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BR.0012.4.1.2015 
BR.0012.5.1.2015 
 

Protokół Nr 2/15 
      Nr 2/15 

 
wspólnego posiedzenia 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz 
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, 

które odbyło się w dniu 
 

8 stycznia 2015 roku 
_______________________________ 

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

     
                

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 18.00. 
  

W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Porządek obrad: 
 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33).  

2. Sprawy bieŜące. 
 
 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
p. W. Wanjas. Powitał uczestniczących w posiedzeniu radnych, zastępcę prezydenta 
p. S. Lorka kierowników wydziałów UM oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. 
  

Odczytano składy Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu  
 
 
Ad. 1 
 

Przystąpiono do rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33).  
 
 

WyŜej wymienione dokumenty zostały szczegółowo omówione przez zastępcę 
Skarbnika Miasta p. K. Lebiodę.  
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Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja głosować nie będę, ale pytania mogę zadawać, 
dlatego teŜ przyszedłem na tę komisję, chociaŜ przydziału do komisji jeszcze nie mam, ale 
pytania z tych zakresów, które dotyczą pracy obu komisji faktycznie mi się zrodziły, dlatego 
będę pytał, ale teŜ będę pytał, jako radny, który jeszcze być moŜe wiedzy na temat budŜetu 
nie ma, dlatego bardzo proszę o cierpliwość Państwa i zrozumienie tych moich pytań.
 Pierwsze pytanie jest takie, bo mamy opłatę od posiadania psów planowaną na rok 
bieŜący na poziomie 50 tys. zł. Chciałem zapytać, jak jest z wykonaniem za rok ubiegły i kto 
zajmuje się realizacją tego dochodu?”  
 
 

Odpowiedzi udzieliła kierownik Wydziału Podatków i Opłat p. E. WALCZAK, 
cytuję: „Realizacją tego zobowiązania, które się nazywa opłata za posiadanie psów, zajmuje 
się Wydział Podatków i Opłat. Na rok 2014 teŜ mieliśmy zaplanowaną kwotę 50 tys. zł, 
realizacja będzie w granicach 60 %.”       
 
   
  Radny W. NOWAK, cytuję: „Czy jest sens planować znowu 50 tys. zł?” 
 
 

Pani E. WALCZAK – kierownik Wydziału PO, cytuję: „Jest obowiązek, Ŝe Rada musi 
uchwalić stawkę od posiadania psów. Zakładamy, Ŝe świadomość obywateli co roku wzrasta, 
Ŝe ten obowiązek powinni wykonywać i tę opłatę wpłacić. Coraz więcej osób czipuje, więc to 
teŜ wpływa na to, Ŝe w roku, w którym dokonano wszczepienia tego identyfikatora jest się 
zwolnionym, a w latach następnych płaci się 50 % stawki. Ilość wzrasta, więc się 
spodziewamy, Ŝe na rok 2015 kwota powinna być zrealizowana.”  
   
 

Radny W. NOWAK, cytuję: „Kolejne pytanie dotyczy wpływów z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez jednostki na podstawie ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
Opłaty za zajęcie pasa drogowego są pobierane teŜ pewnie na podstawie uchwały, którą Rada 
Miasta podjęła, czy ktokolwiek to sprawdza? Sprawdza pasy drogowe, które są zajmowane 
legalnie, nielegalnie? Czy StraŜ Miejska się tym teŜ zajmuje? Czy takiego obowiązku nie ma? 
A jeśli nie ma, to kto ma taki obowiązek?”  
 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych p. W. WANJAS, cytuję: „Ja 
chciałbym powiedzieć, Ŝe są sprawdzane i to bardzo.”  
 
 

Głos zabrał z-ca kierownika Wydziału Drogownictwa p. A. SZCZEPAŃSKI, cytuję: 
„Na bieŜąco jest sprawdzana zajętość pasa drogowego. W tych opłatach są równieŜ opłaty za 
umieszczenie urządzeń. Jeśli ktoś wykonuje jakieś prace w drodze, to zazwyczaj pozostawia 
jakieś urządzenia np. rurę, wodociąg. Te opłaty na bieŜąco są kontrolowane. Jak ktoś 
wykonuje pewne prace w drodze, często część tej opłaty to jest teŜ umieszczenie w drodze 
tych urządzeń, które stanowi tę opłatę stałą, coroczną, ona jest niezmienna.” 
   
 

Radny W. NOWAK, cytuję: „Z tym jest łatwiej, bo tu jest zgłoszenie tych robót, 
bardziej myślałem o reklamach i kto tym się zajmuje? Jak wygląda przestrzeń wokół ulic?” 
 
 

Odpowiadając z-ca kierownika Wydziału DR p. A. SZCZEPAŃSKI, cytuję: „Reklama 
w pasie drogowym jest bardzo trudnym tematem, z uwagi na to, Ŝe one są dość niestabilne. 
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O tyle nie ma problemu z bilbordami czy jakimiś innymi stałymi reklamami - tam są opłaty 
wprowadzane na bieŜąco. Gorzej z reklamami, gdzie pojawiają się na tydzień, na pięć dni, na 
sześć dni, bo wtedy zlokalizowanie osoby, która umieściła taką reklamę, albo 
zweryfikowanie, kto powinien być obciąŜony jest bardzo trudne i czasami, dopóki 
niewszczęte zostanie postępowanie, to juŜ reklama ginie. Mamy ostatnio problemy z firmami 
poŜyczkowymi, które wysyłają ludzi w ogóle nieświadomych, Ŝeby umieścili jakieś 
oplakatowanie. Oni nie mają w ogóle świadomości, zajęcie pasa drogowego, takŜe plakaty, 
małe ulotki na słupach oświetleniowych zaśmiecają. Jak najbardziej walczymy, ale często jest 
tak, jak ostatnio, gdzie były sytuację, gdzie liczyliśmy kary i to niemałe. Niestety firmy się 
odwołały. SKO takŜe często podwaŜa wiarygodność kontroli tych pasów drogowych np. 
notatka słuŜbowa nie jest dowodem dla instytucji i to jest kłopotliwe, ale na bieŜąco 
prowadzimy tę kontrolę i to, co moŜemy, to próbujemy jakoś ogarnąć.”  
 
 

Z-ca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Wczoraj wpłynęło takie odwołanie, a propos 
o tym, o czym mówi Pan kierownik, jeŜeli chodzi o firmę poŜyczkową i odwołanie.”  
 
 

Radny p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Panie kierowniku pytanie - samochód przeznaczony 
tylko i wyłącznie do reklamy, bo posiada na swoim nadwoziu tylko tablicę do reklamowania 
i stoi na pasie parkingu przy ulicy Kleczewskiej. Czy on jest samochodem parkującym, czy 
reklamującym, gdyŜ stoi 24/h przez 30 dni w miesiącu? Nie wiem, czy moŜna zasugerować 
taką moŜliwość, Ŝeby jednorazowo na początku roku 2015 powołać na umowę-zlecenie 
osoby, które by objechały, sfotografowały te ulice i sprawdziły, a później wyrywkowo kaŜdą 
fotografię sprawdzać. Te osoby, przypuszczam, Ŝe by na siebie zarobiły, a byłby porządek, 
bo byłoby to pilnowane, bowiem bezkarne stawianie reklam, które troszeczkę zaśmiecają.”     
 
 

Radna p. E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Mam prośbę do Pana kierownika, aby 
Pan przypomniał, czym jest pas drogowy, bo to, co my widzimy i reklamy wzdłuŜ, to nie 
zawsze są reklamy w pasie drogowym.”   
 
 

Pan A. SZCZEPAŃSKI – z-ca kierownika Wydziału DR, cytuję: „Definicja pasa 
drogowego – pas drogowy to jest obszar terenu, który jest ograniczony liniami 
rozgraniczającymi. Linie rozgraniczające to są linie, które kończą działkę pasa drogowego. 
Często jest tak, Ŝe na przykład na ulicy Kleczewskiej częściowo chodnik jest prywatny albo 
przy samym chodniku jest reklama, to juŜ stanowi teren prywatny. My tam nawet nie 
moŜemy pobierać opłat. W związku z tym czasami wydaje się tak, Ŝe w pasie drogowym jest 
reklama, to nie jest wcale w pasie drogowym reklama. JeŜeli chodzi o pojazdy, które 
reklamują, to same sądy administracyjne się w tym gubią. JeŜeli coś jest zarejestrowane, 
niektóre sądy administracyjne podchodzą do tego, Ŝe to jest pojazd i ma prawo stać na 
parkingu. Dyskusję, czy moŜemy pobierać czy nie jak najbardziej moŜemy prowadzić tylko, 
jaka jest nasza skuteczność. Czasami nam się to udaje, a czasami nie.”  
 
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „W pozostałych dochodach jednostek organizacyjnych 
mamy zapis Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na kwotę 628.500 zł. Chciałem zapytać, 
co to za dochody są, czy to są dochody własne?”  
 
 

Kierownik Wydziału BudŜetu p. Olga SKRZYPSKA, cytuję: „To są dochody, które 
wygospodarowuje MOPR w wyniku swojej działalności.”  
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  Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych p. W. WANJAS, cytuję: „Pani 
kierownik jest taka prośba, co prawda czas mamy dość odległy, ale dzisiejsze sytuacje 
pokazują, Ŝe jednak szkolenia powinny się odbywać przed posiedzeniami komisji, to będzie 
duŜo łatwiej.”  
 
 

Kierownik Biura Rady p. H. BRYSKA, cytuję: „Jest taka specyfika Panie 
przewodniczący, dopiero Rada się ukonstytuowała. To i tak Pani była prezes Regionalnej 
Izby Obrachunkowej poszła nam na rękę i zrobiła nam teraz, bo zaczyna szkolenia dopiero 
pod koniec stycznia.”  
 
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „I tak nie wiem, czy Pani z RIO odpowiedziałaby na te 
pytania, które mam dzisiaj, bo są pytania, na które znają odpowiedź kierownicy jednostek, 
a to, Ŝe jest później po komisjach, to trudno.  
Następne pytanie, w związku ze zmianą zasad ponoszenia kosztów innych gmin za dzieci 
umieszczane w przedszkolach na terenie miasta - planowane dochody w tej pozycji są niŜsze. 
Proszę powiedzieć, o jaką zmianę chodzi?”  
 
 

Kierownik Wydziału Oświaty p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „To 
dotyczy złotówki za zajęcia dodatkowe.”  
 
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „Chciałbym teraz zapytać o wydatki. Pojawia się taka 
pozycja, jak Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji. Chciałbym się zapytać, kto 
przygotowuje taki program, który wydział i czy to jest związane z jakimś projektem, jest to 
kwota 50 tys. zł .” 
 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych p. W. WANJAS, cytuję: „Nie 
ma Wydziału Urbanistyki i Architektury, będzie jutro na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.”         
 
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „To na jutro przełoŜę to pytanie. Następne pytanie, 
w siedmiu gimnazjach podana jest liczba uczniów i nauczycieli i jest zapis, Ŝe zmniejszone 
są wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz składki spowodowane zmniejszeniem liczby 
uczniów i zatrudnionych nauczycieli. Jaka duŜa jest róŜnica, ilu nauczycieli mniej będzie, czy 
to są naturalne odejścia, czy w związku z przygotowywanymi planami pracy szkół?”   
 
        

Kierownik Wydziału WO p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „Liczba 
uczniów w gimnazjach, to jest w granicach 80 uczniów, czyli to są trzy oddziały i to jest 
naturalny ubytek. I to jest zmniejszona liczba zatrudnienia i to nie wynika z art. 20, po prostu 
utrata godzin ponadwymiarowych.”  
 
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „Kwota 29.300 zł, nagrody dla uczniów, zwycięzców 
konkursów KANGUR i FOX i wpisane są koszty prac komisji kwalifikacyjnych 
i egzaminacyjnych i to rozumiem, natomiast tu jest jeszcze zapis monitorowania efektu 
ekologicznego grupy zakupowej Energii, czyli rozumiem, Ŝe jest jakaś komisja, która 
monitoruje efekt ekologiczny tego grupowego zakupu i pobiera za to pieniądze tak?”  
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Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Monitorowanie efektu ekologicznego 
grupy zakupowej Energii zrealizowaliśmy zadanie, dotyczące termomodernizacji obiektów, 
które polegało na oszczędności energii i zgodnie ze środkami, które były uruchomione, 
to zadanie wymaga corocznego monitorowania i to są kwoty na audyt zewnętrzny, bo nie 
mamy moŜliwości zrobienia tego samemu.”   
 
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „Budowa budynków usług publicznych, to ja 
rozumiem, Ŝe to jest przy ulicy Z. Urbanowskiej - wydatki na 680 tys. zł, to jest szalet?” 
    
  

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „My, jako osoby, które znają temat 
musimy uŜywać pełnej nazwy - budynek usług publicznych.”  
 
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „W wydatkach na szkoły artystyczne mamy kwotę 23 
tys. zł. O jaką szkołę chodzi?”  
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Są pewne dotacje, które moŜemy dać, 
jeŜeli chodzi o Państwową Szkołę Muzyczną, gdzie organem prowadzącym jest Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa i Szkoła Muzyczna jest w ten sposób wspierana z budŜetu miasta na 
konkretne zadanie, o które zgłosiła.”  
 
 
  Radny p. W. NOWAK, cytuję: „Wydatki planowane na Miejską Bibliotekę Publiczną 
- zauwaŜyłem, Ŝe na utrzymanie bieŜące MBP jest dotacja celowa w wysokości 417.490 zł 
i ona jest zmniejszona o 6,5 %. Dlaczego jest to zmniejszenie? Pytam w sensie, czy są 
zmiany, czy te zmiany lokalowe, które ostatnio były, powodują jakieś oszczędności, czy moŜe 
zmniejsza się liczba pracowników. Czy to jest kwota wystarczająca na działalność MBP? 
Przypomnę, Ŝe powiat dołoŜył 20 tys. zł więcej?”  
 
 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. H. JANASEK, cytuję: „Ja nie wiem, czy 
dołoŜył, bo porozumienie jest poza biblioteką. Mechanizmy są takie, Ŝe nie ma porozumienia, 
ja nie wiem, czy te 100 tys. zł jest juŜ dopisane, czy jeszcze nie jest dopisane. Natomiast 
zadania z tym związane spłyną na bibliotekę i będę je realizował. Niedoszacowanie jest w 
granicach 10 % w stosunku do roku ubiegłego. I myślę, Ŝe w ciągu roku organizator dołoŜy 
starań, Ŝeby to uzupełnić, poniewaŜ ja nie mam innych moŜliwości dorobienia, tak jak inne 
instytucje.”   
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Chciałbym się teŜ do tego odnieść. 
W roku 2014 jeŜeli były takie potrzeby, budŜet biblioteki był zwiększony w ciągu roku. 
I równieŜ taką furtkę zostawiamy, jeŜeli będzie taka potrzeba.”  
 
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „Ostatnie pytanie dotyczy MłodzieŜowego Domu 
Kultury. Jest zapis wydatkowy na adaptację pomieszczeń. Chodzi o pomieszczenia, czy 
o modernizację?”  

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Uprzedzę jeszcze pytanie Pana radnego 
albo innych osób. MłodzieŜowy Dom Kultury realizuje teŜ pewne zadania, które zostały 
nałoŜone na realizację dodatkowych zajęć w przedszkolach za tę przysłowiową „złotówkę”, 
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stąd te zadania, które są realizowane, są aktualnie realizowane i zaprojektowane w okresie 
do czerwca. Natomiast wielu dyrektorów przedszkoli zmienia zapotrzebowanie, bo pozyskują 
równieŜ pracowników, którzy mają uprawnienia do np. nauki j. angielskiego. I przy okazji teŜ 
Państwu powiem, Ŝe przez dwa lata przy wsparciu MDK jest realizowany Miejski Program 
Języka Angielskiego w naszych konińskich przedszkolach. KaŜde dziecko z grupy najstarszej 
jest objęte grupą języka angielskiego w ramach godzin, czy w ramach tej złotówki. W tej 
chwili Pani dyrektor ma zabezpieczone środki do czerwca, bo teŜ nie wiemy, jak będzie 
wyglądała rekrutacja do przedszkoli i od września, kiedy będzie nowy rok, tak jak wcześniej 
wspomniałem część dyrektorów ma, bo wysyła na róŜne doskonalenia swoich nauczycieli 
i mają uprawnienia do nauki języka angielskiego. TakŜe tu teŜ uprzedzam i Państwo 
zauwaŜycie, Ŝe te kwoty są trochę mniejsze. RównieŜ rok temu były te kwoty zwiększone. 
Tym bardziej myślę, Ŝe Państwo teŜ wiecie, tego wcześniej nie było, ale miasto Konin 
otrzymuje dotację celową z budŜetu państwa na dofinansowania zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego, czego wcześniej nie było. Było to wyłączne zadanie gminne. W 
tej chwili dotacja celowa. W roku ubiegłym ta dotacja celowa wynosiła 3.608.206 zł i jest ona 
uwarunkowana od ilości dzieci, które są. Te ilości dzieci są ruchome, bo w przedszkolach teŜ 
teoretycznie nie ma roku szkolnego, jest okres do czerwca i okres od września.”  
 
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „Tam jest 850 tys. zł w tym 450 tys. zł w ramach 
ustawy o ochronie środowiska. Ja chciałbym wiedzieć, czy te pieniądze są w całości na 
termomodernizację, czy na remonty pomieszczeń zniszczonego Energetyka.” 
 
               

Głos zabrała kierownik Wydziału Inwestycji, p. E. TYLUS-DEMBIŃSKA, cytuję: 
„Adaptacja Klubu Energetyk na potrzeby MDK została podzielona na etapy z uwagi na 
problemy finansowe, na skromne środki, jakimi dysponujemy. Połączone środki budŜetowe 
z środkami ochrony środowiska pozwolą, Ŝeby w tym etapie wykonać w 100 % 
termomodernizację budynku, a więc ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, naprawa 
stropodachu. Przy okazji ocieplenia budynku będzie rozbudowane nowe wejście od strony 
sceny wraz z elementami nowej klatki schodowej i będzie zrobiona modernizacja węzła 
cieplnego po to, Ŝeby odłączyć od grupowego węzła, który obsługuje równieŜ wieŜowce. 
Trudno jest w tej chwili liczyć na jakiekolwiek oszczędności i co będzie zakresem tego etapu, 
który zostanie zakończony w tym roku. Tylko na zewnątrz plus węzeł cieplny.”  
 
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu p. E. STREKER-DEMBIŃSKA, 
cytuję: „Ja mam taką prośbę, Ŝeby Pan Dyrektor Janasek mi wyjaśnił, bo w planie 
finansowym, w materiałach energii, Państwo planujecie na paliwo wydać 50 zł.”  
 
 

Dyrektor MBP p. H. JANASEK, cytuję: „Musieliśmy budŜet jakoś podzielić. 86 % 
naszego budŜetu to są płace, 9 % koszty utrzymania, a pozostałe są związane z zakupami.”  
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „W szkołach teŜ jest pozycja na paliwo, 
pomimo, Ŝe szkoła nie ma samochodu. Natomiast, jeŜeli szkoła ma kosiarki spalinowe i musi 
kupić 20 litrów paliwa na okres koszenia trawy, to musi mieć pozycję budŜetową – zakup na 
paliwo.”       
  Radny p. K. MAJEWSKI, cytuję: „W dziale działalność usługowa jest podpunkt, 
który się nazywa utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci. Dlaczego wynosi to 
7 tys. zł, a ile wynosił w poprzednich latach? Od listopada nie są posprzątane mogiły 
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Ŝołnierzy na cmentarzu na ulicy Kolskiej w Koninie. Tam zalegają liście, znicze są 
nieposprzątane, więc na co są przeznaczane te pieniądze, skoro nie na sprzątanie tych mogił?”  
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Akurat tak się składa, Ŝe ja mam okazję tę 
mogiłę często odwiedzać, nie tylko w listopadzie. I mogę Państwu powiedzieć, Ŝe Wydział 
Gospodarki Komunalnej w ramach umów ten teren sprząta. Byłbym ostroŜny w tych 
wnioskach, dlatego, Ŝe przed Wszystkimi Świętymi, kiedy równieŜ miałem taką informację, 
Ŝe mogiła nie jest posprzątana, okazało się, Ŝe wielu mieszkańców, którzy odwiedzali 
cmentarz na ulicy Kolskiej stwierdzili, Ŝe stary stroik, który nie jest juŜ przydatny na 
własnym rodzinnym grobie został zaniesiony konkretnie na tę mogiłę. Ta mogiła jest 
sprzątana, Wydział Gospodarki Komunalnej ma to w swoim zakresie. PGKiM w ramach tych 
kwot ma zlecane sprzątanie tej mogiły.”   
 
 

Skarbnik Miasta p. K. LEBIODA, cytuję: „Ja dodam, Ŝe w ubiegłym roku było 5 tys. 
zł, a w tym roku 7 tys. zł.”           
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Jeszcze Panu radnemu dopowiem, Ŝe nie 
tylko to jest sprawa tej jednej mogiły i ulicy Kolskiej, ale jak Państwo wiecie jest wiele 
miejsc pamięci, pomników, które są w naszej przestrzeni publicznej i od 2014 roku kierownik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej został zobowiązany, Ŝeby tak skonstruował umowę na 
utrzymywanie zieleni, Ŝe firmy, które mają w swojej gestii utrzymanie zieleni, mają równieŜ 
obowiązek. Podam Państwu przykład Wał Tarejwy, gdzie są składane kwiaty i dzisiaj ta 
firma, która ma utrzymać zieleń, ma obowiązek usunąć kwiaty po tych uroczystościach, kiedy 
te kwiaty są juŜ do wyrzucenia, ale był pewien problem, zgadzam się, ale myślę, Ŝe częściowo 
został uporządkowany.”   
 
 

Radny p. K. MAJEWSKI, cytuję: „Moje drugie pytanie dotyczy promocji miasta. Na 
promocję miasta wydajemy ponad 600 tys. zł i na co idą te pieniądze, bo ja nigdy nie 
widziałem promocji miasta? Na długopisy, pendrivy?”    
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Ja bym nie chciał tutaj wchodzić w taką 
polemikę merytoryczną. Myślę, Ŝe to pytanie moŜna przenieść na Komisję Finansów. Będzie 
kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą p. Aleksandra Wolska, która 
w sposób szczegółowy odpowie, na co te pieniądze idą. Ale to nie tylko są krówki i pendrivy. 
To równieŜ są pewne imprezy, które są organizowane i są one imprezami promocyjnymi 
miasta.”   
  
 

Radny p. K. MAJEWSKI, cytuję: „Następne pytanie odnosi się stypendiów, jakie 
Prezydent Miasta Konina przeznacza dla uczniów. Dlaczego jest to tylko kwota 50 tys. zł?”  
 
 

Kierownik Wydziału WO p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „To są zapisy, 
które wynikają z ustawy o systemie oświaty. To są kwoty, które mniej więcej wynoszą na 
taką szkołę, gdzie jest około 500 uczniów w granicach 4-5 tys. zł., i to jest do dyspozycji 
dyrektora z radą pedagogiczną i oczywiście samorządem uczniowskim oraz radą rodziców. 
KaŜda szkoła tworzy swój regulamin rozdziału tych pieniędzy. Szkoły róŜnie to wydatkują 
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albo są to stypendia za wyniki w nauce, albo za osiągnięcia sportowe, kulturalne, albo bardzo 
mieszane regulaminy.”   
 
 

Radny p. K. MAJEWSKI, cytuję: „Nie da się tych pieniędzy zwiększyć?” 
 

Kierownik Wydziału WO p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „Nie, to jest 
określono kwotowo.” 
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Ja dopowiem jak to wygląda w praktyce. 
Jest to decyzja autonomiczna szkoły. JeŜeli rada pedagogiczna wspólnie z radą rodziców 
w dyskusji stwierdzi, Ŝeby tak skonstruować regulamin, Ŝe ma objąć większą liczbę osób, 
to będzie mniejsza kwota. Zazwyczaj to jest tak, Ŝe jest 100-150 zł w zaleŜności od szkoły, 
które są raz w roku na zakończenie roku szkolnego, ale są takŜe szkoły, które podjęły decyzję 
inną, czyli są kwoty trochę mniejsze.”  
  
  

Radny p. K. MAJEWSKI, cytuję: „Mam pytanie, które nurtuje mnie od samego 
początku, kiedy zobaczyłem budŜet. Chodzi o zakup ksiąŜek do biblioteki. Z jakich pieniędzy 
kupuje się ksiąŜki, kto je kupuje i kto podejmuje tę decyzję, jakie ksiąŜki są kupowane?”  
 
 
   Dyrektor MBP p. H. JANASEK, cytuję: „KsiąŜki kupujemy za pieniądze z kilku 
źródeł. Mianowicie za pieniądze organizatora i to jest kwota mniej więcej 7-8 tys. zł. Za 
pieniądze z Ministerstwa Kultury - kwota 18 tys. zł. RównieŜ zakupywane są na rzecz 
biblioteki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki i to jest kwota w tym roku juŜ 
wiemy, Ŝe to jest 36 tys. zł, ale ogólnie 40 tys. zł. Ponadto otrzymujemy jeszcze dary 
rzeczowe od czytelników. I to są źródła przychodów.”  
 
 

Radny p. K. MAJEWSKI, cytuję: „Organizator, czyli miasto? Więc miasto wydaje 7-8 
tys. zł na ksiąŜki?”  
 
 

Dyrektor MBP p. H. JANASEK, cytuję: „RóŜnie to bywa, to jest ta kwota, która 
zostaje nam do gospodarowania, którą mamy na rok, ale jeszcze od czasu do czasu jesteśmy, 
to róŜnie bywa, jak są chude lata, to gorzej, jak są lepsze to lepiej, nieraz posiłkują nas inne 
wydziały. Mamy darowizny z Wydziały Spraw Społecznych, ksiąŜki związane z narkomanią 
i uzaleŜnieniami, ale to nie są takie kwoty, które byłyby na pograniczu naszych Ŝyczeń 
i marzeń, nie mniej, w sumie jak pozbieramy te środki, to zaspakajamy po prostu potrzeby 
naszych czytelników. W sumie biblioteka dysponuje zbiorem rzędu ćwierć miliona 
woluminów, z czego jeszcze wygospodarujemy kwotę 10 tys. zł na zakup róŜnorodnych 
czasopism. 

Jeśli chodzi o pieniądze, których jest najwięcej ze Stowarzyszenia Przyjaciół, to są 
pieniądze, które zbierają przede wszystkim bibliotekarze, w związku z tym kierownicy filii 
zbierają te pieniądze i filia kupuje ksiąŜki, które ona uwaŜa za poŜądane i wskazane. Jeśli 
chodzi o pieniądze ministerialne, są one dzielone proporcjonalnie na kaŜdą naszą fili ę plus 
dyrektor, jeśli jest to rok jubileuszowy np. I wojny światowej, to ja jak gdyby z urzędu kupuję 
ksiąŜki tematyczne, poniewaŜ Panie bibliotekarki kupiłyby ksiąŜki, które zadowoliłyby 
czytelnika, tzw. Czytadła, a mnie chodzi o to, Ŝeby zostawały równieŜ ksiąŜki wiekopomne. 
Gdybyśmy mieli więcej środków byśmy byli zobowiązani ustawą, Ŝeby zrobić zamówienie 
publiczne, ale nie osiągamy takiej kwoty. Nie sumujemy tych kwot, bo są z róŜnych źródeł. 
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Natomiast, jeśli byśmy mieli 100-150 tys. zł na ksiąŜki, wtedy ta polityka zakupowa by 
inaczej wyglądała.”  
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Ja teŜ liczę na to, Ŝe z jednej strony się 
pojawią pewne konkursy do bibliotek, takich jak nasza miejska, która teŜ pełni rolę biblioteki 
powiatowej. Był organizowany konkurs dla bibliotek szkolnych, rozstrzygnięty został krótko 
przed świętami. I jedno z konińskich liceów biorąc udział w tym konkursie dostało 150 
ksiąŜek, bo wskazało 50 tytułów, które chcieliby mieć, a organizator konkursu stwierdził, Ŝe 
to będzie 50 razy 3 egzemplarze z kaŜdego tytułu.”            
 
 

Dyrektor MBP p. H. JANASEK, cytuję: „Pan prezydent tu wspomniał, biblioteka 
równieŜ wzięła w takiej edycji ksiąŜek dla szkół. Wybraliśmy dwie szkoły najdalsze 
w Koninie w Gosławicach nr 11 i Gosławice Wieś. I tam Ŝeśmy szkoły doposaŜyli, 
w pewnym projekcie ksiąŜki zostają przekazane szkole na rok, a po roku my je zabieramy. 
Cenna inicjatywa. Chcę powiedzieć, Ŝe w tej chwili kończymy dwu letni projekt 
Kraszewskiego, gdzie otrzymaliśmy nie tylko 200 tys. zł na zakup 9 komputerów, 
ale połączyliśmy wszystkie filie w jedną sieć. I to pozwoli nam, Ŝe czytelnik, który poszukuje 
konkretnej ksiąŜki sam ją znajdzie, sam do określonej filii pojedzie. TakŜe w tej chwili jest 
sens, Ŝeby nasze filie się troszeczkę specjalizowały, Ŝebyśmy kupowali więcej róŜnorodnych 
ksiąŜek. Dodam, Ŝe poza filiami mamy jeszcze 9 punktów w określonych miejscach 
w szpitalu.”  
 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych p. W. WANJAS, cytuję: 
„Kiedyś był zwyczaj taki, Ŝe jak się ksiąŜki przeczytało w domu, to te ksiąŜki się 
przekazywało do biblioteki.”  
 
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „Odnośnie stypendiów dla uczniów w przewidywanym 
wykonaniu wydatków za rok 2014 mamy kwotę na stypendiach wpisaną 884.984 zł. Przy 
projekcie planów wydatków na rok 2015 50 tys. zł. Czy to jest związane teŜ z tym, co Pan 
prezydent mówił, bo tu mamy na poziomie 4 %?”  
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Będziemy tą kwotę uzupełniać, jeŜeli taka 
będzie potrzeba.”  
 
 

Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata 
RYCHLIŃSKA, cytuję: „W budŜecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ponad 800 tys. 
zł jest na stypendia socjalne. W 2014 roku była pozycja pozyskane środki, dotacja celowa i 20 
% wkładu własnego ponad 800 tys. zł. Na ten rok nie ma w budŜecie zaplanowanego, bo 
jeszcze dotacji nie dostaliśmy, dlatego jest ta róŜnica.”  
      
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „One dla uczniów idą, tak?”  
 

Radny p. M. KOTLARSKI, cytuję: „Chciałbym poprosić o informację na temat 
wydatku majątkowego w kwocie 60 tys. zł na rozbudowę miejskiej sieci szerokopasmowej 
Koman?”  
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Kierownik Wydziału Informatyki p. D. RYŚ, cytuję: „60 tys. zł zostanie przeznaczone 

na wykonanie projektu, a w dalszej części wykonania przyłączy do sieci Koman dla 
Przedszkola Nr 1 dla Gimnazjum Nr 1 w Koninie na ulicy Benesza i dla MłodzieŜowego 
Domu Kultury.”        
 
 

Radny p. M. KOTLARSKI, cytuję: „Chciałbym się dowiedzieć o wpływ 200 tys. zł 
za korzystanie z przystanków w mieście. Czy ta kwota dotyczy MZK, czy to są prywatni 
przewoźnicy?”  
 
 

Zastępca kierownika Wydziału DR p. A. SZCZEPAŃSKI, cytuję: „Opłaty 
za przystanki związane są z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Przyjęta stawka 
5 gr. za zatrzymanie się jednorazowe na przystanku wynika z uchwały Rady Miasta. Opłata 
jest obligatoryjna dla wszystkich przewoźników, równieŜ dla MZK i PKS.”  
 
 

Głos zabrał radny p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Ile moŜemy przeznaczyć na 
inwestycje?”     
 
  

Skarbnik miasta p. K. LEBIODA, cytuję: „W tej chwili to jest kwota 42 mln zł, ponad 
10 %.”  
 
 

Głos zabrał radny p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Ile udało nam się ściągnąć środków 
zewnętrznych na róŜnego rodzaju programy twarde, miękkie w 2014 roku i na jaką kwotę 
moŜemy liczyć w tym roku?” 

 
 
Skarbnik miasta p. K. LEBIODA, cytuję: „Odpowiedź będzie częściowa, poniewaŜ 

rok 2014 nie został jeszcze zamknięty, jeŜeli chodzi o zamknięcie księgowe i tę kwotę, 
naprawdę trudno mi podać w tej chwili, natomiast, jeŜeli chodzi o rok 2015 w tej chwili nie 
wiemy, oczywiście wszędzie tam, gdzie jest moŜliwość, będzie pozyskanie środków róŜnych 
z Unii Europejskiej, wewnętrznych, na projekty inwestycyjne typu drogi, natomiast 
te wnioski są zazwyczaj składane do kwietnia.”          
 
 

Radny p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Miałbym jeszcze prośbę, właściwie pytanie do 
Pani kierownik W. Goj. Blisko 900 tys. zł wydajemy co roku na realizację tak zwanej 
Konińskiej Karty Rodziny 3+. Z tego, co zapamiętałem wtedy, kiedy była przedstawiana 
prezentacja, kiedy były przedstawiane koszty tej karty, to mniej więcej 95 % tych wszystkich 
wydatków związanych było z kosztami spowodowanymi wykupem biletów. I tutaj według 
mnie mamy do czynienia z taką sytuacją, Ŝe tak naprawdę te naliczane koszty są jakby 
niewspółmierne do tego, z czym mamy do czynienia w rzeczywistości. Ja mam taką prośbę, 
czy udałoby się poprosić o taki ilościowy wykaz dzieci korzystających z tych biletów, 
w ogóle korzystających z karty z podziałem na trzy grupy. Na dzieci od 0-7 r. Ŝ, 7-18 r. Ŝ., 18-
25 r. Ŝ, Ŝebyśmy wiedzieli, ile z tych dzieci z tych biletów tak naprawdę korzysta? Czy o taki 
wykaz by moŜna było poprosić? Bo to jest znaczna kwota, jak juŜ powiedziałem kwota 
prawie 1 mln zł i dobrze, jakby zracjonalizować te wydatki, być moŜe nawet zaproponować 
inne rozwiązanie, aŜeby to zbytnio nie obciąŜało naszego budŜetu.”  
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Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. W. GOJ, cytuję: „Jeśli chodzi o liczbę 

dzieci to moŜemy to zrobić bardzo szybko, choć wolałabym nie dziś, bo mogę mieć 
zafałszowanie, natomiast ile ich faktycznie korzysta, to musiałabym te pytania zadać np. 
MZK. Oni juŜ wcześniej w ubiegłym roku odpowiadali, Ŝe jest im trudno to dokładnie 
oszacować.”      
 
 

Radny p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „To jest trudne, ale ten podział na te kategorie na 
dzieci.” 
 
 

Kierownik Wydziału WS p. W. GOJ, cytuję: „Proponowałabym od 4 - 7 r. Ŝ., dlatego, 
Ŝe dzieci do 4 roku Ŝycia mają bezpłatny przejazd. Czyli od 4 wzwyŜ.”  
 
 

Radny p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Ale ogólną liczbę dzieci objętych Kartą Rodzina 
3+.”  
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „To będą pewne ilości szacunkowe, ale na 
pewno łatwiej powiedzieć, jeŜeli chodzi o kino, bo wtedy wiadomo osoba przychodzi i z tego 
korzysta. Tak samo, jeŜeli chodzi o korzystanie z basenu. Tutaj te dane będą rzeczywiste, 
łatwiejsze do pozyskania.”  
 
 

Radny p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Prawdę mówiąc chodzi mi o to, Ŝeby 
zracjonalizować te koszty, Ŝeby nasz wkład w wykup tych biletów był adekwatny do ilości 
osób korzystających z tego rodzaju pomocy, bo odnoszę takie wraŜenie, Ŝe chyba troszeczkę, 
nadpłacamy, ale póki co, to jest tylko moje wraŜenie, dlatego chciałbym, Ŝebyśmy 
to policzyli. Być moŜe naleŜałoby uruchomić coś takiego, by istotnie te przejazdy nawet 
niekoniecznie były za darmo, ale Ŝeby wiązały się z jakąś niewielką odpłatności po 
to właśnie, Ŝeby tak naprawdę z tych uprawnień korzystali ci, którym te uprawnienia są 
potrzebne, bo obserwując sytuację niektórych rodzin wiem, Ŝe to są uprawnienia, z których 
tak naprawdę się nie korzysta, a miasto za to płaci. Ale ja wiem, trzeba by było jakiś program 
opracować typu sprzedajemy bilet roczny za 10 zł na przykład. I wtedy przyjdą ci, którzy tego 
biletu potrzebują. Liczy się tak naprawdę ilość osób, mnoŜy się przez cenę biletów i nikogo 
nie obchodzi, czy ktoś z tych biletów korzysta, czy teŜ nie. UwaŜam, Ŝe to nie jest do końca 
jakby rozsądne, ale to rzeczywiście musimy policzyć, by takiego prostego mechanizmu nie 
zastosować. Ilość dzieci uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych razy 360 zł 
na rok i wychodzi nam kwota. To jest błąd w liczeniu, trzeba bardziej racjonalnie do tego 
podejść, poniewaŜ gro dzieci z tego nie korzysta.”        
 
 

 
Kierownik Wydziału WS p. W. GOJ, cytuję: „Liczbę uprawnionych tak naprawdę 

jutro mogę podać, natomiast ocenę MZK, bo ja tego nie mogę zrobić, takŜe MOSiRu 
zdąŜymy za tydzień.”  

Głos zabrał radny p. T. A. NOWAK, cytuję: „Dział 921 Kultura i Ochrona 
Dziedzictwa Narodowego tutaj jest przewidziane ponad 6 mln zł. Z tego, co widać to na 
ochronę zabytków, czyli na to dziedzictwo narodowe jest przeznaczone powiedzmy 60 tys. zł, 
z czego pierwsze to jest 50 tys. zł dla parafii św. Bartłomieja, na polichromię w Farze, 
odnowienie i 10 tys. zł na krucyfiks w kościele w Gosławicach św. Andrzeja apostoła. 
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UwaŜam, Ŝe to jest bardzo mało, bo to jest 1 % tej całej kwoty. Wiem, Ŝe Franciszkanie 
chcieliby np. remontować organy w kościele swoim, które są w opłakanym stanie i czy tu 
moŜna by dla nich coś przewidzieć? Pytanie jeszcze o dom na Zemełki?”  
 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw społecznych p. W. WANJAS, cytuję: „Jest 
to zgodne z wnioskami, które zostały złoŜone przez proboszcza.”  
 

 
Głos zabrał radny p T. A. NOWAK, cytuję: „Czyli Franciszkanie nie złoŜyli? Czy 

mogą jeszcze złoŜyć?”  
 

 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych p. W. WANJAS, cytuję: 

„ZłoŜyć mogą zawsze wniosek, nie wolno zabraniać. W ciągu roku liczymy, Ŝe będą wpływać 
pieniądze.”   
 
 

Radny p T. A. NOWAK, cytuję: „Mam pytanie dotyczące dotacji dla stowarzyszeń na 
zadania zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców 
miasta - 95 tys. zł. Jakie stowarzyszenia dostają tu dotację? Czy juŜ wiemy, jakie 
stowarzyszenia otrzymają?”   
 
 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki p. Z. SROCZYŃSKA, 
cytuję: „Jeśli chodzi o dotację dla stowarzyszeń na organizację imprez, to właśnie dzisiaj 
otwieraliśmy koperty. Dwadzieścia jeden stowarzyszeń złoŜyło swoje oferty. W tej chwili 
jesteśmy po otwarciu, a przez najbliŜszy tydzień będziemy analizowali zgodności formalne 
i prawne. A co do poprzedniego pytania, to dodam, Ŝe tylko dostały dwa kościoły, bo taki jest 
budŜet. Chętnie dalibyśmy innym, a było jeszcze parę zgłoszeń, ale niestety nie mamy więcej 
pieniąŜków, dlatego pewnie w następnym budŜecie.”  
 
 

Radny p. T. A. NOWAK, cytuję: „Nie mam uwag, tylko pytanie, czy moŜna dać 
jeszcze komuś coś więcej z tego budŜetu?”  
 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i spraw społecznych p. W. WANJAS, cytuję: 
„Kończąc tę kwestię trzeba pamiętać o jednym, Ŝe w zadaniach własnych gminy jest ochrona 
zabytków. I Ŝeby na coś tego typu dać, to musi mieć status zabytku.”      
 
 

Radny p. T. A. NOWAK, cytuję: „Odnośnie kultury fizycznej chciałbym się zapytać, 
czy wiadomo juŜ dokładnie, jak zostały podzielone pieniądze? I czy pływanie otrzymało 
jakieś kwoty?”  

 
Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Za 800 tys. zł nie wybuduje się basenu. 

Natomiast środowisko Szkoły Podstawowej Nr 3, mówię tutaj o rodzicach, którzy formalnie 
wnioskowali, oni nie mają zamiaru budować basenu. Przy aktualnym zapleczu sali 
gimnastycznej, mają szatnie i odpowiedni teren, który jest za szatniami i chcą wybudować 
nieckę do nauki pływania, inaczej to będzie tak zwany, przepraszam za wyraŜenie domowy 
basen, który jest basenem krytym.”     
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Radny p. T. A. NOWAK, cytuję: „Moje pytanie dotyczyło bardziej pływania, jako 

działalności, a nie inwestycji. Mówię to w kontekście takim, Ŝe piłka noŜna, koszykówka 
dostaje kwoty, a czy jest coś na pływanie, bo z tego, co wiem są róŜne sukcesy róŜnych 
zawodników, czy zawodniczek i one były troszeczkę pominięte.”  
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Pan kierownik powie o nauce pływania, 
a Pani kierownik powie o dotacjach.”  
 
 

Dyrektor MOSiR p. T. SĘKOWSKI, cytuję: „Odpowiem kompleksowo, 
bo uczestniczyłem teŜ w pracach komisji. Po raz pierwszy Klub Iskra, o który Pan pyta złoŜył 
w tym roku dokumentację na dotację, jako wniosek. Zawsze była mowa, Ŝe nie dostawali, ale 
nigdy tych dokumentów nie złoŜyli. Samo złoŜenie pisma na ręce prezydenta o to, 
Ŝe chciałoby się mieć wsparcie finansowe nie jest uczestniczeniem w konkursie. Po raz 
pierwszy spełnili warunki i uczestniczyli w tym konkursie. Nie mniej jednak jest taka 
sytuacja, Ŝe ta grupa wiekowa tych dzieci, które są w tej chwili nie daje zbyt duŜych 
moŜliwości w ramach regulaminu, który posiadamy, co do tego, Ŝeby obdarzyć ich bardzo 
wielką kwotą. I w związku z tym na miarę moŜliwości, co do licencjonowanych zawodników 
i sukcesów, o których Pan wspomniał dostali pewną dotację. W tej chwili nie jestem w stanie 
powiedzieć, jaka to jest kwota konkretnie, chyba 15 tys. zł w tej chwili. W porównaniu z tym, 
co do tej chwili nie mieli nic, to jest jakiś progres.”       
       

 
Kierownik Wydziału KT p. Z. SROCZYŃSKA, cytuję: „Dodam jeszcze, Ŝe dostali 

w ubiegłym roku duŜe zniŜki z korzystania z basenu.”  
 
 

Kontynuując dyrektor MOSiR p. T. SĘKOWSKI, cytuję: „Negocjacje funkcjonowania 
klubu Iskra na terenie miasta Konin toczą się juŜ od wielu lat i dzięki przychylności 
prezydentów sytuacja jest taka, Ŝe znaczące zniŜki w funkcjonowaniu tego klubu 
są zaoferowane przez nas, jako operatora powiedzmy tych obiektów sportowych. Tu jest 
jeszcze duŜa kwota, o której się nie mówi, którą ponoszą rodzice za udział dziecka w ogóle, 
dlatego, Ŝe dziecko za godzinę zajęć treningowych w Klubie Iskra płaci 10 zł, z czego na 
jednym z basenów zapłaci 3 zł za rzeczywiste wejście do wody, na drugim 3,5 zł, a reszta to 
są pieniądze, które pobiera klub. TakŜe myślę, Ŝe to jest niewielki odsetek jakby 
funkcjonowania czy wartości tych pieniędzy.” 
 
 

Radny p. T. A. NOWAK, cytuję: „Ja się cieszę, Ŝe w ogóle coś otrzymali, bo tam jest 
kilku zawodników, którzy przez kilka lat za prywatne pieniądze jeździli i reprezentowali 
barwy Konina zdobywając wiele złotych medali.” 

 
     
Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Ja dopowiem dla całości pewnego obrazu, 

Ŝe równieŜ w którejś rozmowie z działaczami klubu, poniewaŜ mamy Szkołę Podstawową Nr 
12 bardzo blisko basenu uruchomiliśmy pewne zajęcia pozalekcyjne, aŜeby moŜe 
w przyszłości na bazie tych zajęć pozalekcyjnych stworzyć w Koninie w Szkole Podstawowej 
klasę o charakterze sportowym-pływackim. Akurat Szkoła Podstawowa Nr 12 najbardziej się 
do tego nadaje. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, Ŝe nie jest łatwo zebrać dzieci z tej 
samej grupy wiekowej, które by się zdecydowały na naukę w jednej szkole na Zatorzu, 
a trudno nam stworzyć inne warunki niŜ moŜemy. Na bieŜąco staraliśmy się na 
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zapotrzebowanie tego środowiska pływackiego odpowiadać ile mogliśmy, ale była bardzo 
duŜa otwartość ze strony Pana prezydenta Józefa Nowickiego, który podejmował decyzję, 
gdy chodzi o wspieranie pływania edukacji pływackiej w naszym mieście.” 

 
     
Radny p. T. A. NOWAK, cytuję: „Kolejne pytanie dotyczy działu 630 turystyka. Jest 

tutaj przewidziane, wyszczególnione, jako osobna realizacja, zadania publicznego pod nazwą 
Koordynacja Szlaku Piastowskiego na Terenie Województwa Wielkopolskiego. A czy jest 
coś przewidziane na Szlak Bursztynowy?”  
 
 

Kierownik Wydziału KT p. Z. SROCZYŃSKA, cytuję: „W tej chwili pracujemy tylko 
nad Szlakiem Piastowskim. W tym roku nie braliśmy bursztynowego pod uwagę.”  
 
 

Zastępca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Dopowiem skąd się pojawił Szlak 
Piastowski. Zostało zawarte porozumienie między samorządami, przez który przebiega ten 
szlak piastowski, Jest bardzo wiele tych samorządów i tu akurat samorząd Gniezna był tym 
inicjatorem. Takie porozumienie zostało w listopadzie podpisane w Poznaniu. I konkretnie 
miasto Konin współuczestniczy w tym projekcie i jest to projekt wielkopolski. JeŜeli będzie 
kolejny projekt jak najbardziej będziemy na to odpowiadać.”  
 
 

Radny p. T. A. NOWAK, cytuję: „Cieszę się, Ŝe doszliśmy oficjalnie do Szlaku 
Piastowskiego. Natomiast nie rozumiem, dlaczego nie Szlak Bursztynowy w momencie, 
kiedy mamy obok Kalisz, z którym byśmy mogli ciekawie współpracować. Ja tylko 
przypomnę, Ŝe byłem osobiście zaangaŜowany przez parę ładnych lat w ten Szlak 
Bursztynowy. Zorganizowałem konferencję naukową o Szlaku Bursztynowym, te monety 
promujące miasto Konin ze Szlakiem Bursztynowym, to był mój pomysł, zrealizowany 
zresztą z powodzeniem przez bibliotekę Pana dyrektora Janaska, więc moŜe nie naleŜy tutaj 
stopować? Ja tutaj zgłaszam taki wniosek, bo Szlak Piastowski wszyscy znają w Polsce, 
zwłaszcza w Wielkopolsce. Szlak Bursztynowy wszyscy znają w Europie i na świecie, 
dlaczego się z tego wycofaliśmy? Dlaczego to w ostatnich kilku latach przystopowało?”      
 
 

Kierownik Wydziału KT p. Z. SROCZYŃSKA, cytuję: „W tej chwili środki 
finansowe, jakie otrzymał Wydział Kultury, Sportu i Turystyki są ograniczone i w tej chwili 
skupiliśmy się na najwaŜniejszych rzeczach. Ustaliliśmy priorytety, które w tej chwili 
dominują, ale jak najbardziej będziemy o tym myśleć.”      
 
 

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „Chciałem dopowiedzieć, bo to jest tak, Ŝe miasto jest 
w tym momencie w projekcie piastowskim. Taki projekt jest porozumieniem samorządowym, 
podobnie jak projekt Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, w którym równieŜ miasto Konin, powiat 
koniński, gmina Ślesin i gmina Skulsk są. Jeśli byłby wywołany na poziomie wojewódzkim, 
a moŜe nawet szerszym projekt Szlaku Bursztynowego to jestem przekonany, Ŝe miasto by się 
w nim znalazło. Natomiast takiego projektu na razie nie ma, a są realizowane nieraz takie 
projekty od czasu do czasu. Podejrzewam, Ŝe jak pojawią się środki z nowej perspektywy 
unijnej, to być moŜe i taki projekt zostanie wywołany. ChociaŜ de facto wprost zapisu 
dotyczącego turystyki w nowej perspektywie nie ma.”  
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Radny p. T. A. NOWAK, cytuję: „Właśnie chciałem powiedzieć, Ŝe nie zawsze 
musimy uczestniczyć w czymś, co jest projektem, tylko moŜemy tworzyć swój, inicjować 
pewne projekty. 

Następne pytanie mam o organizację imprez turystycznych dla mieszkańców Konina 
jest 40 tys. zł, gdzie te 40 tys. zł trafia, dla kogo i dlaczego?”  
 
 

Kierownik Wydziału KT p. Z. SROCZYŃSKA, cytuję: „W tej chwili jak juŜ 
powiedziałam otworzyliśmy oferty, które do nas wpłynęły. I mogę powiedzieć, Ŝe jeśli chodzi 
o organizację imprez turystycznych, to pojawiła się jedna oferta złoŜona przez PTTK.” 

 
     
Radny p. T. A. NOWAK, cytuję: „Z tego, co ja wiem, to PTTK w poprzednich latach 

dostawało coś około 20-25 tys. zł, teraz jest 40 tys. zł, więc co się zmieniło?” 
 
 
Kierownik Wydziału KT p. Z. SROCZYŃSKA, cytuję: „Dzisiaj tylko otworzyliśmy 

koperty. Był tylko jeden wnioskodawca na oferty turystyczne. Jest 40 tys. zł, ale nie mogę 
jeszcze powiedzieć, na ile wniosek, być moŜe, Ŝe na 20 tys. zł, w związku z tym zostaną 
te pieniądze.”  

 
  
Radny p. T. A. NOWAK, cytuję: „JeŜeli zostaną te pieniądze, to mogą być 

wykorzystane na Szlak Bursztynowy.”  
 
 

Radny p. M. KOTLARSKI, cytuję: „Dział 745 bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 10.690.000 zł i w tych wydatkach nie widzę na ochronę 
przeciwpowodziową. Ja rozumiem, Ŝe to są zadania częściowo realizowane przez powiat, 
ale chciałbym się dowiedzieć, czy miasto teŜ przewidziało jakąś kwotę na wypadek powodzi, 
czy na wypadek ewentualnych remontów wałów przeciwpowodziowych.”  
 

 
Skarbnik Miasta p. K. LEBIODA, cytuję: „Środki na straŜ poŜarną, to są wszystkie 

środki zewnętrzne od wojewody. Natomiast to, o czym Pan mówił na ewentualną powódź 
mamy rezerwę kryzysową prawie 800 tys. zł w pewnych sytuacjach zagroŜenia, czy teŜ 
w wypadku powodzi moŜe być przy pewnych warunkach ta rezerwa uruchomiona.”  
 
 
Radny p. T. A. NOWAK, cytuję: „Udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja 
turystyczna Konina jest 60 tys. zł. Jak wygląda to udzielanie informacji, czy to chodzi o 
partycypację w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Dworcowej?” 
 
 

Kierownik Wydziału KT p. Z. SROCZYŃSKA, cytuję: „Tak jak najbardziej.”  
 

Radny p. J. ZAWILSKI, cytuję: „PoniewaŜ juŜ nie ma czegoś takiego jak Związek 
Międzygminny, który Ŝeśmy wykasowali w poprzedniej kadencji, a jest mi trochę bliskie, 
Ŝeby zająć się problematyką segregacji odpadów. Kiedyś z kolegą Wanjasem opracowaliśmy 
taki program „Lekcja historii w muzeum” i byśmy chcieli, Ŝeby moŜna było do tego 
programu powrócić, gdyŜ juŜ minęło około 3 lat, kiedy dzieci do muzeum juŜ nie jeŜdŜą. 
Chciałby równieŜ, aby dzieci adekwatnie jeździły do Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi. Po pierwsze mamy MZK, które w godzinach dopołudniowych nie 
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ma duŜego zajęcia i ma wolne moce przerobowe, bo juŜ z tego Ŝeśmy korzystali. I po drugie, 
Ŝeby dzieci, które pojadą na tę lekcję ochrony środowiska to Ŝeby napój w kartoniku dostały. 
Ja myślę, Ŝe i zakład i muzea są do tego przygotowane, Ŝeby to zrobić, bo im bardzo na tym 
zaleŜy. Chodzi o to, Ŝeby opracować taki program, Ŝeby to moŜliwie było za darmo. 
Dotychczas szkołom się pomagało załatwić za koszt zwykłego ulgowego przejazdu, 
ale moŜna było stworzyć taki program, Ŝeby szkoła miała za darmo przejazd, moŜe jakąś 
dotację dla muzeum. Takie 2-3 godzinne wycieczki byłyby takim elementem scalającym 
nasze dzieci w szkołach. Moglibyśmy zacząć od kwietnia a skończyć w czerwcu, później 
znowu od września powrócić. MoŜna by było harmonogram opracować.”  
 
 

Radna p. E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja bardzo dziękuję Panu radnemu za 
takie piękne hasło i taką piękną inicjatywę, poniewaŜ rzeczywiście potwierdzam, jeŜeli 
uczymy dzieci pewnych zachowań i postaw, to mamy później efekty, jakich oczekujemy. 
Jeśli chodzi o edukacje ekologiczną, kiedyś to było zadanie Związku Międzygminnego. W tej 
chwili byłoby miło, gdyby w ramach edukacji ekologicznej jakieś środki wygospodarować 
w budŜecie, ale głównie po to, Ŝeby jakieś ciekawe prelekcje, wykłady czy nagrody dla dzieci 
ufundować. My, jako MZGOK jesteśmy w pełni przygotowani na przyjęcie i prowadzenie 
przez cały rok edukacji ekologicznej. Mamy przepiękne centrum regionalne dobrze 
wyposaŜone, z dobrym nagłośnieniem. MoŜemy nakarmić, napoić, oprowadzić, zabawić. 
Napisaliśmy trzy ksiąŜki. Przygotowaliśmy przedstawienia, w zakresie edukacji ekologicznej 
dosyć ciekawe rzeczy. Gdyby ze środków na edukację ekologiczną udało się zapewnić 
dzieciom dojazdy, to byłoby nam bardzo miło. Pierwsze zajęcia i pierwsza konferencja, którą, 
Ŝeśmy przygotowali dla nauczycieli, zachęcaliśmy i pokazaliśmy nauczycielom, Ŝe moŜna 
u nas prowadzić ciekawe lekcje przyrody i z naszego obiektu równieŜ korzystać.” 

 
           
Radny p. W. WANJAS, cytuję: „Dodam, Ŝe wtedy pomysł z muzeum wziął mi się po 

konkursie w CKU jak uczestniczyłem, jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu i w 10 był tylko jeden uczeń z Konina, a 9 było spoza Konina i zapytałem się 
ówczesnego dyrektora CKU, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dzieci z Konina mają słabą 
wiedzę? Odpowiedział mi, Ŝe widocznie dzieci nie chcą się uczyć wiedzy o Koninie. I wtedy 
właśnie wpadłem na taki pomysł. Poprosiłem p. J. Zawilskiego i była wtedy historia na Ŝywo, 
czyli wszystkie klasy ze wszystkich gimnazjów konińskich udało nam się w jednym roku 
zebrać, aby brały w tym udział. Ja to traktuję to, jako wniosek Janusza i nasz wspólny, 
Ŝebyśmy powrócili do tego, bo to jest naprawdę fajna rzecz, Ŝeby się dowiedzieć chociaŜby w 
tej sali o Koninie.”  
 

Kierownik Wydziału WO p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „W ParyŜu 
dzieci szkolne od najmłodszych lat do muzeów typu Luwr wchodzą za darmo. W Koninie 
młodzieŜ szkolna musi płacić za bilet. I chcę powiedzieć, Ŝe nie ten język przemawiający do 
dzieci. Nie tym językiem było muzeum oprowadzane. MłodzieŜ czegoś innego Ŝąda. 
Natomiast, jeśli chodzi o edukację ekologiczną to powiem, Ŝe ona przenika przez wszystkie 
przedmioty. Wrześniowa akcja była bardzo ładnie zorganizowana, bo akurat tego dnia na 
ulicy Sulańskiej moŜna było się dowiedzieć o spalarni, a Przedsiębiorstwo Wodne 
i Kanalizacyjne zorganizowało w ten sposób, Ŝe chyba zakupiło te autokary MZK, bo one 
dowoziły uczniów za darmo i był jeszcze piknik i on teŜ przyciągnął, bo młodzieŜ i dzieci 
to lubią.”                 
 
 

Dyrektor ODPOPAiP p. J. MAZURKIEWICZ, cytuję: „Chciałem serdecznie 
podziękować przedstawicielom Wydziału Kultury i dyrektorowi biblioteki oraz Pani 
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych za udział w mojej promocji ksiąŜki „Moje miasto 
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Konin”, którą wydałem z własnych środków.  Jest to ksiąŜka, która dotyczy właśnie 
promowania naszego miasta, co chcę tylko krótko podkreślić. I przykro mi tylko, wysyłając 
zaproszenia, Ŝe nikt z radnych na tym spotkaniu nie był.”  

 
   
Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Przepraszamy i serdecznie 

gratulujemy.”  
 
 

Radny p. T. A NOWAK, cytuję: „Ja byłem z tyłu, a później musiałem juŜ iść, niestety, 
więc się nie widzieliśmy.”  
 
 
 Do materiału nie było innych pytań.  
 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Rod ziny i Spraw Społecznych 
- Rady Miasta Konina na  wspólnym posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2014 r. – 5 głosami „za”, 
1 głosie „przeciw” i przy 4 głosach „wstrzymujących się” od głosowania - pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Konina na lata 2015 – 2018 
 
 
 

Na zakończenie Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Rodziny i 
Spraw Społecznych na wspólnym posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2015 roku pozytywnie 
zaopiniowała projekt budŜetu Miasta Konina na 2015 rok - 4 głosami „za”, przy 1 głosie 
„przeciw” i 5 głosach „wstrzymuj ących się” z uwzględnieniem następujących wniosków: 
 
 

1. Uporządkowanie terenu i naprawa nawierzchni przy budynku ul. Przemysłowa 6 - 
100.000 zł. 

 
źródło finansowania: rezerwa budŜetowa. 

 
 Komisje przyjęły wniosek 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”. 
 
 

2. Kontynuacja monografii miasta Konina - 50.000 zł. 
 

źródło finansowania: rezerwa budŜetowa. 
 
 Komisje przyjęły wniosek 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”. 
 
 

3. Przygotowanie audioprzewodnika po Koninie - 30.000 zł. 
 

źródło finansowania: rezerwa budŜetowa. 
 

Komisje przyjęły wniosek 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.  
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4. Rozszerzenie zadania dotyczące budowy ulicy Nasturcjowej, Piwoniowej i Daliowej 
z powiększeniem kwoty na realizację zadania do 500.000 zł - 300.000 zł. 

 
źródło finansowania: nadwyŜka budŜetowa z 2014 r. 

 
Komisje przyjęły wniosek 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.  

 
 

5. Przygotowanie dokumentacji na budowę świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 
80.000 zł. 
źródło finansowania: rezerwa budŜetowa. 

 
Komisje przyjęły wniosek 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”.  

 
 

6. Organizacja 12 cyklicznych imprez masowych o charakterze integracyjno - 
edukacyjno - sportowym - 30.000 zł. 

 
 źródło finansowania: rezerwa budŜetowa.  

 
Komisje przyjęły wniosek 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.  

 
 

7. Remont zadaszenia Przedszkola Nr 16 – 220.000 zł. 
 

źródło finansowania: rezerwa budŜetowa.   
 

Komisje przyjęły wniosek 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.  
 
 
Ad. 2 - Głosowanie nad wyborem przewodniczących komisji.  
 

Wynikiem głosowania 6 radnych „za” wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu został radny p. K. Majewski.  
 

Wynikiem głosowania 9 radnych „za” wiceprzewodniczącym Komisji Rodziny 
i Spraw Społecznych został radny p. K. Skoczylas. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.              
 

    Przewodnicząca Komisji Edukacji,  
        Kultury i Sportu 

ElŜbieta Streker-Dembińska 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i 
Spraw Społecznych 

Wiesław Wanjas 

Protokołowała: 
I. Różańska 

Biuro Rady Miasta                                   


