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         Protokół Nr 47/2018 Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

         Protokół Nr 48/2018 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

         Protokół Nr 44/2018 Komisji Praworządności 
 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2018 roku 
________________________________ 

 

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

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.15. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na XLIX sesję Rady Miasta Konina.  

2. Sprawy bieżące. 

 

 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodnicząca Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, przewodniczący Komisji Rodziny 

i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS oraz z-ca przewodniczącego Komisji Praworządności 

Mirosław BARTKOWIAK.   

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał wszystkich 

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

XLIX Sesji Rady Miasta Konina. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad 1. 

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

 

Pkt 6 

DRUKI Nr 748 i 749 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 748); 

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

(druk nr 749). 

 

Projekty uchwał szczegółowo omówiła Olga SKRZYPSKA Kierownik Wydziału Budżetu. 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Mam kilka pytań. Pierwsze zwiększa się plan 

dochodów ze sprzedaży majątku, o jaki hotel chodzi? O Hotel Konin? Sprzedaliśmy go?” 
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Olga SKRZYPSKA Kierownik Wydziału Budżetu odpowiadała, cytuję: „Planujemy 

sprzedać.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „950 tys. zł, mówiąc szczerze mam nadzieję, że te 

pieniądze się znajdą w tym roku, jeżdżę tam regularnie, jeszcze przed tymi deszczami, które 

były w piątek. Cała sytuacja wygląda bardzo słabo jeśli chodzi o Międzylesie i tereny 

inwestycyjne. Dlatego chciałem zapytać jak teraz zabierzemy, to kiedy oddamy?” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Teraz zabierzemy między innymi, bo nie 

możemy rozstrzygnąć zapytań, trzeba by było dołożyć jeszcze.”    

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Czyli było ogłoszenie?” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Było ogłoszenie, mamy rozeznanie i trzeba 

by dołożyć do tego zadania. Nie mamy z czego dołożyć. Póki co zabieramy i ogłaszamy jeszcze 

raz. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie roku uda się. My z tego zadania nie rezygnujemy 

zostawiamy trochę, staramy się dołożyć do ścieżek rowerowych, które w założeniach myślę, że 

to nie jest tylko problem naszego miasta, ale wszystkich innych gmin, które są w tym wspólnym 

projekcie. Takie pieniądze dokładamy do ścieżek rowerowych, po to, żeby też uratować cały 

projekt, który jest. Kosztorysy były robione chyba dwa lata temu. Natomiast dzisiaj rynek jest 

taki jaki jest i Pan prezydent uznał, że dzisiaj bardziej zasadne jest dokończenie tego projektu, 

bo ścieżki są elementem między innymi zakupu autobusów na potrzebę MZK i to jest to 

zadanie. Natomiast między innymi, żeby znaleźć te pieniądze to nie tylko rozliczenie roku, 

ale była weryfikacja wszystkich zadań inwestycyjnych, które mamy w budżecie w zależności 

od tego jaki jest stopień zaangażowania. Jeżeli dzisiaj mamy zapytanie co do odwodnienia 

i wiemy, że trzeba tam dołożyć bardzo dużo również. To raz, że tego nie możemy rozstrzygnąć, 

została podjęta taka decyzja, żeby póki co zabrać te środki i zostawić parę zadań, żeby zadanie 

zostało i uruchomić całą nową procedurę w celu tych terenów. Myślę, że to się w drugiej 

połowie roku uda. A priorytetem dla Pana prezydenta było zapewnienie środków na realizację 

tego dużego projektu ze środków unijnych.”  

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „To jest zrozumiałe akurat, gdyż projekt jest 

realizowany, autobusy dostaliśmy tzn. kupiliśmy ze środków projektu, ale mówiąc inaczej 

można powiedzieć, że dostaliśmy, część pokryliśmy tych środków. Nie musieliśmy więcej. 

A rzeczywiście jest tak, jak Pan prezydent mówi Gmina Kramsk chyba 1 mln zł dołożyła do 

ścieżek rowerowych, to w naszym przypadku to jest zrozumiałe, mamy tych ścieżek najwięcej. 

Dobrze by ten projekt uratować. 

Kolejne pytanie, wniesienie wkładu pieniężnego do MTBS-u, to jest konsekwencja 

wcześniejszych naszych decyzji? Czyli to jest pokłosie tego gruntu? Nic nowego tam się nie 

pojawiło? Dobrze.  

Tu jest chyba merytoryczny błąd chyba we wszystkich tych przypadkach, jak piszemy 

o KIK-u, tam jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a to z EFR-u jest, a jest 

z EFS wszędzie wpisane.”     

 

Radni nie mieli innych pytań. 

 

 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 

Pkt  7 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok. 
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Głos zabrał Bartosz JĘDRZEJCZAK kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych, 

cytuję: „Spróbuję w trzech zdaniach opowiedzieć co się zmieniło. Myślę, że najważniejsza 

rzecz jeśli chodzi o finanse mamy prawie 15% wzrost kwot, które były przeznaczone na 

współpracę z organizacjami z około 6,5 mln zł na 7,5 mln zł w ubiegłym roku. Ten proces cały 

czas ma miejsce, czyli ta kwota ciągle ulega zwiększeniu. Patrząc na przestrzeni ostatnich kilku 

lat od 2014 roku, to jest około 2-2,5 mln zł więcej przeznaczane w konkursach dla organizacji 

pozarządowych. I to co ważne przy tych 7,5 mln zł, które Miasto przekazuje na współpracę, 

trzeba pamiętać o tym, że organizacje pozarządowe też około 1,5 mln zł ze swojej strony jako 

wkład własny pozyskują albo wkładają w te swoje projekty. Łącznie to oznacza, że około 8 mln 

zł w naszym mieście funkcjonuje(przewodniczący Wiesław Wanjas, powiedział, tak, bo część 

to jest wkład rzeczowy, część finansowy), ma Pan rację to jest około 9 mln zł. Poza tym 

chciałem powiedzieć, że cały czas pracowaliśmy i pracujemy nad tym, aby większa ilość 

konkursów ogłaszana była przez Urząd Miejski. Coraz częściej przyjmowana jest formuła 

umów wieloletnich dzięki temu organizacje mają stabilniejsze formy zatrudnienia do 

zaproponowania specjalistom, ale też mieszkańcy otrzymują lepszej jakości usługi. Myślę, że 

nie ma sensu wymieniać teraz wszystkich poszczególnych elementów. Macie Państwo w 

bardzo dobrym sprawozdaniu, pokazane też w formie graficznej to, jak wyglądały wydatki, tak 

jak Państwo życzyliście sobie w ubiegłym roku i dwa lata temu przedstawiliśmy w postaci 

wykresu, kolorowych porównań, tak żeby do osób, które niespecjalnie interesują się tym 

obszarem było to zrozumiałe, żebyśmy Państwa nie zamęczali jakimiś statystykami, tylko 

żebyście widzieli na czym polega ta współpraca. I tak jak Pan prezydent nam w tamtym roku 

podpowiedział zrobiliśmy tę prezentację Power Point, mamy tez taką formę lekką, którą 

chcielibyśmy też Państwu pokazać na sesji.”               

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„O tym jak u nas pięknie się rozwija, bo nawet finansowo widzimy, że z roku na rok jest lepiej 

współpraca z organizacjami pozarządowymi to tylko przyklasnąć i prosić tylko, żeby się dalej 

tak działo i znajdowały się nowe podmioty i nowe organizacje, które będą wstępować 

i przystępować do tej współpracy.” 

 

Kierownik Bartosz JĘDRZEJCZAK, cytuję: „Jeżeli chodzi o małe wnioski, granty to 

były 24 oferty, a 16 podpisanych umów na około 150 tys. zł. Jeżeli chodzi o duże konkursy to 

tutaj była kwota przeznaczona 7.218.093,00 zł. Mam procentowe porównania, w 2017 roku 

21% więcej ofert mieliśmy złożonych. Dołożona jest do sprawozdania tabela.”  

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Panie kierowniku ja chciałem zapytać w 

sprawozdaniu jest informacja, że 14 % środków przekazywanych przez podatników wraca w 

postaci 1 % do konińskich organizacji.”     

 

Kierownik Bartosz JĘDRZEJCZAK, cytuję: „Około 300 tys. zł.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ok. chciałoby się, żeby zawsze było więcej, ale jest 

jak jest, ale to jest indywidulane i robimy co możemy, żeby promować ten 1 %. Pytanie jest 

takie, czy to jest więcej niż w poprzednim roku, czy mniej?” 

 

Kierownik Bartosz JĘDRZEJCZAK, cytuję: „Z tego co pamiętam tak, dlatego, że w 

ubiegłym roku to była kwota 210 tys. zł., tak, jest delikatny wzrost. Natomiast przy tej kwocie 

2,3 mln zł, to 13 % nadal jest małym kawałkiem tego, co mogłoby trafiać do konińskich 

organizacji, myślę, że jakby spojrzeć kto dostaje pieniądze, to głównie dostają te wielkie np. 

Fundacja Polsat itd.”  
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  Przewodniczący Wiesław WANJAS, cytuję: „Nie ulega wątpliwości, że biorąc pod 

uwagę jeszcze 4-5 lat temu, to ta kwota, która wpływa teraz na konińskie organizacje jest 

większa, bo kiedyś to była śladowa ilość.”   

 

Kierownik Bartosz JĘDRZEJCZAK, cytuję: „Ja chciałem jeszcze powiedzieć że po 

ostatnim spotkaniu Rady Pożytku ustalaliśmy, że będzie całkiem nowa kampania 1 %, myślę, 

że Pani Elżbieta może potwierdzić, mamy myślę bardzo ciekawy pomysł na promocję 

odchodzące od tych tradycyjnych, które mieliśmy do tej pory, czyli nie będzie już plakatowania, 

nie będzie banerów na mieście, będzie całkiem nowa formuła, chcemy też młodzież do tego 

zaprosić.”     

 

Radni nie mieli innych pytań. 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych sprawozdanie przyjęła informacyjnie. 

 

 

Pkt 8 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2017 

rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2018 rok. 

 

Głos zabrała Anna KWAŚNIEWSKA, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 

cytuje: „To sprawozdanie wydawałoby się bardzo szerokie, jeżeli chodzi o objętość, natomiast 

jest ono bardzo skąpe i krótkie, ponieważ każda liczba, każde zdanie, to jest duże zadanie 

realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Najkrócej rzecz ujmując jesteśmy 

ustawowo zobowiązani do przekazania Państwu radnym informacji dotyczącej pomocy 

społecznej i rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanej przez nas i oczywiście na temat 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Te dwa sprawozdania były na poprzedniej sesji. 

Natomiast ponieważ realizujemy zadania tak kosztowne i tak powodujące wypływ środków 

finansowych w tym mieście, to rozszerzamy to sprawozdanie w zarysie o całą naszą 

działalność, niemalże całą, bo to nie jest cała działalność. Do ułatwienia jest zawsze spis treści, 

żeby można było się zapoznać z tym tematem kogo najbardziej interesuje. Ponadto z tego 

sprawozdania, które zamieszczamy na naszej stronie korzystają także studenci przede 

wszystkim pracy socjalnej. Wydatkowaliśmy w ubiegłym roku ponad 97 mln zł, rok wcześniej 

było to ponad 84 mln zł, pomagaliśmy na podstawie ponad 25 tys. wniosków. Nie każde 

świadczenie odbywało się na wniosek, jeden wniosek zawierał często prośbę o więcej niż jedną 

formę wsparcia. Wydaliśmy ponad 40 tys. decyzji administracyjnych. Też nie każde 

świadczenie szczególnie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej także w ramach 

programu „aktywny samorząd” nie ma decyzji administracyjnych. 

Niektóre świadczenia nam się zmniejszyły. Np. zmniejszyła nam się liczba osób 

objętych świadczeniami z pomocy społecznej. Ale istnieją z roku na rok tendencje wzrostowe 

jeżeli chodzi o liczbę osób uprawnionych do zasiłków stałych. To są takie zasiłki dla osób, 

które nie mają dochodów stałych, z niepełnosprawnościami, bądź w wieku poprodukcyjnym. 

I to będzie bardzo galopowało, ponieważ wchodzą w ten system świadczenia te osoby, które na 

początku lat 90 utraciły pracę i podjęły zatrudnienia. Również zmalała nam liczba dzieci 

dożywianych w szkołach, bo po prostu jest mniej takich dzieci. Ale wzrasta zapotrzebowanie 

na domy pomocy społecznej i muszę tutaj z uznaniem powiedzieć, że mieliśmy taką ilość 

środków finansowych, że w ubiegłym roku nie zostały tylko umieszczone w domu pomocy 

społecznej te osoby, które chciały iść, ale dodatkowo dwie, które złożyły wnioski w miesiącu 

grudniu. Wzrasta tez zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych. Zmalała nam liczba 

osób objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia. Muszę tu powiedzieć, tego w 

sprawozdaniu nie ma, bo to są nowe jeszcze rzeczy, nawet nieujęte są w potrzebach, od kwietnia 

zostało uruchomione w Koninie Centrum Integracji Społecznej przez Stowarzyszenie Vacat, 

w budynku gdzie była Telekomunikacja. Podpisaliśmy umowę i w ramach tej umowy osoby, 
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które są naszymi świadczeniobiorcami będziemy kierowali do Centrum Integracji Społecznej. 

Też Instytut Edukacyjno-Rozwojowy na ulicy Spółdzielców 5 firmowany przez dr Zbigniewa 

Michalaka zwrócił się do nas z prośbą o kierowanie do nich osób chętnych podjąć pracę, chętnie 

przyjmą osoby z III profilu. My również, to wszystko jest z obszaru pomocy społecznej 

jesteśmy organizatorami prac społecznie użytecznych. 50 osób w tym roku, to jest liczba ta 50, 

ale my te osoby sprawdzamy w Urzędzie Pracy i przygotowujemy je do pracy i są pokierowane 

przez nas do placówek oświatowych, nawet u nas w MOPR-rze w pracach porządkowych takie 

osoby wykonują pracę. Wśród tych 50 osób, to jest 10 osób, o których mówiłam na poprzedniej 

komisji w ramach ustawy „za życiem”. Tutaj w 100 % są środki finansowe z Powiatowego 

Urzędu Pracy i 10 osób jest skierowanych przez nas, przygotowanych przez naszych 

pracowników, przez psychologa. I te osoby we wszystkie środowiska, które chciały z tej formy 

skorzystać wykonuje prace gospodarcze, pomocnicze tam gdzie są dzieci 

z niepełnosprawnościami.  

Jeszcze jeżeli chodzi o pomoc jest wyjątkowo dużo żywności z Banku Żywności, które 

przekazuje Chrześcijańska Służba Charytatywna. I wszystkie osoby, które otrzymują przez nas 

zaświadczenia, do nas się zgłoszą, nasi klienci mają możliwość odbioru i odbierają w znacznej 

ilości żywność właśnie ze służby charytatywnej. W ramach pomocy 260 osób, nawet więcej w 

okresie zimowym korzysta z posiłków w naszej stołówce. W ramach pomocy kierujemy 

dzieciaki do świetlic, do ognisk, czyli to są wszystko zadania pomocy.  

Z zakresu rehabilitacji zawodowej tutaj nie będę aż tyle omawiała, bo Państwo 

przyjmują projekty uchwał, zadania są rozpisane. Powiem tylko, że wsparciem dla osób 

z niepełnosprawnościami, szczególnie tych, które się uczą jest kolejna realizacja przez miasto 

Konin, przez MOPR takiego programu „Aktywny samorząd”, z tego tytułu są dodatkowe środki 

finansowe, z których właściwie wszystkie osoby, nie ma żadnych odmów, które są uprawnione, 

mogą z tego korzystać. Realizujemy również całą masę świadczeń, w tym świadczenia 

rodzinne, świadczenia wychowawcze. 

 Bardzo duża część budżetu, to są świadczenia wychowawcze, to jest około 37 mln zł 

tylko i wyłącznie w roku ubiegłym poszło na 500+, około 10 mln zł mniej na świadczenia 

rodzinne i dodatki do nich. Jeżeli teraz chodzi o 500+ to miesięcznie wydatkowaliśmy podobne 

środki finansowe jak w 2016 roku, aczkolwiek dzieci, czyli procedur administracyjnych było 

więcej, ponieważ największa ilość dzieci to było ponad 7 tys. zł, czyli jedni kończyli odbiór 

świadczeń, bo 18 lat, inni wchodzili. Jeżeli chodzi o wyprawki no niestety jest mniejsza liczba 

niż była w 2016 roku. Na podstawie uchwały Rady Miasta przyznaliśmy 215, czyli mniej 

o jakąś tam liczbę niż wcześniej. Jeżeli chodzi o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

urodzenia dziecka też 230 mniej niż w 2016 r. Tej jednorazowej zapomogi, gdzie jest 

podwyższone kryterium 1922 zł przyznaliśmy 539, też mniej niż w roku ubiegłym. 

Realizujemy wiele programów i projektów, w tym projekt unijny „WspieraMy”, gdzie 

wyremontowaliśmy kilka pokoi w ramach tego projektu, wyposażyliśmy, żeby mieszkańcy 

Konina mieli lepsze warunki załatwiania swoich spraw. A przede wszystkim udało nam się 

pozyskać kolejne rodzinne pogotowie na Chorzniu gdzie podpisano umowę, jak również 

jesteśmy na etapie przygotowywania rodziny zawodowej na Wilkowie. Ponieważ jak 

przedstawiałam miesiąc temu dzieci do pieczy zastępczej niestety nam przybywa. 

Jakie są potrzeby na rok następny? Monitorujemy to na bieżąco w kontakcie 

z prezydentem miasta i z Państwem. Naprawdę szczerze mówiąc to my nie jesteśmy w stanie 

przy formułowaniu budżetu wiedzieć dokładnie jakie są potrzeby, ponieważ jest 

rozporządzenie, które się ukazało w trakcie i od 1 czerwca wzrastają stawki na dzieci 

przebywające w rodzinach zastępczych. Następna rzecz, mają wzrosnąć kryteria uprawniające 

do świadczeń rodzinnych od jesieni, czyli robimy to na bieżąco ten monitoring. Jest to praca 

bardzo trudna. Bowiem, w tym roku i w ubiegłym coraz częściej, bo to było sporadyczne, 

zdarzają się sytuacje, gdzie pracownicy monitorują osoby samotnie mieszkające, chore, które 

nie chcą absolutnie żadnego kontaktu z pomocą. I w tym roku do dzisiaj moi współpracownicy 

nie mogą się otrząsnąć po traumie, dwukrotnie pilnowali zwłok w mieszkaniu zanim przybył 

lekarz rodzinny, ponieważ o tej porze nie przyjeżdża karetka, zanim przyszedł lekarz rodziny 
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i stwierdził zgon ponadto dopiero wtedy znalazła się rodzina, żeby wziąć te klucze od 

mieszkania. Te problemy dotyczące i dzieci zaniedbanych, i dzieci starszych będą wzrastały. 

Natomiast tak jak mówię coraz większe środki finansowe są, coraz więcej tych środków trafia 

do mieszkańców. Na dowód tego pierwszy dzień po świętach nie przyszli w większości ludzie 

na obiad do naszej stołówki, czyli w takich rozmiarach była pomoc.” 

 

Radni do sprawozdania nie mieli pytań. 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych sprawozdanie przyjęła informacyjnie. 

 

 

Pkt 9 

Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla Miasta Konina. 

 

Głos zabrała Anna KWAŚNIEWSKA, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Koninie, cytuję: „Ta ocena zasobów pomocy społecznej sporządzana na podstawie naszych 

materiałów, ale również we współpracy szczególnie z Wydziałem Spraw Społecznych, 

Wydziałem Spraw Lokalowych, Centrum Organizacji Pozarządowych. Są to dane liczbowe 

przede wszystkim, które są ujęte w sprawozdaniach z działalności za ten rok i za lata 

poprzednie. Można sobie tylko tutaj porównać liczbowo, które zjawiska w obszarze pomocy 

społecznej polityki społecznej mają tendencje wzrostowe, a które się zmniejszają. Istotna 

sprawa jak ubyło nam osób, przede wszystkim w rodzinach wielodzietnych, które korzystają 

z pomocy tak niestety wzrosła nam liczba rodzin, jak było w 2016 – 24, w 2017 jest 25, gdzie 

powodem udzielenia pomocy jest narkomania. Można w tej ocenie zobaczyć jak pewne 

świadczenia wzrastają. Ważną istotą jest, że coraz wyższa kwota świadczeń jest udzielana 

mieszkańcom ze środków budżetu miasta. To jest zasiłek celowy tak jak tam Państwo 

zobaczycie, kwota tego zasiłku ma tendencję wzrostową. I też są tu założenia prognozy na rok 

następny. 16 maja uprzejmie zapraszam, miasto Konin jest organizatorem z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami wielkopolskiej konferencji. Państwo 

otrzymają zaproszenia.” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuje: „Konferencja ma charakter wielkopolski, 

będzie można pokazać jak wygląda współpraca samorządu z osobami 

z niepełnosprawnościami. Gratuluję Pani dyrektor na tym etapie chęci zorganizowania takiej 

konferencji.”  

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Jedno pytanie dotyczące finansów. Pani dyrektor tam 

jest napisane w dokumencie, że mamy ustalony niedobór środków finansowych do prawidłowej 

realizacji zadań i on wynosi tam niecałe 6 mln zł i są to środki z budżetu wojewody. Czy to jest 

na tym etapie roku? Skąd ten niedobór wynika? Czy on będzie pokryty w późniejszym 

terminie?” 

 

Dyrektor MOPR-u Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Jest tak zawsze, ponieważ mamy 

zwiększany w ciągu roku plan środków finansowych od wojewody i nie widzę tutaj zagrożenia 

finansowego.”   

 

Radni nie mieli innych pytań. 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych ocenę przyjęła informacyjnie. 

 

 

Pkt 11 

DRUK Nr 734 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie. 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuje: „Ja chciałbym dzisiaj na tym etapie prosić 

żebyście Państwo tego nie omawiali, bo może się okazać, że jeżeli do środy nie dostaniemy 

ważnego dokumentu jakim jest opinia IPN, to na wniosek Pana prezydenta ta uchwała zostanie 

wycofana. Osobiście rozmawiałem z dyrektorem oddziału IPN w Poznaniu. Powiedziałem jaka 

jest procedura. Wykonał w ubiegłym tygodniu telefon w naszej sprawie do Warszawy, 

natomiast też rozkładał ręce, bo przy tych wszystkich zawirowaniach ustawodawca zostawił 

pewne luki nazwijmy to. I tak jak powiedziałem, jeżeli uda nam się otrzymać do wtorku tą 

opinię IPN-u, to zostawimy to i będzie to szczegółowo omawiane na sesji. Natomiast dzisiaj 

nie ma podstawy, żeby to omawiać i głosować, bo ten nasz dokument nie ma ważnego elementu 

jakim jest opinia IPN.”       

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Tak czy inaczej mam jedno pytanie. My w tym 

uzasadnieniu mamy wpisane, zmienia się nazwę dotychczasowej ulicy Stanisława Barańczaka 

nadanej zarządzeniem zastępczym, to jednak wojewoda nadał tę nazwę?” 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuje: „Taka jest sytuacja prawna, że wojewoda 

wydał zarządzenie zastępcze, które ma moc prawną. Zostało to opublikowane, jednocześnie 

wojewoda zaopiniował jak gdyby pozytywnie to, co my chcemy zrobić, ale zgodnie z 

odwołaniem się do sytuacji prawnej, więc tu również jest taki mały mix prawny. Natomiast 

dzisiaj tak, ta ulica w świetle prawa ma nazwę akurat taką jaką ma, bo to zarządzenie wojewody 

ma moc prawną. Natomiast mamy opinię od wojewody, że w momencie kiedy my przyjmiemy 

tę uchwałę zmieniającą, to na pewno to uzyska aprobatę wojewody, ale musimy spełnić również 

warunek drugi konieczny, czyli mieć opinię IPN-u w tym zakresie.”  

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Nie ma już w Koninie ulicy Benesza?” 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Nie ma już ulicy Benesza.”       

 

Radni nie mieli innych pytań. 

 

 Komisja Praworządności zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały. 

Decyzja w sprawie uchwały zostanie podjęta na sesji. 

 

Pkt 15 

DRUK Nr 743 

Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy”. 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuje: „Jak Państwo wiecie, tutaj macie w sposób 

precyzyjny określone warunki, położenie i w uzasadnieniu Państwo macie, że Pan prezydent 

wykonując podstawowy obowiązek nałożony, żeby nazwa tego dębu właśnie była taka. Ten 

dąb posiada równomiernie rozłożoną koronę, szczególną cechą dębu jest okazały obwód pnia 

wynoszący 345 cm na wysokości 130 m. Jest wyjątkowym okazem wśród drzew na terenie 

miasta. Jest Pan radny Tomasz Nowak w sposób szczególny analizuje każde drzewo rosnące w 

naszym parku. Ale nazwa nawiązuje proszę Państwa do imion, jest to Park Chopina, czyli 

nawiązuje do imion muzycznych.”  

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałem tylko wyjaśnić, że ja 

wnioskowałem o uczczenie tego dębu pomnikiem przyrody i nadania mu imienia „Ignacy” od 

nazwiska Ignacego Paderewskiego, ponieważ park jest parkiem im. Fryderyka Chopina. 
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I złożyłem też wcześniej taki wniosek, że te dwa pierwsze dęby, które są pomnikami nazwać 

imionami naszych kompozytorów, czyli ten pierwszy ten największy gdy się wchodzi bramą 

główną, ten który stoi po lewo byłby „Fryderykiem”, bo Fryderyk Chopin, drugi, który jest w 

pobliżu placu zabaw, gdzie stoi „Ignacy” byłby „Stanisław”, bo Stanisław Moniuszko, a ten 

trzeci Ignacy Paderewski. Ale uchwała już tamtym dwóm pomnikom imion troszeczkę w czasie 

się odsunęła, więc najpierw dostanie imię Ignacy. I czekają w kolejce kolejne drzewa, które 

spełniają warunki, ale czekamy na ocenę, w tym właśnie ocenę dendrologiczną. Nie chciałbym 

wypaść na jakiegoś człowieka próżnego, ale wypadałoby, że jeżeli ja ten dąb określiłem, 

wymierzyłem, sfotografowałem, złożyłem wniosek być może byłoby miło gdyby w takiej 

uchwale było chociaż napisane na czyj wniosek. Była kiedyś taka sytuację z dębem o nazwie 

„Zawiadowca”, pamiętam, że wniosek o uczynienie go pomnikiem przyrody złożył całkiem 

ktoś inny, a później się okazało, że w mediach całkiem ktoś inny lansował się, że to on.”            

Radni nie mieli innych pytań. 

 

Komisja Praworzadnosci projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 3 głosami „za”. 
 

Pkt 20 

DRUK Nr 735 

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: „Państwo projekt 

otrzymali z podziałem i propozycjami zmian, które zawarte zostały w uzasadnieniu jak i później 

w tabelce. Jesteśmy świeżo po rozmowie z Panem komisarzem wyborczym w sprawie tego 

projektu uchwały. Pan Komisarz stwierdził, że z uwagi na taką ogólną tendencję i stanowisko 

Państwowej Komisji Wyborczej, żeby nie zmienić nic jeśli było wszystko dotychczas 

prawidłowo, to zaproponował, żebyśmy tylko ten drugi akapit zostawili, jeśli chodzi o 

uzasadnienie, czyli „zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 przeniesienie jej z 

PGKiM-u do I Liceum Ogólnokształcącego”. Natomiast kolejne propozycje radnych, które 

wpisaliśmy do uzasadnienia do uchwały polegające na zmianie siedzib obwodowych komisji 

wyborczych obwodu nr 35 żeby tego nie ruszać, jak również nie dokonywać innych zmian, 

które by zmieniały obwody dotychczas ustanowione. Także ta pierwsza propozycja mówi, że 

można bronić, ona jest zasadna, natomiast pozostałe, żeby nie zmieniać obwodów. W związku 

z powyższym my zostawiliśmy w uzasadnieniu propozycję, myślę, że Pan prezydent ją 

przedstawi ten drugi akapit i końcówkę, mianowicie: „w podziale na stałe obwody głosowania 

dokonano aktualizacji granic uzupełniając ją o nazwy nowo powstałych od 2014 roku ulic 

publicznych”, tak by to było teraz po zmianie.  Ponadto w siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych znajdujących się w gimnazjach dokonano stosowanych aktualizacji nazw 

obiektów związanych z reformą oświaty.”    

 

Radni nie mieli innych pytań. 

 

Komisje w głosowaniu 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

 

 

Pkt 21 

DRUK Nr 736 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich 

numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie 

Miasta Konina (druk nr 736). 



9 
 

 

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez Sekretarza Miasta Konina Marka 

Zawidzkiego.  

 

Komisje w głosowaniu 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad 2.  

Została przedstawiona prezentacja przez Wydział Oświaty dotycząca rekrutacji dzieci 

do przedszkoli, szkół podstawowych.   

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Przewodnicząca 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

 
Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 

 

       Przewodniczący  

     Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

 

        Wiesław WANJAS 

 

      Z-ca Przewodniczącego Komisji                

 Praworządności  

  
                      Mirosław BARTKOWIAK 

 
 

 

 

 

 

 


