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         Protokół Nr 45/2018 Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

         Protokół Nr 46/2018 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

         Protokół Nr 43/2018 Komisji Praworządności 
 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 22 marca 2018 roku 
________________________________ 

 

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

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 19.00. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na XLVIII 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, przewodniczący Komisji Praworządności Janusz 

ZAWILSKI.  

 Przewodniczący komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał wszystkich 

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

XLVIII Sesji Rady Miasta Konina. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Jako pierwszy głos zabrał prezes Klubu Górnik Konin Mateusz MICHALSKI, cytuję: 

„Moja wizyta jest tutaj w dwóch celach. Po pierwsze chciałbym wszystkich Państwa radnych, 

bo wiem, że jest tutaj większość, nie wszyscy, zachęcić i zaprosić na mecze Górnika Konin. 

Zostaną też dzisiaj wręczone na ręce Pani przewodniczącej, w późniejszym czasie jak skończę 

wypowiedź, karnety imienne dla Państwa radnych, po to żebyście mogli brać udział w tych 

meczach, wspierać nas, abyśmy mogli utrzymać się w tej III lidze, bo jest to dla nas bardzo 

ważne, myślę że dla mieszkańców miasta Konina również.  

Ale chciałbym też powiedzieć parę słów, wielu pewnie myśli jeszcze dawnymi czasami 

jak to kiedyś było w Górniku, a tutaj u nas teraz wiele się pozmieniało, przyszedł zupełnie nowy 

zarząd od lipca, między innymi, ze mną na czele. Wiele rzeczy wprowadzamy nowych, wiele 

zmian. Jakie efekty to przyniesie, mam nadzieję, że dobre. Zobaczymy za jakiś czas.  

Ale przechodząc do sedna, chciałbym pokazać jaki mamy w Koninie skarb, bo każdy 

patrzy przez pryzmat drużyny seniorów, która teraz tych wyników zbyt dobrych nie ma, chociaż 

jako jedyni z beniaminków utrzymaliśmy się w zeszłym roku, walcząc z czterema innymi 
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województwami. Chodzi o grupy juniorskie przede wszystkim, bo z tego nasz klub jest znany. 

Jesteśmy w Wielkopolsce trzecim klubem po Lechu Poznań, po Warcie Poznań. I z tymi 

klubami bardzo często wygrywamy te rywalizacje. Wszystkie nasze zespoły są od wyższych 

roczników, w grupach wielkopolskich walczą też orliki centralne, to jest bardzo ważne, około 

400 dzieciaków u nas trenuje. Wyszliśmy teraz również na poziom od przedszkoli, czyli 

właściwie gdzie zajęcia są oferowane za darmo, od przedszkola do seniora. Powstał również 

klub seniora, który działa od zeszłego roku. W zeszłym roku były zorganizowane ogólnopolskie 

mistrzostwa oldboyów, w tym roku również, bo byli wszyscy zadowoleni z organizacji i 

zaangażowania naszego klubu w tą imprezę.  

I też chciałbym, żeby te stereotypy przełamać, że Klub Górnik to nie tylko seniorzy, że 

jacyś niezadowoleni piłkarze, kibole, którzy organizują burdy i nadęty zarząd, któremu 

wiecznie nic nie pasuje. Dlatego też zachęcam, bo Państwo jako radni, przedstawiciele miasta, 

wyborców swoich, na pewno macie duży na to wpływ, żeby wasza obecność nam pomogła, a 

po drugie zachęci jeszcze więcej osób do przychodzenia na mecze, zapoznania się z tym jak 

wygląda klub. A naprawdę jest warto, bo jesteśmy trzecią siłą Wielkopolski. Mamy tych 

dzieciaków bardzo dużo i co ważne są to dzieci z miasta Konina, ewentualnie z dawnego 

województwa konińskiego. Więc te pieniądze, które są pozyskiwane z miasta i te które my sami 

pozyskujemy, zostają tutaj i trafiają faktycznie do mieszkańców Konina. Nie są to ludzie 

ściągani z Polski, tylko są to nasi od przedszkoli do wszystkich szkół, nasi mieszkańcy miasta 

i powiatu. I chciałbym żeby tak bliżej i więcej czasu poświęcić, zaproponować, jeżeli Państwo 

wyrażą zgodę i zaprosić na przyszłą Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, aby odbyła się w 

trybie wyjazdowym. Serdecznie zapraszam na nasz stadion, siedziba Dmowskiego. Teraz mogę 

tam przyjąć tak godnych gości bez wstydu, bo mieliśmy tam remont drobny. MOSiR też nas 

wspiera, pomaga jak może, te obiekty jak wiemy wymagają renowacji, bo też nie są już nowe, 

dlatego cieszymy się i jesteśmy z MOSiR-em i żeby te środki dla MOSiRu zawsze są potrzebne, 

bo są one przeznaczane z korzyścią dla naszych dzieci, dla naszych trenujących. Im lepsze będą 

warunki do trenowania, tym lepsze będą wyniki, osiągnięcia, a naprawdę jest czym się 

pochwalić, bo każdy zna naszych wychowanków typu Krystian Bielik czy Marcin Kamiński, 

to jest tylko szczyt tej „góry lodowej”, bo naprawdę wielu jest teraz w Lechu Poznań, czy Legi 

Warszawa, którzy na pewnym etapie szkolenia są wyłapywani odchodzą. Naprawdę mamy 

czym się chwalić. Górnik jest największym klubem w regionie, w mieście, ma tej młodzieży 

najwięcej i jest to powód do dumy i radości, bo w młodzieży pokładamy nadzieję na przyszłość. 

I mamy się czym chwalić, bo te osiągnięcia naprawdę są na wysokim poziomie, konkurując z 

takimi klubami jak Lech czy Warta, które mają budżety od nas w 100 czy 200 krotnie większe, 

a potrafimy im czasem dać i to bardzo często popalić i wygrać, awansować do tej ligii 

centralnej. Dziękuję bardzo za głos. Chłopcy, nasi wychowankowie wręczą na ręce Pani 

przewodniczącej te karnety, a także są tam drobne upominki. Prosiłbym w naszym imieniu 

przekazać wszystkim radnym. Dziękuję bardzo.”                    

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Bardzo dziękujemy jeszcze raz, oczywiście przyjmujemy zaproszenie 

na posiedzenie komisji w odnowionych obiektach i życzymy wszystkiego dobrego.” 

 

 

Pkt 5   

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Konina na lata 

2016-2020” za rok 2017. 
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Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI powitał uczestniczących 

w posiedzeniu radnych, Pawła Kiliańczyka Komendanta Miejskiego Policji, Janusza 

Dębskiego Komendanta Miejskiego PSP, Mjr SG Roberta Kaczmarka, Agnieszkę Dybała-

Kamińską - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Joannę Olczak – PINB 

dla miasta Konina, Annę Lewandowską – Prezes zarządu Konińskie Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich, kierowników wydziałów UM oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.  

 

Następnie przewodniczący komisji Janusz ZAWILSKI powiedział, cytuję: „Protokół 

został przyjęty na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa. Na spotkaniu u prezydenta miasta 

trwały ostatnie dopięcia tego programu.  

Przechodząc do omówienia tego programu. Pan podinsp. Paweł Kiljańczyk reprezentuje 

władze Policji jako Komendant Miejski Policji. Spotykam się z Panem Komendantem częściej 

niż każdy z radnych tylko dlatego, że również jestem na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa 

przy prezydencie miasta, jak i również Pan Komendant zaprasza zarówno prezydenta miasta 

jak i mnie z ramienia pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Praworządności na 

spotkanie, które jest zawsze na początku roku następnego, podsumowując rok poprzedni przed 

swoimi zwierzchnikami, czyli Komendantem Wojewódzkim Policji. Tam są przede wszystkim 

pierwsze dane przedstawiane co do sytuacji jaka istnieje na terenie miasta Konina, co do stanu 

bezpieczeństwa. Oczywiście nie wiem jak Państwo, ja przeglądając ten cały materiał dotyczący 

wszystkich słupków, wykresów, jestem pełen uznania, ponieważ generalnie rzecz biorąc, w 

bardzo nielicznych sytuacjach, wszystkie wyniki są zrobione lepiej niż by nam się miało 

wydawać. Są one co roku, jeżeli chodzi o przestępczość, która się zmniejsza, jest coraz wyższa 

wykrywalność. Jest wprawdzie więcej może prowadzonych postepowań z dziedziny 

przestępstw gospodarczych, ale to się chyba tak rozwija prawidłowo, jak to kiedyś Pan 

komendant nadmieniał. Zwiększa się liczba aresztowanych i przetrzymywanych do 

wyjaśnienia. Prosiłbym każdego z komendantów o zabranie głosu.” 

 

Głos zabrał podinsp. Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejskiej Policji w Koninie, 

cytuje: „Te dane, które przekazałam do komisji ujęte w tym sprawozdaniu cząstkowym są dość 

obszerne. W zeszłym roku znacznie mniej stwierdziliśmy przestępstw. W zasadzie w każdej 

kategorii wzrosła wykrywalność. Bardzo optymistyczne te dane powstały, bo to jest wynikiem 

pracy, którą wykonaliśmy. Była to tendencja ogólnokrajowa, bo uczestniczyłem w odprawach 

zarówno w komendzie wojewódzkiej jak i podsumowujące prace całej policji z udziałem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak że w całym kraju w zasadzie taka sytuacja 

wystąpiła w zeszłym roku. Życzę sobie, żeby ten rok był równie dobry i zakończył się również 

dobrym wynikiem. To nie jest uwaga dla Konina, ale dla Wielkopolski jako całości. Mieliśmy 

tam w zeszłym roku problem w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo wzrosła ilość 

wypadków, wzrosła liczba ofiar tych wypadków, tych najcięższych, gdzie skutkiem była śmierć 

tej osoby. U nas w Koninie ta sytuacja wyglądała zdecydowanie lepiej, ale tendencja 

wojewódzka taka była. Tyle co mogę powiedzieć.”  

 

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja chciałbym zapytać, być może to jest szczegół, 

ale myślę dość ważny z punku widzenia nauczyciela, człowieka, który spotyka się z młodymi 

ludźmi, czy my rzeczywiście jesteśmy tacy bezradni, jeżeli chodzi o walkę z tymi dopalaczami? 

Ja wiem, że to jest problem ogólnokrajowy, to jest problem definiowania czym jest dopalacz, 

itd., wiem, że pojawiają się jakieś punkty mobilne, sprzedaje się to jako produkty 

kolekcjonerskie z napisem „nie do spożywania”. Oczywiście my wiemy, że przestępcy też nie 

są „w ciemię bici” powiem tak trywialnie i też oczywiście starają się jakby uniknąć kary. Jak 

to wygląda w naszym rejonie, w naszym mieście? Czy faktycznie to będzie cały czas w ten 
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sposób wyglądać, że tak naprawdę my zmieniamy sposoby ścigania tych przestępców, a oni też 

zmieniają jakby formy sprzedaży tego, co niestety jest dużym zagrożeniem dla młodzieży, nie 

tylko dla dzieci?”           

 

Podinsp. Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejskiej Policji w Koninie, cytuje: 

„Odpowiadając na to pytanie, jeżeli chodzi o dopalacze, to to samo w zasadzie podobne pytanie 

padło na posiedzeniu komisji. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani wyraźnie rozróżnia 

narkotyki, czy środki, które są zakazane przez tą ustawę określone w załącznikach do tej 

ustawy, jak i dopalacze. Tutaj, jeżeli chodzi o narkotyki, to jak najbardziej policja jest 

wskazywana jako organ, który powinien walczyć z tym zjawiskiem i to robimy. Natomiast 

jeżeli chodzi o dopalacze, to główne zadania ze zwalczaniem tego zjawiska spoczywają na 

sanepidzie. My oczywiście uczestniczymy w tych działaniach, my też wykonujemy własne 

działania i podejmujemy własne działania z tym zjawiskiem, bo tak jak Pan mówi, jest to 

zagrożenie, które czasami może przerodzić się w przestępstwo, bo zagrożenie życia 

spowodowane zażyciem tego typu środków jest duże. My robimy, po pierwsze w głównej 

mierze działania profilaktyczne. Ostatnio odbyła się konferencja, którą realizowaliśmy w 

ramach programów między innymi z samorządem realizujemy program „Razem dla 

bezpieczeństwa”, gdzie mówiliśmy o tym zjawisku, mówiliśmy o dopalaczach. Tam byli 

przedstawiciele szkół z rejonu, gdzie pokazaliśmy po pierwsze co to jest, mówiliśmy jak to 

rozpoznać, w jakim kierunku działać i co możemy zrobić. Jest to trudny temat i tak jak Pan 

mówił, ja nie jestem w stanie podać jakiś gotowych rozwiań. Według wiedzy, to jest 

powszechna wiedza, myślę, że nic tu odkrywczego nie powiemy, wszyscy Państwo bardzo 

dobrze wiecie, że działa taki jedne punkt na terenie Konina. Robimy co możemy, ostatnio 

dwukrotnie przy użyciu bardzo intensywnych sił i środków, i dynamicznie wchodziliśmy tam. 

Zabezpieczyliśmy różne rzecz, teraz te środki są, to co udało się zabezpieczyć, bo do pokonania 

są trzy dość potężnie zbudowane zapory, żeby się w ogóle dostać do tego miejsca. I nim się 

dostaniemy, tam jest piecyk, ładnie wszystko się pali. Zresztą udostępniliśmy do opinii 

publicznej materiał z tego siłowego wejścia, które tam robiliśmy. Temat jest naprawdę trudny, 

te środki badamy, ale jeżeli wychodzą nam, że są to tylko dopalacze, to ciężko nam, ani 

prokuratora, ani sąd, nie ma przepisów żeby to zrobić. Dopóki dany środek nie znajdzie się w 

załączniku do ustawy, to w zasadzie nie jesteśmy w stanie za posiadanie takowego środka 

cokolwiek zrobić. Tak jak mówię, głównie opieramy się na profilaktyce. Ten punkt, który 

mamy rozpoznany, wobec którego podejmujemy intensywne działania, jak najbardziej jest w 

naszym zainteresowaniu i tu tyle, co na chwilę obecną mogę na ten temat powiedzieć.”             

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja bym chciał tylko uzupełnić. Na forum 

posiedzenia tej komisji chciałem bardzo Panu komendantowi podziękować za to, że 

konferencja została przez Komendę Miejską Policji zorganizowana. Jak Państwo wiecie, jako 

samorząd mamy podpisane porozumienie w tym zakresie. Tematyka konferencji „Zrozumieć 

dziecko we współczesnym świecie” i właśnie powiem Państwu, że dla mnie osobiście, że to 

była jedna z ciekawszych form przedstawienia zagadnienia dopalaczy. Prelegent, był to Pan 

doktor z Poznania, który na co dzień zajmuje się osobami, które są pod wpływem dopalaczy. I 

ci nauczyciele, którzy byli, tak jak powiedział Pan komendant, byli to nauczyciele z subregionu, 

było 200 osób na sali, bardzo wielu nauczycieli, pedagogów konińskich szkół. Myślę, że mogli 

naprawdę w sposób profesjonalny pozyskać wiedzę o dopalaczach. A tak jak tu siedzimy, każdy 

z nas zdaje sobie sprawę, że profilaktyka, żeby tego nie spróbować powinno być priorytetem, 

jak również skuteczna walka z tymi miejscami gdzie te dopalacze można pozyskać. Również 

miałem okazję brać udział na konwencie wójtów i burmistrzów naszego powiatu, gdzie Pani 

dyrektor sanepidu brała udział i zrobiła też dobrą prelekcję. Właśnie pokazała jak łatwo dzisiaj, 

wcale nie musi być sklepu, pozyskać te środki. Drugi temat jaki był na tej konferencji, myślę, 
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że też bardzo ważny, dotyczący cyberprzestrzeni, gdzie często młodzi ludzie są albo ofiarami, 

albo również nie do końca w sposób świadomy dokonują przestępstw przy pomocy waśnie 

internetu. Ta konferencja urodziła się wspólnie Pan komendant, także Pani Jolanta Stawrowska, 

która bardzo pomogła w tych przygotowaniach tej konferencji. Natomiast ja jestem pod 

wrażeniem tej tematyki, która została omówiona i to co my możemy zrobić jako samorząd, to 

stwarzać właśnie osobom, które w sposób profesjonalny zajmują się tym zagadnieniem, ażeby 

nasi nauczyciele, pedagodzy, również rodzice, bo ja myślę, że gdyby rodzice mieli okazję 

wysłuchać tych dwóch wykładów, które były, to myślę, że również pozyskaliby wiedzę, która 

bardzo by im pomogła w procesie wychowania.”  

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Chciałbym może tylko na koniec dodać, w sprawie wystąpienia Pana Komendanta Policji, że 

jedna rzecz w roku poprzednim też nam się bardzo ważna udała, że zostały przy pomocy Policji 

i służb celnych zamknięte wszystkie tak zwane salony „jednorękich bandytów”, które były 

placówkami nielegalnymi. One spędzały sen z oczu nam radnym, jako taka uciążliwość w 

mieście i teraz też za to serdecznie dziękuję, bo jest to teraz naprawdę wyczyszczone.” 

  

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Panie Komendancie dziękuję za sprawozdanie. 

Chciałbym o jedną rzecz zapytać, z punktu widzenia Pana jako Komendanta, jak Pan ocenia tę 

zamianę, którą Rada Miasta przyjęła i zaproponowała? W pewien sposób musiał Pan ją podjąć, 

czy zechciał Pan ją podjąć. Myślę tu o likwidacji izby wytrzeźwień i tej zmianie, która 

funkcjonuje teraz przy pomocy Komendy Miejskiej Policji?” 

 

Komendant Komendy Miejskiej Policji podinsp. Paweł KILIAŃCZYK, cytuję: „Dzięki 

tej zmianie udało się nam pozyskać środki, między innymi z Urzędu Miejskiego, bo Urząd 

Miejski nam przekazał środki, które pozwoliły nam na wyremontowanie i powiększenie, 

zdecydowane powiększenie pomieszczenia dla osób zatrzymanych, w których w chwili obecnej 

te osoby między innymi nietrzeźwe przebywają.  

Dla mnie jako szefa jednostki policji, zdecydowanie łatwiejsza była by sytuacja, gdyby 

istniała izba, bo wywożę danego klienta do izby i nie muszę się tym martwić. Ale powiem 

Państwu z drugiej strony, z kolei to usprawniło troszeczkę nasze działania z tego powodu, że 

policjanci też patrzą troszeczkę inaczej na te osoby, które są w stanie nietrzeźwości i są w 

okolicznościach zagrażających życiu, którymi należy się zaopiekować. Myślę, że znacznie 

częściej sięgają po środki związane z odwiezieniem takiego klienta do miejsca zamieszkania, 

przekazania rodzinie, bo to jest dla nas jakiś tam problem, bo tę osobę trzeba pilnować, ona 

najczęściej stwarza większe problemy niż normalnie. Aczkolwiek mówię, ja mam obsadę 

PDOZ i musiałem troszeczkę zwiększyć, bo w chwili obecnej pomieszczenie dla osób 

zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie pozwala na przyjęcie 42 osób, tak że 

pilnowanie naraz takiej ilości osób stwarza duże ryzyko jakiś zdarzeń niepożądanych z naszego 

punktu widzenia i to jest w zasadzie jedyny minus, natomiast całą resztę w zasadzie określę na 

plus.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Drugie pytanie Panie Komendancie. Chciałbym 

zapytać o wzrost wypadkowości, tych wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Czy Policja będzie 

rekomendowała jakieś działania samorządowi, bo jednak tych wypadków, ta dynamika 

wzrostu, szczególnie tych wypadków ze skutkiem śmiertelnym, z udziałem pieszych jest spora. 

Czy będzie jakaś rekomendacja w stronę samorządów?” 
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Komendant Komendy Miejskiej Policji podinsp. Paweł KILIAŃCZYK, cytuję: „Każdy 

wypadek zgodnie z poleceniami, które otrzymałem z Komendy Wojewódzkiej, po każdym 

wypadku śmiertelnym, gdzie ta ofiara jest, jest kierowana na miejsce komisja, między innymi 

z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego, jeżeli to jest oczywiście na terenie miasta, która 

ocenia, czy warunki i ta sytuacja, która tam jest związana z infrastrukturą, z oznakowaniem,  

z nawierzchnią drogi, ze stanem nawierzchni, czy miałoby jakikolwiek wpływ na ten wypadek. 

I gdy takowe komisja stwierdzi, tzn. jakieś braki, nieprawidłowości, to jak najbardziej 

będziemy się zwracać o dodatkowe oświetlenie danego miejsca, czy też naprawienie jakiegoś 

odcinka drogi, czy też wprowadzenie innej sygnalizacji, innej organizacji ruchu. Ja w chwili 

obecnej nie widzę żadnej potrzeby działań na skalę całego miasta, doraźnie jak najbardziej tak, 

natomiast nie widzę w chwili obecnej potrzeby jakichś rozwiązań organizacyjnych większych.” 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Nie widzę 

kolejnych zgłoszeń, więc bardzo serdecznie dziękuję Panu Komendantowi. O zabranie głosu 

bym poprosił Pana brygadiera Janusza Dębowskiego. Mieliśmy dość dużo danych 

przytoczonych w tym sprawozdaniu. Czy Pan Komendant by powiedział, czy tamten rok 2017 

był lepszy od poprzedniego, czy raczej były zjawiska trudniejsze do opanowania, jakieś 

groźniejsze pożary.” 

 

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Janusz DĘBOWSKI, 

cytuję: „Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej jest trochę inny niż Policji. Oczywiście 

ten wachlarz jest bardzo szeroki, natomiast działamy na innej płaszczyźnie i ochrona 

bezpieczeństwa obywateli jak gdyby spoczywa tutaj przede wszystkim na Państwowej Straży 

Pożarnej, ale oczywiście posiłkujemy się Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Na terenie miasta 

jest 6 jednostek, z czego dwie w krajowym systemie i tak na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę 

rok poprzedni 2016 i 2017 jest tendencja zwyżkowa. Ale myślę, że doskonale Państwo wiecie, 

że wpływ na to miały anomalia pogodowe, które tak na dobrą sprawę, na szczęście powiat 

koniński, a w szczególności miasto ominęło, bo przecież w 2017 mieliśmy ponad 2 tysiące 

zdarzeń, o 250 więcej niż w roku 2016. Natomiast sąsiednie powiaty, które to szczęście 

ominęło, czy Września, czy Gniezno, miały praktycznie w ciągu dwóch tygodni tyle zdarzeń, 

co cały powiat koniński i miasto Konin w przeciągu pół roku, bo oni mieli 1250 zdarzeń, czy 

1800 w ciągu dwóch tygodni, więc tutaj pomoc jak gdyby z naszej strony była. Natomiast jeśli 

chodzi o miasto takiego zagrożenia nie było, nie było też jak gdyby jakiś większych, 

spektakularnych zdarzeń, które by nosiły znamiona niebezpiecznego, jeśli chodzi o miasto 

Konin. W powiecie było to troszeczkę różnie, natomiast największy wpływ na wzrost 

zagrożenia na pewno miały te anomalia pogodowe i tutaj okazała się taka, może nie to że 

prawidłowość, tylko kwestia tego, że drzewa stojące przy drogach są jak gdyby troszeczkę 

słabo konserwowane, czy przeglądane, wycinane. Wiele drzew, które nawet nie uległy 

zniszczeniu podczas jakiejś nawałnicy, czy wielkich wiatrów, to nastąpiło ich osłabienie i w 

konsekwencji mimo tego, że nastąpił jakiś okres czasu od takich tych wielkich wiatrów, 

dochodziło do sytuacji, że jednak strażacy musieli jechać tam i przygotowywać drogę, żeby 

była bezpieczna. Nawet dotyczyło to polecenia komendanta głównego, który polecił, aby na 

terenie powiatu i miasta dokonać takiej kontroli, która by warunkowała bezpieczne przyjazdy 

gimbusami uczniów do szkoły na początku roku szkolnego. 

Chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz, że być może nie wszyscy radni wiedzą, 

przypomnę tylko taką rzecz, że na terenie Konina istnieją trzy grupy specjalistyczne o wyższym 

poziomie bezpieczeństwa. Mam na myśli tu grupę wodno-nurkową, grupę chemiczno-
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biologiczną i grupę techniczną z uwagi na autostradę, tak że to też jest bardzo ważne, ponieważ 

to też generuje potężne koszty utrzymania.”  

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Jeszcze bym 

chciał prosić o zabranie głosu przez Panią dyrektor Agnieszkę Dybałę-Kamińską i zapytać od 

razu w pierwszym pytaniu, bo wiemy, że Pani dyrektor jest wiodącą siłą napędową całej walki 

z tymi dopalaczami i wiemy wszyscy jak się to wszystko odbywa mniej więcej i poza tym, co 

by Pani mogła w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć. Chciałbym, żeby na końcu tylko nam 

Pani powiedziała, czy jakieś pieniążki z tytułu tych wszystkich kar zasądzonych, może 

wpłynęły z tytułu kar finansowych nałożonych na tych handlarzy.  

Druga rzecz ewentualnie na samym końcu też, gdyby Pani dyrektor zechciała 

powiedzieć, bo mieliśmy też taki drobny problem, nie wszyscy chcieli szczepić dzieci. Czy to 

zjawisko się już jakoś tam zabliźniło, czy narasta, czy może jest tak dalej?” 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej Agnieszka DYBAŁA-

KAMIŃSKA, cytuję: „Rok 2017 to dalsze problemy z walką z dopalaczami i ruch 

antyszczepionkowy, który nam sen z oczu spędza, a zwłaszcza moim pracownikom, oddziałowi 

epidemiologii i tutaj jest tendencja bardzo rosnąca. Aby pokazać obrazowo, to w 

Województwie Lubuskim w 2017 roku całe województwo miało 360 osób uchylających się od 

szczepień. My mamy tych osób prawie 500. Gdybyśmy wzięli, że 3 lata temu było to 50 osób, 

to zobaczmy w jakim tempie narasta nam liczba tych osób uchylających się. Te osoby 

ewidentnie, natarczywie nękają moich urzędników, nękają wręcz od listów z ubliżeniami, od 

zawalania nas informacjami publicznymi poprzez dawanie nam spraw sądowych. W tym roku 

mamy już dwie sprawy sądowe o bezczynność organu mimo, że odpowiedzi udzielamy, 

udzielamy w terminie i bardzo szczegółowo. Zaczynamy dostawać pisma, które utrudnia nam 

się poprzez czytanie czcionki, zlane pisma, ósemką czcionką, lupę trzeba brać, zawalani 

jesteśmy nie wiadomo w ogóle czym i właściwie to często ja, mój zastępca i Pani kierownik 

siedzimy tylko i wyłącznie w tych pismach. Zaczyna to naprawdę już być męczące, a Panie, 

które rozważamy już z prawnikami każde słowa i każdą odpowiedź powoduje, że naprawdę nie 

jest to przyjemnie. Mieliśmy sytuację kiedyś kierowniczki, która z tytułu dopalaczy tych na ul. 

Staszica co były, kiedy widziała już pewnego Pana, który się tutaj tym procederem zajmował 

blada się robiła, następnie rzuciła nam wniosek na emeryturę. Zatrzymaliśmy ją na pół etatu. 

Myślę, że gdyby kierowniczka epidemiologii była w podobnym wieku, to też by sobie pewnie 

rzuciła. Niestety naprawdę jest bardzo ciężko i te osoby działają specjalnie, tak jakby nas chcieli 

zniechęcić, tak jak my byśmy byli winni za te przepisy. 

 Jest to natomiast bardzo niebezpieczne, bo widzimy, że choroby zakaźne wracają, 

wracają i są już przypadki śmiertelne, a sama odra, gdzie mieliśmy epidemię w tym roku wśród 

Romów, gdzie Urząd Miejski wyszczepił tych Romów i było widać natychmiastowy spadek 

przenoszenia się chorób, to widać też na tym przykładzie, jaką mamy skuteczność szczepień i 

jak to wygląda. 

Walka z dopalaczami, my apelujemy, bo poza tym, że robimy mnóstwo szkoleń, też 

było spotkanie u nas rok, albo dwa lata temu, z Panem doktorem Matuszkiewiczem, on z nami 

bardzo dobrze współpracuje. Nadal nie ma przepisów do zgłaszania zatruć środkami 

chemicznymi. W 2010 roku pamiętamy przy tym dużym zamknięciu wszystkich obiektów i tej 

akcji ogólnokrajowej był pomysł, żeby zgłaszać inspekcji sanitarnej zatrucia odczynnikami, 

czy czynnikami chemicznymi, natomiast do tej pory mamy tylko choroby zakaźne. W związku 

z powyższym szpitale tylko w ramach współpracy są w stanie nas poinformować o płci i wieku. 
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Osoby, które u nas są zgłaszane i hospitalizowane, to jest przedział wiekowy od 21 do 60 lat i 

głównie dominują mężczyźni.  

Dwa tygodnie temu u nas było przeprowadzone również szkolenie dla pedagogów 

placówek oświatowych z kierownikiem MONAR-u w Warszawie, który mówił o przypadkach, 

jak rozmawiać z młodzieżą, która sięga, dlaczego sięga, jak poznać, w którym momencie 

zapytać się co bierze. Opowiadał o bardzo groźnych przypadkach. Proszę Państwa jednym z 

takich przypadków jest zdarzenie w Warszawie, gdzie pokazał, że często osoby mogą sięgnąć 

po to takie, gdzie byśmy nie podejrzewali. Dwie młode 17-sto letnie dziewczyny udały się, 

jedna z nich stała się opiekunką właśnie MONAR-u, pod opiekę poszła do tego Pana, poszły 

na Złote Tarasy, obeszły sobie sklepy, usiadły na kawie, podszedł do nich przystojny chłopak, 

20-sto paro letni pachnący, przedstawiający się jako student, albo prawa, albo medycyny, 

dziewczyny straciły głowę. Po dłuższym czasie rozmowy z tym Panem, zaproponował, że ma 

dla nich pewien towar w toalecie i wyszedł. Po jakimś czasie osoby będące w toalecie na tych 

Złotych Tarasach wezwały ochronę, ponieważ tam dziewczyna była, jedna z nich, która po 

zażyciu takiego dopalacza, często stan trwa od pół godziny do godziny, działanie jest 30 sekund 

po zażyciu takiego dopalacza, reakcje są różne tych organizmów ludzi, ale u tej dziewczyny 

była taka, że nie miała gdzie wyładować jakiejś siły i wygryzła sobie polik na zewnątrz. Zrobiła 

sobie dziurę w poliku. Krew się z niej lała, dziewczyna została odwieziona na pogotowie. Takie 

przypadki były właśnie u nas omawiane.  

Jak się ta młodzież zachowuje, jakie to jest niebezpieczne. Obecnie dysponujemy też 

filmikami, co dla mnie nie jest śmieszne, ale są dostępne filmiki, gdzie na domówkach młodzież 

to zażywa. Ci, którzy wiedzą, już nie raz to zażyli, zaczynają namawiać kolejnych i filmują jak 

oni się zachowują po tym i się jeszcze śmieją. Umieszczają to często w Internecie. Jest to 

przerażające.  

Jak z tym skończyć? Myślę, że po pierwsze 180 tysięcy kar nałożyliśmy w 2017 roku, 

w ciągu pół roku zrobiliśmy 55 decyzji, wykonaliśmy 12 kontroli, jak widać obiekt sobie 

funkcjonował, nie mówiąc już, że kary grzywny nie są ściągane ze względu na to, że 

sprzedawcy, na których nakładamy, często są osobami, które nie są nigdzie zarejestrowane, nie 

pracują, nie mają żadnych dochodów i urzędy skarbowe egzekucję umarzają. Często jeszcze 

najgorsze jest to, że kosztami egzekucyjnymi obciąża się znowu mój organ, tak jak ja bym była 

winna temu, że nie można i znowu mi z budżetu ubywa pieniędzy. natomiast stracimy mniej na 

badania, ze względu na to, że próbki, jeżeli są już przez Komendę przebadane, mimo, że nie 

jest to laboratorium, które jest uprawnione do badania, to my dajemy do certyfikacji, wtedy nie 

ponosimy ponownych kosztów, tylko uwierzytelnienie tego badania jest znacznie tańsze. 180 

tysięcy kar od 2010 roku, około 400 tysięcy złotych, ani jedna złotówka nie wpłynęła do 

budżetu, przynajmniej z tych, które my nałożyliśmy. Mamy już z postępowań policyjnych i 

wiemy, że często młodzież na dyskotekach, gdzie Policja robi swoje działanie, zatrzymuje 

środki, które są podejrzane o narkotyki, wtedy wychodzą środki zastępcze i trafiają 

postępowania do nas, wobec tego w domach się już handluje. Proszę Państwa mamy adres na 

11 Listopada, mamy na Wyzwolenia, w związku z powyższym osoby tam się już zaopatruję, 

tak że zniknięcie jakby punktu, to na pewno będzie dobrze, że on nie będzie funkcjonował i 

miejmy nadzieję, że większa ilość takich wejść spowoduję, że zniechęcą się do prowadzenia 

takiego punktu, natomiast zaczyna to przybierać formę handlu w podziemiach.  

Osoby, które do nas trafiają z urzędów celnych, gdzie ewidentna ilość przesyłek 

świadczy o tym, że było to w celach handlowych. Dziewczyna odpowiada, że kupiła na własny 

użytek. Jeżeli wprowadzanie do obrotu jest odpłatne lub nieodpłatne, przekazanie osobie 

trzeciej, czyli musimy mieć tą trzecią osobę, która powie: tak od niej dostałam, w związku z 
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powyższym przyznam się, że chyba nie ma podstaw prawnych, ale zabieramy na rzecz skarbu 

państwa te środki i utylizujemy. Nie oddajemy tych środków, ale nie trafiają one do obrotu, ale 

kolejne zakupi i powiem szczerze, że ilości wychodzą 200, 400 działek, koszt zakupu to jest 

około 2,5 tysiąca złotych za to, natomiast wartość rynkowa 40 tysięcy złotych, stąd będziemy 

wiedzieć, dlaczego to się ludziom opłaca i chcą się tym zajmować. Mamy natomiast sytuacje 

też takie, że mężczyzna, którego zatrzymano, stwierdził też, że wie, że to kupił i to jest na jego 

użytek, miał zamiar to zażyć. Nie wiem jak można zażyć 200 porcji. Było dwóch mężczyzn, 

którzy byli jako świadkowie i stwierdzili, że oni od niego nic nie dostawali. Mało tego, tylko 

jak wydaliśmy decyzję administracyjną, to od razu uruchomił się adwokat, czyli proszę Państwa 

musiało to być wprowadzane do obrotu, skoro takie osoby stać na adwokata, który natychmiast 

odwołuję się od naszych decyzji.”  

 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Pani dyrektor, bardzo mocno zaniepokoiły mnie 

tematy poruszane w pierwszym punkcie. Jeżeli chodzi o te szczepienia, ja sobie tak pomyślałem 

w pewnym momencie, że chcielibyśmy w jakiś sposób Pani dyrektor i Pani załodze pomóc i 

nie wiemy na tą chwilę, ja sam nie wiem jeszcze jak. Czy uważa Pani, że słusznym, bo chcemy 

z dobrymi intencjami wyjść do Pani, byłoby dobrze, gdybyśmy poświęcili jedno wyjazdowe 

posiedzenie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych właśnie tym szczepieniom, by Pani ze 

swoimi pracownikami nam powiedziała gdzie tkwią główne problemy i wtedy my, którzy 

zapoznamy się z tym tematem, będziemy mogli może Pani i Pani załodze w sposób istotny 

pomóc.” 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej Agnieszka DYBAŁA-

KAMIŃSKA, cytuję: „Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, bo będziemy mogli bardziej 

obrazowo pokazać materiał, jak wygląda problem. Natomiast jest jeden podstawowy i 

moglibyśmy na tej Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych to ewentualnie rozwiązać, 

ponieważ na naszym terenie jest lekarka, która ewidentnie promuje nieszczepienie się, ale to 

jest temat właśnie na komisję.”  

 

Radny Wiesław WANIAS, cytuję: „Dziękuję ślicznie. To ja z Panią dyrektor będę w 

kontakcie i się umówimy na posiedzenie wyjazdowe.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja właściwie nie mam pytania, tylko chciałem 

podziękować Pani dyrektor za to zaangażowanie, szczególnie w tą walkę z dopalaczami, bo 

wiem, że to nie jest główne zadanie jednostki, którą Pani kieruje. Ale ja też przyznam, po tym 

wystąpieniu, po tej prezentacji, którą miałem przyjemność obejrzeć podczas konwentu wójtów 

i burmistrzów, nie wiem, być może powinniśmy jako radni ją też wszyscy zobaczyć, bo 

rzeczywiście zmienia punkt myślenia, szczególnie mój zmieniło o pewnych rzeczach. I 

rzeczywiście to wtedy też Pani tak wyraźnie akcentowała i powiedziała, które rzeczy 

powinniśmy pokazywać rodzicom, które dzieciom, że niektóre rzeczy pokazywane dzieciom 

stałyby się pewnego rodzaju promocją nawet tych rzeczy. Wiem, że ma Pani w to wgląd taki 

głęboki, za co bardzo serdecznie dziękuję, natomiast z tamtych rzeczy, rzeczywiście z tamtej 

prezentacji zostały mi dwa takie fakty w głowie. Pierwszy, to ta dostępność, czyli to, że po 

wejściu w Internet i zamówieniu dopalaczy w Koninie, robiąc to teraz tutaj i zamawiając to na 

stronie holenderskiej, możecie Państwo, tak jak Pani Dyrektor mówiła, możecie mieć ten 

dopalacz u siebie w domu w ciągu godziny. Dla mnie to była taka informacja szokująca, 

przyznam szczerze, że porażająca. Nie byłem świadomy, jak mocno rozwinięty musi być rynek 
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dystrybucji i sieć tych dilerów, tych morderców można by prawie powiedzieć, że tak szybko 

ten towar może się znaleźć na miejscu w mieszkaniu. Zamawiając przez Internet na stronie 

holenderskiej w godzinę jest w domu. Tak to wygląda, przez serwer holenderski, oczywiście 

jakby na stronie, która jest umieszczona. I ta rzecz rzeczywiście jest wstrząsająca, bo widać, że 

jest mnóstwo pracy i tak jak mówił Pan Przewodniczący, jeśli byłaby gdzieś przestrzeń, w 

której my możemy pomóc jako radni, czy jako samorząd, to rzeczywiście wszędzie tam trzeba 

to robić. Chwilę potem jak była ta prezentacja i rzeczywiście mówiła Pani o tym punkcie była 

akcja Policji. Czy ona skuteczna będzie, czy nie, to pewnie się okaże z czasem.  

Ten drugi fakt, o którym chciałem powiedzieć, to jest to, co mnie zaszokowało, że 

osoba, która posiada przy sobie dopalacz jest właściwie bezkarna. Można mieć gram 

marihuany, nie wiem od jakiej ilości się też zaczyna, ale generalnie nie można przenosić ze 

sobą jakiejkolwiek ilości narkotyku marihuany, czy jest to twardy, czy miękki narkotyk, 

natomiast można nosić przy sobie dopalacze i nic się nikomu nie dzieje. I to jest szokujące, że 

tutaj cały czas nie można zmian wprowadzić w prawie, ale ja wiem też jak trudno wprowadzić, 

bo właśnie jak się co chwilę coś zmienia i przestępcy cały czas są o krok przed zmianami 

prawnymi, to tak pewnie to funkcjonuje.” 

 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Pani dyrektor ja pamiętam naszą dyskusję chyba 

sprzed roku i pamiętam taki problem, który dzisiaj Pani rozwiała, a mianowicie, że brakowało 

tych pieniążków na badania, że to było tak obciążające budżet. Czy w tej nowej formule, w 

której jak rozumiem Komenda Miejska Policji uczestniczy w tym takim pierwotnym badaniu, 

czy rzeczywiście ta sytuacja finansowa się polepszyła i nie jest tak, że Państwa działania są 

nadal zablokowane przez te problemy związane z brakiem środków.” 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej Agnieszka DYBAŁA-

KAMIŃSKA, cytuję: „Jeżeli wchodzimy na obiekt i w momencie kiedy my zabieramy towar, 

to my ten towar badamy tutaj. Zmniejszyliśmy sobie koszty w ten sposób, że do tej pory 

badaliśmy tak jak prokuratura, czyli praktycznie każdy związek zatrzymany. W tej chwili, jeżeli 

związek jest zatrzymywany w tym samym miejscu, a tutaj mieliśmy cały czas punkt ten sam i 

jest ta sama nazwa, to jeśli jest raz przebadany, to powołujemy się na te badania, czyli nie 

badamy kolejny raz, tak jak przy narkotykach, co też nam znacznie zmniejszyło koszty z 20-

stu paru tysięcy złotych na 9 tysięcy złotych. Natomiast gro związków, które do nas trafiają od 

osób fizycznych, właśnie takie, które posiadają, te z Policji, z badań tutaj z Wojewódzkiej 

Komendy i faktycznie my te badania, ponieważ są już raz, to uważamy, że nie ma sensu 

ponosić, bo te badania są dla nas wiarygodne. Jedynie co, to laboratorium to jest znajduje się w 

wykazie laboratoriów uprawnionych do badania środków zastępczych, w związku 

z powyższym wystąpiliśmy z taką interpretacją, czy laboratoria, zwłaszcza to centralne 

laboratorium kryminalistyczne, jest w stanie nam te badania jakby zatwierdzać, czyli podpisać 

się i uwierzytelnić nam swoją pieczątką. I to jest znacznie niższy koszt, ze względu na to, że 

badanie jednego dopalacza to jest około 700 złotych, natomiast za 180 do 200 złotych mamy 

uwierzytelnienie badań Komendy, co też nam znacznie zmniejsza koszty. Jeszcze jedną rzecz, 

którą zmniejszyliśmy sobie koszty, to jeżeli nie mamy dowodów wprowadzanie do obrotu, 

a takich postępowań mamy coraz więcej, to my nie uwierzytelniamy nawet, tylko stwierdzamy, 

że skoro nie mamy kogo i jak ukarać, niestety jest to śmieszne, ale nie mamy, jedynie co, to 

orzekamy i na podstawie wyników Komendy Policji.”  
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Radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Czy zdarza się, że te środki, które Państwo 

skonfiskujecie, to są środki, które są wpisane na tą listę środków zakazanych, czy to jest tak, 

jak wcześniej, ten wyścig na zasadzie dodawania kolejnych substancji, żeby rozszerzyć 

związek chemiczny i żeby zmienić jego właściwości.” 

 

 Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej Agnieszka DYBAŁA-

KAMIŃSKA, cytuję: „Od 2010 roku do 2015 roku, kiedy inspekcja sanitarna badała i w 2015 

weszły nowe substancje psychoaktywne, to wykaz się poszerzył o 101 substancji, to jest już 

dość duży i większość tych substancji, które w 2017 zabieraliśmy, to były właśnie nowe 

substancje psychoaktywne. Nieliczne z nich były analogami tych substancji, klasyfikowane 

jako środki zastępcze, czyli myk zrobiony właśnie o ten krok do przodu, czyli podstawnik jakiś, 

ale głównie dominowały tutaj z nowych substancji psychoaktywnych, z wykazu 101 tych 

substancji.” 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Nie byłbym 

sobą, gdybym nie zauważył, że często się spotykamy z naszym Komendantem Straży Miejskiej, 

ale musimy też tutaj zapytać, taki jest, może nie tyle, że nowy problem, tylko tak nabierający 

coraz większego znaczenia, smog. Jakie my mamy ewentualnie teraz możliwości, bo już 

przypomnę, że raz zostaliśmy w telewizji wymienieni jako jeden z tych najgorszych okręgów, 

gdzie powietrze jest zatrute. Czy możemy liczyć, że coś zrobimy w tym temacie i czy Pan 

komendant jest w stanie dziś nam powiedzieć jakie są możliwe próby, które są w tej chwili 

robione, bo jeszcze jest okres zimowy, jeszcze jest okres palenia. Nie jest to łatwy problem, nie 

mając żadnych przyrządów do tego, ale co jest w stanie nasza Straż Miejska zrobić? Jeżeli ma 

Pan oczywiście Komendant jakieś inne problemy, które by nas mogły tutaj dotyczyć, w czymś 

pomóc albo coś, to bardzo prosimy krótko.” 

 

Komendant Straży Miejskiej Mieczysław TORCHAŁA, cytuję: „Jeżeli chodzi 

o działania nasze w tym kierunku, to faktycznie od ubiegłego roku od października 

podejmowaliśmy już interwencję. W tym zakresie zmieniły się trochę poglądy na temat ustawy 

o ochronie środowiska, albowiem to w październiku ubiegłego roku ministrowie z Ministerstwa 

Ochrony Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie mogli jakoś 

znaleźć konsensusu, żeby się dogadać, jak interpretować artykuł w ustawie ochrony 

środowiska, dający upoważnienie do kontroli w tym zakresie, albowiem tam był zapis tego 

typu, że można wprowadzić kontrolę przy udziale biegłego i to ograniczało pole naszego 

działania. Z chwilą jak ten konsensus został w jakiś sposób między nimi uzgodniony i taka 

opinia do nas trafiła, z której wynika, że my jako straż, oczywiście w imieniu Pana Prezydenta, 

bo takie upoważnienie od Pana Prezydenta żeśmy uzyskali, bo Pan Prezydenta ma to 

uprawnienie, które może scedować na swoje służby, to uprawnienie zostało na nas skierowane 

i upoważnieni strażnicy posiadają i w godzinach od godziny 6 do godziny 22, bez udziału tego 

biegłego, tego typu kontrolę możemy prowadzić. Nie możemy prowadzić kontroli na terenie 

zakładu pracy, czy też po godzinie 22, albowiem wówczas już ten wymóg jest udziału osoby, 

która ma określone kwalifikacje w tym zakresie. W tym roku żeśmy przeprowadzili, na 

podstawie różnych zgłoszeń, 35 kontroli palenisk, czy też pomieszczeń, gdzie składowany jest 

węgiel, czy też środki opałowe. Z tych 35 kontroli w czterech miejscach stwierdziliśmy 

nieprawidłowości i zastosowano trzy postępowania mandatowe. Jedna osoba została pouczona 

z uwagi na to, że dotyczyło to starszej Pani, której nie stać było na to, żeby ten mandat jej 

zaproponować i żeby musiała płacić. W pozostałych sytuacjach nie stwierdzaliśmy żadnych 
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nieprawidłowości, to nie znaczy, że tych nieprawidłowości tam, gdybyśmy szczegółowe 

badania prowadzili, np. badania chemiczne, to w konsekwencji by się okazało, że węgiel, który 

jest zastosowany do opału, czy nawet drewno niewłaściwie wysuszone też stwarza określone 

zagrożenie, określone wyziewy, które nie powinny być. My jednak nie możemy kwestionować 

węgla, który jest w sprzedaży powszechnej, drewna, które jest w sprzedaży. My możemy tylko 

zwracać uwagę na tego typu artykuły, które wizualnie widać, że nie powinny być spalane. 

W tych czterech sytuacjach, gdzie stwierdziliśmy nieprawidłowości, nie znaczy, że tam było 

palone odpadami komunalnymi typu plastiki, guma i tak dalej, bo takie zarzuty przede 

wszystkim powstają. W tych punktach, to co strażnicy ujawnili, to tylko to, że były pocięte 

deski polakierowane po jakiś tam meblach, szafach i tak dalej, które były przeznaczone do 

palenia i te osoby przyznały, że to spalają, w związku z tym te restrykcje z naszej strony tego 

typu były. W dalszym ciągu będziemy prowadzić te kontrole. Jestem po rozmowach też z Panią 

kierownik Wydziału Ochrony Środowiska. Ustaliła, że będzie można z jej środków prowadzić 

ewentualne badania, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jedno badanie, gdybyśmy zdecydowali się na 

przeprowadzenie tego typu badania, jedno badanie kosztuje 800 złotych, a więc ktoś by musiał 

te koszty ponosić. Jeżeli się zdecydujemy na tego typu działalność, to jedynie w takiej sytuacji, 

gdzie ktoś będzie kwestionował fakt spalania tych odpadów komunalnych, a będziemy pewni, 

że z pewnością poprzez tą próbkę wysłaną do badania będą ujawniane określone 

nieprawidłowości w tym zakresie.” 

 

Radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Przed komisją skończyła się 

poważna konferencja na temat właśnie smogu i to nie tylko w Koninie, ale generalnie smogu 

w kraju. Nasz kraj jest przodujący, jeśli chodzi o nierozwiązanie tych problemów, a zacząć je 

trzeba od decyzji związanych z dopuszczeniem odpowiedniego węgla i odpowiednich piecy do 

stosowania. Jeżeli u nas można korzystać z tak zwanych kopciuchów, to znaczy, że zgadzamy 

się na smog zimą i nie ma co dyskutować. I teraz, jeśli wczoraj, czy przedwczoraj słyszałam, 

że lobby węglowe mocno naciska na parlamentarzystów, aby zamiast ograniczyć, czy 

wprowadzić te normy jakościowe na węgiel, preferować jakieś filtry montowane w kominach 

indywidualnych, co jest kompletną bzdurą, ponieważ ten filtr domowej roboty, czy jakiś inny, 

to jest kolejne lobby jakieś producentów filtrów, którzy wciskają ludziom kit, że jakiś filtr na 

kominie coś tam wychwyci. To jest proszę Państwa problem Polski, to jest problem naszego 

całego kraju i dzisiaj na konferencji widzieliśmy, że wcale Konin nie przoduję. Przodują takie 

miejscowości, które są dużymi aglomeracjami jak Kraków, Poznań, Łódź. Wszystkie te duże 

miasta, te duże aglomeracje, to są podstawowe miejsca i tłumaczenie, że można pójść w dwóch 

kierunkach i albo stawiać w takich miastach oczyszczacze powietrza, tak jak w Krakowie, ale 

w zasadzie powinniśmy iść w kierunku eliminowania źródeł, a nie eliminowania skutków. Tak 

że problem jest, trzeba się stosować do tego prawa, które jest, korzystać z tych możliwości. Ja 

się tu z kolegą zgadzam, że trudno starszej Pani odmówić palenia zapasów węgla, który 

zgromadziła dla niej rodzina, bo to jest jedyne jej źródło ogrzewania, w związku z tym trzeba 

czekać na rozwiązania bardziej systemowe.”  

 

Komendant Straży Miejskiej Mieczysław TORCHAŁA, cytuję: „Może jeszcze dodam, 

jeżeli chodzi właśnie o ten węgiel do spalania u tej Pani, to akurat stwierdziliśmy, że ma zapasu 

węgla drzewnego jeszcze na kilka lat do przodu.”  

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Chciałbym 

jeszcze prosić o zabranie głosu przez Pana komendanta placówki Straży Granicznej majora 
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Roberta Kaczmarka, ponieważ tak rzadko mamy możliwość gościć Pana komendanta u siebie. 

Wiemy, że nasze środki przeznaczane na placówkę Straży Granicznej nie są powalające i trudno 

mówić, żebyśmy coś w zamian musieli otrzymywać, ale jakieś ciekawostki z pracy Pana służby 

na naszym terenie?” 

 

Komendant Straży Granicznej major Robert KACZMAREK, cytuję: „Jak Pan to 

określił, w skali może budżetu miasta nie są to środki powalające, ale dla naszej służby, dla 

mojej placówki są to środki bardzo przydatne, więc tutaj ja bym może nie bagatelizował 

wielkości tych pomocy. Jeżeli chodzi o Straż Graniczną i jej działalność na terenie Konina 

i okolic, to ona skupia się na dwóch takich zasadniczo zagadnieniach, pierwsze może zacznę 

od mniej istotnego z punktu widzenia Straży Granicznej, jest to obrót wyrobami akcyzowymi. 

Jest to zagadnienie ważne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, jednakże nie jest to zadanie 

dla nas priorytetowe. Mamy takie uprawnienia, jednakże odległość od Kalisza do Konina 

i obecności chociażby Policji, a staramy się współpracować ze wszystkimi służbami, żeby nie 

wchodzić sobie w paradę, nie zabierać sobie tych sukcesów, bo to nic dobrego z tego nie 

wychodzi. Dlatego nie jest to zadanie nasze jakieś super priorytetowe i z tego też względu, 

jeżeli porównać wyniki osiągnięte przez placówkę, jeżeli chodzi o rok 2017, w porównaniu do 

2016 roku, były troszeczkę gorsze. Do tego jeszcze można dołożyć ewentualnie kłopoty 

kadrowe, które w zeszłym roku mieliśmy i to tak ta sprawa wyglądała z tego względu. 

Druga rzecz i drugi obszar taki nasz priorytetowy, to są cudzoziemcy, bo Straż 

Graniczna została do tego powołana i do zwalczania różnego rodzaju zjawisk związanych 

z cudzoziemcami. I tutaj, jeżeli chodzi o Konin, to ma takie położenie dosyć ciekawe jeżeli 

chodzi o naszą służbę, bo w pobliżu mamy autostradę A2, mamy też linię kolejową, która łączy 

wschód z zachodem i tutaj oczywiście mam na myśli ten zachód zagraniczny. To doskonałe są 

szlaki na przemieszczanie się cudzoziemców i nie mamy tutaj żadnych problemów, jeżeli oni 

się przemieszczają, przebywają na terenie naszego kraju legalnie, natomiast niestety nie 

wszystkie podróże są tutaj legalne. Diagnozujemy różnego rodzaju zjawiska, które się tutaj 

pojawiają. Staramy się między innymi zwalczać takie zjawisko, które tutaj powiedzmy pod 

koniec zeszłego roku zaczynało troszeczkę obumierać, ale to dzięki działaniu między innymi 

moich kolegów z granicy wschodniej. Jest to składanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy 

tylko i wyłącznie to po, aby przedostać się do krajów Europy Zachodniej, to jest takie 

podszywanie się. Cudzoziemcy w ogóle nawet często gęsto nie wiedzą, co to jest status 

uchodźcy, co oni chcą. Ich celem jest ta Europa Zachodnia i żeśmy podejmowali właśnie 

wspólnie z kolegami takie działania w celu ograniczenia tego zjawiska. Ono zostało bardzo 

mocno ograniczone. Tutaj nacją taką przodująca, jeżeli chodzi o tą sferę, to byli obywatele 

Rosji, narodowości czeczeńskiej i koledzy bardzo mocne takie sito założyli na granicy 

wschodniej, a dodatkowo my filtrowaliśmy na szlakach kolejowych i również na autostradzie 

A2 mocno kontrolowaliśmy te osoby, czy dotrzymują warunków pobytu, które są na nich 

nałożone, bo cudzoziemiec ubiegający się o status uchodźcy, który jest w procedurze, on nie 

może sobie tak podróżować gdzie chce i jak chce po całej Europie, bo przepisy nakładają na 

niego ograniczenia. I tutaj staraliśmy się wykorzystać właśnie też te przepisy do tego, żeby 

zapobiegać tym wyjazdom, bo później to kreuje w jakimś sensie, w połączeniu z falą 

migracyjną, wiadomo, z którą mieliśmy, mamy od jakiegoś czasu do czynienia z Afryki 

Północnej, kreuje jakiś tam wizerunek tego, jak służby migracyjne pracują, między innymi jak 

pracują nasze służby migracyjne. 

 Kolejnym aspektem są naruszenia w zakresie podejmowania i wykonywania pracy 

przez cudzoziemców. Takim największym problemem i tutaj na naszym obszarze, na obszarze 



14 
 

tutaj Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej były nadużycia związane z oświadczeniami 

o zamiarze powierzenia pracy, bo przepisy stworzone w celu ułatwienia zatrudniania 

cudzoziemców, jednakże tak kolokwialnie mówiąc, bardzo dziurawe i to stwarzało bardzo dużą 

możliwości do nadużyć i tutaj staraliśmy się zwalczać to zjawisko. Jednakże powiem, że jeżeli 

chodzi o Konin, a tak w ogóle o powiat koniński, tutaj to zjawisko jakoś mocno nie występuje, 

nie ujawniliśmy jakiejś tam dużej ilości naruszeń w tym zakresie. Natomiast pojawiło nam się 

coś dość zupełnie nowego i dotyczyło to też takich krajów nazwijmy to niebezpiecznych 

Bangladesz, Indie, Pakistan, pojawiło się takie nowe zjawisko jak turystyka pobytowa. 

Cudzoziemcy z tych krajów, jak wiadomo są to kraje podwyższonego ryzyka, jeżeli chodzi 

o terroryzm, przyjeżdżają na wizach turystycznych, najczęściej to są wizy turystyczne z krajów 

Europy Zachodniej. I pojawiają się tutaj u nas i waśnie tutaj bardzo mocną współpracę 

podjęliśmy z Delegaturą Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, bo zostało zdiagnozowane takie 

zjawisko, że oni tutaj przyjeżdżają i składają wnioski. Ta współpraca zaowocowała tym, że 

właśnie kilka osób i to ona właśnie ta współpraca, że tak powiem, podniosła nam słupek, jeżeli 

chodzi o zatrzymania na terenie Konina, bo właśnie podjęliśmy współpracę, nawet Urząd 

Wojewódzki nam tutaj udostępnił pomieszczenie, żebyśmy mogli wykonywać swoje czynności 

w lepszych warunkach i sprawniej, tak że to takie kilka właśnie takich zatrzymań było. 

I dodatkowo oprócz tego to nasze takie zadanie jeszcze, które jest realizowane, to są wywiady 

środowiskowe, jeżeli chodzi o cudzoziemców, którzy mieszkają tutaj i starają się o tytuł 

pobytowy i też takie wywiady realizujemy na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, który takie tytuły 

pobytowe wydaje, decyduje o tym, czy taki cudzoziemiec może zamieszkać tutaj u nas na 

dłużej. Są to tytuły, które są wydawane na rok i więcej. Jest to dosyć istotna sprawa, bo jeżeli 

taki cudzoziemiec raz już dostanie tytuł pobytowy, to jeżeli mocno w kolizję z prawem nie 

wejdzie, to on już tutaj zostaje, a wywiady pobytowe, wywiady środowiskowe mają właśnie 

zapobiec, wspomóc niejako Wojewodę Wielkopolskiego, bo na jego rzecz najczęściej te 

wywiady są realizowane, w podjęciu prawidłowej decyzji, udzielić takiego tytułu czy nie.” 

 

 Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Na pewno 

w znacznym stopniu nam Pan komendant przybliżył tą tematykę. Jest jeszcze z nami Pani 

prezes TIO Anna Lewandowska, nie wiem czy Pani prezes, my znamy Pani działalność bardzo 

szeroko i generalnie nie wiem, czy chciałaby Pani zabrać głos? Również Pani dyrektor Anna 

Kwaśniewska, która też jest tutaj w tym opracowaniu ze swoim materiałem, to też wiemy, że 

dzisiaj będzie zabierać wielokrotnie głos, więc nawet proszę nie myśleć, że Pani tu udzielimy 

w tej chwili głos. I oczywiście Pan dyrektor Grzegorz Pająk, który też jest w tym opracowaniu, 

ale jest on na bieżąco z nami i te wszystkie zagadnienia znamy.” 

 

Prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich Anna LEWANDOWSKA, cytuję: 

„Szanowni Państwo bardzo dziękuję za zaproszenie. TIO złożyło obszerne sprawozdanie 

z działań, jakie podejmujemy w celu zapewnienia przede wszystkim dzieciom i młodzieży 

bezpieczeństwa i swoimi działaniami statutowymi wpisujemy się w program, który realizuje 

samorząd Miasta Konina. Ja powiem tak, prowadzimy na terenie miasta placówki wsparcia 

dziennego i stawiamy na szeroko rozumianą profilaktykę tę podstawową, bo wszyscy Państwo 

doskonale wiecie, że o wiele lepiej jest zapobiegać i prowadzić takie działania prewencyjne, 

niż później ponosić koszty leczenia. W naszych świetlicach, bo to jest bardzo ważne, ponieważ 

tydzień temu zapoznałam się z raportem, który opracowała Pani dyrektor Katarzyna Łukowska, 

ona jest zastępcą dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Z tego raportu wynika, że na 1800 samorządów gminnych, samorządów terytorialnych, 
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niespełna 400 jednostek właściwie wydatkuje środki przeznaczone na profilaktykę i ja tutaj 

cytując za tymi badaniami, chciałam powiedzieć, że to dotyczy realizacji w placówkach 

oświatowych i w placówkach wsparcia dziennego programów, które są rekomendowane przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji czy Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, czy stowarzyszenie, które się zajmuje problemami szeroko rozumianej 

narkomani czy innych uzależnień od innych środków psychoaktywnych. Chciałam powiedzieć, 

że jeśli chodzi o moją organizację, którą mam przyjemność reprezentować, to my tylko takie 

rekomendowane programy realizujemy w tej naszej profilaktyce. My mamy takie możliwości, 

że na zakup tych drogich programów, bo to są dosyć drogie rzeczy, to są już tysiące złotych, 

pozyskujemy środki na przykład z Urzędu Marszałkowskiego i są to środki bardzo duże, które 

oczywiście jako organizacja pozarządowa realizujemy na terenie miasta Konina. Czyli to jest 

taki nasz wkład w to, co też z samorządu otrzymujemy i te programy są realizowane 

z powodzeniem. Ja mam prawo do upowszechniania i do realizowania tych programów i w 

wielu szkołach ten program realizuję, ale powiem niestety ze smutkiem, nie wszystkie szkoły 

są tym zainteresowane. Moim takim marzeniem byłoby, żeby te programy, które mam, a to jest 

na dzień dzisiejszy 4 autorskie programy środowiskowe i profilaktyka i teraz przymierzam się 

do kolejnego programu dotyczącego nauki zachowania, który jest też programem 

rekomendowanym. Nasze działania są cykliczne, bardzo rzetelnie staramy się wydatkować 

wszystkie środki publiczne. Oprócz edukacji proponujemy dzieciom zajęcia rekreacyjne i tutaj 

cały czas korzystamy z basenu, z kręgli, korzystamy z dóbr kultury, współpracujemy 

z instytucjami kultury i sportu i wszystko po to, żeby dzieciom i młodzieży, a przede wszystkim 

dzieciom pokazać jak najlepsze alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, bo tak 

naprawdę to o to chodzi. Im będzie więcej takich miejsc, takiej przestrzeni, w której młody 

człowiek będzie się czuł gospodarzem, będzie mógł spędzić czas przy herbatce, przy ciasteczku 

i zobaczy, że naprawdę ten świat jest tak piękny i można robić tyle wspaniałych rzeczy, 

to naprawdę proszę Państwa wiele problemów nam się samych rozwiąże. Dlatego do 

szanownych Państwa radnych ukłon, uśmiech, życzenia świąteczne i takie bardzo szczere 

proste słowa: nie żałujcie na profilaktykę, bardzo Was o to proszę w imieniu wszystkich 

organizacji pozarządowych. Wesołych Świąt dziękuję bardzo i jeśli są do mnie jakieś pytania 

to bardzo proszę.” 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Jeszcze raz 

bardzo serdecznie chciałbym wszystkim Państwu podziękować za przygotowane materiały oraz 

Panu kierownikowi Andrzejewskiemu, szefowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego, za zebranie tych wszystkich materiałów, opracowanie całego dokumentu. My 

tego materiału nie głosujemy, przyjmujemy to sprawozdanie i będziemy to jeszcze raz 

prezentować oczywiście na sesji w środę, w przyszłym tygodniu”. 

 

Radni nie mieli innych pytań. 

     

  

Komisja Praworządności zaopiniowała sprawozdanie cząstkowe z realizacji 

„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2017 pozytywnie. 
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Pkt 6 

Raport z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina za 2017 

rok. 

 

Głos zabrała Jolanta STAWROWSKA kierownik Wydziału Spraw Społecznych, 

cytuję: „Zgodnie z obowiązkiem jaki nakłada na nas ustawa o przeciwdziałaniu narkomani co 

roku Wysokiej Radzie przedstawiamy do końca marca raport z realizacji przeciwdziałania 

narkomanii. Nasz program obejmuje lata 2015-2018. W tym roku jesienią będziemy 

opracowywać nowy program na następne lata. Tutaj, jak Państwo na pewno zauważyli, 

skoncentrowaliśmy się na profilaktyce. Dyskusja, która była w pierwszej części dotycząca 

dopalaczy tylko potwierdza, że jest to dobry kierunek, mimo, że trudno oczekiwać jakiś 

spektakularnych efektów, że coś będzie widoczne. Po prostu cieszy mnie to, że co roku więcej 

pieniędzy przeznaczamy na te programy profilaktyczne, które konsekwentnie są realizowane. 

To są rekomendowane programy, czyli sprawdzone przez psychologów, przez specjalistów od 

psychoterapii. Więcej pieniążków daliśmy w 2017 roku na program realizowany przez 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem”, to jest szkolna interwencja profilaktyczna, 

dwukrotnie więcej, dzięki temu mogli objąć swoją pracą dwa razy więcej szkół. Nowy program 

wprowadził MONAR. Po kilku latach MODN powrócił do programu szkoła wychowawców 

i nauczycieli. Mam nadzieję, że będą kontynuować, na razie było niewiele osób. Ale 

chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tutaj są bardzo ważne programy, które pozwalają 

pracować jednocześnie z uczniami, z rodzicami i nauczycielami, bo jak się okazuje, bardzo 

ważną rzeczą jest „uzbrojenie” rodziców, a także nauczycieli, w tę wiedze, kiedy w 

odpowiednim momencie zareagować, jak zauważyć te pierwsze symptomy, że się coś źle 

dzieje. Ja też rozmawiałam z Panią Małgorzatą Malarek z tego Stowarzyszenia Integracji 

Społecznej „Razem”, mówiła o kilku przypadkach, gdzie po takich zajęciach warsztatowych 

rodzice zaczęli szukać kontaktu z pedagogami szkolnymi. Naglę się zorientowali, że może coś 

co nie jest niczym takim poważnym, może nawet nie zwracali na to uwagi, to okazało się, że to 

już był ten moment, kiedy trzeba było już iść z dzieckiem do terapeuty. I to jest jeśli chodzi o 

sprawę dostępności do dopalaczy, to właśnie młodzież jest tak kreatywna. Właśnie na tej 

konferencji, która była zorganizowana przez policję opowiadano, że nie jesteśmy w stanie my 

jako dorośli przebić się z tą pomysłowością, jeżeli chcą zdobyć narkotyki. I jeszcze 

najważniejsze jest to, że przez profilaktykę, która będzie prowadzona przez dłuższy czas, nie 

jednorazowo, ale przynajmniej przez kilka tygodni, miesięcy, żeby próbować wpłynąć na ich 

świadomość, bo to jest jedyne wyjście, żeby oni wiedzieli, że nie warto i jakie to są szkody. 

Tutaj myślę, że mamy szansę, bo w tym roku to się zaczyna, niektóre programy związane z 

działaniem przeciw alkoholizmowi wiążą się też również z tym uzależnieniem od narkotyków. 

I tutaj jest bardzo ciekawy program, który jest prowadzony przez to stowarzyszenie razem 

z programem FAS, to jest Program RAD, chodzi o zerwane więzi. Problem jest o tyle trudny, 

że nie jest to program popularny w Polsce, on dopiero przychodzi do nas z zagranicy. Są dwa 

ośrodki z tego co wiem Gdańsk i gdzieś w Małopolsce. Jakby Państwo zauważyli w tej strategii, 

którą mamy opracowaną, w zeszłym roku to kilkakrotnie w tych ankietach powtarza się, 

w odpowiedziach od młodzieży problem takiej pustki emocjonalnej, która właśnie ich nakłania 

do sięgnięcia po jakiś narkotyk, czy nawiązywania znajomości z takimi grupami społecznymi. 

Jest to bardzo ważna rzecz, mamy ogłoszony konkurs, co roku będziemy to robić. Trochę 

więcej osób zgłosiło się do Monaru, ale proszę zwrócić uwagę w tych danych o ile w zeszłym 

roku było więcej porad telefonicznych, to teraz więcej osób przychodzi. Co jest istotne, że jakaś 

świadomość do nich dociera. Nie jest pocieszeniem, że większym problemem w Koninie jest 

uzależnienie od alkoholu, nie tyle od narkotyków, co od alkoholu, ale musimy cokolwiek robić. 

Chce jeszcze powiedzieć, że co roku mamy więcej pieniędzy na te programy. W roku 

2017 było to już ponad 100 tys. zł, w tym roku będziemy mieli 106,5 tys. zł. Tak że jesteśmy 
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otwarci na propozycje również pedagogów szkolnych. Ja czekam, bo pamiętam, że w grudniu 

była u mnie Pani, która deklarowała, że kilku pedagogów z kilku szkół chce prowadzić wspólny 

program. Może po świętach przyjdą, a jak nie to sama się odezwę, zapytam się co się dzieje, 

bo program był dość ciekawy. Mam nadzieję, że na tego typu działania pieniądze zawsze się 

znajdą. Jeśli chodzi o współpracę z poradniami, to nie ma żadnych przeszkód, kto przychodzi 

do nas po jakąś poradę, z reguły są to osoby, które okazuje się, że przy okazji uzależniania 

alkoholowego mają problemy z narkotykami. Są bardzo ciężkie uzależnienia, bardzo ciężkie 

do leczenia, te krzyżowe. Ale kierujemy, mamy bazę danych udostępniamy, kontaktujemy, 

jeżeli trzeba nawet umawiamy, tak że robimy co w naszej mocy. Jeszcze raz powtórzę, 

najważniejsza jest systematyczność, nawet jeśli się wydaje, że jest to sprawa beznadziejna, bo 

dopalacze rzeczywiście się rozeszły, teraz zamiast w sklepie można w prywatnych 

mieszkaniach są punkty, o których nawet nie wiemy, trudno to opanować. Ale wydaje mi się, 

że te działania w szkołach one powinny być prowadzone non stop.”                              

 

Przewodnicząca Komisji edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, 

cytuje: „Ja czasami odnoszę wrażenie, że my stosujemy te programy, one powstają, wszyscy 

się tak starają, a i tak nie docieramy do tych ludzi, do ich świadomości, nawet w tym materiale, 

tu gdzie była informacja o Towarzystwie inicjatyw obywatelskich. Czyli są pieniądze na 

projekt, jest oferta skierowana do iluś tam rodzin z problemem alkoholowym, a zgłasza się 

tylko kilka. W związku z tym jest pytanie. Zgłaszają się, bo twierdzą rodzice, że ich ten problem 

nie dotyczy, że w ich rodzinie nie ma patologii. Jakaś dysfunkcja jest, ale trzeba dotrzeć do tych 

rodziców przede wszystkim.” 

 

Jolanta STAWROWSKA kierownik Wydziału Spraw Społecznych, cytuję: „Te 

programy są prowadzone przez szkolną interwencję i to co robi też MONAR, to są właśnie 

warsztaty z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Faktem jest, że jeśli rodzic powie, że go to 

nie dotyczy, z reguły rodzic wie, że go to dotyczy, jak już jest ogromny problem. Bo też znamy 

przypadek jednej z mam, która robiła straszną awanturę, że nauczyciele czepiają się dziecka, 

że dziecko jest szykanowane, że coś było podrzucone. Dopiero kiedy w domu się okazało, że 

pewne rzeczy zaczęły ginąć, że zaczęli przychodzić koledzy i kiedy jej ta „zasłona z oczu 

spadła”, było już za późno, dzieciak nadawał się już do ośrodka, nawet już nie do leczenia 

ambulatoryjnego.”     

 

Radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Ja tu bym się nie zgodziła ze stwierdzeniem 

koleżanki Elżbiety, że rodzice nie są świadomi właśnie tego, że dziecku jest potrzebne leczenie. 

Myślę, że oni w pewnym momencie są doskonale świadomi tego. Tylko od tej świadomości do 

podejmowania działania, obnażania się jest bardzo długa droga. W momencie, kiedy sytuacja, 

kiedy wymyka się już zupełnie spod kontroli właśnie w domu rodzinnym i ten człowiek 

przychodzi, bo przede wszystkim wiadomo, że stereotypy powodują, że kontakt z 

psychologiem, pedagogiem to już jest przekroczenie jakiegoś progu, a co dopiero jeżeli 

mówimy o ośrodku MONAR, jeżeli mówimy o programie profilaktyki. Ja prowadząc grupę 

PAT już teraz obserwuję sytuację, że tych ludzi traktuje się różnie. Rodzic chce zazwyczaj 

załatwić sprawę z wychowawcą i dopóki sytuacja de facto nie dzieje się drastyczna, nie 

angażuje się w działania policja, to myślę, że cały czas mimo to, że jest świadomy, są rodzice 

świadomi, są to przeważnie pokolenia uzależnień, więc wiedzą czym niestety się kończą takie 

sytuacje, ale czekają do samego końca.”       

 

Z-ca prezydenta miasta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja dziękuję, że tutaj Pani kierownik 

mówi o inicjatywie pedagogów. Zobowiązuję Pana Piotra Piekarczyka, żeby doradca 

metodyczny MODN, który jest liderem grupy pedagogów szkolnych jutro się z Panią 
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skontaktował. Jeżeli trzeba będzie, to roześlemy informacje, bo jeżeli byłaby oddolna grupa 

programu ukierunkowanego, to dobrze, żeby to w miarę szybko przygotować.” 

 

Jolanta STAWROWSKA kierownik Wydziału Spraw Społecznych, cytuję: „Chciałam 

powiedzieć, że zgłosiło się kilku pedagogów, ponieważ uaktywniły się znowu firmy, które 

sprzedają takie programy i nazywają je autorskie i tłumaczą, że gmina ma obowiązek 

dofinansowania to z „korkowego”. Tak ma obowiązek, ale musi wiedzieć za co płaci. Tak jak 

teraz aktywni są z tą cyberprzemocą, robią różne spektakle, teatry. Przyjechał do mnie teatr z 

Łodzi, ja tylko zadałam jedno pytanie, czy mogę zobaczyć scenariusz, bo to nie o to chodzi, że 

ja chcę kogoś cenzurować, ale chciałbym wiedzieć kto napisał ten scenariusz, jaka jest tam 

treść. A Pan mi tylko powiedział, że 5,5 tys. zł będzie kosztował spektakl jednorazowy w KDK-

u jeśli wynajmiemy salę, to będzie jeszcze taniej i to będzie dla uczniów klas 6-7. Ale jak można 

coś takiego kupić jak nie wiemy co tam jest, tak że my z takich rezygnujemy. A pedagog jeżeli 

mówi, że jest przekonany, ponieważ informują, że jest to program autorski, to w tym momencie, 

przepraszam nie chce kogoś obrazić, że sobie odfajkuje, że coś zrobił już w tej sferze.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Wydział jest lepiej zorganizowany, bo dawanie pieniędzy na byle co, tak jak użyła 

sformowania Pani kierownik, tylko żeby odhaczyć, to nie ma sensu, to się mija z celem. Jeszcze 

raz słowa pochwały pod kątem Wydziału Spraw Społecznych i Urzędu Miejskiego, bo nie 

wiem, czy Państwo słyszeli o cyfrach, które podała Pani prezes Towarzystwa Inicjatyw 

Obywatelskich, że tylko 400 samorządów w Polsce nie miało problemów z wydawaniem 

pieniędzy z „korkowego”. Chcę powiedzieć z całą radością i przyjemnością, że wśród tych 

samorządów jesteśmy my. Nikt z kontroli nam nie zarzucał, że wydawaliśmy pieniądze 

niezgodnie z tym na co powinno być przeznaczone.”    

 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisja Praworządności raport przyjęły 

informacyjnie. 

 

 

Pkt 7  

DRUK Nr 710  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 

24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+. 

 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Panią Jolantę Stawrowską, cytuję: „Jest to 

zmiana, która powoduje, że uchwała będzie zawsze aktualna, bo w zasadzie ona już powinna 

być kilkanaście razy zmieniona, ponieważ te wszystkie ulgi, które są od czasu do czasu są 

zmieniane, nawet jeżeli jest jakiś procent, to wtedy powinniśmy zmieniać całą uchwałę, a tak 

po prostu rejestr jest wyłączony, jest aktualizowany na stronie internetowej i w BiP-ie.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„I należy się cieszyć z tego, że trzeba zmieniać tą uchwałę, bo pojawiały się nowe podmioty, 

które chciały współfinansować i to między innymi było powodem.”  

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 
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Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 

głosami „za”. 

 

 

Pkt 8  

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania. 

 

Głos zabrała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Anna 

KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Sprawozdanie z wspierania rodziny, jak również kolejne dotyczące 

pieczy zastępczej, obowiązek przedłożenia Państwu radnym wynika z ustawy o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej. Więc jeżeli chodzi o to pierwsze sprawozdanie, to jest przede 

wszystkim przedstawiona na rzecz rodziny działalność 6 asystentów rodziny, pracowników, 

którzy też te środowiska mają i całego szeregu osób, instytucji, organizacji, z którymi te osoby 

współpracują na rzecz rodziny.  

Z innego końca patrząc, jest to zaprezentowane w tym sprawozdaniu, że 90 rodzin, 

w których zamieszkuje 183 dzieci, faktycznie nie potrafi samodzielnie funkcjonować, nie 

potrafi spełniać swoich ról rodzicielskich. Dzieci gdyby nie wsparcie asystenta i innych osób, 

dzieci są zaniedbane, bardzo często są interwencje ze szkoły, że te dzieci są zawszone, brudne, 

one się po prostu same chowają. Właściwie uprzedziły mnie tutaj obie Panie radne, ponieważ 

Konin ma bardzo dużo miejsc wsparcia, czy to ognisk, czy to świetlic, czy też programów 

i proszę mi wierzyć, że wyciagnięcie dziecka, zmotywowanie rodzica, woli pięć razy zamknąć 

drzwi, żeby zgodzić się, żeby to dziecko wyszło z tego domu i korzystało z tej oferty, to jest 

naprawdę mistrzostwo asystenta rodziny i wielu osób. Ja zwróciłam uwagę, bo jestem też w 

wielu miejscach, na różnych spotkaniach tam gdzie są dzieci i po prostu asystent rodziny z tymi 

dzieciakami jest. Nawet w Starym Mieście na pokazie mody, bo w tych rodzinach są również 

dzieci z niepełnosprawnością. 14 dzieci, to są takie dzieci, które winny być objęte szczególną 

pomocą asystenta rodziny w myśl tej ustawy „za życie”. Dlatego poruszając się na różnych 

spotkaniach, tam gdzie są dzieci ja widzę naszych asystentów rodziny. Jest to o tyle ułatwione, 

że asystenci rodziny mają czas pracy zadaniowy. Asystent rodziny nie powinien wyręczać 

rodziny, tylko powinien wskazać, pokazać. Niestety bardzo często asystent to jest ten, który 

rejestruje dziecko do lekarza, który sprawdza czy dziecko chodzi do szkoły, mimo, że ta rodzina 

jest sytuowana finansowo zdecydowanie lepiej niż ten asystent rodziny musi być w kontakcie 

z Wydziałem Spraw Lokalowych, bo nieraz łapiemy się za głowę, że nie wiemy o tym, nic na 

to nie wskazywało tam jest kilkadziesiąt tysięcy zadłużenia za mieszkanie. A jeszcze wśród 

tych rodzin 29 dzieci z 14 rodzin jest w pieczy zastępczej. Więc piecza zastępcza powinna być 

na chwilę, jeżeli już musi być, bo nie powinna. Asystenci rodziny pracują również z tymi 

rodzinami, żeby te dzieci z pieczy zastępczej wróciły.”  

 

 

Radni nie mieli innych pytań.  

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych sprawozdanie przyjęła informacyjnie. 

 

Pkt 9 

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb 

w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2018 rok. 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Anna KWAŚNIEWSKA, 

cytuję: „Sprawozdanie dotyczące pieczy zastępczej z wielkim smutkiem muszę powiedzieć, że 

zauważamy wzrost rodzin konieczności pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. 104 rodziny 

zastępcze, w ubiegłym roku było 99. Kilkanaścioro dzieci było więcej w ubiegłym roku niż w 

2016 roku. To są po prostu fakty. Bardzo dobrze stało się że udało nam się wejść w ten projekt 

unijny pod nazwą „WspieraMy”, co pozwoliło nam zwiększyć zatrudnienie ze środków 

zewnętrznych jeżeli chodzi o koordynatorów pieczy zastępczej jak również o dodatkowego 

psychologa. I są prowadzone w ramach tego programu bardzo szczegółowe zajęcia dla 

rodziców zastępczych, dla rodziców biologicznych jeżeli zaszczyca nas swoja obecnością. 

Najczęściej jest to jeden z rodziców, bo drugi nie wiadomo gdzie, i przede wszystkim dla tych 

dzieci. To dobrze się stało, że na wniosek Pana Prezydenta Miasta Konina Państwo radni od 

ubiegłego roku od kwietnia podnieśli wynagrodzenie dla rodzin zastępczych. Miało to bez 

wątpienia też wpływ na to, że w ubiegłym roku udało nam się utworzyć kolejne rodzinne 

pogotowie opiekuńcze i w ramach też tego programu „WspieraMy” szkolimy jedną osobę na 

rodzinę zastępczą zawodowo. Pozwala nam to, żeby jak najmniej dzieci przebywało w 

instytucjach. Bo instytucjonalna forma pieczy zastępczej nie jest to miejsce dla żadnego z 

dzieci. Jest to po prostu ostateczność. Tu nie można mówić, że wzrosła skala przemocy w 

rodzinie. W ubiegłym roku wpłynęły 143 kary do przewodniczącej Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Miejski Zespół Interdyscyplinarny składa się ze specjalistów z różnych 

dziedzin, z różnych zakładów pracy. Konkretne sprawy dotyczące przemocy w rodzinie 

zajmują się nimi grupy robocze. Grup roboczych w ubiegłym roku było 105, które miały ponad 

350 posiedzeń. A w ogóle pracy było więcej niż na podstawie 143 niebieskich kart, ponieważ 

były karty, gdzie praca była prowadzona na nich z ubiegłego roku. Więc to nie jest tak, że rok 

się kończy i zaczynamy od początku. Ja też myślę sobie że na to że te karty wpływają ten 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ma co robić, ma wpływ informacja. Bardzo dużo się mówi 

o przemocy. To pozwala osobom dotkniętym przemocą upewnić się, że ni musza być same z 

tym problemem, że nie powinny się tego wstydzić, że każdy ma prawo do bezpieczeństwa, bo 

to nie chodzi tylko o przemoc fizyczna, ale również o przemoc psychiczną czy ekonomiczną. 

Chciałam również dodać że również my od wielu lat wychodzimy do pracy w środowisko. 

W ostatnią sobotę w Młodzieżowym Domu Kultury pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie byli w trzech miejscach czyli byli i na scenie w trakcie panelu, ale również mieliśmy 

stoisko z informacjami dotyczącymi naszej działalności i jeden z pokoi, który miał, że tak 

powiem duże zainteresowanie, to byli pracownicy, którzy prowadzili warsztaty dotyczące 

cyberprzemocy i umieszczania niestosownych zdjęć w internecie. Było duże zainteresowanie 

właśnie tą problematyką. Szklimy rodziny zastępcze nadal w ramach programu autorskiego 

zatwierdzonego przez ministerstwo „czekając na miłość rodzicielską”. Osoby chętne do tak 

trudnego i odpowiedzialnego zadania nie musza korzystać gdzieś tam poza Koninem 

z zewnętrznych podmiotów.  

Wydatki na piecze zastępczą, ponieważ wzrosła liczba dzieci także wzrosły, są to bardzo 

duże wydatki i dobrze jest jeżeli te dzieci wychodzą z tej pieczy zastępczej nie powielają tej 

sytuacji, którą miały w rodzinach biologicznych. Wsparcie w Koninie również jest dla 

dzieciaków z pieczy zastępczej, że dysponujemy mieszkaniami chronionymi. Czyli w tych 

szczególnych sytuacjach możemy zapewnić nie tylko wsparcie, poradnictwo 

interdyscyplinarne, pomoc finansową, ale również pomoc w formie mieszkania chronionego. I 

w ogóle w każdym obszarze w którym wykonujemy nasze zadania, to jest naprawdę bardzo 

duża współpraca z licznymi osobami, przede wszystkim z Urzędu Miejskiego Wydział Spraw 

Społecznych, Wydział Oświaty, Wydział Spraw Lokalowych, Organizacje pozarządowe. Jest 

to praca jeżeli chodzi o asystenta rodziny również bardzo niebezpieczna, bo bardzo często w 

tych rodzinach występowała przemoc, ktoś został izolowany, ktoś wraca, więc to jest bardzo 

złożona trudna praca.”      
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Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja mam pytanie odnośnie pieczy zastępczej. Większość dzieci 

umieszczanych jest z 161 trafia do rodzin zastępczych spokrewnionych. Proszę mi powiedzieć 

jak to wygląda, czy te rodziny nie niosą za sobą dalszego ciągu jakiś nieprawidłowości, 

nieprawidłowych zachowań? Jak wygląda ten los dzieci w rodzinach spokrewnionych? I czy 

zdarzały się przypadki, kiedy rodzina spokrewniona nie spełniała swojej roli i dziecko było 

przenoszone do rodziny zawodowej.” 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Anna KWAŚNIEWSKA, 

cytuję: „W jaki sposób monitorujemy? Ustawa nakłada na nas obowiązek, że pobyt dziecka do 

3 roku życia musi być dokonywana ocena przez nas w połączeniu jeszcze z innymi 

przedstawicielami jak również udziałem rodziny. Powyżej 3 roku życia, co pół roku. Również 

przekazujemy informacje do sądów. W tych rodzinach bardzo jest często też wgląd kuratora 

zawodowego. Ale niestety wygląda to nieraz tak, że musi koordynator bardzo czuwać. Tak jak 

była tu Pani radna uprzejmie powiedzieć, były niepowodzenia, nie udało się z rodzicem tego 

dziecka, dodatkowo są konflikty między rodzinami jednak ponieważ ta więź tego dziecka z tą 

babcią czy z tym dziadkiem jest tak duża, więc zgodnie z postanowieniem sądu właśnie oni 

tworzą rodzinę zastępczą. Np. Wczoraj mieliśmy, jeszcze do tej pory byli pracownicy na 

interwencji babcia, która była rodziną zastępczą zmarła, w tym pomieszczeniu było dwoje 

dzieci. O tej porze moi współpracownicy szukali miejsca u drugiej babci, która była 

skonfliktowana, ale w tej sytuacji zgodnie z postanowieniem sądu przejęła ta opiekę, ponieważ 

inaczej te dzieci musiałby trafić do pogotowia opiekuńczego, a bardzo nie chciały tylko chciały 

być u tej drugiej babci.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja na moment chciałbym się odnieść do sprawozdania 

tego zespołu interdyscyplinarnego. Dużo tego opisu jest poświęconego oczywiście tym 

działaniom, które związane są z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przemocą w 

rodzinie, również z niebieską kartą itd. Natomiast taki skromny bardzo zapis jest no być może 

tak musi być w związku z tym programem profilaktyczno-edukacyjnym dla uczniów klas V 

konińskich szkół podstawowych, który obowiązuje od 1 września 2015 roku. Zajęcia odbywały 

się w trzech szkołach w klasach V z udziałem 111 uczniów. Chciałem zapytać czy to, że one 

tylko w trzech szkołach były, to wynika to z tego, że są takie możliwości czy był może jakiś 

podział, że w tym roku miały być tylko te trzy szkoły? Wydaje mi się mało, a problem przemocy 

w szkole jest nadal aktualny. Nie tylko w czasie, kiedy media o tym jakoś informują. Mówię o 

tej przemocy nie rodzica w stronę dziecka tylko między uczniami, to o czym Pani dyrektor 

mówiła czyli ta cyberprzemoc, która też często pojawia się między młodymi ludźmi. Tych 

rzeczy troszkę mi w tym sprawozdaniu brakuje. Być może ono wyczerpuje to co powinno 

wyczerpywać, a moje oczekiwania są zbyt duże.”  

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: 

„Akurat tyle klas żeśmy w tym roku zaplanowali ponieważ jest to dodatkowe dla nas zadanie. 

Realizujemy ten projekt unijny i nie bylibyśmy w stanie większej liczby klas obsłużyć 

w ramach tego programu. Natomiast za miesiąc na następnej sesji przedłożymy Państwu 

radnym sprawozdanie z całej naszej działalności i wtedy będzie taki rozdział poświęcony 

programom realizowanym w obszarze skierowanym do rodziny.”                      

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Pierwsza sprawa to jest to co wyszło przy 500+, ukłon tutaj w stronę Urzędu miejskiego, Panie 

prezydencie na Pańskie ręce i na ręce Pana prezydenta podziękowanie, że u nas w mieście na 
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taką liczbę mieszkańców jakich mamy jest 6 asystentów rodziny. Natomiast w Poznaniu na 

taką liczbę mieszkańców jest 20. Czyli dbałość o te rodziny, które potrzebują pomocy patrząc 

na ilość asystentów przeliczając na ilość mieszkańców jest dużo większa i za to dziękuję.  

Jeżeli chodzi o 500+ biorąc pod uwagę czas i pospiech i różne sytuacje jakie były, bo jest do 

zwrotu około 120 tys. zł, te rodziny mają.” 

 

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

znaczy już nie, o co chodzi, każda rodzina obojętnie czy to 500+, czy korzysta z jakiegokolwiek 

świadczenia jest w pouczeniach decyzji administracyjnej, że o każdej zmianie powinna nas 

poinformować. Niestety rodziny nie zawsze nas informują i wychodzi to w przeróżnych 

sytuacjach. Jeżeli chodzi o 500+, to tak właśnie było ponad 100 tys. zł, ale zostało niecałe 20 

tys. zł. My po prostu zgodnie z literą prawa o nienależne świadczenia zmniejszamy aktualne 

pobierane świadczenia.”    

 

Przewodniczący Wiesław WANJAS, cytuję: „Chcę powiedzieć, że kwota jakie rodziny 

poznańskie musza zwrócić do skarbu państwa to 2.6 mln zł. Czyli widzimy jak biorąc krotność 

liczby mieszkańców Poznania do Konina to i tak jest ta kwota dużo dużo większa. Bardzo 

dziękuje za to Panu prezydentowi jak i Pani dyrektor MOPR-u.” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu, cytuję: „Chciałabym się też 

podzielić z Państwem taką refleksją, bo wszystkie program wszystko to co dzisiaj omawiamy 

z tej sfery społecznej o narkomanii, uzależnieniach, przemoc itd. to są wszystkie zagadnienia 

w których wypowiadają się nasze jednostki, organizacje, nasi psycholodzy , nauczyciele, 

pedagodzy mają swój wkład w te projekty. Natomiast brakuje mi, cały czas mam takie 

przeświadczenie, że my się zajmujemy skutkiem, efektem, że ta przemoc, że to zaniedbanie jest 

efektem czegoś, efektem braku ciepła, rodziny, miłości, kształtowania prawidłowych relacji. Ja 

mam w związku z tym takie pytanie, bo ostatnio takie propozycje słyszałam, że wychowawcami 

będą mogli być katecheci, czyli osoby z zupełnie z inne sfery, którzy docierają do emocji dzieci 

i młodzieży. Czy my wiemy, czy mamy takie rozeznanie w jaki sposób lekcje religii czy 

podejście do wychowania na lekcjach religii wzmacnia tą waszą pracę tworzenia 

i kształtowania wzajemnego szacunku uświadamiania co jest dobre a co złe, zachowań, relacji, 

stosunku rodziców do dzieci. Moje pytanie jest takie. W jaki sposób wychowawcy, czy 

nauczyciele religii wspierają pedagogów, rodziców, dyrektorów szkół w całym procesie 

wychowania? Bo my dzisiaj rozmawiamy o skutkach co zrobić, żeby ratować dziecko, żeby 

ratować rodzinę, żeby nie było przemocy, żeby były pieniądze itd.”  

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Katecheta w szkole jest nauczycielem raz, 

że jest do tego przygotowany, jest członkiem rady pedagogicznej bierze aktywny udział 

w przygotowywaniu czy programów profilaktycznych, które funkcjonują, programów 

wychowawczych, które funkcjonują. Również często jest inicjatorem wielu przedsięwzięć, one 

oczywiście są związane z wyjazdami czy na rekolekcje tak jak maturzyści przez to osoby, które 

chodzą na religie, może mniej są nawet zaangażowane, ale biorą aktywny udział i to jest też 

pewne przedsięwzięcie. Również bardzo dużo, bo program jak wiadomo jest zatwierdzony 

przez episkopat w ramach porozumień, ale jest programem nauczania o podstawę programową. 

Jest programem, który ma zgodę ministerstwa i tu odwołam się w naszym mieście są kościoła 

rzymsko-katolickiego, ale również są grupy kościoła reformowanego, czy są grupy kościoła 

ewangelicko-augsburskiego. I w każdych tych programach bardzo często odnosi się do religii 

do więzi, odnosi się do relacji matka-ojciec-dziecko. Nie wiem czy ktoś robi badania naukowe 

na ten temat. Natomiast z mojego doświadczenia i z obserwacji i również nauczyciel jest 

poddawane ocenie i mogę powiedzieć, że tak nauczyciel matematyki nie zawsze ma 
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predyspozycje, żeby uczyć w szkole podstawowej, a bardziej sprawdzić się może w szkole 

ponadgimnazjalnej. I tak samo są katecheci i przy dobrym nadzorze, który jest sprawowany 

przez dyrektora szkoły w porozumieniu z proboszczem, który odpowiada w sposób 

merytoryczny są dobierani katecheci, którzy mają też pewne predyspozycje pracy 

z odpowiednią grupą wiekową. Ja bym tutaj o to był spokojny.”                                

 

Przewodnicząca Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Ale mi nie chodzi o ocenę 

pracy katechety.”  

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ale mi chodzi jaki jest wpływ. Proszę 

Państwa pewne elementy wychowawcze są tak samo na matematyce, tak samo na historii, tak 

samo na religii, tak samo na chemii. Ja chciałbym aby w szkołach, to jest mój prywatny pogląd, 

który głośno wygłoszę. Ja chciałbym, żeby szkoła wspierała wychowanie w domu rodzinnym. 

Nie chciałbym, żeby szkoła wychowywała za rodzica. Jeżeli nie ma wychowania w domu 

rodzinnym, a wychowanie to też jest określenie pewnych norm, pewnych zasad itd. Nie znam 

programu wychowawczego w naszych szkołach konińskich, który by przeszkadzał 

w wychowaniu, on może coś wzmocnić. Ale jeżeli mamy rodziny dysfunkcyjne, szczególnie 

tutaj Pani dyrektor MOPR-u tutaj doświadcza, Pani kierownik Wydziału Spraw Społecznych 

szkło jest w stanie nadrobić pewne elementy. Podam Państwu przykład z ostatnich trzech 

tygodni ja byłem w szoki kiedy osoba przyjechała do Konina w bardzo zaawansowanej ciąży, 

urodziła dziecko i przepadła. To dziecko zostało w naszym szpitalu, tym się zajmował już 

bezpośrednio MOPR. Na szczęście znalazł się ojciec.” 

      

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Być może nie odpowiem Pani radnej na pytanie. 

Powiem bardziej ze strony rodzica dzisiaj i mniejszego i też już dorastającego czy 

wkraczającego w dorosłość. Rzeczywiście jakby wracając do sensu pytania czy katecheci mogą 

pomóc? Moim zdaniem troszkę tak jak Pan prezydent powiedział jak każdy nauczyciel, ale 

jeszcze bardziej mogą przekazać dobre treści. Bo czym będą treści przekazywane na religii? 

No złymi treściami nie będą, więc dziecku żadnemu nie zaszkodzą. Moim zdaniem szkoła nie 

wychowa dziecka za rodziców i im rodzina będzie silniejsza tym te dzieci będą silniejsze 

i mniej narażone na te skutki o których tu dzisiaj mówiliśmy. Moje doświadczenie pokazuje, 

że szkoła tam gdzie może wspiera.”       

 

Radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „To że dzieci w pewnym wieku zaczynają się 

buntować, zaczynają mieć problemy, zaczynają budować realizacje i nie zawsze im to 

wychodzi to było zawsze. Kiedyś w inny sposób były rozwiązywane problemy teraz opisują je 

na internecie. Po prostu musimy sensownie wspierać. Myślę, że każdy nauczyciel i rodzic 

uzupełniają się nawzajem. Kiedyś były poprawczaki przepełnione teraz prowadzi się zajęcia 

socjoterapeutyczne, profilaktyczne.”     

 

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja chciałbym podziękować, bo to jest bardzo fajne 

pytanie na ile katecheci mogą się włączyć w proces kształtowania młodego pokolenia. Kiedyś 

jak były prowadzone szkoły przez księży, natomiast ja pamiętam czasy komunistyczne, kiedy 

odwiedzałem szkoły i to było liceum prowadzone przez siostry niepokalane i tam w 90% były 

to dziewczyny, bo to było żeńskie liceum, 90 % stanowiły dzieci dygnitarzy z pobliskiej 

Warszawy. Oni doskonale wiedzieli, że w tej szkole dziewczyny będą dopilnowane, świetnie 

zdają języki, świetnie zdają egzaminy na studia. Jeśli my mówimy czcij ojca swojego, czcij 

matkę swoją, nie zabijaj, nie oszukuj, nie kłam to chyba dobrze? Ja tak to zrozumiałem. 

Akcentowane są te wartości, powiem więcej dziękuję Panu prezydentowi , bo rzeczywiście ma 

dobry pomysł w tej sytuacji. Konin nie jest bezludną wyspą, żyje w konkretnej konfiguracji, on 
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jest lekko zmoralniony i tak niezobowiązany do realizacji programu profilaktycznego czy 

wychowawczego. I ja widzę zaangażowanie, nie chcę tutaj swojego środowiska chwalić, po 

wiem wprost, że są osoby które nie nadają się do pełnienia tej funkcji, są takie przypadki 

popracował pół roku, nie sprawdził się musiał odejść.”    

 

Przewodnicząca Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Dziękuję za 

wyjaśnienie.” 

 

Radni nie mieli innych pytań. 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych sprawozdanie przyjęła informacyjnie. 

 

 

Pkt 10  

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do 

spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy na terenie Miasta Konin oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

za 2017 rok. 

 

Sprawozdanie szczegółowo omówiła Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Koninie Anna Kwaśniewska.  

 

 

Komisja Praworządności sprawozdanie przyjęła informacyjnie. 

 

 

Pkt 12  

DRUKI Nr 730 i 731   

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 Pani Olga SKRZYPSKA Kierownik Wydziału 

Budżetu. 

 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. 

 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 

Pkt 13  

DRUK Nr 711 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich 

granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 

 

Głos zabrał Sekretarz Miasta Konina Marek ZAWIDZKI, cytuję: „Przedłożyliśmy 

między sesjami projekt uchwały o okręgach wyborczych. Projektem wyjściowym Pana 

prezydenta był projekt podziału, tak jak w poprzednich latach od 2002 roku. Państwo radni 

wytypowaliście przedstawicieli, którzy wyrazili ochotę dokonania zmian pewnych, a właściwie 
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wyszło na to, że tylko jedna korekta była, a mianowicie wzdłuż ul. Przemysłowej przesunięto 

dwa obwody nr 22 i 23 z okręgu II do okręgu III. W ten sposób trzy okręgi miały po 6 mandatów 

i jeden 5. Wydawało nam się to bardzo sensowne i taki projekt uchwały przekazaliśmy do 

konsultacji Panu Karolowi Skockiemu - komisarzowi wyborczemu. 9 marca wysłaliśmy, a 12 

marca otrzymaliśmy akceptację do tego projektu, ale w tym samym dniu przyszły zalecenia, 

a właściwie interpretacje PKW, że tam, gdzie poprzednie okręgi spełniały wymagania ustawy, 

to należy je zachować. Tak bym powiedział to w pewnym uproszczeniu. W związku z tym Pan 

komisarz wyborczy przesłał nam pismo i tylko wstęp przeczytam: „W nawiązaniu do pisma 

komisarza z 12 marca 2018 w związku z przesłanym w dniu 9 marca projektem uchwały 

dotyczącym podziału miasta na okręgi wyborcze uprzejmie informuję, że wyżej wymieniony 

projekt pomimo wstępnej akceptacji nie może być pozytywnie zaopiniowany przez komisarza 

wyborczego.” Dalej komisarz wyborczy zacytował uchwałę PKW.  W związku z powyższym 

Pan prezydent przesłał pismo z uchwałą tą pierwszą, którą żeśmy przygotowali, ze starymi 

okręgami wyborczymi. Taka jest sytuacja na dziś i taką uchwałę przedkłada Pan prezydent pod 

obrady rady.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Zanim oddam głos koleżeństwu, chcę powiedzieć tylko jedno, że zaczynając ten temat Pan 

sekretarz powiedział, że ta komisja złożona z radnych, jak i Pana osoby i Pani kierownik 

stwierdziła, że tą zmianę, którą zaplanowaliśmy, żeby te dwa obwody, które są na terenie 

V osiedla i które powodują, że mieszkańcy są zdezorientowani kto jest ich przedstawicielem 

i do kogo mają się zwracać, ponieważ jedna siedziba jest w Szkole Podstawowej nr 8, druga 

w Przedszkolu nr 8, też w środku V osiedla i wydawało się i Pan powiedział, że to było bardzo 

sensowne Panie sekretarzu. I z tego, co podają w interpretacji, to nie jest podane, że odstępuje 

się od wszelkich zmian i ja miałem nadzieję, bo tam pisze, że do tej pory okręgi spełniały 

wymogi ustawy, ale jeżeli by było dobrze umotywowane, czy my możemy się jeszcze raz 

odwołać po posiedzeniu sesyjnym?”  

 

Sekretarz Miasta Konina Marek ZAWIDZKI, cytuję: „Ja nie chcę być inspiratorem 

jakiegoś rozwiązania spiskowego. Rada może nie uchwalić tego i wtedy komisarz wyborczy 

ustali okręgi, który prawdopodobnie przyjmie tą pierwszą wersję, która jest i zostaniemy w tym 

kształcie. I tak jesteśmy na pozycji nieco straconej w tym sensie, że gdyby komisarz wyborczy 

nie kwestionował tego sam, to może i wojewoda by to przyjął.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Panie sekretarzu, Pan ma doskonałą wiedzę na ten temat, jak również Pani kierownik. A co 

się stanie jak np. ja zakładam zupełnie hipotetycznie, bo nie wiem, jaki będzie wynik 

głosowania na sesji, ale co by się stało, jakbyśmy uchwalili uchwałę, że biorąc pod uwagę 

sytuację mieszkańców i te dwa obwody byłyby przyłączone do okręgu nr III, to w sposób 

istotny poprawiłoby kontakt mieszkańców ze swoimi radnymi. Czy to są jakiekolwiek szanse, 

że komisarz spojrzałby innym okiem i jeszcze raz podszedł do tematu?” 

 

Sekretarz Miasta Konina Marek ZAWIDZKI, cytuję: „Przeczytam z treści uchwały, 

ostatni paragraf uchwały mówi, że: „Na niniejsze ustalenie Rady Miasta Konina w sprawie 

podziału Miasta Konina na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty 

podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.” Tak że tak to można zrobić, że się to 

mieszkańcom nie podoba czyli radnym także, bo radni są mieszkańcami i wtedy to by poszło 

do komisarza, a dalej odwołanie służyłoby do sądu administracyjnego. Tak to wygląda. Nie 
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wiem, czy jakby komisarz nie zaaprobował, to wojewoda nie miałby ostatecznego zdania. To 

są już trudne tematy na dzisiaj.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Moja sugestia, czy moje pytanie może też jest takie, 

żeby zmienić jednak te okręgi tak, jak chcieliśmy zmienić i tak jaki był konsensus i wtedy 

czekać na reakcję wojewody czy komisarza wyborczego, czy kogokolwiek innego. W tę stronę 

pójdźmy. Czemu mamy wyczerpać tutaj podpunkt 2 § 5 i jako mieszkańcy się odwoływać tylko 

uchwalmy zmienione okręgi i zobaczymy jaka będzie reakcja, bo przecież te zmienione okręgi, 

to niewielka korekta, bo to nie jest wielka rewolucyjna zmiana i ona nie wynika z jakichś 

zapędów kogokolwiek do jakichkolwiek politycznych ruchów, bo konsensus wśród nas jest. To 

może uchwalmy zmieniony układ okręgów wyborczych i wtedy poczekajmy na reakcję, bo 

może się okaże, że jednak ta nasza uchwała jest zgodna z prawem.” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Trochę odwołam się do tego, co było 

wcześniej, tzn. Państwo podjęliście taką decyzję na ostatniej sesji, że jest spotkanie 

przedstawicieli klubów, które działają, natomiast Pan prezydent nie może wnieść pod obrady 

innej treści, bo się ustosunkował do pisma, które dostał od komisarza wyborczego tak że… 

Dlatego ja chciałbym jeszcze raz powiedzieć, Pan sekretarz wyraźnie powiedział, że Pan 

prezydent przedstawia Państwu tą uchwałę i w takiej formule, bo dostosował się do pisma, które 

określił komisarz wyborczy i po dzisiejszej komisji Państwo macie jako radni działanie w 

ramach sesji. Natomiast proszę nie oczekiwać, że to Pan prezydent zmieni treść uchwały, bo 

dla niego wykładnia, którą otrzymał od sekretarza została przez niego przyjęta, więc jeżeli 

dzisiaj Państwo, bo nie wiem, czy to będzie wymagało głosowania na komisji, to w takim razie 

w zależności od tego co Państwo zrobicie w trakcie posiedzenia sesji.” 

 

Sekretarz Miasta Konina Marek ZAWIDZKI, cytuję: „Dziękuję za to słowo, bo 

faktycznie jesteśmy w takiej sytuacji, że Pan prezydent musi przedłożyć uchwałę, która jest 

konsultowana z komisarzem wyborczym i skoro komisarz tamtą zanegował, to przedstawił Pan 

prezydent taką, którą komisarz uznał, że zaakceptuje. Taka jest na dzisiaj sytuacja, taka jest 

uchwała przedłożona, czyli ta podstawowa pierwsza wersja.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Państwo zrobiliście to, co należało zrobić, a my 

ewentualnie możemy te zmiany wprowadzić i zobaczymy, jaka będzie reakcja, bo być może 

wprowadzone przez nas zmiany okażą się zgodnymi z prawem i tym, co sugeruje, bo przecież 

tam nie ma w tej korespondencji od komisarza wyborczego takich jednoznacznych zapisów, 

które mówiłyby, że nie moglibyśmy tego zrobić.” 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Tylko ja się 

chciałem zastanowić nad jednym, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli zostanie przedłożona 

uchwała, to my tą uchwałę możemy tylko odrzucić. Nie wiem, czy Pan prezydent pozwoli 

zrobić tylko autopoprawkę w trakcie. Pan prezydent przedkłada…” 

 

Sekretarz Miasta Konina Marek ZAWIDZKI, cytuję: „Też jest w tych wyjaśnieniach, 

że projekt przedłożony przez wójta, burmistrza, prezydenta nie jest wiążący dla rady. Mają 

prawo go zmienić. My mówimy o otoczce, co się może wydarzyć.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Będziemy korzystać na sesji ze znajomości tego prawa wyborczego Pani kierownik i Pana 

sekretarza i osób, które mogą nam pomóc, ale ponieważ jest to punkt, który będzie omawiany 

i głosowany tylko na sesji…” 
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Kierownik Biura Rady Miasta Hanna BRYSKA, cytuję: „Wszystkie komisje omawiają 

i również wszystkie komisje głosują.” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Dzisiaj Pan prezydent przedstawia projekt 

uchwały, który wszyscy Państwo otrzymaliście. Nie mam upoważnień żadnych, ażeby 

cokolwiek w nim zmienić.” 

 

Radny Michał Kotlarski, cytuję: „Wszystkie komisje głosują, więc możemy zrobić 

wspólne głosowanie.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Omawiają wszystkie komisje, natomiast głosowanie jest na sesji. Omawiają tak samo jak 

i budżet omawiają, a wiodącą komisją jest Komisja Finansów.” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Nie wiem, czy jest jakakolwiek uchwała, 

która nie jest głosowana w komisjach.   

Jeżeli jest uchwała i jest komisja, to ja nie przypominam sobie uchwały, która nie byłaby 

w żadnej komisji głosowana. Stanowiska nie były głosowane.”  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„To dlaczego w rozpisce jest napisane omawiają…” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Radca prawny jest nam potrzebny od rady 

miasta.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Wyraźnie pisze „omawiają”.” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „To zagłosujmy.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„A co będziemy głosować, jeśli nie mamy uprawnień.” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jeżeli Państwo przegłosujecie, a nie 

jesteście komisjami wiodącymi, to uchwała i tak trafi do komisji wiodącej. Ja przez 5 lat nie 

pamiętam uchwały, która byłaby uchwałą i nie była głosowana na komisji.”  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Powrócimy do tego punktu, jak Pan prezydent dowie się od radcy prawnego, jak to jest 

z punktu prawnego.” 

 

Po konsultacji z radcą prawnym z-ca prezydenta Sławomir LOREK powiedział, cytuję: 

„Rozmawiałem z Panem mecenasem Szatkowskim, jeżeli jest projekt uchwały, tak jak w tym 

przypadku, to uważa, że powinien być głosowany przez każdą komisję, która funkcjonuje w 

radzie miasta, bo to dotyczy całej rady miasta, nie można wskazać jednej komisji. Natomiast 

dopowiedziałem o tych wątpliwościach, które się pojawiły podczas dyskusji, to może być tak, 

że komisja dzisiaj nie będzie nic głosowała, natomiast cała dyskusja zostanie przeniesiona na 
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sesję RMK. I tak jak powiedziałem Pan prezydent wnosi taką treść projektu uchwały 

z uzasadnieniem w oparciu o pismo komisarza wyborczego.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Proszę Państwa, ponieważ na sesji będą wszyscy, którzy będą się mogli w tym temacie 

wypowiedzieć, pamiętacie Państwo z całego przekroju kadencji mieliśmy kilka takich sytuacji, 

że nie było dyskusji na komisjach tylko była dyskusja na sesji.”  

  

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ale wynikało to też z tego, że nie do końca 

byliście przez nas Państwo informowani.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Czasami nie było quorum.” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ale to jest inna sytuacja.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Panie prezydencie ostatni raz i kończymy dyskusję na ten temat, punkt 13 druk nr 711 na 

programie sesji omawiają wszystkie komisje, dziękuję.” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „A kto to pisał?”  

 

Kierownik Biura Rady Miasta Hanna BRYSKA, cytuję: „Państwo radni biorę to na 

siebie, ten zapis jest nieprecyzyjny. Biuro to przygotowywało, w związku z tym ja za to 

odpowiadam.”  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Pani Haniu tu nie chodzi o to, żeby brać na siebie.” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja reprezentuję Pana prezydenta i biorę na 

siebie jakość uchwał, które są Państwu przedstawiane.” 

 

       

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Miejmy nadzieję, że dyskusja na sesji będzie bardziej uzasadniona opiniami radcy prawnego 

i innych osób, które będą.” 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

 

Pkt 14  

DRUK Nr 708  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych 

przy ul. Kolskiej 1 w Koninie. 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Projekt uchwały dotyczy zmiana nazwy szkoły na wniosek środowiska 

szkoły.”    
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Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Tak się składa, że Impex-Metal 

Aluminium Konina pomogło utworzyć klasę patronacką na bazie Zespołu Szkół Technicznych 

i Hutniczych. Natomiast okazało się, że zarówno propozycja, która była nie spotkała się z 

oczekiwaniami Impex-Metalu Konin ani z oczekiwaniami kandydatów, którzy trafiali do tej 

szkoły, stąd Pan prezes Woźniak zgłosił się do Pana prezydenta w ubiegłym roku po to ażeby 

spróbować uprzedzić to co dzisiaj mówimy, mówimy o kierunkach aktualnych, mówimy o 

zapotrzebowaniu, które wynikają z programów modernizacji Impex-Metal Aluminium Konin, 

gdzie wyraźnie postawił na klasy, które są realizowane w Zespole Szkół Górnicz-

Energetycznych, czyli mówimy tutaj o technik mechatronik. Taka specjalność jest i absolwent 

szkoły ma takie umiejętności. Na ten zawód składają się takie umiejętności, egzaminy 

cząstkowe, które dają możliwość bardzo szybkiego przygotowania pracownika na potrzeby 

tego zawodu, jak również klasy branżowej w tym zawodzie. Ponieważ ZSGE ma 

doświadczenie poszło to w kierunku podpisania porozumienia i takie porozumienie zostało 

zawarte natomiast Zespół Szkół Technicznych i hutniczych stwierdził że jest odbierany jako 

szkoła hutnicza, przestał kształcić w zawodach mechanicznych na potrzeby Huty, specjalizuje 

się dzisiaj np. we fryzjerstwie, bo jako zespół szkół ma klasę techników i jeżeli chodzi o klasę 

fryzjerską stąd zarówno rodzice, rada rodziców jak i rada pedagogiczna wystąpiła do pana 

prezydenta ażeby uściślić nazwę zespołu do aktualnej sytuacji. Przypomnę, że podobną 

sytuację mieliśmy w Zespole Szkół budowlanych, który rok temu wystąpił do Rady ażeby był 

Zespołem Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego i też taka uchwałę podjęliśmy. Czyli 

odpowiedź Zespołu Szkół Technicznych i hutniczych jest taka ażeby nazwa zespołu była 

adekwatna do charakteru szkoły, która jest aktualna. Ale to nie jest tak, że nie kształcimy w 

zawodach, bo porozumienie zostało zawarte i zespół Szkół Górniczo-Energetycznych od 1 

września tworzy dwie klasy patronackie na potrzeby Impex-Metal Aluminium Konin.”  

Przewodniczący komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS , cytuję: 

„Panie prezydencie popełnił Pan faux pas w pierwszej części swojej wypowiedzi mówią, że 

Impex-Metal nie był zainteresowany, żeby klasy powstały. Jakby nie była zainteresowany te 

klasy nie powstały by w Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych. Natomiast zgadzam się w 

zupełności, że społeczność Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych nie umiała sobie z tym 

problemem poradzić i tu jesteśmy bliżsi prawdy. Natomiast druga prawda jest taka, że ponieważ 

mówię to też poniekąd jako absolwent, prawda jest taka że w dawnej „budowlance” są 

fryzjerzy, są kucharze, są hotelarze, to jednak oni zachowali swoje i nie przeszkadza 

dyrektorowi Leszczyńskiemu, wręcz odwrotnie, myślę, że pomaga Zespół Szkół Budownictwa 

i Kształcenia Zawodowego. Ale to jest sprawa wyboru społeczności szkolnej i taka jest ich 

wola. Natomiast chciałbym, żeby tu był jasny i wyraźny przekaz, że to nie był sposób 

niedogadania się Impex-Metalu. Impex-Metal od dzisiaj przyjmuje już pracowników na 2020 

rok, szczególnie kobiety chcą kształcić jako operatorów walcarek. Będą przyjmowane, będą na 

specjalistycznych walcarkach uczone.”  

Przewodnicząca Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Dziękuję bardzo 

uspokoiliście mnie Państwo, że dla Huty będziemy kształcić. Natomiast w uzasadnieniu 

czytamy, że obecna szkoła przestała kształcić uczniów na potrzemy Impex-Metal. Albo w tym 

uzasadnieniu łagodniej należałoby opisać, że oświata konińska z tego nie skorzysta, bo 

skorzysta. Natomiast szkoła zajęła się i poszła w inny kierunek. Uspokoił mnie Pan że dla 

Impex-Metalu będziemy kształcić.”  
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Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Trudno, żeby w uzasadnieniu, kiedy 

mówimy o Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych uruchamiać inne szkoły. Akurat Pan 

prezes Woźniak sam wiele lat był nauczycielem Zespołu Szkół Hutniczych i próbował to na 

bazie tej szkoły. Ja cieszę się bardzo, że wtedy zauważyliśmy tak mamy problem dotyczący 

nowej tożsamości tej szkoły, bo wiem, że Pan przewodniczący jest absolwentem, są inni 

absolwenci. Natomiast proszę Państwa powiem tylko tyle, że jest to szkoła która miała 

największe problemy do pokonania one wynikały z tego, że szkoła praktycznie się 

specjalizowała z współpracą z rzemiosłem, straciła ważnego partnera, bo Izba Rzemieślnicza 

założyła swoją branżowa szkołę, która działa. Do tego trochę zmieniło się oczekiwanie 

pracodawcy, bo dzisiaj nie jest potrzebna osoba jako walcownik dlatego, że jest potrzebny 

technik z pewnymi umiejętnościami, który przez Impex-Metal Aluminium Konin zostanie 

bardzo szybko jako pracodawcę przystosowany. Mało tego Impex-Metal szukał partnera gdy 

chodzi o PWSZ, ale prawdopodobnie gdy chodzi o te techniczne kierunki będzie też zakładem, 

który będzie miał współpracę z Politechniką Poznańską. Chce powiedzieć, że od pół roku 

pracuje nad rozwiązaniem problemu sieci szkół po reformie, która została wprowadzona, 

dotyczy to szkół ponadpodstawowych w Starym Koninie. Mam nadzieję, że jeszcze w tej 

kadencji rady miasta przyjdę do Państwa z konkretną propozycją, która by obowiązywała od 1 

września 2019 roku.” 

 

Radni nie mieli innych pytań. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

8 głosami „za”. 

 

 

Pkt 15  

DRUKI Nr 722 i 723  

Podjęcie uchwał w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Pierwszy punkt, to druk nr 722. Teraz kwestia jest taka, że króciutko omówię omawiając to 

uzasadnienie, to możemy się przychylić do tej uchwały z uwagi na to, że przy tej ulicy jest 

niewiele instytucji, bo oprócz kościoła, BGŻ, ZUS, kuratorium i jedna posesja prywatna, więc 

zmiana ta nie pociągnie za sobą większych skutków, zwłaszcza, że niektóre z tych instytucji 

już na pieczątkach mają nazwę Świętego Maksymiliana Kolbe. Tu bym rekomendował, żeby 

komisja przychyliła się pozytywnie do tej zmiany.”  

Drugi punkt, to druk nr 723 z ul. Jana Pawła II na Świętego Jana Pawła II. Przy tej ulicy 

jest tysiące mieszkańców i nie wiem czy zmiana, Pan prezydent po ostatniej sesji wyszedł z 

założenia, że jeżeli chcemy zmieniać, to bardzo proszę. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, 

czy my nie wylejemy dziecka z kąpielą, bo zmiana dość dużej ilości dokumentów może się 

okazać dla naszych mieszkańców kłopotliwa. O ile Święty Jan Paweł II, a Jan Paweł II nie jest 

wielką zmianą, nasz papież był człowiekiem skromnym, nie wiem czy by się mocno obraził, 

gdybyśmy tę ulicę zostawili. To jest kwestia taka, że jest dość dużo dokumentów do zmiany. 

To pociąga za sobą konkretne finansowe skutki dla mieszkańców.” 

 



31 
 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Chciałbym się zapytać, w jakim trybie trzeba te 

dokumenty zmieniać, czy jest jakiś nakaz, że w ciągu jakiegoś czasu, czy nie trzeba ich 

wymieniać?” 

 

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Z tego co wiem, adresu nie ma w dowodzie 

osobistym, adresu nie ma w paszporcie.”  

 

Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR, cytuję: „Generalnie jest tak, 

że rada miasta podejmując uchwałę tworzy prawo i to prawo jest obowiązujące i wymaga się 

jego respektowania. Po to wprowadzamy zmianę nazwy ulicy, żeby ona się uwidoczniła we 

wszystkich dokumentach w obrocie prawnym i wszędzie indziej, gdzie jest potrzebna.  

Wprowadziłem Państwa radnych w błąd, jest wymagana wymiana dowodów 

osobistych, bo od 2015 roku w dowodach osobistych nie ma adresu. Na pewno trzeba w 

dowodach rejestracyjnych, na pewno trzeba w prawach jazdy i wielu innych dokumentach, w 

których nie tylko z automatu są zmiany wprowadzane w wyniku uchwał, ale także na wniosek. 

Ja nie potrafię odpowiedzieć jak w innych dokumentach odbywa się zmiana, bo to jest 

kompetencja innych urzędów. Wiem tylko, że taka zmiana jest wymagana.” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja powiem z własnego doświadczenia. Niedawno zmarła mi mama, a 

nie miała w jednym dokumencie wpisane, że w międzyczasie zmieniono nazwę naszej ulicy i 

ja do dzisiaj nie mogę z urzędami, z bankami po śmierci kobiety wyprostować zmiany ulicy, 

bo ma się sama podpisać, a może jeszcze ma z rodzicami przyjść.”  

 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Czy będzie osoba kompetentna do udzielenia 

informacji dotyczącej wymiany dokumentów, bo Pan nie jest w stanie mi udzielić informacji, 

w jakim trybie należy to zrobić. Przed chwilą Pan powiedział, że nie jest organem, który wydaje 

dokumenty i nie może udzielić informacji.” 

Z-ca prezydenta miasta Sławomir LOREK, cytuję: „Dowód osobisty Miasto wydaje, 

prawo jazdy również, ale my mówimy o umowach w banku. Mi za trzy miesiące kończy się 

ważność dowodu osobistego i jedyną instytucją, która mnie powiadomiła SMS-em, to był mój 

bank, w którym mam kredyt hipoteczny. I dzisiaj wiem, że pierwszą instytucją, do której pójdę 

z nowym dowodem osobistym, to pójdę do banku.” 

 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja zadałem pytanie o tryb wydania dokumentu. 

Zapytałem o prawo jazdy skoro jest obowiązek wydania. Jaki jest tryb wymiany prawa jazdy? 

Czy są zapisy w przepisach prawa, które precyzują sprawę, że trzeba w ciągu miesiąca? Takiej 

informacji oczekiwałem. Takiej informacji nie uzyskałem.” 

 

Z-ca prezydenta miasta Sławomir LOREK, cytuję: „Jeżeli Pan dzisiaj zmienia miejsce 

zamieszkania, ja zmieniłem z ul. Chopina na ul. Jaśminową, to między innymi udałem się do 

dowodów osobistych, żeby tam wyrobić nowy dowód i do Wydziału Komunikacji, żeby zrobić 

nowe prawo jazdy. W tych dokumentach, daję Panu odpowiedź, i tutaj ustosunkował się Pan 

kierownik do dokumentów, gdzie organem jest Miasto, natomiast wszystkie dokumenty, to nikt 

Panu nie odpowie i nie będzie nikogo kompetentnego, który przyjdzie ze strony Miasta i powie 

Panu wszystkie dokumenty.” 
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Radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Panie prezydencie moje pytanie jest stąd, że przy 

okazji tej ustawy, która zmieniała nazwy ulic, ustawy dekomunizacyjnej były publiczne 

wypowiedzi o tym, że dokumentów nie trzeba zmieniać.  Pytanie jest, jakie są ogólne zapisy 

dotyczące wymiany dokumentów w takich sytuacjach.” 

 

Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR, cytuję: „Chciałbym 

zdementować, bo nie było takich wypowiedzi, że nie trzeba zmieniać, tylko były wypowiedzi, 

że nie obciąża się kosztami wymiany dokumentów w tym postepowaniu administracyjnym, 

związanych z wymianą dokumentów przez tych mieszkańców.” 

 

 Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja nie będę za chwilę głosował, natomiast będę 

głosował na sesji. Ze względu na liczbę mieszkańców i ze względu na to, że patrzę też na inne 

miasta i na to, że jak był błogosławiony, to też nie było nagle zmiany w całej Polsce. Jestem 

przekonany, że wszystkie miasta w Polsce mają ulicę Jana Pawła II i oczywiście te, które nadają 

teraz mają Świętego Jana Pawła II, ale to nie jest tak, że my tej świętości pozbawimy albo 

dodamy zmieniając ulicę. W naszym przypadku te rzeczy organizacyjne to są koszty. Ja jestem 

w trakcie, bo zmieniam wszystkie dokumenty, bo się przeprowadzałem. To nie jest tylko dowód 

osobisty i rejestracyjny. To są banki, urzędy. Nawet taka prosta rzecz, że osobiście musiałem 

zadzwonić do Urzędu Miejskiego do Biura Rady Miasta powiedzieć, mimo że zmieniałem 

dowód w tym samym urzędzie. Pewnie z innego wydziału też by mi wysłali na stary adres. Te 

rzeczy się mogą ciągnąc latami. Mam nadzieję, że już się nie będę przeprowadzał. To są jednak 

takie rzeczy, że trzeba do tego banku, bo on nie wie. Jak zmieniałem adres, to w Energa mam 

podpisaną umowę na nowy adres, a fakturę dostałem na stary adres i to trwa trzy miesiące, żeby 

wyprostować, bo to idzie przez Gdańsk. Tu nie mówimy o koszcie 100 zł za paszport, to jest 

czas, to są inne koszty, dlatego ja będę głosował przeciw i nie dlatego, że papież, na którym się 

wychowałem i mógłbym się nazwać pokoleniem JPII, bo nagle według mnie nie powinien być 

świętym. To by było kuriozalne.” 

   

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Zastanawiam się, czy jest sens zmiany z 

błogosławionego na św. Maksymiliana Kolbego, bo z punktu widzenia osób, które tam 

zamieszkują jest dokładnie ten sam problem, tam dotyczy większej liczby, ale w odczuciu tej 

osoby, która mieszka przy ul. Błogosławionego Maksymiliana Kolbe ta osoba będzie musiała 

przejść cała tą procedurę, o której mówimy.” 

 

Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań. 

 

Komisja Praworządności projekt uchwały druk nr 722 zaopiniowała pozytywnie 

5 głosami „za”. 

 

Stosunkiem głosów: 0 „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się” Komisja 

Praworządności projekt uchwały druk nr 723 nie zaopiniowała pozytywnie. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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Przewodnicząca 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

 
Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 

 

  

       Przewodniczący  

     Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

 

        Wiesław WANJAS 

 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności  

  
                      Janusz ZAWILSKI 
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I. Różańska 

Biuro Rady Miasta 
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