
BR.0012.5.13.2016 
 

 
Protokół Nr 29/2016 

 
z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

które odbyło się w dniu 
 

7 grudnia 2016 roku 
________________________________ 

 
w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 

                ul. Wojska Polskiego 2 
                    
 

Posiedzenie trwało od godz. 15.00 do godz. 16.45. 
  

W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Porządek obrad: 
 
1. Zapoznanie się z pracą Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie. 
2. Sprawy bieżące. 
 
 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS. 
Powitał wszystkich zebranych na komisji. Podziękował Kierownikowi Wydziału Pani 
Jolancie Stawrowskiej za zaproszenie oraz przedstawił radnych członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu. 
Dalej powiedział, cytuję: „Jak wiecie Państwo sprawy społeczne, sprawy socjalne, 
po edukacji w budżecie zajmują wysokie, drugie miejsce, także tak to musi być. 
 Dlaczego akurat postanowiliśmy zorganizować spotkanie u Państwa? Dlatego, że – po 
pierwsze mija półmetek naszej kadencji obecnej, jestem przekonany co do tego, że wielu 
z radnych, którzy siedzą i tych których nie ma, a są członkami komisji, w przeszłej kadencji 
również będą chcieli być radnymi i życzę im tego z całego serca, będą radnymi, czyli już będą 
mieli pełne spektrum wiedzy czym Wydział Spraw Społecznych, czyli tej Komisji taki 
sztandarowy wydział się zajmuje, jakie obowiązki, jakie problemy.  
 Po drugie, źle by się działo gdybyśmy my Komisja, spotykaliśmy się w DPS-ie, 
spotykaliśmy się w Żłobku, spotykaliśmy się w wielu różnych miejscach, teraz spotkaliśmy 
się w Wydziale.  
 Poproszę Panią Kierownik o przedstawienie Państwa pracowników Wydziału i czym 
się Państwo zajmujecie.” 

 
Pani Jolanta STAWROWSKA Kierownik Wydziału Spraw Społecznych powiedziała, cytuję: 
„Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam i cieszymy się, naprawdę szczerze się 
cieszymy, że mamy u siebie posiedzenie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.  
 Tak jak mówiłam, oczywiście nie mamy problemu z przedstawianiem swoich spraw 
na komisjach połączonych, ale są tam również problemy z innych dziedzin, a tutaj będziemy 
się zajmować, mamy Państwa tylko dla siebie i postaramy się ten czas wykorzystać. 
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 Czym się nasz Wydział zajmuje, to tylko tak z grubsza powiem, ponieważ wiadomo, 
że w regulaminie te wszystkie punkty są. Ostatnio jeszcze to weryfikowaliśmy i myślę, 
że w dyskusji jeszcze pewne rzeczy wyjdą. 
 My mamy troszkę specyficzną pozycję, troszkę inaczej nasze zadania i nasza rola jest 
trochę inna niż np. MOPR-u, który bezpośrednio pewne rzeczy w pomocy społecznej, 
sprawach społecznych realizuje. My prowadzimy, pełnimy rolę taką nadzorczą, 
współpracujemy z MOPR-em, współpracujemy ze Żłobkiem. Natomiast od razu chciałam 
podkreślić, że to nie są jednostki, które nam podlegają, my nie możemy wydawać poleceń. 
Współpraca się układa bardzo dobrze, ale to są jednostki, które są samodzielne, podlegają 
bezpośrednio, zwłaszcza tutaj mówimy o MOPR-ze, bo o ile Żłobek np. jeśli chodzi o udział 
w programach, takich jak Maluch, teraz wysyłaliśmy ofertę do Malucha, liczymy że 
dostaniemy pieniądze na pozyskanie nowych miejsc w żłobku. To znaczy tu by były 
pieniądze na Żłobek na ul. Sosnowej, zdaje się, że to by były pomieszczenia po ODN-ie, 
ODN chyba zostanie wyprowadzony i tam wtedy byłyby pomieszczenia. Dla nas, też żeśmy 
się zorientowali, byłoby zdecydowanie taniej, bo na ul. Staszica jest kwestia korytarzy, 
schodów, tam trzeba by było te wnętrza, bardziej kosztowne byłoby doprowadzenie tych 
pomieszczeń do takich standardów jakie muszą być w żłobku. Na ul. Sosnowej byłoby to 
dużo taniej, a jeśli taniej, to znaczy, że więcej miejsca dla dzieci. Żłobek przygotował 
wszystkie dane i koleżanka Urszula Smolarz, którą przedstawię, ona się zajmuje nadzorem 
nad żłobkami, żłobkiem prywatnym, klubami dziecięcymi, wysyłała właśnie do Wojewody. 
Liczymy, że nam się uda, bo np. w tym roku wszystkie praktycznie wnioski zostały 
załatwione, mało tego zostały jeszcze pieniądze i ci, którzy wnioskowali o pieniądze dostali 
prawie o połowę więcej. Także jesteśmy dobrej myśli, zobaczymy jak to będzie.  
 Czym się jeszcze zajmujemy. Zajmujemy się współpracą jak najbardziej, ale tutaj od 
strony takiej finansowej realizujemy kwestie przyjmowania dzieci do placówek, pobyty dzieci 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinach zastępczych, zawodowych, 
niezawodowych.  
 Współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi. Tutaj kwestie dotacji, 
konkursów na realizację poszczególnych zadań. Jest tutaj naszym specjalistą Jacek Czajka. 
Kontrolujemy wykorzystanie datacji, od strony finansowej i merytorycznej, czyli 
sprawdzamy czy wykonanie jest zgodne z ofertą i przede wszystkim chodzi nam o to, żeby 
nam ktoś nie zarzucił, że pieniądze, które poszły na jakieś zadanie, że zostały zmarnowane.  
 Sprawdzamy również, jesteśmy bardzo przeczuleni, nie z tego powodu, że akurat 
media poruszają takie sprawy, ale sprawdzamy również jak to się dzieje na koloniach, czy 
półkoloniach, które są finansowane za nasze pieniądze. Nie mamy problemu, od razu mówię, 
z naszym rodzinnym domem dziecka, takich jak słyszeliśmy w Polsce, co się różne rzeczy 
działy. Prowadzą Państwo Jach, nie wiem czy było kiedyś posiedzenie wyjazdowe komisji 
w domu dziecka? Warto by było do nich zajrzeć, bo tam są naprawdę bardzo fajni ludzie, 
bardzo fajna atmosfera, a naprawdę mają problemy. Myślę, że mają problemy poważniejsze, 
czy trudniejsze, niż w takiej normalnej rodzinie, które przychodzi im rozwiązywać. 
 Tutaj bardzo częstym gościem jest Pan Przewodniczący Wanjas, który się nie chwali, 
ale pozałatwiał m.in. malowanie całego domu.  
 To są bardzo sympatyczni ludzie, którzy w dodatku oni nie są roszczeniowi. Teraz 
zostało nam troszkę pieniędzy z profilaktyki i dzieliliśmy na organizacje, na wigilijne 
imprezy dla dzieci, które są, spotkania wigilijne. Teraz też tak samo te pieniądze, mimo, że 
Pani Jach nie prosi, tak samo dostaje pieniądze na to, żeby zorganizować wigili ę. Jest bardzo 
wdzięczna, w tym roku dostała 700 złotych, dla niej jest to bardzo dużo, bo dzieci zostają. To 
jest przede wszystkim na catering, musi zamówić, bo na zakupy nie mamy, ale może 
w przyszłym roku pomyślimy tak, żeby ona mogła na ten dom dziecka kupować sobie 
produkty, ponieważ jednym z elementów, tak jak w każdym normalnym domu jest to, że 
dzieci robią np. pierogi. Chodzi o to, żeby kupić produkty, teraz nie mogą, ale w przyszłym 
roku zrobimy tak, żeby mogła. 
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 Z profilaktyki co robimy, Państwo wiecie doskonale, bo macie nasze programy, 
Program przeciwdziałania problemom alkoholowym, narkomanii, sprawozdania też z tego są. 
 Jeśli chodzi o profilaktykę, tutaj do budżetu przeskoczę troszeczkę, to w tym roku 
budżet na profilaktykę jesteśmy zadowoleni. Zawsze można mieć więcej, im więcej pieniędzy 
tym lepiej, ale teraz nie jest źle, wygospodarowaliśmy nawet pieniądze na to, żeby było na te 
badania, na diagnozę, żeby sporządzić diagnozę tego zdarzenia. To będzie kosztowało 
liczymy około 20, nawet jedna z firm rzuciła 30.000, ale jeszcze będziemy rozmawiać. 
Diagnoza dotyczyć będzie problemów alkoholowych, to będą badania w szkołach, wśród 
mieszkańców, wśród sprzedawców alkoholu. Robić to będą specjalistyczne firmy, myślimy 
o tym, żeby włączyć PWSZ. Jeżeli oni by się zdecydowali, nie rozmawiałam jeszcze z nimi, 
zdecydowaliby się na zrobienie takiego programu, dla nas tym lepiej, oni są blisko, mamy 
z nimi dobry kontakt, a poza tym jeżeli mamy dać te pieniądze firmą, które się tym 
zawodowo zajmują, to może to zarobić PWSZ nasz.  
 Jeszcze wrócę, będę przedstawiała kto się czym zajmuje. Moja zastępczyni Elżbieta 
Woźniak, to jest nasz „minister finansów”, głównie się zajmuje kontrolami finansowymi, 
razem z koleżanką, której dzisiaj tutaj nie ma, z Panią Joanną Downar-Zapolską, która z kolei 
zajmuje się świadczeniami, ubezpieczeniami zdrowotnymi. Tutaj wnioski przychodzą ze 
szpitala od osób bezdomnych, te osoby proszą Pana Prezydenta o ubezpieczenie, to ta pani 
wszystko załatwia, pilnuje terminów. Jeżeli by były jakieś szczegółowe pytania, to koleżanka 
która ją zastępuje o tym też powie. 
 Miasto płaci za pobyt osoby bezdomnej w szpitalu, z tym, że jest też problem, nie 
wszystkim takie ubezpieczenie przysługuje, musi spełnić określone warunki. Świadomość 
prawna mieszkańców, Państwo wiecie jaka jest.” 
 
Radna Urszula MACIASZEK powiedziała: „Świadomość świadomością, a chęci tutaj 
jeszcze, bo oni muszą przyjść.” 
 
Kontynuując Kierownik J. STAWROWSKA: „My staramy się jakoś tak ułagodzić, do 
rzucenia słuchawką też jesteśmy przyzwyczajeni. 
 Koleżanka Urszula Smolarz zajmuje się również żłobkami, nadzorem nad żłobkami. 
Tutaj wykazujemy bardzo często, jeżeli mamy jakieś sprawozdania ze spraw społecznych, że 
dzięki radnym Prezydent dopłaca do żłobków prywatnych, do dzieci, które są umieszczone 
w klubach dziecięcych, itd. Nie wszystkie samorządy to mają, bo jednak jest to kosztowne. 
 Tutaj mamy jeszcze jeden taki problem, może z czasem trzeba go będzie rozwiązać, 
ponieważ brakuje w uchwale jednej rzeczy, żeby napisać, że to chodzi o dzieci, które są 
mieszkańcami Konina. Ja nie pamiętam, który to jest numer uchwały, tylko w uchwale jest, że 
dopłata jest do każdego dziecka, które przebywa w żłobku.” 
 
Radny W. WANJAS powiedział: „Ja myślę, że tutaj nie ma potrzeby dopisywać, dlatego że 
w „wyższym” jest powiedziane, że do żłobka mogą byś przyjęci tylko i wyłącznie 
mieszkańcy Konina. Czyli w ślad za tym idzie…” 
 
Przerywając J. STAWROWSKA: „Nie, to nie mówimy o tym. Chodzi o to, że właśnie 
nigdzie nie ma, ani w ustawie o opiece nad dziećmi do lat trzech, ani w uchwale naszej 
konińskiej, że to mają być obowiązkowo dzieci z Konina. Natomiast jest w załączniku, gdzie 
rodzice mają wypełnić ten załącznik, to tam jest, że dzieci zamieszkałe w Koninie. Ale to jest 
załącznik, a nie ma w tym głównym.” 
 
Przewodniczący Komisji W. WANJAS dodał: „Pamiętacie jak mieliśmy posiedzenie 
w żłobku, to Pani dyrektor nam powiedziała, ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie, bo 
nawet ta pani dziennikarka, która była z Przeglądu Konińskiego powiedziała, że szkoda, że 
ona mieszka poza terenem Konina, bo wypisała dziecko ze żłobka prywatnego.” 
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Pani Kierownik odpowiedziała: „Tak, ale to jest żłobek prywatny, a my mówimy o żłobku 
miejskim. Do żłobków prywatnych dopłacany, a w tym wypadku żłobek miejski ma od nas 
dotację.” 
 
Radny W. WANJAS stwierdził, że celowe jest dopisanie tego, bo pieniądze Miasta będą dla 
mieszkańców Konina. 
 
Kontynuując J. STAWROWSKA: „Tak, oni mają swój budżet i to jest zupełnie inaczej. 
Natomiast my mówimy o żłobku prywatnym i tych klubikach dziecięcych, które są prywatne. 
 Przez jakiś czas myśmy próbowali regulować to, dbając o finanse samorządowe, żeby 
jednak rodzice pisali, że zamieszkują na terenie Konina. Przestaliśmy prosić, bo jeden 
z rodziców, który mieszka poza Koninem, a pracuje w Koninie i przywozi dziecko dziwił się 
dlaczego nie dostaje dofinansowania. I niestety dla naszych finansów ma rację, nie ma takiego 
zapisu, że dofinansowanie tylko dla dzieci z Konina, albo zmianę tego, bo w tym momencie 
tam mamy 400 zł w żłobku mamy dopłaty i 150 zł dzieci w klubach dziecięcych.” 
 
Pan W. WANJAS stwierdził: „To nie są takie małe pieniądze. To są pieniądze nasze, czyli 
miejskie, dlaczego mamy dawać na dzieci, które nie są mieszkańcami Konina.” 
 
Pani Kierownik powiedziała: „Ale ten pan był bardzo dobrze przygotowany i poinformował, 
miał wszystkie przepisy i pokazał.” 
 
Przewodniczący Komisji zapytał czyja to powinna być inicjatywa, żeby rozszerzyć zapis 
uchwały o żłobku miejskimi? 
 
Pani J. STAWROWSKA odpowiedziała, że wydziału. 
 
Pan W. WANJAS zwrócił się z prośbą o przygotowanie takiego projektu uchwały.  
 
Kontynuując Kierownik Wydziału powiedziała: „Tak samo jest z przedszkolami, 
w przedszkolach jest to uregulowane, bo podpisuje się porozumienia z gminami i wtedy 
można egzekwować. To nie jest aż taka ilość, że nie można tego porozumienia podpisywać, to 
jest raz, a dwa – my możemy się próbować dogadywać, ale już mamy nauczkę po izbie 
wytrzeźwień, że rozmawialiśmy, wtedy kiedy jeszcze była izba wytrzeźwień i samorządy 
miały płacić. Proszę Państwa, to co się działo, żeby uzyskać od nich, było kilka, było 
naprawdę tylko kilka samorządów, które się wywiązywały ze swoich powinności, a wszystko 
spadało na barki Konina.” 
 
Pan W. WANJAS stwierdził: „Pani Kierownik dla mnie to jest sprawa jasna i oczywista. 
Jeżeli taka uchwała się ukaże, odpowiedzialność za to, żeby poinformować rodziców dzieci, 
które są spoza Konina, powiedzieć od razu tak – proszę Państwa, na dzieci z Konina mamy 
dotację 400 zł, natomiast niestety nie mamy żadnego przełożenia na was, z gminy Stare 
Miasto, z gminy Golina i innych. Jeżeli Państwo poszukają dofinansowani, jeżeli nie, 
to musicie więcej 400 zł płacić.” 
 
Radny Zenon CHOJNACKI dodał: „Tak się zastanawiam, to jest fajny konkret, bo mówimy 
już o rzeczach konkretnych. Myślę, że zamiast wywoływać nową uchwałę myślę, 
że należałoby znowelizować tę, która mówi o dofinansowani żłobków prywatnych.” 
 
Pani Kierownik J. STAWROWSKA odpowiedziała, że jest to dobre wyjście. Dodała: „W tym 
momencie my jesteśmy w porządku i mamy argumenty. Natomiast do tej pory nie było 
takiego problemu, a teraz przypuszczam, że panie, które, czy fundacje, które prowadzą te 



5 

 

kluby zorientowały się, że np. zamiast mieć dofinansowanie na 5 dzieci mogą mieć 
na 10 dzieci, bo w tym momencie dla nich jest to interes. 
 Tu tak od razu przejdę, tu jest kwestia, my również prowadzimy, realizujemy dwa 
programy. Realizujemy program Konińskiej Karty 3+, tutaj Paweł Pyrzyński to prowadzi, 
razem z Joanną Pigułą. I tak samo realizujemy Kartę Dużej Rodziny. 
 Jeśli chodzi o Konińską Kartę 3+, to już jest troszeczkę lepiej, ale na początku też 
przychodziło mnóstwo osób z okolicznych gmin: Golina, Stare Miasto, które chciały też te 
karty, ponieważ tutaj dzieci chodzą do szkoły, chcieliby przyjść do kina, chcieliby korzystać 
z basenu, ale nie mogą. U nas jest tak, że my bierzemy, jeżeli np. są zameldowany, mówią, że 
mają dom np. w Starym Mieście, ale że w zasadzie to oni tutaj mieszkają itd., bierzemy takie 
oświadczenia, że oni tutaj mieszkają. Ale jeśli ktoś ma mieszkanie, ale jeśli nie ma, to trudno, 
jest problem.   
 Z Kartą Dużej Rodziny nie ma problemu, jest ogólnopolska. Jeśli przychodzą, 
załatwiamy, ale z tą kartą, a też pomysłowość mieszkańców też jest taka, że próbują bardzo 
różnie nam troszkę też namieszać, albo jak nie argumentem, to awanturą.  
 To samo mamy też jak jest np. ten program szczepienia dziewczynek na HPV. 
Program w zasadzie się już kończy, ale tak widzimy, że z cyklu na cykl jest coraz mniej tych 
dziewcząt. Zaszczepiono teraz 155 dziewcząt, to jest ok. 50%, są to dziewczynki 11-12 lat.” 
 
Pani Urszula SMOLARZ dodała: „To jest tak ok. 50% populacji, która mogłaby być 
zaszczepiona.” 
 
Pani Kierownik kontynuując: „Zaczęło się, było więcej jako pierwsze, natomiast zaczęło tak 
powolutku spadać, na początku było 67% za pierwszym razem, potem już było 52%. 
Liczyłyśmy, że będzie ok. 60%, bo na tyle pieniądze były zabezpieczane.  
 W każdym bądź razie szczepienia, tak jak Pani radna Anna Kurzawa wnioskuje są też 
bardzo przydatne, np. pneumokoki, teraz od stycznia mają już być obowiązkowo. Ale zostają 
te rota wirusy i niestety to są bardzo kosztowne szczepienia, na które nie ma problemu, my 
napiszemy program, mamy już wprawę, trzeba by technologii medycznej dać do oceny, ale 
nie ma pieniędzy. Tak jak liczyliśmy np. na te rota wirusy, to tak około 400.000 zł, pół 
miliona, to tak minimum by było potrzeba.” 
 
Pani U. SMOLARZ dodała: „Pan, który był u nas ostatnio mówi, że to w zależności od tego 
kiedy się zacznie szczepić. Więc dziecko szczepione od razu po urodzeniu musi przyjąć 
3 dawki, a potem można dać w 2 dawkach, czyli wystarczy mniej i szczepi się do wieku 
6 miesięcy.” 
 
Pani J. STAWROWSKA: „W innych, wiem, że gminy są takie, które szczepią na 
meningokoki.” 
 
Radna Anna KURZAWA powiedziała: „Ani razu mój synek nie miał szczepienia na rota 
wirusy, meningokoki, ani nic. Koleżanki, które nie szczepiły naprawdę w szpitalu się 
znajdowały z dziećmi.” 
 
Na pytanie Przewodniczącego Komisji radna odpowiedziała, że jest za wprowadzeniem 
takiego programu szczepień.  
 
Pani Kierownik dodała: „Ja w tym wypadku też jestem za, ponieważ mam traumę, minęło 
30 lat, a wciąż mam traumę. Także tutaj na szczepienia, jeśli by było.” 
 
Przewodniczący Komisji W. WANJAS: „To może jak się kończą te jedne, to wystąpmy 
z inicjatywą, która by była potrzebna, gdzie jest w miarę kosztowna, a daje jakieś 
zabezpieczenie dla dzieci. Jeżeli kończymy z tymi co Pani mówiła o tych dziewczynkach…” 
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Pani Kierownik odpowiedziała: „Ale tutaj jeżeli chodzi o ceny, to jest różnica.” 
 
Radna A. KURZAWA zapytała o koszt szczepienia. 
 
Pani U. SMOLARZ odpowiedziała: „452 zł kosztują 3 dawki szczepionki HPV. 2 dawki rota 
wirusy 600 zł, a jak 3 to 900 zł.” 
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest to jeszcze raz tyle. Zapytał ile dzieci rodzi się 
w Koninie? 
 
Pani Kierownik odpowiedziała: „To jest sprawa, o którą byśmy prosili też o pomoc 
w rozwiązaniu dlatego, że myśmy próbowali ustalić, oszacować. Teraz jest jakiś nowy 
system, nazywa się Źródło, który ma Urząd Stanu Cywilnego i problem jest taki, że oni mają 
wszystkie dane, bo mamy ile się dzieci rodzi w szpitalu konińskim, ale ilu jest mieszkańców 
Konina, a ile okolicznych gmin i powiatów? Ktoś przejezdny przecież może być, urodzi, 
potem wyjeżdża, to tego to Źródło nie pokazuje.  
 Myśmy pytali Urząd Stanu Cywilnego i nie był w stanie nam powiedzieć ile dzieci 
mieszkańców Konina się urodziło.” 
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że to by było potrzebne m.in. po to, żeby z jakąś 
inicjatywą wyjść.  
 
Pani J. STAWROWSKA dodała: „My tak szacunkowo, tam chyba była liczba za rok ubiegły 
- 1700 dzieci się urodziło w szpitalu. Pytanie, ilu tu jest mieszkańców Konina? Jakieś 60%.” 
 
Radny W. WANJAS stwierdził, że około 1000 dzieci się urodziło. 
 
Radny Michał KOTLARSKI odnosząc się do liczby urodzeń stwierdził, że kwota potrzebna 
na nowe szczepienia jest wielokrotnie większa niż do tej pory. 
 
Pani J. STAWROWSKA: „Dlatego tak liczymy, minimum koło 800.000 zł nawet.” 
 
Pani U. SMOLARZ powiedziała: „Cały program HPV to jest około 95.000 zł.” 
 
Kontynuując Pani Kierownik: „Tak jak patrzeliśmy na średnią w latach 2013-2014-2015, to 
tak wychodziło około 700 dzieci. Wtedy jeszcze był inny system, ale ten system Źródło, który 
miał poprawić, to tak jakoś pogmatwał, jeżeli np. chcielibyśmy wiedzieć, samorząd chciałby 
wiedzieć ilu mieszkańców Konina przybyło.” 
 
Radna Urszula MACIASZEK zapytała: „Ale zameldowanych w tym roku? Jeżeli ktoś był 
zameldowany w 2016 roku, to wtedy datę urodzenia przy meldunku się robi. Urodzony 
w 2016 i wtedy to się wyświetli.” 
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że nawet jak to będzie połowa urodzeń dzieci 
w konińskim szpitalu, to i tak potrzebna kwota jest zbyt duża, żeby temat tych szczepień 
zrealizować. 
 
Pani J. STAWROWSKA dodała: „Jeśli o to chodzi, jak jesteśmy przy zdrowiu, problemem 
naszym jest to, że w tegorocznym budżecie nie mamy ani złotówki na działania, realizację 
jakiejkolwiek profilaktyki zdrowia. Niestety musieliśmy „ściąć” budżet, tak jak dostaliśmy 
projekt od Skarbnika to w projekcie mamy. 
 My mamy budżet specyficzny, mamy pieniądze z profilaktyki, to są pieniądze 
„znaczone”, których nie możemy z tych pieniędzy przenieść na pomoc społeczną, inne 
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działania. Więc tak się trochę zachowujemy jakbyśmy byli przy ognisku, z jednej strony nas 
grzeje, a z drugiej po prostu marzniemy. Dlatego, że z profilaktyką jest dobrze, liczymy, że 
w tym roku nam się uda, nawet jeśli zrobimy te kosztowne badania, uda nam się 
zorganizowanie dwóch kolonii. Zobaczymy czy policja się zdecyduje, bo mamy pomysł na 
kolonie survivalowe, zobaczymy jak będzie. Dla dzieci wszystko jest bezpłatne, półkolonie. 
 Utrzymujemy cały czas 23 placówki, co jest naprawdę naszym dużym sukcesem. 
Zresztą można to bez problemu sprawdzić, w Urzędzie Wojewódzkim zanim wysłali 
do Warszawy informację to sprawdzali czy w Koninie naprawdę są 23 placówki. 
 Ja nawet wiem, że w niedalekiej Wrześni samorząd jakoś nie chce placówek i nie 
wiem czy mają 4, czy mają 5 świetlic, to jest wszystko.  
 W tym roku na świetlice troszeczkę będzie więcej i proszę Państwa te świetlice 
jeszcze mają dożywianie, to jest bardzo ważne, bo dla tych dzieci, które tam przychodzą, 
zresztą tutaj może Pani radna potwierdzić, one przychodzą i np. czekają kiedy będą grzanki 
robione, kiedy będzie np. budyń, czy jakieś drożdżówki są kupowane. Dla tych dzieci jest to 
bardzo dużo. 
 Usłyszałam kiedyś na początku, jak zaczęłam pracować i jedna pani mówi tak, że 
dzieci z innej świetlicy przychodzą, one są w jednej świetlicy, zjedzą, potem idą do drugiej. 
Tak je życie nauczyło, żeby korzystać, bo wiedzą, że niedaleko jest inna świetlica i się jeszcze 
nie zdarzyło, żeby ktoś kogoś pogonił, wyrzucił.” 
 
Radna U. MACIASZEK powiedziała: „To nie tylko dzieci, dorośli też przychodzą.” 
 
Kontynuując J. STAWROWSKA: „Świetlice mają różne warunki, w zależności od tego jaka 
jest duża organizacja, ale starają się naprawdę bardzo. Jak Państwo pamiętacie wyszło takie 
rozporządzenie, Pan minister chciał, żeby dostosować, były odpowiednie standardy tych 
świetlic, to wyszło tak, że powinniśmy praktycznie wszystkie zamknąć, dlatego, że żadna 
świetlica z tych starych nie odpowiadała standardom.” 
 
Radna U. MACIASZEK: „Ale trzeba podkreślić Pani kierownik myślę tutaj to, że te 
standardy były absurdalne i są cały czas. Ja też ze strażą walczę, bo jeżeli np. w przeciętnej 
rodzinie mieszkającej w bloku wysokość ściany ma 2,5m, a na świetlicy się wymaga 3m, 
więc tego absolutnie nie jesteśmy w stanie „przeskoczyć”. Tym bardziej, że środki są niskie 
i wszyscy wykorzystują, my korzystamy, np. mamy piwnice, mamy 200m zrobione super, ale 
nie wolno. 
 Teraz kolejny przykład tych wymagań. Prywatne przedszkole nie podlega ocenie i tej 
ustawie i oświetlenie sztuczne może być, ale my jako świetlica publiczna musimy mieć 
oświetlenie normalne, dzienne. Przecież tu i tu korzystają dzieci.” 
 
Pani Kierownik dodała: „Ja od razu powiem, że po kontrolach Pan Prezydent wydał 
wszystkim zezwolenia na dalsze działanie i dla nas była tylko jedna rzecz taka priorytetowa, 
nie te 3m, 2,5m, żeby jeżeli są nawet kraty w oknach, to żeby te kraty były albo otwierane, po 
prostu, żeby była droga ewakuacji w razie czegoś, gdyby coś się stało. Żeby nie było tylko, 
jeżeli jest w piwnicy, to zakratowane muszą być, bo np. do świetlicy koło kościoła 
Św. Bartłomieja jak nie było krat te ze 2 razy się włamywano, ale żeby to były kraty, które 
np. się odpina, czy się otwiera, żeby można było, żeby dzieci mogły uciec. Także na te 
świetlice nawet troszeczkę w tym roku będzie więcej, także to wszystko my utrzymujemy.  
 Z profilaktyki mamy pieniądze, które nam pozwalają na prowadzenie porządnej 
działalności, ale jeśli chodzi o pomoc społeczną, to tak jak powiedziałam, nie mamy w tym 
roku ani grosza żeby zorganizować jakąś akcję „Zdrowie to podstawa”. W tym roku 
wydaliśmy na to, to nie są aż takie duże pieniądze, bo ok. 28.000 zł wydaliśmy na wszystkie 
działania, gdzie ludzie mają badania za darmo. Gdyby Państwo byli na ostatnim w Szkole 
nr 6, jaka kolejka się ustawiła, od 13.00 zaczynali lekarze przyjmować, to jakie kolejki były 
na usg tarczycy, łącznie z kłótniami, bo my nie możemy rejestrować, nie wydajemy 
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numerków, ale o godz. 17.00 jeszcze 18 osób czekało, kiedy była końcówka już akcji. 
Doppler, ekg, tam przychodzą organizacje zajmujące się cukrzycą. To jest bardzo fajna 
inicjatywa, jesteśmy na każdej, więc patrzymy co się dzieje. Jest potrzeba, żeby tam się inni 
lekarze się pojawili.   
 Ja mam taka obietnicę, bo Pan Prezydent Lorek wie o tych naszych kłopotach 
budżetowych i Pan Prezydent powiedział, że w trakcie roku, może z rozliczenia, że on się 
postara, żeby te pieniądze były.” 
 
Radny Witold NOWAK zwrócił uwagę, że profilaktyka zdrowotna jest zadaniem 
powiatowym. Zapytał czy nie ma na to żadnych pieniędzy z zewnątrz? 
 
Pani Kierownik odpowiedziała: „To jest nasza akcja, nasz autorski pomysł. Nie ma żadnych 
pieniędzy z zewnątrz na to. 
 To nie tylko „Zdrowie to podstawa”, to jest najkosztowniejsza z tych akcji, ale np. 
zgłaszają się do nas organizacje, teraz np. finansowaliśmy, od września była akcja 
w przedszkolach – „Klinika pluszowego misia”, gdzie uczono dzieci, oswajano z białym 
fartuchem, leczeniem. Dzieci były zachwycone, rodzice też, przedszkoli chciało być w tym 
więcej. To robi Fundacja „Aleją zdrowia od juniora do seniora” i myśmy też wsparli tę akcję.  
 Wspieraliśmy też, już nie pamiętam jak się nazywa ta organizacja, była akcja 
„Tydzień promocji karmienia piersią”, też wsparliśmy.  
 To nie są duże pieniądze, oni chcą 500, 600zł, to są drobiazgi. Ale jeśli się ma, dlatego 
my staramy się dzielić, a jeżeli w tym roku nie mamy nic? Co my możemy zrobić? 
 Zabrakło nam pieniędzy na jeszcze jedno, na realizację polityki senioralnej. Proszę 
Państwa to jest bardzo ważna rzecz i ja nie wiem, ja nie rozumiem. Wiadomo, że tak samo 
jest jeśli chodzi o politykę prorodzinną ministerstwa, czy Województwa Wielkopolskiego, 
to jest tak samo, nie tylko dzieci 500+, ale chodzi o senioralną. A u nas w Koninie, 
to uważam, że powinniśmy się szczególnie tym zająć, ponieważ jesteśmy jednym z miast 
w Wielkopolsce, które się najszybciej starzeje.  
 Ja od razu powiem, że my też mieliśmy zaplanowane w budżecie pieniądze, niedużo, 
60.000 zł. Mamy 17, czy około 18.000 seniorów, bo zależy jak liczyć, kobiety się liczy 
od 60+, panów od 65+.  Rada Seniorów pozyskuje sobie np. partnerów, my im drukujemy, 
np. w kawiarniach jest – „Firma przyjazna seniorom – kawa i ciastko za 5 zł”, są kwiaciarnie, 
ale chcieliby mieć „Konińską Kartę Seniora”. I powiem, że my jesteśmy praktycznie 
przygotowani, bo my mamy już przygotowany wstępnie program, który wyślemy jeszcze do 
Rady, żeby sobie przejrzeli, bo tu chodzi o to, żeby oni uzupełnili. My mamy taki projekt, 
mamy nawet projekt tych kart. Jeśli się nie spodoba, to sami sobie coś wymyślą. Koszt druku 
karty to 1,30zł, ale musimy być przygotowani na to, żeby dla wszystkich wydać te karty. Ja 
wiem, że nie wszyscy odbiorą, tylko proszę Państwa jest jeszcze jedna rzecz. Seniorzy by 
chcieli, żeby mieli również np. w jakich ulgach, czy np. jakieś korzyści, tak jak w Karcie 3+, 
że np. mają w kinie, pływalniach mają 50%, z tym, że my za kino to dopłacamy, przychodzą 
rachunki do nas i płacimy. Ostatnio jak był „Pit bull” to był rachunek na 800 zł, bo my KDK-
owi dopłacamy, rodziny z Kartą 3+ kupują taniej, ale my dopłacamy. Jak się rozlicza MOSiR, 
to Wydział Kultury płaci, w każdym bądź razie też mają, np. taniej basen, mają kręgielnię 
taniej, my dopłacamy.”  
 
Radny W. NOWAK powiedział: „Trzeba też powiedzieć, że jest rządowy program 
na 40 mln zł wczoraj ogłoszony, jeżeli chodzi o ASOS i tu są projekty i rządowe 
i wojewódzkie (Pani Kierownik wtrąciła, że trzeba mieć wkład własny). Oczywiście, ale 
mamy fundusz wkładów własnych, który ma te wkłady własne zabezpieczać i myślę, że 
trzeba tutaj też trochę rozsądku, tak ja uważam. 
 Ja zrealizowałem 4 projekty senioralne, 3 duże, 1 mniejszy od wojewody i oczywiście, 
że wkład własny tu zawsze jest potrzebny, ale on był zazwyczaj na poziomie kilkuset do kilku 
tysięcy złotych, w zależności od projektu. I myślę, że jeżeli uruchamiamy ten fundusz 



9 

 

wkładów własnych, to może spróbujmy iść w tą stronę, żeby pomagać organizacjom, 
rzeczywiście te wkłady własny uzyskiwać, promować bardziej tą politykę senioralną 
w rozumieniu, może nawet pomagać, robić szkolenia dla organizacji pozarządowych jak pisać 
te projekty i zobaczmy jaki będzie efekt.” 
 
Kontynuując J. STAWROWSKA: „Jest organizacja, która też się zwróciła do nas z prośbą 
o to, żeby pomóc przy utrzymaniu klubu seniora i byliśmy całym sercem żeby pomóc, 
ponieważ to nie jest taki klub seniora jak np. Uniwersytet III wieku. Powiem tak, te osoby, 
które do tamtego klubu chodzą, nie mają ochoty, ze względu na różnice intelektualne, 
zainteresowania, ta organizacja wyciąga z domów panie, czy panów, tylko po to żeby 
posiedzieli, żeby byli wśród ludzi, robili sobie na szydełku. Ale to są osoby, które są 
np. z podstawowym, czy średnim wykształceniem i one nie pójdą na Uniwersytet III wieku, 
ale one działają. I oni np. bardzo by chcieli mieć od nas, żeby im pomóc, bo chcieli mieć 
rehabilitację na basenie, mieli szansę za jakieś nieduże pieniądze. Nie chcieli od nas dużo, 
10.000 zł na rok. 
 Jeszcze chciałam powiedzieć, bo jeśli chodzi o politykę senioralną, to my zrobimy co 
się da, to my zrobimy bez kosztowo, ale w tym wypadku to już nie mamy z czego 
wydrukować tych kart. Ale skoro jest publiczna obietnica, to zobaczmy. 
 Jeszcze czym się zajmujemy? Realizujemy program rządowy nieodpłatnej pomocy 
prawnej, mamy trzy punkty, jeden punkt prowadzi organizacja pozarządowa. Teraz do 
12 grudnia zbieramy oferty na prowadzenie tego punktu, dwa punkty prowadzi Miasto. Jeden 
jest na ul. Benesza, tam udzielają porad radcy prawni i jeden punkt jest na ul. Zakładowej, 
tam są adwokaci. 
 Cieszą się dość dużym powodzeniem, a cieszyłyby się więcej gdyby nie ograniczenia, 
które narzucił ustawodawca - do 26 roku życia może młodzież dostać porady, albo powyżej 
65 lat, czyli seniorzy, plus jeszcze osoby, które są podopiecznymi MOPR. Naprawdę jest 
sporo ludzi, którzy przychodziliby. Jeszcze jeżeli byłby jakieś klęski żywiołowe, posiadacze 
Karty Dużej Rodziny mogą dostać poradę. Wiem, że są wnioski do ministerstwa, że mają być 
jakieś zamiany w tym. 
 Podsumowując, najważniejsze dwie sprawy- na zdrowie potrzebujemy i na sensorów.” 
 
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Dodał: „Świetlice poruszyła radna Maciaszek, 
że to jest absurd, że inne przepisy dotyczą prywatnych, inne państwowych. Ja wiem jakie 
były problemy z Przedszkolem nr 4 gdzie korzystałem, gdzie wyjątkowo piękne 
pomieszczenie w piwnicy i tylko brakowało 10, czy ileś centymetrów i Komendant 
Wojewódzki Straży Pożarnej wyjątkowo wydał na rok pozwolenie. To jest paranoja.” 
 
Radna U. MACIASZEK: „Ja odnośnie akcji „Zdrowie to podstawa”.  Gdybym miała 
wybierać między programem przedszkolnym, a tym „Zdrowie to podstawa”, myślę 
że wybiorę te badania, usg tarczycy. Niedawno zwróciła się do mnie osoba, żeby sprawdzić 
ile czasu trzeba czekać na prześwietlenie. Ludzie nocami czekają, żeby się zapisać, więc 
jeżeli tych pieniędzy nie będziemy mieć, to jest bardziej potrzebne.” 
 
Pani Kierownik odpowiedziała: „Jak byśmy mieli pieniądze, to byśmy ogłosili konkurs. 
Od początku organizuje to stowarzyszenie Edukacji diabetologicznej. My powinniśmy 
ogłosić konkurs na to, ponieważ wtedy to nie było stowarzyszenie, kiedy była inicjatywa, 
kiedy rozpoczynano w 2011 roku.” 
 
Radna U. MACIASZEK: „Przedszkola jak najbardziej są ważne, ale myślę, że to jest o wiele 
ważniejsze.” 
 
Pani Kierownik: „Tutaj jeszcze z 2- 3 lekarzy z innych specjalności można by było zaprosić.” 
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Przewodniczący Komisji zapytał jaka kwota byłaby potrzebna? 
 
Pani J. STAWROWSKA odpowiedziała, że potrzeba tak ok. 60.000 zł.  
 
Radny Mirosław BARTKOWIAK powiedział: „Mam pytanie i też powiem o tych seniorach, 
bo chodzi o taką rzecz. Rada Seniorów m.in. żeśmy sobie wybrali kolegów, koleżanki gdzie, 
kto będzie rozmawiał z jakimś zakładem, czy fotografem, czy krawieckim, kwiaciarnią, czy 
z mechanikiem samochodowym, bo gdyby taka karta była już przyznana, to taki emeryt idzie 
i np. też pogotowie, zepsuła się pralka, dzwoni do centrali i mówi, żeby tam wysłać. Osoby 
starsze, które już nie mogą chodzić, to trzeba by coś takiego zorganizować i ta karta byłaby 
bardzo potrzebna.  
 Drugie pytanie jest takie, pogotowie opiekuńcze mamy? Mamy. Pogotowie rodzinne 
jedno jest na Chorzniu, jedno jest w Starym Koninie. I chodzi mi o taką rzecz, oni jakieś 
dotacje też dostają?” 
 
Pani U. SMOLARZ odpowiedziała: „Nie. Rodzinne pogotowia opiekuńcze one są w gestii 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i one dostają, bo jest to zawodowa rodzina zastępcza, 
dostają wynagrodzenie jako rodzina zastępcza i dostają na utrzymanie dziecka. Jest to pensja 
i 1.000 zł.” 
 
Radni M. BARTKOWIAK: „Jest to taka pensja, która ma ją utrzymać?” 
 
Pani U. SMOLARZ: „Nie. To jest 1.000 zł na każde dziecko, które jest umieszczone w tej 
rodzinie. Jak ma 7 dzieci, to ma 7.000 zł plus wypłatę za pracę nad tymi dziećmi.” 
 
Radny M. BARTKOWIAK dodał: „Chciałem się zorientować, bo znam tą rodzinę 
i przyglądam się pewnym sprawom.” 
 
Pani U. SMOLARZ podkreśliła, że jest to bardzo dobre miejsce.  
 
Pani Kierownik dodała, że na Zatorzu jest pogotowie opiekuńczo-wychowawcze i tam są 
kierowane dzieci przez sąd. 
 
Radny Michał KOTLARSKI zapytał: „Ta jednostka na Zatorzu jest podległa Marszałkowi 
Województwa?” 
 
Odpowiedziano, że podlega Miastu. 
 
Kontynuując radny M. KOTLARSKI dodał: „Tam jest jakaś skomplikowana sytuacja. Ja 
z Panem Olgierdem rozmawiałem, że część pieniędzy pochodzi z województwa.” 
 
Radna U. MACIASZEK powiedziała; „Bo mają pewnie „powiatowe” dzieci. Teraz u nas nie 
ma tych dzieci spoza miasta, tak samo jak ja kiedyś pisałam o tych dzieciach w domach 
dziecka, że jeżeli my wysyłamy do domu dziecka na terenie innego miasta, to też musimy za 
to płacić.” 
 
Radny Z. CHOJNACKI powiedział: „Jeśli chodzi o tą politykę zdrowotną, to ja zawsze 
postulowałem przyjrzenie się problematyce zdrowotnej poprzez pryzmat poszczególnych 
jednostek chorobowych. Chodzi o HPV, nawet in vitro, o którym żeśmy rozmawiali 
i stworzenie takiego programu, który byłby rzeczywiście skierowany do wszystkich 
mieszkańców naszego miasta, żeby każdy człowiek spełniając pewne warunki mógł z tego 
programu skorzystać.  
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 Powstał program HPV, a w Polsce umiera na brodawczaka 2000 kobiet. Oczywiście 
każda śmierć jest tragedią. Ja mógłbym powiedzieć – jestem mężczyzną, na chorobę 
nowotworową związaną z prostatą umiera 4000 mężczyzn, to dlaczego nie dla mężczyzn.  
 Zawsze pozostanie taki niedosyt, że obejmujemy pewną kategorię osób, natomiast inni 
mogą czuć się dyskryminowani. W związku z tym przy tworzeniu takiego programu ja 
zawsze optuję za tym, żeby ten program był skierowany do maksymalnej ilości osób. 
 My możemy wymyślać różnego rodzaju rzeczy, np. stworzymy program związany 
z zakupem implantów dla każdego mieszkańca Konina. Piękny program? Piękny, natomiast 
znowu będzie podejrzenie czemu akurat ci a nie inni. 
 Chciałbym, żebyśmy przyjęli taki sposób myślenia, że tworzymy takie programy, 
z których mogą korzystać właściwie wszyscy mieszkańcy naszego Miasta. Dlatego też te 
badania, o których Pani mówi, typu właśnie badanie tarczycy, jak najbardziej, to jest 
fantastyczny program i tutaj powinny się znaleźć na to pieniądze, bo teoretycznie każdy z nas 
może z takiego badania skorzystać, nie tylko ci, którzy mają taką potrzebę. I właśnie 
o tworzenie takich programów bym apelował. 
 Podoba mi się to, że Pani mówi o tej opiece nad seniorami. Rzeczywiście to jest jeden 
z 12 priorytetów wymienionych przez Ministra Zdrowia, także to jest rekomendowane, nie 
tylko taka potrzeba pojawiła się tutaj z tej naszej dyskusji, ale rzeczywiście tego rodzaju 
programy mogą zyskać zgodę i akceptację na prowadzenie, bo rzeczywiście jest to jeden 
z ważniejszych problemów.” 
 
Radny Krystian MAJEWSKI zapytał: „Czytając takie raporty Świtowej Organizacji Zdrowia 
i strasznie mnie rozbawiło, że oglądając mapkę dotyczącą spożycia alkoholu, to „układ 
warszawski” się obrysował na czerwono. Spożycie alkoholu w tym „bloku wschodnim”, 
mimo że to dawno upadło, to w mentalności ludzi zostało. Czy mają Państwo takie dane? 
 Druga rzecz, którą czytałem, to po prostu szok, niedowierzanie, że największe 
spożycie nie jest na wschodzie na wsiach, tylko na zachodzie w miastach, największe 
spożycie alkoholu nie jest wśród biednych tylko wśród bogatych i nie z podstawowym 
wykształcenie, bo tam jest najwięcej abstynentów – 30%, tylko wśród ludzi najlepiej 
wykształconych, tam jest najwięcej alkoholików.” 
 
Pani Kierownik odpowiedziała: „Właśnie po to mamy zarezerwowane te pieniądze, my mamy 
cząstkowe dane, nie było tego robionego.”     
 
Przewodniczący Komisji przypomniał, że na posiedzeniu komisji był taki wniosek 
o przeprowadzenie badań jak to rzeczywiście w mieście wygląda i wtedy będzie można 
z nowymi programami wychodzić.   
 
Pani J. STAWROWSKA: „W 2011 roku było przebadanych 200 osób, czy 250, co to jest? 
Teraz to ma być diagnoza zagrożeń społecznych, to jest alkohol i inne uzależnienia też. 
To jest to, co myśmy mówili, co ESPAD podaje, że mniej się pije, ale za to więcej niestety 
jest uzależnionych, gdzie ileś lat temu nie było dopalaczy.” 
 
Przewodniczący Komisji W. WAJNJAS powiedział: „Mając tak dokładne wyniki badań, 
najdokładniejsze jakie będziemy mieli i możemy programy tworzyć dopiero.” 
 
Radna U. MACIASZEK dodała: „One i tak nie będą dokładne, bo osoby z „wyższej półki”, 
wykształcona a uzależnione będą robiły wszystko, żeby jednak nie wypuścić tej informacji, 
że mają problemy. Dzieci są poupychane po ośrodkach, że nikt nie wie o problemie.” 
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że te ponad 20.000 będzie wydane i dobrze by było 
gdyby zrobiła to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Jeżeli by się podjęli, 
te pieniądze zostałyby w konińskiej uczelni.  
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Radny M. KOTRLASKI powiedział: „Ja chciałem zwrócić uwagę na taką szerszą 
perspektywę, dlatego że prawdopodobnie w przyszłym roku ma być zlikwidowany NFZ, więc 
część kompetencji związanych z opieką zdrowotną spadnie do województw, czyli właściwie 
z województw do miasta. Więc i tak nas czeka zagospodarowanie części odpowiedzialności 
za usługi zdrowotne. Ja myślę, że to będzie odpowiedni moment do tego, żebyśmy 
definiowali te nasze potrzeby w kontekście finansowym, bo wtedy jak województwo deleguje 
nam część uprawnień, to w ślad za tym będą szły pieniądze. Myślę, że przy tej okazji 
będziemy mogli część tych pieniędzy definiować na nasze własne zadania. Musimy się na to 
przygotować, bo to ruszy w przyszłym roku.” 
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że to istnieje już w miastach gdzie są powiatowe 
szpitale i oni wtedy mają obowiązek pełnienia pieczy nad szpitalem, w Koninie jest szpital 
wojewódzki.  
 
Pani Kierownik dodała, że w tej chwili Miasto może dawać pieniądze na programy albo 
na sprzęt. 
 
Radna A. KURZAWA: „Ja chciałam poruszyć temat badań. Rzeczą oczywistą jest 
rozróżnienie wirusy, bakterie, powinniśmy mieć przebadane wirus czy bakteria. Czy miasto 
mogłoby sfinansować takie aparaty, żeby wykonywać badania czy trzeba podać antybiotyk 
czy nie?” 
 
Pani J. STAWROWSKA odpowiedziała; „Musimy to sprawdzić, bo według aktualnie 
obowiązujących przepisów na programy albo dosprzętowienie.” 
 
Radna A. KURZAWA powiedziała, że chodzi o to, żeby dzieci niepotrzebnie nie faszerować 
antybiotykami, bo nie ma takiej potrzeby przy infekcji wirusowej. 
 
Przewodniczący Komisji poprosił o sprawdzenie tego i udzielenie nie informacji na 
styczniowej komisji. 
 Dalej powiedział: „Proszę Państwa dzisiaj dowiedziałem się, pomimo, że i tak mam 
częstszy kontakt z Wydziałem niż moje szanowne koleżanki i koledzy, to i tak dowiedziałem 
się wielu rzeczy.  
 Chcę się ustosunkować do jednej kwestii, którą poruszyła Pani Kierownik, czyli 
o rodzinnych domach dziecka. Proszę Państwa ci ludzie mają dużo gorzej, ponieważ oprócz 
tego, że wychowują obce dzieci, które z czasem są ich, to oni jeszcze większy mają problem. 
Wiecie jaki? Że oni muszą wychowywać ich rodziców i to jest najgorsze. I znowu prawo się 
kłania dlatego, że prawo nie pozbawia opieki rodziców nad tymi dziećmi. I taki ojciec 
w przypływie wypitej półlitrówki zadzwoni do Pani Marioli i mówi – na piątek żeby moje 
dzieci były u mnie w domu. I słuchajcie, tydzień rozmów Państwa Jach z dziećmi, wystarczą 
dwa dni, sobota i niedziela z pijanym ojcem i te dzieci już są na nowo.” 
 
Pani U. MACIASZEK dodała: „Na samym początku, nawet jeżeli chodzi o to pogotowie 
opiekuńcze, to ci rodzice przychodzą, mają wręcz nakazane żeby utrzymywać relacje 
z dziećmi. Więc przychodzą i najpierw sprawdzają co jest na obiad i czemu dzieci lekcji nie 
mają odrobionych.” 
 
Przewodniczący Komisji powiedział: „Sam nie potrafił dać nawet kubka herbaty, a później 
ma wymagania. 
 Jeszcze nie wiem, do tej pory się zastanawiam, ale to już nie nasza sprawa, bo tak 
ustawodawcze władze zrobiły, że MOPR nie podlega Wydziałowi Spraw Społecznych, dla 
mnie jest to troszeczkę paranoją. Natomiast, że żłobki muszą podlegać, to nie ma 
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wątpliwości, ponieważ przedszkola, szkoły podlegają Wydziałowi Oświaty i żłobek podlega 
Wydziałowi Spraw Społecznych.” 
 
Pani J. STAWROWSKA odpowiedziała; „My mamy w regulaminie wpisaną współpracę.” 
 
Przewodniczący Komisji zapytał, kto ma nadzór nad żłobkami? 
 
Pani U. SMOLARZ odpowiedziała: „Mamy nadzór nad żłobkiem dlatego, że jest uchwała 
Rady Miasta, która zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadza taki 
obowiązek, gdzie Rada Miasta deleguje do tego, żebyśmy przynajmniej raz w roku odwiedzili 
każdy żłobek, czy on jest prywatny, czy publiczny, każdy klub.” 
 
Pan W. WANJAS dodał: „Chodzi o to, żeby zapisać, że Wydziałowi Spraw Społecznych 
podlegają:...” 
 
Pani U. SMOLARZ: „Podlegać nam nie podlegają, natomiast mamy nadzór. Jeżeli zdarza się 
taka sytuacja, że dostajemy sygnał, że coś się dzieje, to reagujemy natychmiast.” 
 
Pani Kierownik dodała: „Jeżeli chodzi o sprawy budżetowe, to żłobek ma swój budżet, dzieli 
sobie bez porozumienia z nami. Jak już ma gotowy, to pokazuje nam, przesyła.” 
 
Radna U. MACIASZEK stwierdziła, że ta sama sytuacja dotyczy budżetów szkół, które 
zatwierdza Wydział Oświaty. 
 
Pani Kierownik podkreśliła, że w regulaminie wpisana jest współpraca.  
 
Przewodniczący Komisji podał przykład DPS, na który Miasto daje duże pieniądze, który 
podlega MOPR-owi, a Pani dyrektor robi co chce. MOPR w zasadzie tylko przyjmuje to co 
DPS przedstawi. Stwierdził, że te ścieżki podległości są pogmatwane, a powinno być 
podzielone i powinien być nadzór resortowych wydziałów.  
 
Radna U. MACIASZEK powiedziała, że wynika to z teorii, tylko nie sprawdza się 
w praktyce.  
 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. WANJAS podsumowując 
posiedzenie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych stwierdził, że jest to zdanie na przyszłość 
dla Komisji i następców, żeby doprowadzić to do porządku. Powinny być resortowe 
wydziały, które odpowiednią polityką miasta się zajmują i one powinny prowadzić 
tą politykę, a nie 6, 7 jednostek i później trudno to połączyć.  
 
Następnie podziękował wszystkim, uczestniczącym w Komisji. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 

Przewodniczący  
     Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

 

        Wiesław WANJAS 
 

Protokołowała: 
M. Trzcielińska 
Biuro Rady Miasta  


