy to, co Państwu za chwilę pokażę.  

Proszę zobaczyć, tu może dużo nie dopłacamy kwotowo do SP 10 czy do SP 11, ale 

jeżeli te szkoły są tak mało liczne, to tam jest ten koszt ucznia największy, bo to właśnie trzeba 

zestawić z tym co powiedziała Pani kierownik.  

Przejdziemy teraz do kolejnego slajdu. Tu macie Państwo właśnie to połączenie, 

wydatki bieżące, środki własne miasta 2016/2017 szkoły podstawowe i jak Państwo widzicie, 

jakie są wzrosty w roku 2017. One wynikają z tego, że szkoły podstawowe w sposób naturalny 

się powiększyły, to wydatki muszą być większe. Powiększyły się o jeden poziom to jest 1/8 

szkoły. Pojawiła się klasa 7, za chwilę pojawi się klasa 8, czyli pojawi się kolejny poziom. Tutaj 

proszę Państwa jeżeli chodzi o powiat i proszę zobaczyć, mówimy o kwocie 71 mln zł, w roku 

2017 - 73 mln zł. Rozbiliśmy tutaj licea proszę zobaczyć, jak wyglądają, jaki udział jest w typie 
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szkół, czyli jakie mamy licea, jakie mamy zespoły szkół. Mamy Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, szkoła podstawowa przy szpitalu wojewódzkim, mamy bursę, mamy Miejską 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, mamy Centrum Kształcenia Praktycznego, mamy 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, mamy szkolne schronisko, Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny, bo wtedy jeszcze taki zespół funkcjonował, który był usługowo na potrzeby 

Gimnazjum Nr 5 i III LO, pozostałe koszty. Środki własne, to samo mamy zestawienie 

w poszczególnych szkołach i tutaj jest taka ciekawa rzecz, ograniczę się akurat do 3 liceów, 

które są samodzielnymi liceami i proszę zobaczyć w 2016 roku do I LO dopłaciliśmy 717 tys. 

zł, do II LO - 94 tys. zł, do III LO - 522 tys. zł. I to jest coś, co powinno dawać dużo do myślenia, 

ale wcześniej jak Państwo zobaczyliście liczebność, myślę, że Pani dyrektor Wisialska ma 

satysfakcję, bo dyrektorzy jak gdyby znają, bo my na naradach również to pokazujemy, czyli 

taka organizacja, gdzie te klasy były bardzo liczebne, liczebność 33, 32, bo to jest taka 

liczebność w szkole ponadgimnazjalnej. Często Pani kierownik się odwoływała do historii. Ja 

sam chodziłem do liceum, do klasy, do oddziału, który liczył 39 osób. Dotrwaliśmy do matury 

w tej liczebności 39 osób i szkoła nas dobrze przygotowała. Teraz weźmy rok 2017 proszę 

Państwa, mimo, że była ta organizacja podobna, tu jest trochę inaczej, proszę zobaczyć jak 

wyglądał rok 2017 – 867,  364,  604, tu mamy wzrost tu jak gdyby więcej arkuszem 

organizacyjnym się nie dało to co powiedziała Pani kierownik, jeżeli mamy jakieś 

indywidualne potrzeby ucznia, mamy nauczania indywidualne i tak dalej. Ale też proszę 

zobaczyć CKP Państwo wyraźnie widzicie, tak naprawdę to niewiele wydatki bieżące, udział 

własny, miejska poradnia, my na to nie dostajemy subwencji, to z powiatu, z całego budżetu 

powiatu, my mamy obowiązek prowadzić te instytucje i jak gdyby one są w ogólnej subwencji 

powiatowej, tak to powiem.”  

 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Panie prezydencie był taki czas, że CKP pochłaniał 

potężne pieniądze.”  

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Dostajemy w subwencji powiatowej, 

ale powiem Państwu, tak to będzie na następnym slajdzie bardzo widoczne. Tutaj macie 

Państwo połączenie tych środków, własne rok do roku, też Państwo widzicie, że w pewnych 

szkołach mamy konstans, czyli tam, gdzie są te duże liczebności. Kopernik, proszę zobaczyć 

więcej dołożyliśmy do Kopernika, ale zmniejszyła nam się liczebność. Kopernik miał kiedyś 

liczebność średnio w roku 2016 - 30 uczniów czy 29, a w 2017 spadł na średnią 26. To znaczy, 

że również ta subwencja była mniejsza. Proszę Państwa, tutaj mamy finansowanie zadań 

oświatowych gmina i powiat. Proszę zobaczyć, jaka jest subwencja powiatowa, mamy 2 lata 

2016 i 2017 rok, czyli ta powiatowa nam zmniejszyła się, w 2016 roku było 62, zmniejszyła 

nam się liczebność uczniów, w 2016 roku mniej oddziałów uruchomiliśmy, zazwyczaj 3, 4 

oddziały uruchamiamy mniej w stosunku do roku poprzedniego, czyli wypuszczamy więcej, 

nie mamy już takiej sytuacji, że odnawiamy stany liczebne i ta subwencja w powiecie była 61.  

W gminie jak Państwo widzicie ta subwencja była większa, ale ona też wynikała z tego, 

że w gminie subwencja, która została zwiększona ze względu na wprowadzanie i reformy i na 

inną strukturę szkół. Dochody szkół ponadgimnazjalnych i tutaj chcę, żebyście Państwo 

zobaczyli, szkoły ponadgimnazjalne z tego, co my do nich dopłacamy, to prawie 2 mln zł nam 

oddają w formie dochodów. Czyli to są dochody z wynajmu, to są dochody ze stołówki, czyli 

ta stołówka staje się kosztem w zapisie budżetowym, a potem trzeba to zbilansować i staje się 

zyskiem, bo te dochody są. Mamy dochody szkół podstawowych, dyrektorzy robią wszystko 

co mogą zrobić, w ponadgimnazjalnych niewielki był wzrost o 20 tys. zł, ale jeżeli chodzi 

o szkoły podstawowe, to ten wzrost był 100 tys. zł w dochodach. Przedszkola są naszym 

kosztem, ale z tej kwoty jak jeszcze Państwo widzicie przedszkola również prawie 3 mln zł, to 

jest dochód, który jest to jest z tej odpłatność rodziców, które są. Przedszkola dzisiaj nie 

prowadzą jakiś tam szerokich wynajmów, bo jak Państwo widzicie, kiedyś było tak, 

przedszkola też pomagały w realizacji zajęć dodatkowych, dzisiaj przedszkola mają same 

zorganizować zajęcia dodatkowe i te zajęcia dodatkowe są w ramach tej złotówki, która jest 
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i na to dostajemy dotację. Mamy tutaj pokazane: dotację z budżetu państwa, jeżeli chodzi 

o wychowanie przedszkolne, mamy inne dotacje celowe, mamy też dochody z tytułu zwrotów 

kosztów dotacji z innych gmin, bo z każdą gminą są porozumienia i wyjaśniam, że nie ma 

dzisiaj sytuacji takiej, żeby gminy nam nie płaciły, to co nam się należy, natomiast my również 

jako samorząd płacimy innym gminom. Podam przykład Starego Miasta, to mniej więcej jest 

tak, część mieszkańców miasta ma dzieci w przedszkolu w Starym Miecie, część mieszkańców 

Starego Miasta ma dzieci w Koninie i tu bilans jest na plus, Stare Miasto płaci nam trochę 

więcej niż my płacimy Staremu Miastu. Stare Miasto uruchomiło duże przedszkole na terenie 

swojej gminy, to rodzice, którzy pracują na terenie gminy Stare Miasto po prostu zawożą 

dziecko tam, gdzie pracują i tam dziecko chodzi do przedszkola. Mamy dotacje celowe na 

programy zewnętrzne, na projekty i tutaj proszę zobaczyć na finansowanie środków własnych 

państwa 49 mln zł mieliśmy w 2016 roku, a teraz mamy 55 mln zł i to jest to co więcej 

dołożyliśmy, to o co Państwo pytaliście, że więcej dołożyliśmy w roku 2017 ta kwota prawie 

5.600.000 zł .  

Proszę Państwa mamy pokazaną liczebność dzieci w przedszkolach i tutaj mamy 

według stanu systemu informacji oświatowej, proszę zobaczyć 30 września 2016 roku i 30 

września 2017, jak Państwo widzicie mamy prawie konstans tu jest niewielka różnica. Przed 

chwilą Pan Piotr Piekarczyk powiedział, że to jest różnica kilkoro dzieci w stosunku do roku 

poprzedniego. Staramy się zachęcać każde dziecko 3-letnie, 4-letnie, żeby trafiło do naszego 

przedszkola jeżeli mamy wolne miejsce w oddziale, to staramy się dopełnić do maksymalnej 

liczebności. 

 Jeżeli chodzi teraz o porównanie liczby uczniów gminy, w 2016 roku w gminie czyli 

było 6.300 zł, w 2017 mamy spadek na 6.100 zł. Co na to się złożyło? Z jednej strony się złożył 

ten niż, który też jest, on przechodzi przez szkoły podstawowe i trochę lepiej wygląda, ale z 

drugiej strony straciliśmy też, bo tutaj liczymy gimnazja. Mamy uczniów, bo mamy rok 2016 

pokazane liczebności w gimnazjach. Natomiast nie wszyscy uczniowie klas 6 odmeldowali się 

u nas w klasach 7. To też miało wpływ na zmniejszenie tej liczebności. Tutaj proszę Państwa 

arytmetyka jest jedna, subwencja jest w oparciu o 30 września 2017 roku, czyli w oparciu 

o system informacji oświatowej. Takie dostajemy założenia dotyczące subwencji, po tym jest 

korekta, czyli ilu mamy uczniów według systemu informacji oświatowej, z tego mamy 

naliczoną mamy subwencję do projektu budżetu i potem jest ta korekta. Tak samo jeśli chodzi 

o licea i szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czyli mamy spadek w I LO prawie, że 

konstans mały spadek -3, w II LO wzrost, w III LO mały spadek, w Zespole Szkół Techniczno-

Hutniczych. Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego, i to jest taka ciekawa 

rzecz, o której chciałbym, żebyście Państwo usłyszeli, to była szkoła do 2015 roku, nie boję się 

tego powiedzieć, na której powiat trochę zarabiał, to znaczy szkoła, która w swojej strukturze 

miała połowę oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej, dzisiaj szkoły branżowej i połowę 

oddziałów technikum. I subwencję, którą otrzymywaliśmy na Zespół Szkół Budownictwa 

i Kształcenia Zawodowego była większa niż wydatki, które samorząd miasta miał na tą szkołę. 

Natomiast już w roku 2017 i w 2016 minimalnie dopłaciliśmy. To się też wiąże z tym, że to 

jest jak Państwo widzicie trochę mniejsza liczebność. Nie możemy powiedzieć o innych 

szkołach, które mają kształcenie akurat zawodowe, bo jeżeli w tych strukturach są licea 

ogólnokształcące, coś tam zawsze dopłacaliśmy. Natomiast w przypadku Zespołu Szkół 

Budownictwa i Kształcenia Zawodowego i tutaj nie raz mówiłem i na tych spotkaniach tej 

„roboczej ósemki”, ale również na spotkaniach dyrektorów szkół, właśnie mówiłem, że na 

Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego samorząd jeszcze potrafi trochę 

zarobić, czyli miał tą subwencję większą niż wydatki tej szkoły.  

Mamy też szkołę dla dzieci przewlekłe chorych, to też jest taka ciekawa sprawa, trochę 

mniejsza liczebność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, jest obecna Pani 

dyrektor, ona również się dwoi i troi, żeby ta liczebność była większa, praktycznie przyjmujemy 

każdego ucznia, ale jak Państwo wiecie, jest to szkoła, gdzie uczeń ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami też wymaga bardzo indywidualnej pracy. Często są to grupy, staramy 

się z Panem skarbnikiem, żeby to były grupy maksymalne, które wynikają z rozporządzenia, 
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czyli 3 osobowe, a się okazuje, czasem nie potrafimy tych grup zrobić i są to grupy 2 osobowe 

i również to wpływa na koszt jednostkowy ucznia w tej szkole. Proszę Państwa tutaj macie 

Państwo pokazane rok 2016 i 2017, to jest tak myślę pokazana pełna liczebność, w roku 2016 

w przedszkolach - 2487, w szkołach podstawowych - 4309, w gimnazjach - 2088, w szkołach 

pondgimnazjalnych - 6440. Tu macie etaty nauczycielskie. I teraz macie Państwo rok 2017 

i proszę porównać tego nie ma, gimnazja są wyzerowane, porównać etaty nauczycielskie, tu 

również organizacyjnie wzięliśmy na barki pewne rzeczy, które wynikały z wdrożenia nowego 

ustroju szkolnego. I tak jak powiedziała Pani kierownik staraliśmy się łączyć etaty 

nauczycielom i to są też pewne problemy, z którymi się borykamy, subwencja na powiat była 

mniejsza, bo jeżeli w 2016 mieliśmy 6440, a teraz mamy prawie niecałe 100 mniej. To jest 

pewna korelacja, którą myślę, że Państwo widzicie. Mamy pewien konstans, tam niewielki 

wzrost, jeśli chodzi o przedszkola. Również coraz więcej otrzymujemy orzeczeń w poradni, 

gdzie w przedszkolu dyrektor jest zobowiązany do indywidualnego wsparcia dziecka, które ma 

na tym pierwszym etapie edukacji w wychowaniu przedszkolnym pewne problemy, gdzie 

dziecko jest już poddane badaniu i jeżeli mamy opinię, orzeczenie, to dyrektor jest zobowiązany 

do stworzenia pewnych warunków w pracy. To, co powiedziała Pani kierownik, mówimy 

o logopedach, mówimy też o takim wsparciu psychologicznym.” 

 

Kierownik Wydziału Oświaty, cytuję: „Tu mam takie z poprzedniego roku rozliczenie, 

moja pracownica zrobiła. Do publicznych przedszkoli uczęszcza 80 dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na które przeznaczono 473 godziny pracy 

nauczycieli, specjalistów. Specjalista, to już jest nauczyciele stopniem awansu dyplomowanego 

razy 41 złotych, razy 40 tygodni, wynosi 775 tys. zł z budżetu miasta.” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Dziękuję Pani kierownik, przejdziemy 

do następnego, tutaj macie Państwo koszt miesięczny w przeliczeniu na ucznia 2016/2017, 

to co Państwu powiedziałem, czyli macie koszt ucznia, finansowanie ze środków własnych na 

ucznia, koszt ucznia w roku 2017, finansowanie. Staramy się pewne pozycje uśredniać. Jak 

Państwo widzicie akurat najdroższe jest Przedszkole Nr 32 w przeliczeniu na ucznia, bo to jest 

1.700 nawet 1.900 zł, ale finansowanie ze środków własnych na ucznia jest najmniejsze w tym 

przedszkolu. Natomiast tutaj staramy się uśredniać, ale też mamy pewne przedszkola.  Bardzo 

ładnie się odbudowuje integracja w Przedszkolu Nr10, proszę zobaczyć ile Przedszkole Nr 10 

ostatnio zrobiło pracy, żeby to finansowanie ze środków własnych miasta na ucznia w 

Przedszkolu Nr 10 było 577, a dzisiaj mamy spadek na 480. To wynika z tego, że wróciła 

integracja do Przedszkola Nr 10.  

Szkoły podstawowe, myślę, że jest to bardzo ciekawe zestawienie, ono pokazuje rok 

2016 i 2017. I tak jak powiedziałem, chcielibyśmy to uśrednić, ale jak Państwo widzicie, macie 

SP 10 i SP 11 i tutaj jak gdyby najwięcej. Trudno porównać SP 7 naprawdę, to SP 7 buduje 

jako szkoła podstawowa swoją tożsamość od zera, ma tylko dwa odziały i statystyka, gdzie się 

odnośmy do dwóch oddziałów nie jest obrazem. Ale jeżeli Państwo zobaczycie najwięcej w 

przeliczeniu na ucznia dopłacamy do SP 10 i SP 11. Bardzo mało dopłacamy do SP 12, do SP 

8 dopłacaliśmy mniej, tam też jest integracja, teraz dopłacamy trochę więcej. Bardzo mało 

dopłacamy do SP 4. Zadałem pytanie Panu dyrektorowi w SP 6, jest szkołą na osiedlu, czemu 

w porównaniu do innych dopłacamy tyle, to jest też kwestia organizacji tak jak powiedziałem. 

Podstawowym elementem, z którego my rozliczamy dyrektora jest arkusz organizacyjny. 

Przecież Państwo wiecie, że każdy z tych dyrektorów, który tutaj jest w przedszkolu, jeszcze 

mamy taką sytuację, gdzie mamy ogrzewanie akurat olejowe, tu mówię o Przedszkolu Nr 14, 

gdzie koszty ogrzewania są inne. Mamy również, niestety ogrzewanie węglowe na Chorzniu, 

jeżeli chodzi o budynek na ul. Żeglarskiej, tak że nie możemy tutaj porównywać. Pozostałe 

w większości mamy MPEC. Wszyscy dyrektorzy korzystają z tej samej grupy zakupowej 

energii elektrycznej i wszyscy dyrektorzy płacą te same koszty za wodę i ścieki, czyli mówię o 

takich stałych pozycjach, które są w budżecie jeżeli chodzi o utrzymanie. Ale tak jak 

powiedziałem, taki ma wpływ organizacja.  
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Przejdziemy do szkół ponadgimnazjalnych. Pani dyrektor jest dzisiaj szczęśliwą osobą, 

bo zauważyła, że w 2016 tylko 10 zł dopłaciliśmy, a w 2017 - 38 zł, Proszę Państwa to jest 

efekt 10 lat pracy, żeby doprowadzić do takiej struktury szkół. To mówię wprost, to jest wzięcie 

na siebie trudnych decyzji personalnych, o których ja już mówiłem jako kiedyś były dyrektor 

szkoły, ale również jako zastępca prezydenta. Bardzo mi zależy na zwiększeniu liczebności 

uczniów w I LO, bo ta szkoła ma ogromny budynek, który też jest stałym kosztem.  Pani 

dyrektor dziękuję za 10 zł dopłaty do ucznia w 2016 roku i nie wiem czemu Pani taka droga 

była w 2017 roku, bo było 38 zł.  

Proszę zobaczyć Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 24,54 zł, ale 

już Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych było 28 zł. Podskoczyło na 121 zł w 2017 roku. 

Z czego to wynika? Gimnazjum zostało włączone w strukturę tej szkoły i to są proszę Państwa 

te decyzje, które z tego wynikają, Ale jest minus i to jest jedyny minus, który mogę Państwu 

dzisiaj pokazać, a mianowicie Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych. Proszę zobaczyć, 

że trochę nam zostało w roku 2016 prawie 200 zł w przeliczeniu na ucznia. Tak ta szkoła została 

zorganizowana. Tam przyjęliśmy statystycznie średnią, 26 ale ta specyfika sprawozdawczości 

tej szkoły jest całkiem inna, tutaj mamy wykładnie Ministerstwa Edukacji Narodowej, każdy 

uczeń, który jest zapisany trafia na oddział, jeżeli są z nim prowadzone zajęcia opiekuńcze, 

natomiast tam jest całkiem inna sprawozdawczość i my to później uśredniamy i podajemy 

pewną liczbę, która jest uśredniona. Myślę tutaj Panie skarbniku nie będziemy już tutaj mówić 

o likwidacji Szkół Dzieci Przewlekle Chorych, bo mogliśmy na tej szkole jako samorząd 

jeszcze troszeczkę zarobić. Czyli subwencję, którą dostaliśmy była mniejsza niż wydatki teraz 

zarobiliśmy na szkole budowlance i innych szkołach, bo były takie momenty, kiedy też na tych 

szkołach trochę powiat zarabiał.” 

 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „A Ci co doprowadzili do zarobku dostali specjalne 

premie za to?” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Wszystko w gestii radnych, to Państwo 

uchwalacie regulamin.” 

 

Kierownik Wydziału Oświaty, cytuję: „To jest naprawę trochę taka skomplikowana 

statystyka liczenia.” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Proszę Państwa, jedna rzecz, założenia 

były takie, że każda gmina otrzymuje pewne dochody z budżetu Państwa. Nigdy się subwencja 

nie bilansowała, to jest około 60 %. Powiat wygląda trochę inaczej. Naszym dobrodziejstwem 

jest to, że jesteśmy powiatem grodzkim, czyli mogliśmy podejmować pewne decyzje, bo dla 

Państwa to jest jeden budżet i tak to wynika z ustawy o samorządzie. Państwo jako radni 

opiniujecie jeden budżet, ale mogliśmy podejmować pewne decyzje ratując się powiatem w 

stosunku do gminy. Tak że, tak bym chciał, żeby do tego podejść. Powiem tak, zmieniliśmy 

organizację również funkcjonowania tej szkoły i to dało taki efekt. I teraz proszę Państwa 

podział środków finansowych dla placówek niepublicznych, subwencja gmina powiat, wydatki 

gmina powiat, pozostało w budżecie i też to Państwu pokazujemy. Ze szkół niepublicznych w 

budżecie powiatu pozostało 2.472.000 zł, a do gminy dopłaciliśmy 2.295.000 zł. To jest ta 

różnica, która została w naszym budżecie. Nie dlatego, że komuś nie daliśmy. Jak Państwo 

wiecie dużo dyskutujemy o sprawozdawczości. Szkoły niepubliczne zakładają, podają pewne 

rzeczy do systemu informacji oświatowej, potem my to wszystko weryfikujemy i przekazana 

od nas subwencji wynika z tej sprawozdawczości, która jest. Tak samo jeżeli chodzi 

o przedszkola, przedszkola rozliczamy co miesiąc. Tak samo będzie ze żłobkami. Proszę 

zobaczyć trochę inaczej wyglądał rok 2017 powiat 6.800 gmina 3.400 w powiecie zostało 

1.700.000 zł, ale z gminy dopłaciliśmy 2.100.000 zł, czyli w 2017 roku z własnych dochodów 

gminy dopłaciliśmy do niepublicznych. I tutaj proszę Państwa pozostało w budżecie, natomiast 
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ta dopłata 400 tys. zł, ona w roku 2017 już była. Prosiłbym też o jakiś komentarz Pana 

skarbnika, jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne.” 

 

Z-ca skarbnika miasta Konina, cytuję: „Proszę Państwa, ja na pewno nie będę tak długo 

mówił, jak moi poprzednicy, ale krótkie wprowadzenie muszę zrobić do tego slajdu. Otóż my 

dostajemy 100% subwencji na każdego ucznia, przedszkolaka, do uczestnika jakby tych 

niepublicznych placówek. Natomiast nie w całości musimy przekazywać tą subwencję, jedynie 

taki przypadek, to są osoby niepełnosprawne, gdzie musimy 100% subwencji przekazywać. Ale 

w związku z tym, że nasze koszty, bo później musimy wyliczyć średnią kosztów w danej 

placówce. W przypadku normalnych tak jak przedszkola, szkoły to jest 75% przekazujemy 

subwencji kosztów do tychże placówek, w przypadku policealnych 50%, a punkty przedszkolne 

40% naszych kosztów teoretycznie by wyglądało na to, że zyskujemy, bo mniej przekazujemy 

niż, ale w związku z tym, że nasze koszty są tak wysokie i w gminie i w powiecie niestety 

w roku 2017 dopłaciliśmy.”  

 

Kierownik Wydziału Oświaty, cytuję: „Chciałam powiedzieć, że obserwujemy wzrost 

liczby uczniów z orzeczeniami w placówkach niepublicznych. Oni się pojawiają w ciągu roku. 

Przedszkole w systemie informacji oświatowej zgłasza, że będzie uczestniczyło 10 dzieci 

autystycznych. My robimy to, scalamy i dla tego przedszkola zapewniamy pieniądze z 

subwencji 100% na 10 dzieci autystycznych. W ciągu roku do przedszkola przyjętych jest 5 

dzieci autystycznych, na których już nie ma pieniędzy w subwencji, bo to dziecko jest przyjęte 

październik, listopad, a my musimy płacić, bo to jest zadanie powiatu. Dziecko o potrzebie 

specjalnej, przedszkole niepubliczne specjalne funkcjonuje w budżecie powiatu, w subwencji 

powiatowej. I jest dziecko przyjęte jak z miasta w moim podatku, ale jak spoza gminy, my 

płacimy na to dziecko około 4,5 tys. zł miesięcznie. Czyli płacimy listopad, grudzień cały ten 

rok i dopiero na następny rok, bo ono będzie zgłoszone 30 września tego roku. Nierozwiązany 

problem przedszkole niepubliczne, publiczne, ok to są dzieci naszego miasta, ja mówię o 

przedszkolu niepublicznym specjalnym, wpisanym w zadanie powiatu. I co z tym problemem 

zrobić? Jeżeli dyrektor zgłasza 10, a ja mam w listopadzie wniosek na 15 dzieci razy 4,5 tys. zł 

to jest 22,5 tys. zł miesięcznie z budżetu miasta. 55 orzeczeń mamy w placówkach 

niepublicznych mówię ok jak się zgłosi do 30 września nie ma problemu, ale jeśli w ciągu roku 

i to jest problem i to nas uderzyło finansowo około 200 tys. zł musieliśmy dać na dzieci z 

niepełnosprawnością bez zapewnienia tych pieniędzy w subwencji oświatowej.” 

 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję : „A czy dyrektorzy wiedzą, że jest taki termin?” 

 

Kierownik Wydziału Oświaty, cytuję: „Oczywiście przecież sprawozdawczość też jest 

teraz robiona, nie jest wiążąca dla subwencji oświatowej, to jest taka kontrolna robiona teraz. 

Jeżeli my zawyżymy, to musimy oddać, ale jeśli niedoszacowana nie możemy liczyć na ...” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Proszę Państwa mówimy o bardzo 

trudnym problemie społecznym, ja poświęcę całą Komisje Rodziny, żebyśmy mówili w gronie 

o problemie, po pierwsze wsparcia rodzin dla dzieci z niepełnosprawnością, jak wygląda, mam 

dane statystyczne i ile więcej poradnie wydają orzeczeń, dotyczących dzieci autystycznych. 

Często jest tak, że rodzic dowiaduje się w przedszkolu, że dziecko jest autystykiem i tak 

naprawdę jest naszym przedszkolakiem, dopiero są orzeczenia, badania i teraz pytanie jeżeli to 

dziecko przyniesie również do naszego przedszkola orzeczenie o stwierdzeniu 

niepełnosprawności, a to jest przed 30 września, to my wykażemy to dziecko a jeżeli po to i 

tego nie wykażemy, ale i tak to dziecko będzie wymagało specjalnego wsparcia ze strony 

placówki. Dlatego podchodzimy tak bardzo do tego problemu. Tyle z mojej strony. Jesteśmy 

do Państwa dyspozycji i tak jak każdy z dyrektorów.” 
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuj: „Ja jeszcze proszę o taką serię wypowiedzi dyrektorów szkół, jak 

Państwo oceniacie w swoich placówkach, ale jak również w placówkach podobnych dla 

których jesteście reprezentantami?” 

 

Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Koninie, cytuję: „Spadki dochodów przedszkoli 

są niewielkie. Jest to spowodowane tym, że za tzw. 1zł 6 latki już nie wnoszą tej opłaty i było 

tak, że ten dochód spadł. Liczba dzieci nie spada w przedszkolach konińskich i to jest dla nas 

bardzo budujące. Bardzo się sprawdza rekrutacja elektroniczna. Jest to duże ułatwienie dla 

rodziców, czytelna sprawa dla rodziców i jakby obiektywna. Etaty nauczycielskie niewiele 

wzrosły, ale tak jak Pani kierownik wcześniej powiedziała, jest to związane ściśle i wyłącznie 

z tą pomocą psychologiczno-pedagogiczną, koniecznością organizowania na terenie 

placówek.” 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koninie, cytuję: „Ja myślę, że wiele rzeczy 

zostało powiedzianych tutaj, te liczby nie kłamią. Cały etap reformy był trudny, jest trudny i ta 

reforma tak naprawdę trwa, jeszcze przez dwa lata będziemy się borykać z tym i te dane 

budżetowe będą towarzyszyły i przy 8 klasach jeszcze i przy naborze do 1 klas. Mogę 

powiedzieć, że jest dobrze i nie wiem, czy może być lepiej. Szkoły funkcjonują  

i wiadomo, że to są koszty jakieś stałe, uczniowie zostają przy jednych i myślę, że te koszty 

największe będą związane z likwidacjami gimnazjów i tych oddziałów gimnazjalnych, ale 

mamy w mieście połączone szkoły podstawowe i to wszystko będzie się liczyło.  

Ja ze swojej strony widzę pewne niebezpieczeństwo dwóch rzeczy, jeżeli chodzi 

o szkoły podstawowe, to są godziny związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. To jest 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Do tej pory tak jak było realizowane i tutaj 

Wydział Oświaty staje zawsze na wysokości zadania i bez problemu, natomiast w katalogu tych 

zajęć są również zajęcia wyrównawcze, których nie możemy zlecić nauczycielowi w ramach 

tego 40 godzinnego pensum. Do tej pory mogliśmy, obecnie w funkcjonujących przepisach 

prawa tych zajęć nie mamy, czyli każde zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej będą musiał być dodatkowo płatne i przyznawane przez organ prowadzący. 

A tak jak powiedzieliśmy, te koszty pomocy psychologiczno-pedagogicznej są najdroższymi 

kosztami, jakby niewyliczalnymi do 30 września, bo gro orzeczeń, gro opinii poradnia wydaje, 

to są dokumenty, które pojawiają się w ciągu roku. I to są takie koszty nieprzewidywalne dla 

każdej placówki.  Myślę, że to tutaj gdzieś będzie w międzyczasie przez ministerstwo 

dopatrzone, mamy 5 szkół podstawowych to jest SP 3, SP 4, SP 6, SP 8, SP 11, które nie zostały 

połączone z gimnazjami i o ile likwidowane gimnazja otrzymały specjalne dotacje na 

wyposażenie pomieszczeń klas 1, o tyle te szkoły nie otrzymały dodatkowych środków na 

wyposażenie pracowni specjalistycznych, mówię tutaj o pracowni chemicznej, fizycznej, 

geografia i biologia. Tam są specjalistyczne pomoce dydaktyczne, czekam z utęsknieniem, aż 

ministerstwo z rezerwy budżetowej, może z dodatkowych środków uruchomi taki projekt, aby 

można było te szkoły wyposażyć w te pracownie. Ja tutaj pod kątem takiego finansowego 

rozpatrywania.” 

 

Dyrektor II LO w Koninie, cytuję: „Jeśli chodzi o szkoły, których dotyczy ten rok i 

reforma dotknęła, to są to raczej zespoły szkół, w których są szkoły branżowe, więc ja nie 

jestem tutaj kompetentna, nie mam tutaj żadnych informacji o tym. A jeżeli chodzi o 3 

niezależne licea, to też tylko tyle, co zobaczyliśmy jest moją wiedzą o innych szkołach. Jeśli 

chodzi o licea, to jest to kwestia przyszłości, czyli przyszłego roku i problemu, który dotknie w 

kontekście łączenia dwóch typów szkół, to znaczy uczniów, którzy przyjdą po dwóch typach 

szkół, czyli po szkołach podstawowych i gimnazjum. I jest to coś, co z przykrością stwierdzę 

nawet nie w kontekście II LO, bo myślę, że i tak dla nas to oznacza konstans w kontekście 

rekrutacji. Mamy dzisiaj 25 oddziałów w zależności od tegorocznej rekrutacji myślę, że 

utrzymanej na poziomie ubiegłorocznym 8 oddziałów, to i tak oznacza, że my więcej jak 25 
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oddziałów mieć fizycznie nie możemy. A to oznacza w przyszłym roku, kiedy będą te dwa typy 

szkół, uczniowie z tych szkół będą chcieli się ubiegać o miejsce w naszej szkole, że jeśli teraz 

proponujemy na 8 oddziałów razy 30, to jest 240 miejsc. Jeżeli podzielimy, to tylko tak dla 

porządku na 8 oddziałów po 4 oddziały, 4 po podstawówce i 4 po gimnazjum, to dla 

gimnazjalistów 4 razy 30 będzie 120 miejsc. A chciałam zaznaczyć i oczywiście chciałabym, 

żeby ta tendencja się utrzymała, w tamtym roku kandydatów do II LO było 400. Życzę sobie, 

żeby w tym roku było porównywalnie, ale nawet jeżeli będzie 300, nawet jeżeli w przyszłym 

roku będzie 200, to i tak będzie to cały czas więcej, aniżeli miejsc. Więc, to jest duży problem 

w kontekście też naszego miejsca i może to jest też kwestia tych kosztów, ponieważ i miejsce 

wykorzystujemy maksymalnie i wykorzystujemy maksymalnie klasy w kontekście ilości 

uczniów i stąd ten koszt myślę na ucznia to robi.” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Dziękuję bardzo jeszcze, bo nie tylko dyrektorzy, ale również związki 

zawodowe chciałabym zapytać, ponieważ była obiecywana podwyżka dla nauczycieli, w jaki 

sposób jest skonsumowana i jakie macie Państwo na przyszłość?” 

 

Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koninie, cytuję: 

„Jeszcze nie jest skonsumowana, bo się oddala tak, że nie od 1 kwietnia, na pewno będzie z 

poślizgiem. Ale ja może przedstawię takie ogólne refleksje do zasygnalizowania. Nie będę tutaj 

robiła jakiegoś zebrania związkowego, na którym rzeczywiście omawiamy szczegółowo różne 

sprawy oświatowe, związkowe i tak dalej, ale przedstawię i również dobrze, że Pani 

Przewodnicząca zapytała mnie o podwyżki, bo to się wiąże również z sytuacją materialną 

nauczycieli. Więc refleksje do zasygnalizowana.  

Nasz związek doskonale wie, że część oświatowa subwencji ogólnej jest 

niewystarczająca i od tego trzeba zacząć i że samorządy dopłacają z dochodów własnych i tu 

Pan prezydent Lorek przedstawił bardzo dokładnie, ile wynoszą zadania własne gminy Konin 

w poszczególnych placówkach. I dziękujemy za to, bo Konin sobie rzeczywiście z tym radzi. 

Natomiast subwencja jest niewystarczająca. I tutaj muszę troszeczkę władze samorządowe 

skrytykować, mianowicie jest to wiadome od lat, to nie bierze się w tym roku tylko wiadomo, 

że od lat, że ta subwencja jest za niska, ale samorządy tylko narzekają, bo my wiemy, że nie 

tylko w Koninie, ale w innych gminach narzekają, że jest za niska, ale nie naciskają skutecznie 

na władzę centralną. Tak powinno być właśnie, że samorządy powinny się też zmobilizować, 

a władza liczy się z samorządami, bo to jest druga władza, aby to zmieniły. I muszę tutaj 

powiedzieć, że nasz związek musi walczyć sam i w Sejmie leży od dłuższego czasu projekt 

ZNP odnośnie zabezpieczenia środków na oświatę. I ten projekt się mrozi, co dalej z nim będzie 

nie wiadomo.  

Jeśli chodzi teraz o wynagrodzenia nauczycieli, bo to też jest mit, bo mam tu też różne 

informacje, jak ktoś będzie chciał do poczytania, to bardzo proszę. Wynagrodzenia nauczycieli 

są na 27 miejscu w Europie na 32 państwa, więc to też chyba o czymś świadczy. Podwyżka, 

my to nie nazywamy podwyżką, tylko taką przepraszam za wyrażenie jałmużną  

i to z wężem w kieszeni, a stwierdzenie na przykład w Sejmie, bo wszyscy na pewno to słuchali, 

iż nauczyciele to lepiej sytuowana część społeczeństwa. To jest rzeczywiście demagogia, bo 

tak naprawdę nie jest. I teraz projekt ministerstwa, dotyczący wynagrodzeń nauczycieli uwłacza 

bym powiedziała godności zawodu, a ponadto zauważyć warto, że finansowany jest z różnych 

cięć dotyczących nauczycieli. Co to są za cięcia? Na dotychczasowych cięciach nie koniec, bo 

one nastąpią i w 2020 roku również. MEN proponuje likwidację dodatku wiejskiego, a to 

oznacza zmniejszenie poborów nauczycieli na wsi o 250 do 300 złotych. I to rzeczywiście jest 

tragiczne. Nauczyciele wiejscy są tym przerażeni. Kochani nie będę już tego wątku rozwijała, 

każdy ma może inne spojrzenie na te sprawy, my jako związek mamy takie. I taka jest prawda 

w różnych aspektach sytuacji finansowej polskiego nauczyciela. Więc podwyżki, nie ma ich 

jeszcze, bo wszystko jest z poślizgiem, nie wiem dlaczego Pani minister odwleka i nie wiem 
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czy na te podwyżki powinny być z pieniędzy właśnie z ministerstwa, a nie tutaj z własnych 

gminnych wydatków. 

 Ja bym tyle takich refleksji tutaj przedstawiła, bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam 

wysłuchać jeszcze raz, bo na naradach dyrektorów to śledzę właśnie te wszystkie tabele, ale 

dzisiaj sobie jeszcze odświeżyłam, były bardzo dokładnie przedstawione, tak że dziękuję tutaj 

samorządowi Panu prezydentowi i Pani kierownik dziękuję bardzo.” 

 

Przedstawicielka Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ Solidarność, cytuję: „Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie 

i muszę powiedzieć, że biorę po raz pierwszy udział, ponieważ akurat to jest moja nowa 

funkcja. Kończę swoją pracę na stanowisku wicedyrektora. 9 lat byłam w zespole szkół, potem 

odpowiadałam za gimnazjum, więc mam takie trochę spojrzenie i z nadzoru pedagogicznego 

i także z działalności związkowej. I na pewno mogę powiedzieć tak, że po tej prezentacji i po 

rozmowach z wieloma osobami doceniamy ogromny wysiłek władz samorządowych. Uważam, 

że rzeczywiście bardzo dużo dobrego Państwo robicie, a przede wszystkim, że nauczyciele nie 

tracą pracy, to jest chyba fundament, jeśli chodzi o sprawy związkowe. Nie będę się odnosiła 

do spraw, które dotyczą na przykład relacji z ministerstwem, bo akurat samorząd nie do końca 

ma takie możliwości i nie do końca mają takie możliwości związki. Nie będę się wypowiadała 

na temat spraw już szerzej Konina, bo jeszcze takiej wiedzy nie mam. Natomiast mogę 

powiedzieć, jak wygląda sprawa w powiatach w dwóch zdaniach. To znaczy tak jak u mnie 

w gminie, podwyżka jest już od 1 kwietnia naliczona, więc myślę, że to dużo zależy od władz 

samorządowych, od ich możliwości też bym tu nie robiła wielkiego larum, bo być może nie 

wszystkie gminy zdążyły się z tego wywiązać. Więc tutaj z tym nie jest jakiś wielki problem.  

Odniosę się do likwidacji dodatku mieszkaniowego, bo tak szumnie się mówi, 

że nauczyciele mają duży dodatek mieszkaniowy, okazuje się, że w powiatach to jest czasami 

na jedną osobę 1zł, symboliczne. A idzie przekaz w świat do mediów, że bardzo dużo 

nauczyciele mają różnych dodatków. Jest to krzywdzące, bo czasami jest zwykła symboliczna 

złotówka. Jeśli chodzi o dodatek wiejski, oczywiście dobrze by było, żeby on był, ale myślę, 

że ta likwidacja czy przymierzanie się do tej likwidacji wynika z tego, że te warunki życia na 

wsi i w mieście po prostu się wyrównały i ja wiem, że to jest taki dysonans, bo nauczyciele 

z miasta patrzą troszkę może z małą zazdrością, chociaż o to nie podejrzewam, przyglądają się 

fajnie by było, żeby taki dodatek, który mamy wiejski im też przysługiwał. Myślę, że nie 

robiłabym tu, aż takiej tragedii, dlatego, że te warunki w mieście i na wsi są naprawdę bardzo 

wyrównane. Myślę, że jest to kwestia do jakiś tam rozmów i do dialogu. A muszę powiedzieć, 

że na pewno staram się też służyć swoją osobą, bo bardzo często bywam w ministerstwie. 

Jestem w takim zespole 26 osobowym. Nie ukrywam, że pracowałam też przy reformie, przy 

awansie zawodowym i przy podstawach programowych, więc będę się też wsłuchiwała w głos 

i władz samorządowych i Państwa tutaj, by różne propozycje, ważne rzeczy również 

przedstawiać. Na pewno to, o czym tutaj Pan mówił, o dzieciach autystycznych, że to jest 

problem, że dostajemy tą subwencję z 30, a potem dzieci są zapisywane i są braki. Myślę, że 

akurat w tym temacie należałoby podjąć bardzo szybkie, pilne rozmowy. I ja sobie to zapiszę, 

bo pewnie za dwa tygodnie będę, więc będę chciała tą sprawę podnieść i myślę, że na tyle. Nie 

będę przedłużała, bo jeszcze wzywają mnie obowiązki, pozwolę sobie podziękować i niestety 

opuścić.” 

 

Kierownik Wydziału Oświaty cytuję: „Pani Przewodnicząca czy ja mogę, ja bardzo 

ponawiam prośbę, pomijając już pojedyncze dzieci, innych uczniów, bo to jest ruch, wiadomo 

jesteśmy jeszcze w ciągłym ruchu, ale dzieci z niepełnosprawnościami, żebyśmy mogli 

w każdej chwili zgłaszać do ministerstwa i o te pieniądze, chociaż z takim miesięcznym 

poślizgiem, najdłużej z miesięcznym. Wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami, bo proszę 

Państwa jest taka sytuacja, to jest przykre, ale z małych miejscowości rodzice wolą przywieźć 

dziecko do miasta, żeby je z tamtego środowiska wyrwać, bo mama płacze i mówi do mnie „ale 

tutaj przyjadę nie pokazuję go tam, pójdziemy sobie do galerii, do McDonald’s dopiero go 
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zawiozę do domu wieczorem i już go nikt nie widzi” to jest takie przykre, nam się płakać chce, 

tak że bardzo prosimy.” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuj: Dziękujemy Pani za tą wypowiedź, ale tutaj wśród radnych przeszło 

pytanie w jakiej gminie Pani pracowała?” 

 

Przedstawicielka Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ Solidarność, cytuję: „Pracowałam i pracuję w gminie Grodziec” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuj: „Dziękuję bardzo, jeszcze jedno tylko słowo, a mianowicie tutaj padło 

takie stwierdzenie ze strony Pani kierownik, że subwencja jest tylko jedną z części 

finansowania oświaty. Pani prezes mówiła oczywiście, że z subwencji nie wystarcza, ale jak 

wrócimy pamięcią do czasów wprowadzania reformy w ogóle reformy administracyjnej od 

początku mówiono o tym, że podzielono się obowiązkami. Rząd będzie płacił pensję w formie 

subwencji, a samorządy mają obowiązek utrzymania substancji budynków. Ja korzystając z tej 

okazji chciałabym również, abyśmy w dyskusji dalszej poruszyli jeszcze bardzo ważny temat, 

a temat nad którym się tu często pochylamy i wszystkich nas dość martwi, mianowicie 

możliwość finansowania i dofinansowywania remontów, napraw, inwestycji w szkołach. Ona 

nam się po prostu bardzo zaciśnia, to jest jak pętla nasza na szyi. My jako radni obserwujemy, 

że coraz trudniej jest przeprowadzać chociażby niezbędne działania remontowe przywracające 

substancję szkół. Dlaczego o tym mówię? My jesteśmy z radnym Witoldem Nowakiem po 

posiedzeniu budżetu obywatelskiego. Do budżetu obywatelskiego szkoły złożyły ponad 10 

wniosków o finansowanie takich rzeczy, które w zasadzie leżą w kompetencji samorządów. To 

jest doposażenie, wyposażenie, naprawa zrobienie czegokolwiek w przedszkolu, w szkole 

i niestety z wielkim bólem musieliśmy negatywnie zaopiniować te wnioski, ponieważ one się 

spełniały podstawowego kryterium tj. z paragrafu 5 ust.h, a mianowicie one są dedykowane dla 

społeczności szkoły, przedszkola itd. I teraz Panie Prezydencie jest takie pytanie. Bo było to 

bardzo bolesne, że z KBO nie możemy tego sfinansować. Proszę rozważyć czy moglibyśmy w 

takim razie stworzyć jakiś fundusz, nie za duży, który mógłby placówki oświatowe w formie 

takiego konkursu na malutki grant wykorzystać, żebyśmy tych wniosków nie musieli gdzieś 

odsyłać, zostawiać czy puszczać w niepamięć, ale spróbować znaleźć dla nich finansowanie z 

nieco innych środków. To jest taka nasz prośba, zresztą formalnie będziemy o coś takiego 

wnioskować.” 

 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Tylko jedno pytanie mam do Pana prezydenta 

i wszystkich przedstawicieli placówek oświatowych łącznie z kierownikami. Czy nadal istnieje 

nazwa szkoła ponadgimnazjalna czy już powinniśmy używać szkoła ponadpodstawowa?” 

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, cytuję: „Liceum, które nie ma jeszcze 

w swoich strukturach gimnazjum. Moja szkoła jest szkoła ponadgimnazjalną. Natomiast szkołą 

ponadpodstawową jest szkoła, która ma szkołę branżową na przykład dzisiaj w swoim 

składzie.” 

 

Radny Wiesław WANJAS cytuję: „We wszystkich szkołach średnich takie 

nazewnictwo jest dopuszczalne?” 

 

Kierownik Wydziału Oświaty, cytuję: „Tak do 31 sierpnia 2019 roku używa się jeszcze 

ponadgimnazjalne, tam gdzie rekrutujemy absolwentów klas gimnazjalnych, są to szkoły 

ponadgimnazjalne art. 18 prawa oświatowego. I teraz proszę zauważyć, że ogłoszenie 

o konkursach mówi o dwóch rozporządzeniach.” 
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuj: „Jeżeli można jeszcze to jeden temat wrzucam do tej dyskusji. 

Mianowicie pozytywnie oceniamy te zbiorowe zakupy energii elektrycznej ponieważ 

przyniosły dobry efekt. Teraz proszę Państwa przed nami wszystkimi jest tzw. RODO i dzisiaj 

w najnowszych wydaniach prasowych czytam informatyk, sekretarka nie może być 

inspektorem RODO, musi to być ktoś niezależny z zewnątrz. I była fajna podpowiedź, alby się 

skrzyknąć i zatrudnić w szkołach jednego, który obsłuży kilka instytucji. W związku z tym 

podsuwamy takie rozwiązanie.” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Dziękuję Pani przewodnicząca, ale 

wyjaśniam śledzimy na bieżąco jako samorząd wszystko co jest możliwe dotyczące RODO. 

Sam miałem okazję uczestniczyć w posiedzeniu Związku Miast Polskich gdzie osoba 

z ministerstwa bezpośrednio mówiła o zadaniach jakie są. Pan prezydent podjął taką decyzję 

jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, przedszkola i szkoły ponadpodstawowe, 

ponadgimnazjalne, będziemy maksymalnie wspierać dyrektorów szkół i póki co dyrektorzy 

szkół czekają na decyzję samorządu, czyli jak gdyby te rzeczy, które dotyczą RODO chcemy 

żeby były wprowadzone poza dyrektorem, ale z pozycji naszego doświadczenia, które mamy z 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jeżeli chodzi o ABI. Trochę inaczej 

wygląda to w przypadku placówek jak KDK, MDK i biblioteka.  

Natomiast tutaj tak naprawdę to funkcjonowanie wdrożenia RODO w 18 przedszkolach 

wygląda tak samo. To po co 18 przedszkoli ma zrobić niezalenie jak może ktoś zrobić na 

potrzeby 18 i idziemy tutaj w takim kierunku, żeby dotyczyło to przedszkoli, osobno szkół 

podstawowych, bo jest specyfika i osobno szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych. W 

takim kierunku takie działanie zostały już podjęte.”  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuj: „Bardzo proszę o pytania ze strony Państwa radnych i włączenie się do 

dyskusji”. 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, cieszę się, że 

wreszcie mamy tę komisję, aczkolwiek ze względu na czas, który już minął to nie będę stawiał 

wielu pytań, sformułuję jeśli Pan prezydent, Pani przewodnicząca pozwoli większość tych 

zapytań na piśmie, mimo że tu nie wybrzmią, bo gdybym miał tą prezentację wcześniej być 

może bym te pytanie sformułował. Wszystkie dane są na świeżo dosyć, bo pewne rzeczy 

Państwo wiecie przygotowywaliśmy sobie jesienią i pewne wyliczenia tam wyszły. Nie 

chciałbym się odnosić do całej reformy oświaty z pozycji politycznej i nie miałem takiego 

zamiaru również jesienią, bo czasem może w takim przekazie, czy w myślach niektórych 

Państwa to tak było. Mam na tyle zdrowe myślnie o rzeczywistości, że byłem w stanie zobaczyć 

jakie błędy popełnił poprzedni rząd i jakie według mnie popełnia obecnie i w pewnych rzeczach 

się nie zgadzałem z poprzednim i jeszcze z poprzednimi rządami i również w tym przypadku 

mam sporo zastrzeżeń. Ale pewnie sformułuję te pytania, na pewno tempo wprowadzenia tej 

oświaty, ale przede wszystkim mnie jako radnego i samorządu, przeniesienie jednak ciężaru 

i dlatego prosiłem też o tę komisję, przeniesienie ciężaru finansowania tej reformy na 

samorządy jest widoczne tutaj. Mówiłem o tym już w październiku, kiedy rozmawialiśmy i nie 

ukrywajmy tego. Te samorządy, które większą troską jeszcze otoczyliśmy nauczycieli, te 

koszty są większe, a my takim samorządem jesteśmy. Nie ma co do tego złudzeń. Myśmy 

nauczycieli otoczyli troską. Gdybyśmy jeszcze raz pokazali zestawienie liczby nauczycieli, 

którzy pozostali, tu dokładnie na tych słupkach tego nie widać, tych nauczycieli, którzy 

pozostali w naszym systemie, za który odpowiadamy w stosunku do liczby uczniów, która 

„odpłynęła”, czyli pozostała w gminach, widzimy jaki koszt wzięliśmy na siebie i te koszty 

dzisiaj widać chociażby już zestawiając te słupki, a przecież to jest ponad 6 mln zł. Oczywiście, 

nie chcę upraszczać wszystkiego. Państwo, którzy jesteście w systemie oświaty jeszcze lepiej 

wiecie na co te pieniądze idą. Natomiast z tych pytań, które będę formułował, dwie rzeczy mnie 
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martwią, o jedną chciałem zapytać już teraz Pana skarbnika, bo przecież wiemy, że od 15 lutego 

br. mamy roczne kwoty już subwencji tych ostatecznych, czy jak Pan patrzy na to, co mieliśmy 

w 2016, 2017 i teraz już ostatecznie subwencję na 2018 rok, czy wygląda to lepiej?” 

 

Z-ca skarbnika miasta Konina, cytuję: „Powiem sumarycznie, otóż ostateczna kwota 

subwencji jaką otrzymaliśmy to jest o 2.600.000 zł niższa niż wprowadziliśmy do projektu 

budżetu w gminie. 2.600.000 zł w powiecie łącznie nam brakuje w stosunku do tego co 

projektowaliśmy w projekcie budżetu było. A to co wstawili do projektu budżetu to wynikało 

z informacji Ministra Finansów”. 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Teraz mając tę niedopłatę, na razie tak to nazwijmy 

może nie fachowo przepraszam, też nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, te 2.600.000 zł 

i biorąc pod uwagę to, co Państwo mówiliście i co to też jest jakimś niepokojem, ale być może 

jakimś sposobem by tym nauczycielom pomóc. Ja nie wiem skąd ta decyzja ministerstwa. 

Chodzi mi o tą pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Teraz tak Państwo w szkołach nie mogą 

tego zrealizować własnymi nauczycielami. Moje główne pytanie będzie w tym obszarze, bo 

Pani mówi, że samorządy nic nie robią, tzn. i Łódź apeluje. Wystarczy wejść na Związek Miast 

Polskich, Związek Powiatów Polskich apele do rządów, żeby dały więcej pieniędzy chociażby 

z tego tytułu na podwyżki, na tą opiekę psychologiczno-pedagogiczną, te informacje się na 

stronach związków pojawiają. Więc moje pytanie jest, jak my mając mniej więcej na ten 

moment 2.600.000 zł na minusie tej niedopłaty i jeszcze mając do zrealizowania podwyżki, 

wierzę, że dostaniemy na te podwyżki w 100% na to pieniądze i oby tak było, plus ta opieka 

psychologiczno-pedagogiczna dodatkowa teraz, pytanie jest moje, czy będzie finansowana 

z budżetu państwa, czy z budżetu samorządów? Ile nas to dodatkowo będzie kosztować? 

Ja spróbuję oczywiście te pytania sformułować i to jest jak dla mnie z punktu widzenia 

samorządowca smutne co w całej tej reformie oświaty widzę, bo tempo czy by było 4, 4 czy 

tak jak teraz 8+4 to są wydaje mi się rzeczy wtórne, gdybyśmy my jako samorząd, tak to 

rozumiem po tym, co robimy. Gdybyśmy my jako samorząd mieli finansowanie tego 

przynajmniej na takim poziomie, że za chwilę nam się nie pojawiają jeszcze dodatkowe takie 

kwiatki, to bylibyśmy sobie w stanie poradzić z tym, a tak to z roku na rok coraz więcej 

będziemy dokładać do tego. Tyle mojej wypowiedzi tak jak mówię muszę zapoznać się z tym, 

muszę przeanalizować swoje pytania, sformułuję, bardzo dziękuję.” 

 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Pani przewodnicząca, Panie prezydencie, Panie 

skarbniku, Szanowni Państwo ja w zasadzie mam takie dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest 

z tym związana co Pani przewodnicząca powiedziała po wypowiedziach wszystkich Państwa, 

natomiast chodzi o stan techniczny naszych budynków oświatowych. Niejako kontynuuję swój 

wniosek, który zgłosiłem na sesji, ponieważ nie oszukujmy się proszę. Państwo pomimo, że 

mamy znakomite wyposażenie, mamy znakomitych nauczycieli i znakomite warunki 

stwarzamy naszym dzieciaczkom, to stan budynków jest taki, jaki jest. I mam takie pytanie 

Panie prezydencie, czy z tej kwoty ponad 2 mln zł co na inwestycje oświatowe są 

przekazywane, czy te pieniądze również wchodzą w skład pieniędzy, z których się modernizuje 

bądź remontuje placówki oświatowe, czy to są zupełnie inne pieniądze? Bo skoro tak jest, to 

nie wiem czy nie trzeba byłoby zrobić jakiegoś, ja tu nie chcę być najmądrzejszy w tej kwestii, 

ale wydaje mi się że jest potrzebny, mówię to dlatego, że już raz przeszedłem coś takiego będąc 

w latach 2006-2010 przewodniczącym komisji oświaty, wtedy żeśmy zrobili tzw. generalny 

przegląd budynku i powstała taka siatka potrzeb placówek oświatowych. I teraz kompleksowo 

szukajmy pieniędzy, bo pieniądze mogą się znaleźć, wtedy nie wiem czy powinienem to mówić, 

ale to były działania takie, które były zgodne z prawem, że nie możemy czekać, że sanepid 

zacznie zamykać nam placówki oświatowe z tego względu, że są ubikacje nie takie, sanitariaty 

nie takie i tak dalej. To są niby małe sprawy, które kosztują niewielkie pieniądze, bo powiedzmy 

gdzieś tam w granicach 30, 40 tys., a w sposób istotny wpływają na to jak przebiega pobyt 

naszych dzieci w tych placówkach oświatowych dlatego apeluję Panie prezydencie o to, 
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że jeżeli mamy zrobiony taki wykaz najpilniejszych potrzeb placówek oświatowych, żeby do 

tego podejść. My tu na komisji myślę, że Pani przewodnicząca jest osobą otwartą i my również 

jako członkowie komisji postaramy się, czy pomóc Panu prezydentowi i Państwu dyrektorom 

w tym, żeby poszukać tych pieniędzy i zacząć kompleksowo robić placówka po placówce, 

żebyśmy po prostu wychodzili z tego, bo nie robienie co roku stwarza sytuację, że to się 

pogarsza w sposób istotny.  

Teraz mam jeszcze takie pytanie. Ile razy więcej jest dzieci w przedszkolach 

publicznych naszych, a niepublicznych, którym dajemy środki Pani kierownik? Naszych dzieci 

w przedszkolach publicznych jest 2480, tu nie chodzi o jedno, ile mamy w przedszkolach 

niepublicznych?” 

 

Kierownik Wydziału Oświaty, cytuję: „Ponad 200.” 

 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Chciałem tylko policzyć jak to się ma do kosztów, 

ale dobrze, ja patrzę jakie koszty przekazujemy na ilość dzieci w przedszkolach niepublicznych, 

a ile tu. Czyli tu już dostałem odpowiedź. Ja jeszcze sobie spróbowałem podliczyć jak jeden 

z tych danych były tutaj pokazywane. Proszę Państwa biorąc pod uwagę liczbę nauczycieli 

przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych wtedy jeszcze to było 1608. Teraz gdy już nie ma 

szkół gimnazjalnych tylko są ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, nie ma gimnazjów, jest 

1588 wykazanych, czyli 20 nauczycieli tylko mniej, pomimo, że odeszły gimnazja, dziękuję 

bardzo.” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Wrócimy do pytania, ja od razu na 

gorąco odpowiem, mówiłem o tym w czasie sesji. Proszę Państwa spotkałem się z dyrektorami 

szkół, którzy złożyli po uchwaleniu budżetu, przypomnę 20 grudnia była uchwała budżetu na 

2018 rok, sesja budżetowa była, spotkałem się z dyrektorami szkół, którzy złożyli wnioski.  

Tych dyrektorów na tym spotkaniu było 30. Pokazaliśmy tak jak dzisiaj tu Państwo 

siedzicie, siedzieli dyrektorzy omawialiśmy wszystkie prośby dyrektorów. Dokonaliśmy 

pewnego ustalenia priorytetów, przedstawiłem Panu prezydentowi 15 wniosków na łączną 

kwotę 1.278.925 zł i w kolejnych 15, które były pod tzw. kreską łącznie 2.900 mln. Pan 

prezydent się z tym zapoznał, natomiast jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie razem 

z Panem skarbnikiem mieliśmy podać źródło finansowania. Takiego źródła nie pokazaliśmy i 

takiego źródła dzisiaj nie ma. Ale z rezerwy budżetowej wiecie Państwo, że było 2 razy po 300 

i mieliśmy już parę rzeczy.” 

 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Jeszcze nie było nadwyżki budżetowej w tym roku 

rozpatrywanej.” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Na razie śledzimy proszę Państwa to 

na bieżąco, a powiem też Państwu, jako praktyk czasem zalecenia sanepidu są na wyrost i tylko 

tyle powiem. Nie zawsze remont łazienki ma polegać na tym, że my to wszystko skujemy 

i zrobimy nowe. Było parę takich sytuacji gdzie dyrektor wiedział, że nie dostanie środków, ale 

znalazł pewne rozwiązania też takie, gdzie te konieczne rzeczy były. Nie grozi nam zamknięcie 

jakiejkolwiek placówki, która z powodów decyzji sanepidu byłaby zamknięta, tak że chcę 

Państwa uspokoić.” 

 

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Pani przewodnicząca, Panie prezydencie, może 

kilka takich przemyśleń na temat, wokół którego toczymy dzisiaj dyskusję. Myślę, że ona jest 

bardzo pożądana, bardzo potrzebna. Może zacznę od pieniędzy, to jest temat ważny, coś o co 

w tym momencie radni muszą dbać, władze miasta i tak dalej. Natomiast z oświatą jest 

troszeczkę tak jak ze służbą zdrowia. Na tym się po prostu nie zarabia. Ktoś kto jest zdrowy, 

może zadać pytanie po co mi szpital? Podobnie jest troszeczkę jakby z oświatą.  Ja bym się tak 

bardzo nie martwił, że wydajemy coraz więcej pieniędzy na oświatę. Też chciałbym żeby ta 
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subwencja pochodząca z budżetu państwa, była jak największa, powiem więcej, żeby 

wyrównywała potrzeby, które my tutaj realizujemy na poziomie gminy. Od jak dawna jestem 

samorządowcem, a to już jest sporo lat, nigdy oczywiście nie było tak, że te środki były 

wystarczające i tu jest zawsze problem, z którym będziemy się borykać.  

Szanowni Państwo odnośnie wydawanych pieniędzy padło też takie zastrzeżenie, 

że właściwie nie zmniejszyła się liczba nauczycieli, mimo że drastycznie spadła liczba 

uczniów, oczywiście względy demograficzne i tak dalej. Nad tym też bym, aż tak bardzo nie 

ubolewał. Przepraszam bardzo, ci nauczyciele, którzy pozostali w pracy oni nie pracują gdzieś 

na roli, przepraszam nie zbierają ziemniaków w PGR-ach tylko ci ludzie pracują w oświacie. 

Co dzięki temu żeśmy zyskali? Żeśmy zyskali jakość kształcenia, mam taką nadzieję. 

Zmniejszenie klas do 25 uczniów, to jest ruch w dobrą stronę. Mówimy o pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Wydaje się, że jeśli pojawia się młodzież z jakimiś 

dysfunkcjami, to oczywiście o wiele łatwiej zapanować nad takim człowiekiem w klasie 

mniejszej, to jest oczywiste da nas wszystkich tutaj myślę, że jest pełna zgoda. Co się udało? 

Powiem na przykładzie mojej szkoły. Udało się skrócić czas nauczania w szkole o 3 godziny, 

czy to jest dużo? Tak. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 60% młodzieży w szkołach 

ponadgimnazjalnych to jest młodzież dojeżdżająca. Konin stanowi swoiste centrum dla 

ościennych gmin i tak dalej jeśli chodzi o kształcenie techniczne. My musimy brać pod uwagę 

możliwości dojazdu i odjazdu. Zatem o 3 godziny to jest ogromna korzyść jaką my odnosimy, 

ale za to trzeba zapłacić. Zatem my nie martwmy się tym, że wydajemy te pieniądze, my 

pytajmy, czy te pieniądze wydajemy w sposób racjonalny, jeśli będzie tak, to ja będę zawsze 

za zwiększeniem wydatków. Głupio wydawać pieniądze, to jest źle. Jeśli chodzi o wydawanie 

pieniędzy, tutaj troszeczkę była mowa o szkołach publicznych, niepublicznych i tak bym 

powiedział z przymrużeniem oka patrzymy na sytuację, kiedy my musimy niejako dopłacić do 

szkół publicznych, bo mówimy, bo to nasze dzieci. Ja bym troszeczkę upomniał się o te dzieci 

w szkołach niepublicznych to też nasze dzieci. Rodzice, którzy posyłają dzieci do szkół 

niepublicznych też pracują na budżet tego miasta. W związku z tym to, że trzeba sprawdzać, to 

że trzeba liczyć pieniądze, to jest oczywista sprawa i jestem tutaj jak najbardziej za. 

 Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę tutaj przy tej okazji poruszyć, chcę wręcz wystąpić 

z pełną taką prośbą, szczególnie do dyrektorów szkół. Otóż największy szok, zgodzimy się 

z tym wszyscy przeżyły gimnazja, one są jak gdyby w procesie likwidacji. I tutaj oczywiście te 

zmiany związane z szukaniem pracy dla tych nauczycieli, tych nauczycieli ze szkół 

gimnazjalnych dotknęły w stopniu największym i tutaj jest następująca prośba. Jeśli nauczyciel 

musiał uzupełniać brakujący etat w innej szkole, to stwórzmy już temu nauczycielowi takie 

warunki, żeby to odbyło się jak najmniej boleśnie dla tego nauczyciela. Jeśli w szkole 

w gimnazjum zostaje nauczycielowi 10 godzin, musi poszukać 8 godzin gdzieś w następnej 

szkole. To myślę, że powinniśmy pomyśleć o tym, żeby ten nauczyciel do tej drugiej szkoły 

pojechał na jeden dzień. Jak mu podzielimy te 8 godzin na 3, 4 dni, on musi dojeżdżać każdego 

dnia do jednej i do drugiej szkoły. Wydaje się, że to jest tak jakby też dobra wola myślę, że 

można to jakoś zsynchronizować. Pomijam fakt, że taki nauczyciel jest zobowiązany do brania 

udziału w radach jednej szkoły. W drugiej, w pracach w zespołach to są dodatkowe zajęcia, za 

które ten nauczyciel nie ma płacone. W związku z tym myślę dobrze byłoby, żebyśmy tutaj 

przede wszystkim popatrzyli też na sytuację tego nauczyciela. Jeśli możemy w placówce 

macierzystej zatrudnić nauczyciel na 4 dni to stwórzmy mu jeden dzień, żeby mógł ten etat 

uzupełniać w innej szkole. Natomiast sytuacja jest różna. Ja rozumiem, że to jest problem ze 

skonstruowaniem planów, ale w ten sposób popatrzmy na tego nauczyciela. Dziękuje bardzo.” 

 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Szanowni Państwo mam takie pytanie odnośnie tego 

finansowania właśnie szkół niepublicznych, nie wiem czy do końca to dobrze zrozumiałem, 

proszę mnie poprawić jeśli myślę źle. Te pieniądze, które wydaje miasto na ucznia zdrowego 

nie muszą być przekazane w całości, na ucznia niepełnosprawnego w pewnej kwestii miasto 

przekazuje pieniądze. W związku z tym jaką część na ucznia zdrowego przekazujemy 

i dlaczego nie możemy z tych pieniędzy pokryć tych kosztów na ucznia niepełnosprawnego 
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gdy to wychodzi w toku tego o czym rozmawialiśmy i o co Pani wnioskowała tutaj do Pani 

mającej udział w zespołach ministerialnych? To pierwsza rzecz, druga rzecz zmartwiła mnie 

wypowiedź Pani dyrektor II Liceum odnośnie podwójnej rekrutacji, która nastąpi gdy szkołę 

ukończy 8 klasa i ostatnia klasa gimnazjalna. Powiedziała Pani, że utrzymuje się stały poziom 

przyjmowania uczniów do szkół średnich i jednocześnie liczba kandydatów się zmniejsza i czy 

w związku z tym nie powinniśmy zmniejszać również liczby przyjmowanych uczniów do szkół 

licealnych zwłaszcza, w których ten poziom edukacji ma być największy, podwyższając 

poziom tej edukacji w tych szkołach? To jedno i drugie. Dlaczego ten poziom rekrutacji nie 

zwiększy się również w tym roku, w którym będzie ta rekrutacja podwójna jak do tego będą się 

zapatrywali dyrektorzy szkół i samorząd? To jest dwa razy więcej uczniów do szkół ja wiem, 

że jest to problem globalny. ”  

 

Dyrektor II LO, cytuję: „Ale to cały czas nie zmienia postaci rzeczy, że uczniowie nie 

dostaną się do szkół, do której chcą iść, czyli do szkoły swojego pierwszego wyboru.” 

 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Ale to powoduje, że te szkoły zyskują na swoim 

poziomie nie możemy wszystkich uczniów przyjmować do najlepszych szkół średnich 

w Koninie.” 

 

Dyrektor II LO, cytuję: „Ja mówię o różnicy 100, 200 uczniów, którzy nie będę mogli 

być przyjęci. Natomiast jeśli było 400 chętnych, a przyjęliśmy 240, to nadal utrzymany został 

wysoki poziom, ponieważ poziom, to jest również to, co generuje ilość kandydatów i im więcej 

kandydatów tym lepsi uczniowie.” 

 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Ale w tym roczniku odrzucimy znacząca liczbę 

uczniów jeżeli nie zwiększymy rekrutacji w tym roczniku podwójnym.” 

 

Dyrektor II LO, cytuję: „Nie jest to możliwe w ilości oddziałów.” 

 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Dlatego pytam jakie jako samorząd możemy znaleźć 

rozwiązanie tego problemu ?” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Ja może tak odpowiem. W przyszłym 

roku mówiąc o tzw. podwójnym roczniku to nie jest do końca podwójny rocznik, dlatego, że w 

tym roku policzyliśmy absolwentów gimnazjum, którzy pójdą do szkół ponadgimnazjalnych 

i przygotowaliśmy odpowiednią ilość oddziałów rekrutacji. W przyszłym roku policzyliśmy 

absolwentów gimnazjum i jednocześnie absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej. To są te 

dwa roczniki, które się spotkają i to nie jest do końca, że to jest podwójnie, bo ta różnica jest 

około robimy pewną proporcję, bo w naszych szkołach nie tylko są roczniki z naszego miasta, 

ale my się odnosimy do naszego miasta, czyli jeżeli teraz mam 716 absolwentów gimnazjum 

plus ci z terenu i robimy ilość oddziałów, to w przyszłym roku będziemy mieli te 700 parę plus 

500, bo już nie ma z dwóch źródeł. Proszę Państwa teren, to jest ten sam problem, nie wszyscy 

z terenu przychodzą do Konina. Powiem tak, poradziliśmy sobie wtedy, kiedy był wyż 

demograficzny, czyli mówię o absolwentach matura 2000, 2001, 2002, czyli roczniki urodzenia 

83, 84, 85, to był wyż i poradziliśmy sobie w naszych konińskich szkołach. Ja chciałbym, żeby 

szkoły utrzymały jednozmianowość, ale wcale nie jest powiedziane, że I LO będzie miało tak 

dobrze, że zakończy edukację o godzinie 14.30, bo może ją zakończy o 15.15, ale to dzisiaj nie 

jest temat do dyskusji. Na pewno taka dyskusja będzie prowadzona, kiedy przygotujemy ofertę. 

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dzisiaj chcieli więcej o 4 oddziały, na które myśmy się 

zgodzili, bo też nie można tworzyć fikcji pewnej, tak że my tak jak powiedziałem, jesteśmy w 

jakiś sposób do tego przygotowani. Natomiast, jeżeli Pani dyrektor mówi, że ona zakłada 8 

oddziałów ok, założy 8, ale ja nie wiem ile założy I LO. I LO na pierwszej zmianie jest w stanie 

zrobić 10, 11 oddziałów w tym roczniku. Dzisiaj by chciało 8, a ma do 6, III LO dzisiaj na 7, 
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ale III LO nie będzie już miało gimnazjum, przecież to jest wielka szkoła może zrobi wtedy 10 

oddziałów. Tak że ja powiem tak, z jednej strony śledzę to, co w mediach jest nakręcane, ale 

jako praktyk jestem o to, o tyle spokojny, że nasze miasto przygotuje odpowiednią ofertę szkół. 

Jeżeli my dzisiaj nie zgadzamy się w Koperniku tylko na jedną klasę licealną, bo chcę, żeby 

oni szli w kierunku technikum, może się zgodzimy na 2 klasy licealne. Tak jak powiedziałem 

I LO chętnie zrobi 10 oddziałów, ale jeżeli II LO powie, że robi 8, a może zrobi 9 to wiadomo, 

że my będziemy w skali ilość oddziałów, które proponujemy zachować pewną proporcję, która 

jest w stosunku do tego, co było. Tak że ja nie widzę tego problemu tak, że podwójne roczniki 

i że szkoły ponadgimnazjalne nie są w stanie. Natomiast, chciałbym uniknąć sytuacji 

dwuzmianowości i chciałbym uniknąć takiej sytuacji, że jak pod koniec lat 90 właśnie ten 2000, 

1999 rok był taki, że II LO wynajmowało pomieszczenia w Medyku i tam prowadziło kilka 

oddziałów licealnych, bo taka była potrzeba. Poradzimy sobie myślę, że lepiej wtedy sobie 

radziliśmy z wyżem demograficznym takiej sytuacji nie będziemy mieli. Chcemy zachować 

jeszcze raz powtórzę pierwszą zmianę wcale ona się nie musi kończyć o 14.30, bo jak się 

skończy o 15.15 to też jest pierwsza zmiana, góra 16.” 

 

Dyrektor II LO, cytuję: „Ja mam zrobioną symulację na przyszły rok w kontekście siatki 

godzin, która też jest taka enigmatyczna. Nawet 15.10 ok jedna godzina dodana plus dodatkowe 

godziny. Natomiast to nie zmienia postaci 25 oddziałów przy tych siatkach, które się dwie 

spotkają, czyli po gimnazjum i po podstawówce dlatego też się odniosłam do tego.” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Ale to są naczynia połączone naprawdę 

proszę Państwa, niedawno chcieliśmy przenosić pewien wydział MOPR-u do budynku I LO, 

bo dzisiaj tam jest pustostan pewien i o to jestem tak naprawdę spokojny. Natomiast jeśli chodzi 

o to finansowanie, to wyjaśnię. Dla szkoły, która jest szkołą niepubliczną my przeznaczamy 

75% kosztów jakie mamy w tym typie szkół. Średnio im wyższy mamy koszt, u nas to ten koszt 

75% z większą wartością kwotową, natomiast na dziecko z niepełnosprawnością przeznaczamy 

z orzeczeniem 100% otrzymanej subwencji. I to jest jednoznaczne. Tutaj jak gdyby nie ma 

problemu. Ja jeszcze raz powtórzę, szkoły niepubliczne moim zdaniem zarówno szkoły jak i 

przedszkola są pewnym uzupełnieniem naszej oferty. Natomiast Państwo wiecie, że  

w szkołach niepublicznych jeszcze są czesne i tak dalej tego nie możemy zrobić. Przecież 

koszty odpłatności w przedszkolu niepublicznym są całkiem inne niż w przedszkolu 

publicznym. Również w szkole, która jest szkołą prowadzoną przez stowarzyszenie fundacje 

też jest inny sposób finansowania tej szkoły.”  

 

Kierownik Wydziału Oświaty, cytuję: „Tzn. niepubliczne takie jak np. Salezjanie, AMC 

ci którzy mają swoją infrastrukturę, bazę wszystko, robią rekrutację tak jak Bóg przykazał art. 

131 jest naprawdę super. Ma zakład swój pracy, pracuję, zarabia, rodzina jeszcze, wszyscy, 

super szanuję. Ale jak takie pajęczyny opasają nasze placówki ja już nie będę wymieniała, bo 

mogę mieć kłopoty, ja już 6 lat jestem w sądzie, że szkoły w teczkach, laptop na bagażniku 

roweru, wynajęty sekretariat wielkości toi toi i tam się pisze, że tam jest 200 uczniów, a ja 

mówię 6 lat jestem w sądzie, bo oszukują. I chcę powiedzieć jeszcze, Państwo tę uchwałę, którą 

opracowaliśmy ona jest zatwierdzona z dwoma uchybieniami, bo rzeczywiście w tym roku 

mogą również wykazywać jako zwrot dotacji wszystkie wydatki szkoły niepubliczne, a my 

napisaliśmy bieżące. Po prostu nam Vulkan podpowiedział w załączniku ten błąd wykreślił. To 

jest program. I zarzucano mam, że żądamy wykazaniu kursów kwalifikacyjnych, bo za kursy 

kwalifikacyjne otrzymujemy zwrot z ministerstwa, ale dopiero jak uczeń zda egzamin i to 

zaświadczenie przyniesie i wtedy szkoła się zwróci, uchybienia, tam my w tej uchwale 

wszystko zamieściliśmy. I też włożyliśmy, wielkimi staraniami udało nam się i też, że 

rozliczamy ich elektronicznie. Co to znaczy elektronicznie? Elektronicznie to, że jest tam 

numer pesel i ten pesel po prostu teraz świeci i ciągle mamy telefony, że proszę Pani świeci mi 

pesel, bo proszę Pani ten uczeń jest już w innej szkole. I to jest naprawdę dobrze, że te pieniądze 

się znalazły i że mamy ten program i możemy dyscyplinować i trzymać twardo. Widać teraz to 
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i tak na przykład kontrola, która się u nas skończyła wczoraj. Zakończyła się w małej placówce 

niepublicznej 34 strunicowym protokołem, też tej osobie prowadzącej pokazała, że popełniła 

błędy o których nie miała takiej trochę świadomości. Niech one będą jak powiedziałam, mają 

infrastrukturę, mają wszystko, przekazujemy, tak jak prawo stanowi i nie mamy do nich 

żadnego żalu.” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Dziękuję bardzo Pani kierownik, 

szanowni Państwo ja z góry przepraszam, że ta komisja wyjątkowo długo trwa i przepraszam, 

że Pani przewodnicząca nie zrobiła przerwy technicznej, bo sam musiałem skorzystać 

z wyjścia. Natomiast jeżeli Państwo radni chcielibyście otrzymać te prezentowane materiały to 

bezpośrednio Pan z-ca kierownika Wydziału Oświaty wyśle każdemu czy prezentację czy te 

ilości, które są jeżeli jest takie zapotrzebowanie na indywidualną potrzebę, to po pierwsze.  

Po drugie ja chciałem Pani przewodniczącej bardzo podziękować za to, że Pani takie 

spotkanie zorganizowała i myślę, że to, że ono wyjątkowo dzisiaj długo trwa to świadczy też o 

tym, że mówimy o bardzo ważnym społecznie, również problemie, który dotyczy zadań 

samorządu miasta Konina. Dziękuje bardzo Pani przewodniczącej, dziękuję Państwu 

dyrektorom, dziękuję związkom zawodowym, że przyjęły zaproszenie Pani przewodniczącej. I 

w stosunku do Państwa radnych, w stosunku do Państwa dyrektorów jesteśmy zawsze do 

dyspozycji i tak jak powiedziałem pewne kroki, które jeszcze będą podczas tej kadencji, pewne 

inicjatywy w postaci projektów uchwał, one jak gdyby mają wyprzedzić to, co będzie w roku 

2019 i liczę również na aktywność Państwa radnych podczas posiedzeń, które będą.” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Dziękuję Państwu bardzo mam ten przywilej, że ja zamknę dzisiaj 

obrady i poproszę Pana prezydenta, żebyśmy się zastanowili jak wybrnąć z projektami 

złożonymi przez szkoły i przedszkola do budżetu obywatelskiego. Musimy o tym pomyśleć, 

regulamin jest dobry, regulamin służy temu celowi, któremu służyć powinien. Natomiast 

musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję.”  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
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