
BR.0012.4.8.2016 
BR.0012.5.9.2016 
BR.0012.6.8.2016 
 

Protokół Nr 24/16 
Nr 25/16  
Nr 23/16 

 
wspólnego posiedzenia 

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

oraz 
Komisji Praworządności, 
które odbyło się w dniu 

 
22 września 2016 roku 

________________________________ 
 

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

 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.30. 

  
W posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 
  
 

Porządek obrad: 
 
1. Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Miasta Konina.  
2. Sprawy bieżące. 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyli: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i 
Sportu  Elżbieta Streker-Dembińska, Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych  Wiesław Wanjas i Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski.  

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał uczestniczących 
w posiedzeniu radnych, z-cę prezydenta Sławomira Lorka, Sekretarza Miasta Konina Marka 
Zawidzkiego, kierowników wydziałów UM oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych i 
jednostek mundurowych. 
  
 
  Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał zawartych w porządku obrad 
XXVI sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności komisji. 
  
 Porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Pkt 6 – DRUK NR 396 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez miasto Konin.   
 
Projekt uchwały omówił Z-ca Kierownika Wydziału Kultury Sportu i Turystyki 

Zbigniew Iciaszek. 
 
Powiedział, cytuję: „W 2012 roku została wprowadzona uchwała rady określającą 

warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin. Możemy się tą uchwałą 
szczycić, ponieważ do tej pory wiele miast konsultowało z nami tą treść, ale życie pokazało, że 
jednak kilka minimalnych zmian jest koniecznych. Po pierwsze w 2014 roku dostałem 
legitymację od panów prezydentów, żeby spowodować zarządzeniem nowy regulamin podziału 
dotacji. Po konsultacji z przedstawicielami największych klubów sportowych w mieście 
doszliśmy do wniosku, że zapis w uchwale mówiący o tym, że jednym z punktów 
determinującym przydział pieniędzy jest liczba członków kadry wojewódzkiej i narodowej w 
poszczególnych kategoriach wiekowych, jest jakby podwójnym finansowaniem, ponieważ ci 
ludzie i tak zdobywają punkty we współzawodnictwie krajowym dzieci i młodzieży. W 
związku z tym w zarządzeniu prezydenta jeszcze tego kryterium nie było, tutaj jeszcze zostało. 
Ale wtedy uważałem, że jest za mało tych zmian, które determinują konieczność zmiany całej 
uchwały.  

W ostatnich dniach przypadek awansu Igora Jakubowskiego na Igrzyska Olimpijskie 
spowodował, że rozpoczęła się dyskusja, także z prawnikami, czy zapis w § 6, brzmiącym: „W 
uzasadnionych przypadkach, takich jak: awans do wyższej klasy rozgrywek bądź zlecenie 
organizacji imprezy przez związek sportowy w trakcie roku Prezydent Miasta Konin może 
przyznać dotację...” Wydawałoby się, że wymienienie tych dwóch powodów nie zawęża 
możliwości przekazywania dotacji z pominięciem procedury konkursowej, natomiast zaczęły 
się wątpliwości prawne. Wydawało się, że uzasadniony przypadek czyli awans Igora 
Jakubowskiego do Igrzysk Olimpijskich, nie ma lepszej promocji miasta niż udział koninianina 
w największej imprezie na świecie, jednak zapis, który wymieniał dwa konkretne tylko 
przypadki spowodował, że wprowadzamy zapis „w szczególności”. Ten dodatek „w 
szczególności” powoduje, że ten punkt się rozszerza właściwie, bez granic tych końcowych i 
wtedy możemy wszystko, bo Prezydent zdecydował o tym, że Igor Jakubowski dostał dotację 
w wysokości 15 tys. za awans do Igrzysk Olimpijskich. Ale by być od początku do końca 
pewnym, że nikt nam tego nie zarzuci, dopisujemy w § 6 „w szczególności” i między innymi 
dopisujemy „za awans do zawodów rangi międzynarodowej najwyższej rangi” i to są właściwie 
główne zmiany, które są minimalne ale wydaje się, że już teraz powodują, że jest konieczność 
zmiany całej uchwały, która od początku do końca była dobra, ale takie te minimalne zmiany, 
dwa dokumenty i uchwała Rady i zarządzenie Prezydenta aby były tej samej treści.”  
 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-
Dembińska, cytuję: „Ja mam pytanie. Określenie tutaj „do 15 tys.” Czy nie będzie budziło 
zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej? Bo wszystkie takie miękkie sformułowania typu 
„do”, „od-do”, „ponad”, już nieraz poprawiali w różnych naszych projektach. Bo rozumiem, że 
jeżeli mówimy, że do 15 tys. a może wystarczyłoby dołączyć tutaj regulamin a upoważnić Rade 
do przyznawania środków na każdy rok budżetowy, ale według regulaminu, bo takie 
sformułowanie „do 15 tys. będzie budziło wątpliwości.” 

 

Z-ca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Iciaszek 
odpowiedział, cytuję:  „Pani Przewodnicząca to funkcjonuje od 2011 roku.” 
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-Dembińska, 
cytuję: „Tamte uchwały też funkcjonowały i jak żeśmy zaczęły je zmieniać i szły do ponownej 
oceny, niestety były „uwalane” za przeproszeniem.” 

 

Z-ca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Iciaszek, cytuję:  
„Mamy jeszcze drugi ważny punkt, drugie ważne zarządzenie Prezydenta, to jest regulamin 
przyznawania nagród finansowych Prezydenta na sportowym zakończeniu roku. Tam jest 
precyzyjny regulamin określający ile zawodnicy, drużyny mogą otrzymywać nagród 
finansowych.” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker- Dembińska, 
cytuję: „Ja bym proponowała jednak, żeby się zastanowić, jeżeli można to sprecyzować, 
przyznać dotację, wpisać „15 tys. zł” koniec kropka.” 

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Sławomir Lorek, cytuję: „Myślę, że to jest bardzo cenna 
uwaga Pani Przewodniczącej, bo też pamiętamy ostatnią nadzwyczajną sesję, gdzie 
sformułowanie było „do 5 tys.” i trzeba było zwołać sesję, żeby wyeliminować słowo „do”. W 
naszym przypadku ta kwota będzie 15 tys., tak.” 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, 
cytuję: „ To co spowodował dany człowiek, czy dany zespół jest wydarzeniem tak ważnym dla 
Konina, to niech ma, co to jest za kwota 15 tys., a nie się rozdrabniać 7,8, 10,12.” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker- Dembińska, 
cytuję: „Ja zwracam uwagę na to, że każdy pretekst uznaniowości jest powodem do tego żeby 
uchwałę uchylić. To mogło funkcjonować, ale mamy przykłady, że teraz każda uchwała idzie 
do zatwierdzenia przez wojewodę i różne jest podejście. Proponowałabym żebyśmy tutaj już 
zgłosili oficjalnie „dotację 15 tys. zł na…” i wtedy mamy sprawę czystą.  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, 
cytuję: „Panie Kierowniku ja mam wątpliwości co do tego pierwszego punktu. Wiemy 
doskonale wszyscy jak tutaj siedzimy, że nam jako Miastu zależy dając te pieniądze na sport 
zależy jak na najlepszej promocji Miasta oczywiście nie tylko wyniki zawodowe się liczą, 
profesjonalne, czy wyniki osiągane. Również liczy się udział, masowość itd. Ale generalnie nie 
wiem czy zdjęcie punktów stowarzyszeniom, które wykazują duży wysiłek, duży 
profesjonalizm, robią wszystko, żeby poprawiać jakość u siebie w poszczególnych 
dyscyplinach w jednej czy w kilku, żeby wychować reprezentantów Wielkopolski, żeby 
wychować reprezentantów Polski, my w tej chwili ich za to każemy. Dlaczego? Ja powiem 
tylko swoje zdanie Pan Kierownik później ustosunkuje się do tego. To, że jest powiedzmy po 
100 osób w każdym stowarzyszeniu, 100 osób w stowarzyszeniu X, 100 osób w stowarzyszeniu 
Y. Dostają jednakowo pieniądze, tak? No za liczbę zawodników. I teraz Ci nie robią nic, bo 
mają 100, dopiszą sobie tam 10 dzieciaków, które złapią sobie z łapanki, żeby mieć, bo wiedzą 
że liczba to są punkty, punkty to są pieniądze. To sobie nic nie robią, tylko sobie tam grają na 
etapie młodzika, juniora, trampkarza itd., nie starają się o to, a drugie stowarzyszenie jest 
ambitne, zatrudnia trenerów dobrych, zatrudnia wychowawców, wszyscy się angażują po to, 
żeby mieć wychowanków takich, którzy reprezentują Wielkopolskę i jednocześnie teraz 
zabieramy im punkty, dlatego że liczą się podwójnie. Oczywiście, że podwójnie, raz za udział, 
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raz, że maja klasę sportową taką nie inną. Nie mówi się przy okazji miasta o ludziach, którzy 
gdzieś tam w klubiku sobie trenują, o których się nie słyszy, tylko mówi się o, tak jak Pan 
słusznie zauważył Panie Kierowniku, że lepszej w tym roku nie było promocji Miasta jak Igor 
Jakubowski, który pojechał na Olimpiadę. Jak Medyk, który gra w Lidze Mistrzyń itd. To 
dlaczego my teraz chcemy poniekąd ukarać za to, że są kluby, są stowarzyszenia, które 
naprawdę wykazują się osiągnięciami. Dziękuję bardzo.”  

 

Głos zabrał radny Karol Skoczylas, cytuję: „Chciałbym dopytać odnośnie tego szablonu 
punktacji dla poszczególnych dyscyplin. Gdzie ewentualnie możemy my jako radni zobaczyć 
tą punktację i czy możemy się z nią zapoznać?” 

 

Głos zabrał  Z-ca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Iciaszek, 
cytuję: „Tak, ona jest oczywiście dostępna na stronie internetowej, w każdej chwili mogę 
dostarczyć Panu radnemu. Nie ma problemu, jest to regulamin, jest to zarządzenie Prezydenta. 
Natomiast odpowiadając tutaj Panu Przewodniczącemu, otóż nie do końca się zgadzam, 
ponieważ w tej nowej formule regulaminu za punkty zdobyte we współzawodnictwie 
sportowym dzieci i młodzieży przyznajemy 65% dotacji tzn. że jeśli klub mający 100 
zawodników, starających się, osiągających wyniki, to jest rzeczą oczywistą, że ci zawodnicy 
zdobywają punkty w rywalizacji wielkopolskiej i ogólnopolskiej. A to jest decydujący czynnik 
o wysokości dotacji. Liczba członków w klubie to jest tylko 30% całej puli dotacji. W związku 
z tym na pewno 100 szermierzy czy 100 zawodniczek piłki medyka zdobywa łącznie 800 pkt. 
Za te 800 pkt strzelam, dostaje 700, 800 tys. zł. Natomiast 100 zawodników dla przykładu 
badmintona, to jest 100 zawodników i to jest 15 tys. zł.” 

 

Głos zabrał radny Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 
Wanjas, cytuję: „Ale przyzna mi Pan rację Panie Kierowniku, że zgodnie z tym regulaminem, 
który Pan proponuje, jedną część z tych 30% nie wiem jaką, pozbawia się tych stowarzyszeń, 
udziału w tych 30%. Tak to po co jest ta zmiana?” 

 

Z-ca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Iciaszek, cytuję: 
„Dlatego, że zawodnicy szermierze, piłkarki nożne, kolarze to są reprezentanci województwa i 
kraju, oni zdobywają punkty w rywalizacji i to jest czynnik decydujący o wysokości dotacji, 
więc by było dwa razy to samo punktowane. Za to, że już jest kadrowiczem i za to, że zdobywa 
punkty.  A położyliśmy większy nacisk na jakość właśnie osiągnięcia w związku z tym było 
chyba 40%, teraz jest aż 65% za liczbę zdobytych punktów. Natomiast rzeczywiście także 
poszliśmy kosztem liczby członków kadry wojewódzkiej i narodowej. Te pieniążki przeszły do 
liczebności klubów, a więc także kluby duże zyskały na tym.” 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, 
cytuję: „ Bardzo proszę niech Pan przeczyta jeszcze raz ten skrót mówiący o tym, że likwiduje 
się, bo to podwójnie było liczone. Nich Pan jeszcze raz przeczyta.” 

 

Z-ca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Iciaszek, cytuję: „To 
jest dlatego dwukrotnie wykreślone tutaj w tym projekcie, ponieważ dotyczy dwóch różnych 
dokumentów.” 
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Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, cytuję: „Ale 
proszę o zacytowanie.” 

 

Z-ca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Iciaszek, cytuję: 
„Dobrze, proszę bardzo. Wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 5 winien zawierać 
następujące informacje: tu jest min. w pkt. 9, liczba członków kadry wojewódzkiej i narodowej 
we wszystkich kategoriach wiekowych. I drugi ten sam zapis przy rozpatrywaniu wniosków 
pod uwagę będą brane następujące kryteria: liczba członków kadry wojewódzkiej i narodowej. 
Dwa razy ten sam zapis, tylko najpierw ktoś składa wniosek, później się go rozpatruje, te 
kryteria. To jest to samo. Tylko dwa razy pojawiło się w tej uchwale. Naprawdę myśmy to 
konsultowali Panie Przewodniczący, tam było wtedy 12 osób, Pan Prezydent na tym był. To 
jest zdecydowana większość, widocznie jeden klub miał wątpliwości. Jeden z tych dwunastu 
miał wątpliwości czy to jest słuszne. Cała jedenastka pozostałych była zadowolona z tego 
bardzo.” 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, 
cytuję: „Zobaczymy jak będzie to po pierwszym roku realizacji.”  

 

Z-ca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Iciaszek, cytuję: „To 
funkcjonuje już od 3 lat.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, cytuję: Jak to 
funkcjonuje to wiemy, bo też byłem członkiem komisji.” 

 

Z-ca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Iciaszek, cytuję: 
„Chce tylko powiedzieć w takim razie, jeśli można. Od dobrych dwóch, trzech lat z wyjątkiem 
jednego klubu, który jest niezadowolony z wysokości dotacji, cała reszta twierdzi, że tak dobrze 
nie mieli jeszcze nigdy, naprawdę. A tutaj po prostu mogę dostarczyć albo na stronie 
internetowej w zarządzeniach Prezydenta, zresztą mogę podać numer, bo akurat mam to przed 
sobą. Zarządzenie prezydenta numer chyba 118 z 27.11.2014 r., to jest regulamin.”  

 

Głos zabrał radny Witold Nowak, cytuję: „Ja mam pytanie do Pana Kierownika 
dotyczące §6. Chodzi też o precyzję zapisu albo wyjaśnienie właściwie co dany zapis oznacza. 
Chciałem zapytać bowiem czy najwyższa ranga międzynarodowa to jest tylko olimpiada czy 
również Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i czy również Liga Mistrzów, co to znaczy 
najwyższa ranga międzynarodowa?”  

 

Głos zabrał  Z-ca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Iciaszek, 
cytuję: „Także te dyscypliny, które Pan radny wymienił, ponieważ tych dyscyplin w różnych 
dyscyplinach mogą się różnie nazywać. W związku z tym nie da się nazwać tego wszystkiego 
po imieniu. W związku z tym jest zapis „w szczególności” i to tak bardzo enigmatycznie, 
ogólnie najwyższej rangi międzynarodowej. Tu możemy rzeczywiście dopasować wszystko. 
Szczególnie tutaj ten dopisek „ w szczególności”, to jest też po konsultacji z prawnikiem, bo 
on otwiera nam możliwość korzystania z tego paragrafu w bardzo szeroki sposób a chcemy to 
robić. Nie ukrywam. Natomiast zgadzam się z Panią Przewodniczącą, że być może ten zapis 
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„do” jest niefortunny, po prostu musimy go usunąć i będzie kwota 15 tys. zł. tym bardziej, że 
ten zapis został wykorzystany do tej pory cztery czy pięć razy. Za każdym razem w związku z 
awansem drużyny do wyższej klasy rozgrywek. Zawsze było 15 tys.” 

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Sławomir Lorek, cytuję: „ Jeżeli Państwo pozwolicie, żeby 
już nie wchodzić w autopoprawkę w czasie sesji, będą Państwo mieli rozesłany ostatni wariant, 
taki gdzie nie będzie słowa „do”.” 

Z-ca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Iciaszek przekaże do 
Biura Rady. 

 
Do projektu uchwały radni nie mieli więcej pytań. 

 
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 głosami „za”. 

 
 

Pkt 7 - DRUK NR 391 
 
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: 
„Europejska Mobilno ść Zawodowców ZSB Konin” w ramach Programu 
Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna 
Nr 2016-1-PL01-KA102-025608. 
 

 
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-

Dembińska, cytuję: „O tym była już mowa przy zmianach w budżecie i przy zmianach w WPF. 
Bardzo proszę o wprowadzenie w temat Pana Prezydenta Sławomira Lorka.”  

 
 
 
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir Lorek, cytuję: „Jest to uchwała, która dotyczy 

aktywności Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego, ponieważ dokument był 
składany jako „Europejska Mobilność Zawodowców ZSB Konin” stąd jest taka nazwa. Ja 
myślę, że na etapie podpisywania już tych umów ostatecznych pan dyrektor powiadomi o 
zmianie, bo on się posługuje pieczątką tą właściwą na dzień 1 września, czyli Zespół Szkół 
Budownictwa i Kształcenia Zawodowego. Proszę Państwa są to środki zewnętrzne w ramach 
„Programu Erasmus”, które pozyskuje Zespół Szkół Budownictwa i kształcenia zawodowego i 
uczniowie korzystają z możliwości odbycia praktyk w różnych krajach na terenie Europy 
Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania. I ci uczniowie tam chętnie jeżdżą. Są to akurat 
specjalności gastronomiczne, obsługi ruchu turystycznego i to co jest w programie Zespołu 
Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego.”  
  

 Do  projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 6 głosami „za”. 
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Pkt 8 – DRUK NR 411 
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: 
„Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 
 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sport Elżbieta Streker-
Dembińska, cytuję: „Druk 411 który dostaliśmy dzisiaj, dotyczy projektu pt.: „Przedszkole – 
tu się rozwija świat dziecka”. WRPO przyznało pieniądze. Poprosimy Pana Prezydenta o parę 
słów wprowadzenia.” 

 
 
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir Lorek, cytuję: „Ja z góry przepraszam, 

że Państwo nie mogliście tego dokumentu dostać w normalnym trybie. Nie ukrywam dzisiaj on 
był formalnie zatwierdzony przez Pana Prezydenta podczas dzisiejszego kierownictwa. I 
zostało to uzgodnione z Przewodniczącym Rady Miasta, że zostanie dopisany, ale tylko 
dlatego, że jest to najszybciej jak to możemy zrobić, kiedy otrzymaliśmy środki.  

Nie jest to jedyne przedszkole, które składało wniosek w projekcie, ale akurat to 
przedszkole otrzymało. Jest to projekt Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka. Ogólna 
wartość projektu to jest 336.562,50 zł, wkład własny też znaleźliśmy w budżecie oświatowym, 
to jest 54 tys. zł. Jest rozbite na niepieniężne i pieniężne. Pieniężne jest tylko 26.724,00 zł to są 
te środki, które były w budżecie. Pozostałe niepieniężne. Jak Państwo widzicie warto było o 
ten projekt zabiegać. Inne przedszkola trochę zazdroszczą bo też były, ale został ten projekt 
najwyżej oceniony i dzięki temu mamy uruchomiony oddział w Przedszkolu Nr 17.”      

 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 
 

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

Pkt 9 – DRUK NR 404 
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Miasta 
Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych 
prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego 
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowo ści ich pobrania i wykorzystywania. 
 
 
 Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-
Dembińska, cytuję: „Tutaj mamy doświadczenie niezbyt miłe z ustawicznych zmian, kontroli, 
konieczności dokonywania zmian po zmianach. W związku z tym wyraźnie widzę, że 
procentowe wielkości są wskazane wprost, nie „do” nie „około” tylko 75, 40% wprost 
wskazane. Natomiast prosimy Pana Prezydenta o wskazanie, która z Pań przedstawi nam 
zmiany i uzasadnienie i da gwarancję, że nie będziemy musieli tego poprawiać.” 
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 Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir Lorek, cytuję: „Proszę Państwa ja myślę, że 
gwarancji nie ma i to już Państwo zauważyliście, że nawet jak jest to zaopiniowane przez 
naszych radców prawnych i oni również korzystają z wielu opinii prawnych, często się okazuje, 
że ten dokument, który nam się wydaje dopracowany pod względem prawnym budzi 
wątpliwości i jest on uchylany. Tak było w przypadku tej uchwały. Nie ukrywam, że to jest 
ważna uchwała, bo jak Państwo wiecie kształcenie niepubliczne w pozycji budżetowej jest dość 
znaczącą kwotą i chodzi o to, żeby maksymalnie ten system uszczelnić jeżeli chodzi o 
wykorzystanie dotacji, rozliczanie dotacji. Pani Sylwia Witasik przedstawi bliżej ten projekt 
uchwały.” 

 

 Głos zabrała Sylwia Witasik pracownik Wydziału Oświaty, cytuję: „Ponieważ zostało 
opublikowane rozstrzygnięcie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, które  
stwierdziło nam nieważność Uchwały 343, ale tylko w części wyrażenia § 2 ust. 4 i ust. 5. To 
jest wyrażenie dotyczące części tylko określenia wysokości przekazania dotacji na ucznia 
niepełnosprawnego. My mieliśmy poprzednio określone, że „wysokości równej”, natomiast 
tutaj Kolegium wskazało, że musi być wyrażenie "nie niższej". Ja może powiem jakie to są 
konsekwencje w praktyce. My przekazujemy przedszkolom na dziecko niepełnosprawne kwotę 
wynikającą z subwencji i jest to kwota w wysokości np. w zależności od stopnia 
niepełnosprawności jest to kwota np. 1783 zł. Jeśli chodzi np. o niepełnosprawność sprzężoną, 
dzieci z autyzmem to kwota 4207 zł. 

 Wydatki bieżące przekazywane na dziecko zdrowe to jest wysokość 75% wydatków 
bieżących i oczywiście w przeliczeniu na ucznia jest to kwota 783 zł, w tej wysokości oscyluje. 
I wskazując kwotę poprzednio równa to my określili śmy, że dotacja jest przekazywana w tej 
wyższej kwocie, czyli jest to kwota korzystniejsza dla placówki niepublicznej, oczywiście 
zgodnie z przepisami. Natomiast tutaj RIO wychodzi z tego stanowiska, że gdyby wydatki 
bieżące były wyższe na ucznia niż ta kwota 4200 to to powinno być określone w uchwale. I 
dlatego jest tutaj ta koniczność, żeby wpisać „nie niższa kwota”. Z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 
ucznia przedszkola w części oświatowej w subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, czyli 
nie niższa czyli może być wyższa. My w praktyce stosujemy się do przepisów ustawy o 
systemie oświaty i przekazywana jest z subwencji ta korzystniejsza, ale niemniej jednak 
brakowało tego zapisu, żeby było zgodnie z ustawą. I to dotyczy właśnie ustępu 4 i 5. 

 Również Kolegium w całości odrzuciło nam zapis § 2 ust. 14 w której były określone 
warunki przekazywania dotacji dla placówek publicznych prowadzonych przez inny organ niż 
jednostka samorządu terytorialnego. Mamy taką jedną placówkę, to jest Konińskie Centrum 
Edukacyjne mieszczące się na ulicy Mickiewicza. W poprzednim zapisie było też wskazane, 
że kwota dotacji była przekazywana w wysokości równej z subwencji przewidzianej na jednego 
ucznia. Natomiast tutaj też RIO miało co do tego wątpliwości, bo gdyby była taka sytuacja, że 
wydatek bieżący na ucznia będzie wyższy niż subwencja, to powinno też to być wskazane i 
powinno to wynikać z uchwały. Żeby nie było sprzeczności z zapisami ustawy o systemie 
oświaty. Również w uchwale zmieniającej uwzględniłam takie wskazówki instruktażowe tzn. 
doprecyzowane, zmienione są zapisy w załącznikach nr 2, 3 i 5. Tam była taka informacja 
dotycząca ilości dzieci w gminach ościennych. I tutaj jest taki stylistyczny błąd i powinno być 
z gmin ościennych. Więc to jest poprawione w tych załącznikach.  

 Dodatkowo w załączniku nr 5 dodano do tabeli rodzajów wydatków dotacji część 
dotyczącą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Był ten brak tutaj i trzeba 
było uzupełnić zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

 



9 

 Były jeszcze takie wskazówki instruktażowe, które dotyczyły zapisu odnośnie § 3 ust. 
4 gdzie był przedstawiany tryb rozliczania informacji o liczbie uczniów comiesięcznie. Ja w 
poprzedniej uchwale skupiłam się na zapisach dotyczących zasady składania informacji o 
frekwencji uczniów, którzy kształcą się w typach szkół dla dorosłych w jakim terminie powinni 
składać te informacje. Jednak tutaj RIO stwierdziło, że powinien być jednak określony cały 
tryb składnia informacji tzn. stany liczby uczniów na pierwszy dzień miesiąca z 
uwzględnieniem liczby uczniów spełniających 50% udział w zajęciach obowiązkowych. Także 
wygląda to w ten sposób, że jest podana liczba uczniów zazwyczaj wyższa i później składana 
jest za poprzedni miesiąc informacja z liczbą skorygowana, z liczbą uczniów, które 
rzeczywiście spełniły ten obowiązek 50% udziału w zajęciach. Jest to w momencie 
przekazywania dotacji korygowane i różnicą przekazywane do końca miesiąca za dany 
miesiąc.”  

 

 Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-
Dembińska, cytuję: „Czy w tych zagadnieniach były zastrzeżenia, że za dużo informacji 
zbieramy o szkołach niepublicznych?”  

 
Sylwia Witasik pracownik Wydziału Oświaty, cytuję: „Nie, tutaj nie było.” 

 
 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Czy ta obecność 
50% obowiązkowa na zajęciach to jest nasz wymysł, bo już nie pamiętam czy ustawowy?” 

 
 
Odpowiedzi udzieliła Sylwia Witasik, cytuję: „Ustawowy, jak najbardziej to jest zgodne 

z ustawą. Natomiast tamto sprecyzowałam, że do każdego 10-go miesiąca, czyli np. w styczniu 
składana jest informacja ze stanem na 2 stycznia. Natomiast na koniec stycznia sprawdzana jest 
frekwencja i na 1 lutego składany jest jeden druk z liczbą uczniów na 1 lutego z 
uwzględnieniem druku zawierającego frekwencję ze stycznia.”  

 
 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „A druga 

sprawa to chodzi o stwierdzenie, które padało, bo teoretycznie 75% wypłacamy dla ucznia 
będącego w niepublicznych szkołach. Czyli 25% z dotacji otrzymanej z państwa nam zostaje, 
tak?” 

 
 
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir Lorek, cytuję: „Dam Państwu przykład, jeżeli 

mamy niepubliczne przedszkole, to w tym przedszkolu dotacja wynosi 768,73 zł i ona jest 
liczona na podstawie wydatków miejsca i kosztów w naszym przedszkolu. I te 75% tej kwoty 
u nas wychodzi nie cały 1000 zł stąd jest taka dotacja. Jeżeli mamy jeszcze punkty przedszkolne 
to tam ten procent jest mniejszy i tam wychodzi 409 zł. My liczymy nasz koszt jaki jest w 
publicznym przedszkolu i w ten sposób do wyliczenia, który jest.” 

 
 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Trzecie pytanie 
jeżeli chodzi o koszt dziecka niepełnosprawnego. To my otrzymujemy tą dotację 4200 zł?” 

 
 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir Lorek, cytuję: „To co powiedziała Pani Sylwia 
dam Państwu przykład. Mamy niepubliczne przedszkole Pinokio tam jest 11 dzieci, które ze 
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względu na swoją niepełnosprawność u nich wynosi aż 4207 zł. I taką dotację my dostajemy w 
budżecie miasta z budżetu Państwa, bo akurat subwencje nawet formalnie, bo w przypadku 
przedszkola dziecko niepełnosprawne otrzymujemy subwencję.”  

 
 
Głos zabrała Sylwia Witasik z Wydziału Oświaty, cytuję: „Składają oczywiście 

informacje stan na 30 września.”  
 
   
Z-ca prezydenta Sławomir Lorek, cytuję: „Obowiązuje ich system informacji 

oświatowej. I również dostajemy taką w naszych przedszkolach publicznych subwencję na to 
dziecko niepełnosprawne. Np. z oddziałami integracyjnymi, a czasem dziecko niepełnosprawne 
jest w oddziale ogólnodostępnym. To rodzic decyduje, jeżeli szkoła, przedszkole jest w stanie 
zapewnić warunki właściwe dotyczące edukacji, to takie dziecko może być w oddziale 
ogólnodostępnym. I to jest w formie subwencji.”  

 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-

Dembińska, cytuję: „Przy okazji pozwolicie Państwo powiem, że dziś odebrałam miłą 
informację dla Przedszkola Nr 10 z oddziałami integracyjnymi. Udało mi się załatwić 
wyposażenie sensorycznej Sali gimnastycznej dla dzieci. Odebranie 27 września w Agencji 
Rozwoju.”  

 
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir Lorek, cytuję: „To przedszkole na szczęście 

wróciło do integracji, które kiedyś było dobrze prowadzone, później była przerwa, a w tej 
chwili jest to przedszkole które odbudowuje swoje doświadczenie w zakresie edukacji 
przedszkolnej integracji. Jest to bardzo dobra informacja Pani Przewodnicząca.” 

  
Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 

 
 

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 6 głosami „za”. 

 
Pkt 10 - DRUK NR 400 
 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 302 Rady Miasta Konina z 
dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację zadań w mieście Koninie w 2016 roku 
 
 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, 
cytuję: „Koniec roku charakteryzuje się tym, i tutaj chwała dla pracowników MOPRu, dla Pani 
dyrektor, że czujnie śledzą wydatki całoroczne. I jest koniec roku i te sprawy, które się 
pokończyły, a zostały pieniążki, są przekazywane tam gdzie znajdą swoje ujście w lepszej 
opiece nad podopiecznymi. Bardzo proszę Panią dyrektor o krótkie wprowadzenie Państwa 
radnych w tematykę.”     

 
 
      Głos zabrała Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 

Małgorzata Rychlińska, cytuję: „Zgodnie z realizacją zadań wynikających ze Statutu 36 jest 
zadanie zlecone. Jedno stowarzyszenie zrezygnowało z otrzymanej kwoty ze względu na brak 
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osób chętnych, w związku z tym 7 tys. zł zostało wykorzystane na rehabilitację zawodową i 
tutaj na zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych i zwrot kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.” 

 
 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, cytuję: „Z takimi 

działaniami mieliśmy już kilka razy do czynienia. Jeszcze raz podkreślę, że cieszy to, że czujnie 
nad tym Państwo macie pieczę, że te środki nie leżą niewykorzystane tylko tam się je 
przeznacza gdzie jest większa potrzeba.”    

 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 
 
 

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami „za”. 

 
Pkt 11- DRUK NR 397 

 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pt. „Wspiera.MY” w ramach WRPO na lata 2014-2020. 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, cytuję: 
„Proszę Panią dyrektor, żeby Pani wprowadziła czego dotyczy ten projekt uchwały.”  

 

Głos zabrała Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 
Małgorzata Rychlińska, cytuję: „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przystąpił w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z poddziałania 
7.2.1 - usługi społeczne, projekt pozakonkursowe. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
projektu pod nazwą „Wspiera.My” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Całkowita wartość projektu to 999.400,00 zł. Z podziałem na lata 2016 tj. 80.458,00 zł, na 2017 
tj. 619.511,25 zł na 2018 - 299.430,75 zł. Do realizacji tego projektu wymagany jest również 
wkład własny w wysokości minimum 5% wydatków kwalifikowalnych, na które będą składać 
się świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i łączny wkład 
własny będzie wynosił łącznie 49.970,00 zł po 50 % w 2017 i 2018 czyli po 24.985,00 zł. 
Projekt będzie realizowany w okresie dwóch lat od 1 października tego roku do 30 września 
2018 roku. I działaniami w ramach tego projektu planowane jest objęcie 33 rodzin 
biologicznych w tym 38 osób i 16 dzieci mające problemy opiekuńczo – wychowawcze, 48 
rodzin zastępczych spokrewnionych i nie zawodowych w tym 61 osób i 31 dzieci oraz 8 rodzin 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

Celem tego projektu jest przede wszystkim zwiększenie szans świadomego, 
odpowiedzialnego rodzicielstwa rodzin, które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze, ale 
również zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych. A także 
przeszkolenie osób chętnych na bycie kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W 
ramach projektu planowanych jest wiele działań, ale przede wszystkim wsparcia dla rodzin 
biologicznych i z pieczy zastępczej. I tutaj chcemy poprzez działania profilaktyczne 
ukierunkowane na pracę z rodziną borykającą się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
poprzez edukację, poradnictwo, doradztwo, odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego. 
Działania tez ograniczające umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, a także umożliwienie 
dzieciom powrotu do rodziców biologicznych. Wsparcie asystentów rodziny, również wsparcie 
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koordynatorów pieczy zastępczej na okres realizacji projektu. Wsparcia te, przez te działania 
będą polegały przede wszystkim na wzmocnieniu roli rodzica w procesie wychowawczym, 
zaciśnieniu więzi rodzinnych, budowaniu relacji rodzinnych, pogłębianiu umiejętności 
wychowawczych, prowadzeniu działań o charakterze edukacyjnym, aktywizacyjnym jak i 
doradczym.”  

 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, cytuję: „Po 

tym co Pani Dyrektor powiedziała pozostaje tylko przyklasnąć i aby to zostało w 100% albo w 
95% chociaż zrealizowane. W ogóle powinniśmy prowadzić te działania, które Pani Dyrektor 
wymieniła na końcu, by nie było potrzeby szukania rodzin zastępczych, ale niestety takiego 
ideału nie doczekamy się chyba nigdy. I dlatego bardzo mnie cieszy to, że również będzie się 
w tym programie znajdować 8 rodzin kandydatów do pełnienia dlatego, że jak kilkakrotnie ten 
temat już omawialiśmy to bardzo trudno kogoś przyciągnąć do działania jako rodzina 
zastępcza. Jeżeli tu mamy 8 nie sądzimy żeby wszystkie, ale fajnie by było jakby wszystkie, to 
byśmy naprawdę mieli sytuację taką, że niektóre dzieci, które mają naprawdę niesamowicie 
trudną sytuację w domach, co znaczy że one później nie mają kontaktu z domem, bo też mają 
z rodzicami swoimi biologicznymi. Tylko że główne cele wychowawcze biorą na siebie rodziny 
zastępcze. Fajnie że tak jest. Praktycznie ten nasz udział, o którym tutaj się mówi to 40 parę 
tysięcy to jest udział, który jest zafiksowany dla rodzin zastępczych, my jako takich kosztów w 
tym programie nie ponosimy, czyli tu są same plusy tego programu.” 

 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 
 

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami „za”. 

 

Pkt 12 - DRUKI NR 409 i 410 
 

Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok (druk nr 409); 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2016-2019 (druk nr 410). 
 

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Olgę Skrzypską - Kierownika 
Wydziału Budżetu. 

 
Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań.  
 
 
Komisje projekt uchwały przyj ęły informacyjnie. 

 

Pkt 18 - DRUK NR 401 
 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic 
miasta Konina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (druk nr 401). 

 



13 

Głos zabrał Sekretarz Miasta Marek Zawidzki, cytuję: „Od lat była mowa o tym, żeby 
uregulować sytuację a w szczególności stało się to ważne bowiem podatek od nieruchomości 
ciągle rośnie i w tym roku wynosi 600 tys zł. Także jest o co walczyć i tu może zacznę od tego, 
że w uzasadnieniu tej części, bo drugą część jeśli chodzi o inne granice to pani Ania wyjaśni. 
Natomiast w tej części chodzi o to, że podatek to jest koszt, który płaci mieszkaniec naszego 
miasta i wydaje się sprawiedliwe o to wystąpić, żeby była ta inna sytuacja i dlatego 
proponujemy zmianę granic, żeby to weszło w skład miasta. Tym bardziej, że gmina Stare 
Miasto nie ma żadnej łączności z tą oczyszczalnią i zrezygnowała z podłączenia do naszej 
oczyszczalni. Także jest to tylko i wyłącznie nasza sprawa. Ale w związku z tym, żeby 
przeprowadzić tą procedurę i zmienić przy okazji inne granice, które wzbudzają kontrowersje, 
albo czasami zdziwienie już, nie powiem, że uśmiech, że mamy Konin-Stare Miasto-Konin 
przy drodze jak jedziemy Europejską. I to chcemy też zrobić. I te dwie rzeczy. Ale ja mówię 
głównie o oczyszczalni. Proszę Państwa procedura jest dość skomplikowana. Ostateczną 
decyzje podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, ale to musi być poprzedzone 
opiniami wnioskami Rady Miasta Konina, poprzedzonymi konsultacjami z mieszkańcami.  

W § 3 mówi się, że Rada postanawia wystąpić do Gminy Stare Miasto i Powiatu 
konińskiego o wyrażenie opinii, to jest też obowiązek nasz wystąpić do nich, do gminy i do 
powiatu. I gmina także musi przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i udzielić odpowiedzi 
na to nasze wystąpienie, jeśli uchwała zostanie podjęta. Powiat konsultacji nie musi robić, 
wystarczy opinia Rady Powiatu, bo powiat nie ma jakby swoich mieszkańców, musiałby ze 
wszystkimi gminami robić, co oczywiście nie jest potrzebne. Te wszystkie dokumenty idą do 
Wojewody z prośbą o zaopiniowanie i Wojewoda za pośrednictwem ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej w tym wypadku MSWiA przekazuje to Radzie Ministrów. I 
Rada Ministrów podejmuje decyzję. Jeśli o takie ogólne refleksje chodzi, to nie ma tu reguły 
jak Rada Ministrów rozstrzygnie to, bo były ostatnio przypadki w Opolu i w Rzeszowie, że 
większość gmin, bo Opole występowało o poszerzenie, była negatywna wobec tego i nawet 
Związek Gmin itd. Mimo to Rada Ministrów włączyła 10 tys. hektarów z sąsiednich gmin do 
Opola uznając że to potrzebne jest na rozwój. Dlatego myślę, że nasze argumenty mogą też 
trafić. Bez wystąpienia, bez zrealizowania tej procedury w ogóle nie ma o czym mówić, dlatego 
podejmujemy z szansą, że będzie pozytywnie.  

Szczegóły konsultacji będą określone przez prezydenta w drodze zarządzenia zgodnie 
z uchwałą z 2012 roku o zasadzie i trybie przeprowadzenia konsultacji. 

Chcemy mieć stałe punkty w naszych budynkach, w pomieszczeniach urzędu. One będą  
codziennie czynne i ta procedura będzie trwała cały miesiąc. Oraz mobilne punkty gdzie 
będziemy stawać w różnych uczęszczanych punktach miasta z urną, z tablicami, z 
wyjaśnieniami. Najważniejsza rzecz to chyba będzie droga elektroniczna, na którą stawiamy, 
że ona będzie uruchomiona przez cały miesiąc i na podstawie ankiety, którą Państwo 
otrzymaliście to sądzimy że jest już wszystko żeby nie było zastrzeżeń, że dane osobowe można 
przetwarzać do tych celów i te dane jak zostaną wypełnione to nie powinno być problemów, że 
ktoś będzie fałszował wyniki.”  

 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Jak 

rozumiem tą ankietę będą wypełniać nie tylko osoby, które są bezpośrednio zainteresowane, 
które posiadają grunty i są związane ze Starym Miastem, a byłyby później na terenie naszego 
miasta, tylko wszyscy mieszkańcy, którzy  tego będą chcieli. Mam jeszcze pytanie, czy mamy 
wiedzą na temat tego ile np. jest właścicieli gruntów, których to będzie dotyczyć tak 
bezpośrednio jeżeli chodzi o samo przejście z gruntami, z budynkami z terenu wiejskiego na 
miejski. Bo to się na pewno różnić podatek i teraz te osoby mogą być pierwsze poszkodowane 
w tym całym interesie, bo im się zwiększą opłaty. Ja bym chciał powiedzieć bo samo 
zwiększenie opłat to jeszcze „pół biedy”, ale chciałbym, żęby też była szansa powiedzieć tym 
ludziom, że ich cena gruntu rośnie. Jak już mają grunt na mieście, to mają już większy majątek. 
Żeby to też wypłynęło z tego całego przesłania, że to nie tylko będą straty dla tych ludzi.”           
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Głos zabrał Sekretarz Miasta Marek Zawidzki, cytuję: „W trakcie mogą wyjść te 
problemy i można będzie próbować porozumieć się w tym zakresie. Bo głównie oczyszczalnia 
dzieli część gruntów, które związane są z drogą.”  

 
 
Głos zabrała Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Anna Górny, cytuję: „W 

przypadku przejęcia gruntów z Gminy Stare Miasto to nie będzie to dotyczyło nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych. W interesie miasta jest pozyskać grunty zajęte pod 
oczyszczalnię ścieków Lewy Brzeg. Tam są grunty stanowiące własność Miasta Konina w 
użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstwa, grunty stanowiące własność przedsiębiorstwa. 
Płacimy podatki do gminy Stare Miasto ponieważ własność jest na terenie gminy Stare Miasto. 
I o to się toczy bój. 

Podatki się płaci w gminie, w której się jest właścicielem gruntów. Natomiast my jako 
Miasto Konin w wyniku tych propozycji zmiany przebiegu granic proponujemy aby trzy 
nieruchomości stanowiąc własność osób fizycznych położone w obrębie Pawłówek weszły w 
granice administracyjne Gminy Stare Miasto obręb Żychlin. Są to nieruchomości, które na 
dzień dzisiejszy są nieruchomościami w Koninie niezabudowanymi. Przez lata przeznaczonymi 
pod zabudowę usługową i z tego co sprawdzałam parę miesięcy temu w planie 
zagospodarowania Gminy Stare Miasto również jest to same przeznaczenie. Czyli co do zasady 
ci ludzie nie powinni stracić, wręcz przeciwnie, w mojej opinii zyskać, ponieważ ze względów 
podatkowych, podatki co by nie mówić trochę mniejsze są chyba w Gminie Stare Miasto. 
Natomiast pozostałe grunty są gruntami pod drogą publiczną czyli stanowią własność Dyrekcji 
Okręgowej Dróg Publicznych. W związku ze zmianą właściciela te odcinki stałyby się 
własnością Miasta Konina w związku z tą zamianą.”  

 
 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, 

cytuję: „Mam pytanie, czy te działania, które Państwo rozpoczynają spowodują to, że jadąc 
ulicą Europejską nie będziemy spotykać się z sytuacją Konin-Stare Miasto-Konin?” 

 
 
Odpowiedzi udzieliła A. Górny, cytuję: „Tak właśnie, to ma na celu.” 
 
 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Jeżeli 

chodzi o takie pohandlowanie terenami z Gminą Stare Miasto, to wiemy czego oni by od nas 
oczekiwali w zamian ustąpienia w temacie pozytywnych opinii. Bo ja nie wiem czy nie warto 
by było, by jacyś przedstawiciele naszego miasta, może ktoś z naszej rady miasta postarałby 
się przekonać na Radzie Gminy albo wyłuszczyć nasze racje urzędnikom i radnym gminnym 
dlaczego my o to zabiegamy. Bo nie tylko i wyłącznie chcemy ich pozbawić 600 tys. rocznie 
tego podatku, ale że właśnie to płacą mieszkańcy całego miasta ten podatek. I nie chcemy wcale 
ich krzywdy, ale trzeba do normalności dążyć. Nie wiem czy to jest pomysł, czy ktoś rozważa 
w ogóle takie możliwości przejścia tam?”  

 
 

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Miasta Marek Zawidzki, cytuję: „Jeśli procedura 
zostanie spełniona to my wtedy robimy konsultacje, występujemy do  gminy sąsiedniej o 
wyrażenie opinii poprzedzonej konsultacjami z ich mieszkańcami i wtedy również można z 
tym wystąpieniem pójść na sesję Rady Gminy Stare Miasto i tam rozmawiać. To myślę, że jest 
jak najbardziej wskazane.” 

 
 
 

Komisje projekt uchwały przyj ęły informacyjnie. 
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Pkt 19 - DRUK NR 406 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 497 Rady Miasta Konina z 
dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie 
miasta Konina (druk nr 406). 

 
 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: 

„Poproszę Panią Z-cę Kierownika Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju Barbarę 
Kietner.”  

 
 

      Z-ca Kierownika Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju Barbara Kietner 
powiedziała, cytuję: „Zmiana dotyczy § 1 Uchwały 497, która obowiązuje od 2012 roku. W 
wyniku przeprowadzonej kontroli przez RIO musieliśmy się dostosować do zaleceń. Z uwagi 
na to, że w zapisie mieliśmy tak niejasno sprecyzowane, że na 485 mieszkańców przysługuje 
jeden limit. Natomiast zgodnie z obowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy podać liczbę całkowitą. W przeliczeniu na 
mieszkańców jest to 153 limity które obowiązują na terenie miasta Konina. To jest taka 
techniczna zmiana jeśli chodzi o § 1 tej Uchwały, która obowiązuje.”    

 

     Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Tutaj 
jeszcze może stwierdzenie, że to dotyczy tylko punktów handlowych, które nie są 
restauracjami, barami.”  

 
     Z-ca Kierownika Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju Barbara Kietner, 

cytuję: „W sprzedaży detalicznej, natomiast w gastronomi nie ma limitów.”  
 
 
    Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Nasuwa się jedno 

pytanie. Jak ta liczba osób w naszym mieście ulegnie zmniejszeniu, a co roku ona ulega 
zmniejszeniu, i teraz jak w przyszłym roku będziemy mieli możliwość przyznania 152 punktów 
komu my to odbierzemy?” 

 
 
     Z-ca Kierownika Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju Barbara Kietner, 

cytuję: „Nie, tu nie będzie żadnych istotnych zmian. To jest liczba limitów, ona w większości 
jest rozdysponowana. Jeżeli liczba mieszkańców się zmniejszy, to liczba limitów i tak pozostaje 
na tym samym poziomie. A my jeżeli chodzi o Miasto Konin mamy na średnim poziomie 
ponieważ w innych miastach jeden limit przypadał na 200 mieszkańców, czyli tych limitów 
było o wiele więcej. Z doświadczenia wielu lat ten limit jest wystarczający.”  

 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 
 
 

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”.  
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2. Sprawy bieżące 

  
 Głos zabrała radna Anna Kurzawa: „Ja chciałam zadać pytanie Pani Kierownik 

Wydziału Oświaty. Chodzi mi o dzienniki elektroniczne w szkołach podstawowych. 
Mianowicie dzisiaj mi się udało ustalić, że na 10 szkół podstawowych 6 szkół 3,4,9,6,8 i 15 
mają dzienniki elektroniczne, to jest sześć szkół. Trzy nie czyli, Szkoła Podstawowa nr 1, 11 i 
12 odnośnie Szkoły Podstawowej nr 10 nie udało mi się ustalić ale ze strony internetowej 
wynika, że chyba nie. I chciałam się zapytać, bo wiadomo, że dziennik elektroniczny bardzo 
ułatwia prace nauczycieli, rodzic ma właśnie większą informację na temat nauki dziecka w 
szkole. I teraz chciałam się zapytać jakie przepisy regulują, żeby wszystkie szkoły miały 
właśnie takie dzienniki elektroniczne. Dziękuję” 

 

 Głos zabrał Z-ca Prezydenta Sławomir Lorek: „Po pierwsze są przepisy, które dają 
możliwość wprowadzenia dziennika elektronicznego, natomiast nie ma obowiązku, żeby 
wprowadzić dziennik elektroniczny jest to z jednej strony inicjatywa Rady Pedagogicznej, 
Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców. W tym okresie z wprowadzeniem tego dziennika 
jest tak, że w pierwszym roku jest i tak prowadzony dziennik podwójnie, jest i papierowo i 
prowadzony elektronicznie. Później jest prowadzony elektronicznie. Mamy dwa takie 
rozwiązania na naszym rynku edukacyjnym. Firmy dwie, które się specjalizują tak to nazwijmy. 
Są w jakiś sposób, dominują jeżeli chodzi o te zastosowania. Natomiast tak jak powiedziałem 
nie ma przepisów prawnych, które by nakładały obowiązek. Prawo oświatowe mówi, że 
prowadzony dziennik zajęć lekcyjnych i z drugiej strony jest możliwość wprowadzenia go w 
wersji elektronicznej. Tu są zdania podzielone to od środowiska jak gdyby zależy, mogę Pani 
radnej powiedzieć moje prywatne zdanie. Na pewnym etapie to jest tak, że dziennik 
elektroniczny nie może być kolejną smyczą, którą dajemy dziecku. A czasem tak to jest, ale to 
jest moje prywatne zdanie. Uważam, że wychowanie nie powinno polegać na ciągłym 
monitorowaniu dziecka, ale wiem, że jest to często. Dlatego powiedziałem, sprawa autonomii 
szkoły. Jeżeli szkoła podejmuje taką inicjatywę i to jest Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą 
Rodziców, to jest procedura wprowadzenia dziennika elektronicznego.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, 
cytuję: „ Pani radna czy wystarczy Pani ta informacja? Chciałbym Pani przekazać, bo nie była 
Pani obecna na odebraniu i poświęceniu obiektów sportowych i biblioteki i placu apelowego 
gdzie było wymieniane Pani nazwisko i Pan Dyrektor dziękował Pani, Pan Prezydent może być 
świadkiem, za pomoc w uzyskaniu tego efektu. To jest szok po tym co widzieliśmy rok temu, 
to jest nie do rozpoznania jak można zrobić w tak krótkim czasie obiekt sportowy i plac 
apelowy.”  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

                                           Obradom przewodniczyli 

         Przewodniczący Komisji Praworządności  
  
                    Janusz ZAWILSKI 
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