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         Protokół Nr 48/2018 Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

         Protokół Nr 49/2018 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

         Protokół Nr 45/2018 Komisji Praworządności 
 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 04 czerwca 2018 roku 
________________________________ 

 

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

 

Posiedzenie trwało od godz. 15.40 do godz. 16.15. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na LI sesję Rady Miasta Konina.  

2. Sprawy bieżące. 

 

 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodnicząca Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, przewodniczący Komisji Rodziny 

i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS oraz przewodniczący Komisji Praworządności Janusz 

ZAWILSKI.   

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał wszystkich 

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

Sesji Rady Miasta Konina. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad 1. 

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

 

Pkt 4 

DRUKI Nr 759 i 760 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu miasta Konina za 2017 rok, 

b)udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2017 rok. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Czy radni mają pytania do Pani skarbnik, ponieważ wszyscy dostali 
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dokumenty o których mówimy. Czy jest jeszcze potrzebne parę zdań wytłumaczenia, 

wprowadzenia Pani skarbnik?”  

 

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuje: „Ja będę miał jedno pytanie do Pani skarbnik. 

Jednym z parametrów budżetu jest zdolność do zaciągania kredytów. Jak to wyglądało na 

przestrzeni tych 4 ostatnich lat, w procentach jeśli można?”  

 

Skarbnik Miasta Konina, cytuję: „Musiałabym sprawdzić w WPF-ie, bo nie pamiętam, 

ale w każdym bądź razie w jednym tylko roku mieliśmy tą górną granicę i tam było 0,14% 

punktu tego luzu. Natomiast w tej chwili już nie zagraża. Tam są wyartykułowane i pokazana 

możliwość spłaty, ale tak trzeba zaciągać te kredyty i pożyczki, żebyśmy się mieścili w tych 

limitach z art. 243 ustawy o finansach publicznych.”   

  

Radni nie mieli uwag do sprawozdania. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 4 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 

rok 2017 (druk nr 759).  

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 4 głosami „za”  przy 2 głosach „wstrzymujących się” 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 

rok 2017 (druk nr 759).  

 

Komisja Praworządności 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2017 (druk 

nr 759).  

 

Pkt 5 

DRUKI Nr 774 i 775 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok.  

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

Projekty uchwał szczegółowo omówiła Skarbnik Miasta Konina. 

 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Pani skarbnik, chciałem zapytać o wydatki na 

realizację zadania przez MOPR, projekt pt. „WspieraMy”. Zmniejszenie planu dochodu, 

zmniejszenie planu wydatków, czyli rozumiem, że odchodzimy od realizacji tego projektu? Czy 

jaki jest powód wyjęcia tej kwoty? I dlaczego nie dostajemy tej dotacji? Bo jak rozumiem to są 

pieniądze z jakiejś dotacji.” 

 

Skarbnik Miasta Konina, cytuję: „To jest już końcówka realizacji tego projektu. 

Zmniejszamy dochody i wydatki do wysokości umowy o dofinansowanie, bo musimy 

dostosować do umowy o dofinansowanie i z przetargu właśnie tak wynika.” 
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Dyrektor MOPR w Koninie dodała, cytuję: „Zakończenie projektu jest przewidziane na 

miesiąc wrzesień. Projekt trwa od ubiegłego roku i już wiemy, że pewne środki nie zostaną 

wykorzystane, ponieważ wynika to z przetargów. I akurat tych środków nie można przesunąć 

na inne zadanie, bo to co było możliwe, to daliśmy propozycję do Urzędu Marszałkowskiego. 

I być może, że uzyskamy zgodę, żeby jeszcze dodatkowo coś w ramach tego projektu zrobić, 

co nie zostało wpisane, bo wtedy były takie ograniczenia finansowe, projekt trwa.” 

 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Samochód na potrzeby ZDM-u, do jakich celów jest 

przeznaczony?” 

 

Skarbnik Miasta Konina, cytuję: „ZDM ma stary samochód, wysłużony, koszty jego 

naprawy i utrzymania są bardzo wysokie. A ten samochód będzie służył do bieżących napraw 

technicznych i tak dalej, technicznych spraw.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Ten samochód, który jeździ jak widzimy na ulicach on jest osobowo-towarowy, gdzie z tyłu 

ma skrzynię taką do towarów.” 

 

 Radny Zenon CHOJNACKI, cytuje: „Panie prezydencie ja miałem nadzieję, że w tym 

budżecie znajdzie się te 480 tys. na Gimnazjum nr 6, na dach, bo tam po prostu wiemy, Pan 

prezydent wie jaka tam jest sytuacja tragiczna. Tam rzeczywiście grozi nam zamknięcie tej 

szkoły i tak sadziłem, że tutaj będzie 480 tys., ale pewnie nie będzie.” 

 

Z-ca prezydenta do spraw społecznych, cytuję: „Odpowiem, w tym budżecie nie ma 480 

tys. Natomiast Pan prezydent spotkał się z Panem dyrektorem Kamińskim, Pan dyrektor 

Kamiński przedstawia tą sytuację, w czerwcu mamy jeszcze jedną sesję.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Dziękuję bardzo. Natomiast ja się przestraszyłem słowami, które powiedział Pan 

przewodniczący, bo mówi, że grozi nam zamknięcie tej szkoły. Aż zmroziło mnie, że musimy 

zamknąć Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, a my tylko ewentualnie możemy zamknąć 

część Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych.” 

 

Nie było uwag do projektu uchwał. 

 

DRUK Nr 774 – zmiany w budżecie 

 

 Komisje projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za” przy 3 głosach 

„wstrzymujących się”. 

 

 

DRUK Nr 775 – zmiany w WPF 

 

Komisje projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za” przy 3 głosach 

„wstrzymujących się”. 
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Pkt 7 

DRUK Nr 765  

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy publicznej 

w Koninie. 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Druk ten przedstawia propozycję, którą mamy rozpatrzyć i zaopiniować, żeby nową ulicę, 

która będzie w zasadzie pomiędzy rondem im. Janiny Wenedy, a ul. Kopernika, nazwać im. 

Elżbiety Zawadzkiej. W uzasadnieniu jest podane, jest to legendarna kurierka i żołnierz Polski 

podziemnej, kobieta zasłużona. W roku bieżącym podjęliśmy taką uchwałę, że będą 

wyróżniane przy tych nazwach kobiety.” 

 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

 

Komisja Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 3 głosami „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

 

Pkt 8 

DRUK Nr 766  

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym 

w Koninie. 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Druk nr 766 dotyczący nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie 

nazwy Ireny Sendlerowej i Zofii Sokolnickiej, są to ulice w obrębie Laskówiec. W uzasadnieniu 

są podane, Irenę Sendlerową to tutaj wszyscy chyba znają bez nawet przedstawianie tej postaci 

oraz Zofię Sokolnicką, polityk, działaczka społeczno-światowa, posłanka na Sejm 

Ustawodawczy I Kadencji. Działała w stowarzyszeniu kobiecym WARTA, jest to też osoba 

zasłużona dla Polski.” 

 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

 

 

Komisja Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami „za”. 

 

 

Pkt 9 

DRUK Nr 767  

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” 

w Koninie 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Oczywiście z takim wnioskiem wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Koninie. 

Chodzi o nadanie terenowi położonemu przy Konińskim Domu Kultury gdzie zazwyczaj 

odbywają się różne imprezy właśnie związane z TPD, z innymi towarzystwami, koncerty przed 
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KDK, także w okresie Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Czy są 

pytania?” 

 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Dziękuje Panie przewodniczący, Panie 

prezydencie, szanowni zebrani, ja z tego co tutaj widzę, to jest to plac przed KDK? Ale cały 

ten plac przed KDK nazywa się przecież Placem Niepodległości. Teraz jest pytanie, ponieważ 

cały ten plac przestał być placem i jest skwerem, on już jest cały z nasadzeniami, z alejkami, 

nie jest już placem.” 

 

Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru, cytuję: „Wyjaśniając nie zmieniamy nazwy 

Placu Niepodległości, on nadal zostaje. Plac Niepodległości jest to obszar między ulicami 

Al. 1- go Maja, ul. Energetyka, ul. Bydgoska i ul. Dworowa, czyli większy obszar gruntu 

obejmujący tereny zielone i tereny zabudowane, w tym KDK, budynkiem usługowym na 

Skarpie, BGŻ, budynkiem RUCHU. My w obrębie tego placu obszarowi zielonemu nadajemy 

nazwę Skwer Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.” 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Reasumując, skwer Towarzystwa Przyjaciół Dzieci znajduje się na Placu Niepodległości.” 

 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „To w takim razie w uzasadnieniu powinno 

być to napisane, że skwer będzie na Placu Niepodległości, a ja nie wiem, nie widzę. Panie 

prezydencie mapka, a uzasadnienie, mapki później nie widać, a uchwała zostaje.” 

 

Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru, cytuję: „Jeszcze jest tutaj podstawa prawna 

nadawania uchwały placom i ulicom nadajemy nazwy z artykułu 18 ust. 2, a skwerowi 

z artykułu 18 ust. 1 tutaj jest wskazanie jako podstawa. Czyli placom i ulicom nadajemy tak jak 

drogom publicznym i do placów nadajemy numerację porządkową nieruchomości, a do 

skwerów już tego nie możemy. Ulice i place podlegają ewidencji miejscowości ulic i adresów, 

skwery nie podlegają.”  

 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Kontynuując zwracam uwagę, że tam już 

właściwie żadnego placu nie ma, bo wszystko jest zarośnięte i nie jest to plac typu nasz rynek, 

czyli Plac Wolności, czy Plac Zamkowy, z jakimś większym obszarem, bo generalnie już tam 

wszędzie są nasadzenia, czy to wokół KDK, czy przed KDK. To jest trochę mylące w tym 

momencie, ten teren stał się jednym wielkim terenem zielonym. Ja bym chciał, żebyśmy 

spojrzeli od strony takiej realnej, ten plac przestał być placem takim jak kiedyś, na którym nic 

nie rosło, nie było alejek i tak dalej. On zmienił w ciągu ostatnich lat swój charakter.” 

 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „W takim razie jeszcze odnosząc się do słów Pana 

Nowaka, czy jakikolwiek budynek znajduję się administracyjnie przy Placu Niepodległości, 

w sensie ma taki adres? Bo rozumiem, że plac funkcjonuję tak jak ulica, jaki?” 

 

Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru, cytuję: „Tylko budynek KDK jest 

numerowany do Placu Niepodległości.”  

 

Radni nie mieli innych uwag do projektu uchwały. 

 

 

Komisja Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 3 głosami „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
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Pkt 10 

DRUK Nr 750 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, 

wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz. 

 

Głos zabrał z-ca kierownika Wydziału Oświaty, cytuję: „Szanowni Państwo. 

Rzeczywiście jest taka zmiana potrzebna, mówi o tym ustawa o finansowaniu zadań 

oświatowych, która zmusza nas do określenia pewnych norm wprowadzenia tego w życie. 

Określa nam godziny pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów, jakie mają zniżki, jakie szkoły 

prowadzą, to wszystko jest uzależnione od tego ile w szkole jest oddziałów, wtedy ta zniżka 

przysługuje taka bądź inna, jak również określimy tą uchwałą godziny dla pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów. Ustawa mówi o finansowaniu 

zadań publicznych, że ta ostatnia grupa, którą wymieniłam, nie może mieć więcej niż 22 

godziny i my tak przyjmujemy, że 22 godziny będzie dla tej grupy zawodowej. Wcześniej oni 

mieli 26 godzin, teraz mają 22, co wiąże się z tym, że będą większe koszty utrzymania tej grupy 

zawodowej, dlatego bierzemy już ten górny pułap, żeby nie podnosić tych kosztów jeszcze 

więcej gdybyśmy ten pułap obniżyli. Uchwała mówi, że nie więcej, niż 22 godziny, my 

przyjmuje 22 godziny dla tej grupy zawodowej, stąd jest potrzeba uchwalenia tej uchwały.”  

 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „To jest projekt, który co roku jest przyjmowany, teraz tylko troszeczkę 

zmieniły się liczebności, myślę, że konsekwencje nie będą zbyt bolesne.” 

 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

5 głosami „za”. 

 

 

Pkt 11  

DRUKI Nr 769 i 770 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta 

Miasta Konina; 

b) szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta 

Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury. 

 

Głos zabrała kierownik Wydziału Kultury, cytuję: „Projekt uchwały w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, dotąd 

posiadaliśmy uchwałę z 2001 roku, czyli miała już swoje lata. Na przestrzeni ostatnich dwóch 

lat wprowadzono parę udoskonaleń, chociażby główne to nazewnictwo, czyli nie przyznawanie 

indywidualnych nagród, czyli zmieniono na doroczne, czyli uaktualniamy tą uchwałę. 
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Oczywiście uaktualniliśmy terminy składania, kto może składać, określiliśmy, że ta uchwała 

nie będzie dotyczyła tylko mieszkańców Konina, ale także ludzi, którzy pracują na terenie 

Konina w imię kultury, dla dobra kultury, troszeczkę rozbudowaliśmy wniosek. Ta uchwała 

była w bardzo w zawężonej formule. 

  Natomiast druga uchwała w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

stypendium artystycznego, dotąd nie posiadaliśmy takiej uchwały, daje nam możliwość art. 7b 

uchwały o organizowaniu, prowadzeniu działalności kulturalnej. Tak jak tutaj Pani 

przewodnicząca powiedziała, czas pokazał i rzeczywiście mamy pieniądze, co roku 

przyznajemy podczas inauguracji roku. Oczywiście ściśle w porozumieniu z dyrekcją szkoły 

artystycznej, mam tutaj na myśli naszą Szkołę Muzyczną, przyznajemy młodemu, zdolnemu 

stypendium. Tutaj podaliśmy kwotę, bo oczywiście jednostka samorządu terytorialnego ma 

prawo i podaliśmy kwotę od 1000 do 5000 zł i też ustaliliśmy tryb przyznawania, wniosków, 

zasady. Wszystko jest tutaj ujęte zgodnie z prawem.” 

      

Radni nie mieli uwag do projektów uchwał. 

 

DRUKI Nr 769 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

5 głosami „za”. 

 

DRUKI Nr 769 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

5 głosami „za”. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Obradom przewodniczyli 

 

Przewodnicząca 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

 
Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 

 

       Przewodniczący  

     Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

 

        Wiesław WANJAS 

 

            Przewodniczący Komisji                

 Praworządności  

  
               Janusz ZAWILSKI 
 

Protokołowała: 

I. R. 

Biuro Rady Miasta 
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