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Protokół Nr 3/15 
           Nr 3/15 

             Nr 3/15 
       

wspólnego posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,  

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz 
Komisji Praworządności, 
które odbyło się w dniu 

 

15 stycznia 2015 roku 
________________________________ 

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

     
                

Posiedzenie trwało od godz. 15.45 do godz. 17.00. 
  

W posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Porządek obrad: 
 

1. Omówienie materiałów sesyjnych na IV sesję Rady Miasta Konina. 
2. Sprawy bieŜące. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyli: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
p. ElŜbieta Streker-Dembińska, Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
p. Wiesław Wanjas i Przewodniczący Komisji Praworządności p. Janusz Zawilski. Powitali 
uczestniczących w posiedzeniu radnych, kierowników wydziałów UM oraz dyrektorów 
jednostek organizacyjnych. 
  
  Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad IV sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności komisji. 
  
 Porządek obrad IV sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
 



2 

 

Pkt 8 - Rozpatrzenie projektu budŜetu miasta Konina na 2015 rok, w tym: 
1) odczytanie opinii Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej, 
2) odczytanie opinii pozostałych stałych komisji Rady, 
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  
4) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Prezydenta Miasta do 

projektu uchwały budŜetowej, 
5) dyskusja nad autopoprawkami Prezydenta i pozostałymi wnioskami oraz 

ich przegłosowanie,  
6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budŜetowej (druk nr 33). 

 
 

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS zapytał, czy radni mają jeszcze pytania do 
omawianego na poprzedniej sesji projektu uchwały budŜetowej na 2015 r. oraz do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018. 
 
 

Głos zabrał radny p. M. KOTLARSKI pytał o środki przeznaczone na utrzymanie 
zieleni w mieście, O ŚRODKI PRZEZNACZONE NA Park Ojców. 

 
 
Z-ca prezydenta p. S. LOREK poinformował, Ŝe wyczerpującej odpowiedzi udzieli 

radnemu przed sesją. 
 
 
Kierownik Biura Rady p. H. BRYSKA, cytuję: „Panie przewodniczący Pani skarbnik 

mnie informowała, Ŝe budŜet był na wszystkich komisjach omawiany, a dzisiaj są omawiane 
materiały na najbliŜszą sesję i dlatego nie ma przedstawicieli Wydziału BudŜetu dzisiaj na 
posiedzeniu komisji.” 

 
 
 Do projektu uchwały radni nie mieli więcej pytań. 
 

 
Pkt 14 - Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 
rok 2014. 
 
 
 Przewodniczący Komisji p. J. ZAWILSKI poinformował, Ŝe druk zawiera wszystkie 
informacje, które opracowywane były przez komisję Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014. 
 
 

Głos zabrał p. W. NAWROCKI - kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności. Poinformował, Ŝe ustawa o samorządzie powiatowym nakazuje 
prezydentowi, jako przewodniczącemu komisji złoŜyć sprawozdanie z pracy komisji radzie, 
dlatego wykonując to polecenie takie sprawozdanie prezydent przygotował i zostanie to 
przedstawione na sesji Rady Miasta Konina. 
 
 Do sprawozdania radni nie mieli pytań. 
 
 Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. 2 radnych było „za”, 1 radny 
„wstrzymał się” od głosowania. 
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Pkt 19 - Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2015 rok. 
 
 
Przewodniczący Komisji Praworządności p. J. Zawilski, Przewodniczący Komisji 

Rodziny i Spraw Społecznych p. W. Wanjas oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu p. E. Streker - Dembińska przedstawili radnym, członkom komisji proponowany plan 
pracy na 2015 r. Zapytali, czy radni zgłaszają swoje propozycja do proponowanego planu 
pracy. 

 
 
Głos zabrała radna p. U. MACIASZEK, cytuję; „Ja mam jeden dylemat, jeden 

problem, który od jakiegoś czasu trwa.. Chodzi o świetlice szkolne. Jest to problem, o tym się 
mówi. Chodzi o to, Ŝe do świetlic szkolnych zapisanych jest po 200, 180 dzieci. Ustawowo 
jednorazowo w świetlicy powinno przebywać jednocześnie 25 dzieci. Ja rozumiem, 
Ŝe świetlica jest to jedno pomieszczenie i nawet, jeŜeli dyrektorzy szkół kombinują w ten 
sposób, Ŝe nauczyciele godzinami karcianymi próbują jakoś to zrobić, Ŝe jest tłum nauczycieli 
i dzieci w świetlicach, to tematu nie rozwiązuje, bo ustawa mówi konkretnie 25 dzieci 
w jednym pomieszczeniu i nauczyciel. I Ŝadnymi karcianymi godzinami nie da się tego 
rozładować. JeŜeli w ogóle taka sytuacja mogłaby być, to musiałyby być wolne sale na terenie 
szkoły i te dzieciaki powinny być rozładowywane w róŜne miejsca. To, co się dzieje 
w większych szkołach, to jest po prostu kociokwik. To są dzieciaki praktycznie klasy 1-3, 
w większości maluchy, 80 dzieciaków jednocześnie, bo ja nie mówię, Ŝe w 200 przychodzą 
razem. Ale są godziny, gdzie przychodzi ich 80, jest 3 nauczycieli, pisk, wrzask. 
I te dzieciaki, kiedy wracają do domu, są pobudzone. Nawet rodzice przychodzą do świetlicy 
i pytają, gdzie są dzieci i nauczyciel nie jest w stanie w tym momencie stwierdzić, czy to 
dziecko jest w innej klasie z inna Panią, czy jest na obiedzie. To nie jest do ogarnięcia. Myślę, 
Ŝe wydział tutaj mówi tak, Ŝeby to wszystko miało ręce i nogi karcianymi, ale myślę, Ŝe ten 
temat trzeba rozwiązać. Ja się przyglądałam juŜ dawno, bo miałam pisać interpelacje, chodzi 
o to, Ŝe wystarczyłoby, skoro mówimy o przedszkolach i o zasadzie przyjęcia, na terenie 
Polski w wielu miastach jest rozwiązane w ten sposób, Ŝe ze względu na ustawę moŜna 
zmienić to regulaminem świetlicy i na przykład przyjęcie dzieci do świetlicy przede 
wszystkim rodziców, którzy pracują. U nas jest sytuacja taka, Ŝe do świetlicy dzieci są 
przyprowadzane są o godzinie 7: 00 i odbierane o 17: 00 rodziców niepracujących, ręce 
opadają. Rodzice boją się własnych dzieci. Kolejna sprawa, kolejne pierwszeństwo powinni 
mieć dzieci na przykład dojeŜdŜające z orzeczeniem, Ŝe czeka na busa, to rozumiem.”  
 
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu p. E. STREKER-DEMBIŃSKA, 
cytuję: „Sądzę, Ŝe nikt z nas nie ma wątpliwości, Ŝe masz rację. Ja mam taką propozycję. 
Rzeczywiście jest to dość szczegółowe i duŜe zagadnienie, dlatego nie dokładałabym do tego 
ogólnego tematu w maju zapoznanie się z potrzebami szkół, przedszkoli...”  
 
 

Radna p. U. MACIASZEK, cytuję: „Powinno się to zacząć od nowego półrocza 
z zapytaniem do dyrektorów szkół np. ile mają dzieci zapisanych w świetlicy. Zmienić statut 
kaŜdej szkoły, Ŝeby właśnie mówił o tym, Ŝe do świetlicy są przyjmowane dzieciaki w takiej 
kolejności i automatycznie połowę tych dzieci odrzuci. Pracę świetlicy określa statut szkoły, 
a w kaŜdym statucie szkoły jest regulamin pracy świetlicy. Ustawa mówi o tym, Ŝe pracę 
świetlicy określa statut szkoły, a w kaŜdym statucie szkoły jest regulamin pracy świetlicy 
i w tym regulaminie powinien się mieścić sposób rekrutacji dzieci.”  
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 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych p. W. WANJAS, cytuję: 
„Ja mam jedną sugestie, poniewaŜ temat jest bardzo waŜny i aktualny proponuję Ŝeby Pani 
przewodnicząca we swoim planie pracy ujęła to w ramach zadań dodatkowych spotkanie się 
z dyrektorami jednostek oświatowych w Koninie zapoznali się na temat świetlic. Temat jest 
tak waŜny i szeroki.”    
 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyj ęła plan pracy na 2015 rok 

jednomyślnie 7 głosami „za”. 
 

Komisja Praworządności przyj ęła plan pracy na 2015 rok jednomyślnie 3 głosami 
„za”.. 
 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła plan pracy na 2015 rok 
jednomyślnie 7 głosami „za”. 
 
 

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
– określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin, 
przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 43). 
– zamiaru likwidacji techników uzupełniających w zespołach szkół 
ponadgimnazjalnych w Koninie (druk nr 44). 
– zamiaru przekształcenia technikum uzupełniającego w liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych 
w Koninie (druk nr 45). 

 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe na wniosek 

prezydenta zostaną wprowadzone trzy punkty do porządku obrad, które dotyczą trzech 
projektów uchwał edukacyjnych. 
  
 
 Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Kierownika Wydziału Oświaty 
p. U. Miłosz-Michalkiewicz. 
 
 

Przewodniczący Komisji p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Mówiła Pani, Ŝe wszystkie dzieci 
mają miejsca w przedszkolach. Chciałbym wiedzieć ile mamy miejsc w przedszkolach i jaki 
jest obecny nabór.” 
 
 

Odpowiadając Kierownik Wydziału WO p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: 
„2558 wychowanków mamy w naszych przedszkolach. W ubiegłym roku było 2611. Daje to 
nam średnią w przedszkolu 23 wychowanków na jeden oddział i przypominam, 
Ŝe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o ramowych statutach mówi, Ŝe w grupie 
wychowawczej nie moŜe być więcej aniŜeli 25 wychowanków. „ 
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Przewodniczący Komisji p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Czy mamy jeszcze wolne moce 
przerobowe?” 

 

 
Odpowiadając Kierownik Wydziału WO p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: 

„Tak. Jeszcze trochę dzieci zmieściłoby się w przedszkolach z tym, Ŝe proszę pamiętać, 
Ŝe jeszcze w Koninie mamy jedno przedszkole niepubliczne Bajkolandia, jest to przedszkole 
z prawdziwego zdarzenia i cztery punkty przedszkolne, a więc pięć placówek niepublicznych 
i w tych pięciu placówkach niepublicznych jest w granicach 200 dzieci. Proszę równieŜ 
pamiętać, Ŝe nasze konińskie dzieci korzystają z innych gmin, tak jak my przyjmujemy 
równieŜ dzieci z innych gmin. Jest to wszystko zapisane w ustawie jak liczyć, jak dotacja prze 
przepływa. Wszystko odbywa się zgodnie z literą prawa. Nikt nikomu nie przeszkadza, Ŝeby 
dziecko było jak najbliŜej miejsca pracy rodzica.   

 
  

Przewodniczący Komisji p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Wtedy jak jest pierwszy nabór to 
dzieci z Konina mają jakieś pierwszeństwo?  

Odpowiadając Kierownik Wydziału WO p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: 
„Tak mają pierwszeństwo. Jest taki zapis. Pierwszeństwo dzieci z miasta, a w drugiej 
kolejności z gmin ościennych. Gdyby nie gminy ościenne to Przedszkole Nr 13 i 14 
w Gosławicach miałoby bardzo mało dzieci.” 

 
 
Przewodnicząca Komisji p. E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Od 2011 roku 

kaŜde dziecko, które jest chętne do chodzenia do przedszkola jest do niego przyjęte i jest dla 
niego miejsce, natomiast Pani mówiła przed chwilą o tym, Ŝe czeka nas tzw. obowiązek 
przedszkolny. W związku z tym naleŜy się spodziewać, Ŝe tych dzieci będzie więcej, 
poniewaŜ dzisiaj nie chodzą obowiązkowo do przedszkola.” 

 
 
Odpowiadając Kierownik Wydziału WO p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: 

„Dzieci chodzą, mała garstka jest dzieci niechodzących do przedszkola. Miasto Konin 
wyprzedziło reformę przedszkolną o całe dwa lata, poniewaŜ ją zakończyliśmy w 2011 roku. 
My nie musimy stopniowo zwiększać miejsc, bo proszę pamiętać, Ŝe dzisiaj, jeŜeli dziecko 
będzie w obowiązku przedszkolnym i nie dostanie miejsca, to rolą prezydenta jest wskazanie 
rodzicowi przedszkola i płacenie dotacji za to dziecko. Koniński model przedszkola jest to 
model wzorcowy.” 

 
 
Głos zabrał z-ca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Jako uzupełnienie dodam, Ŝe po 

raz trzeci będzie rekrutacja komputerowa i nie ukrywam, Ŝe ona się sprawdza, z tym, Ŝe są 
takie przypadki, Ŝe niektóre przedszkola są bardziej popularne, a niektóre mniej i rodzic 
decydując się na wybór przedszkola określa trzy przedszkola w systemie i nie zawsze uda się, 
Ŝeby dziecko trafiło do przedszkola pierwszego czy drugiego wyboru, czasem trafia do 
przedszkola trzeciego wyboru, ale taka moŜliwość jest.” 

 
 
Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań. 
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Druk Nr 43 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

7 głosami „za”. 
 
 
Druk Nr 44 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

5 radnych było „za”, 1 radny był  „przeciw” i 1 radny „wstrzymał się” od głosowania. 
 
 
Druk Nr 45 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

7 głosami „za”. 
 
 
Rozpatrzenie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w sprawie 

wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Konina do komisji kwalifikuj ącej 
kandydatów do mieszkań chronionych. 

 
 
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 5 głosami „za” na przedstawiciela Rady 

Miasta Konina wyznaczyła radnego p. Michała Kotlarskiego.  
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

         Przewodniczący Komisji Praworządności  

  
                    Janusz ZAWILSKI 
 

 

Przewodnicząca 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

 
ElŜbieta STREKER-DEMBIŃSKA 

 
  
       Przewodniczący  

     Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
 
        Wiesław WANJAS 
 

Protokołowała: 
M. Piechocka 
Biuro Rady Miasta 


