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Protokół Nr 29/17 

      Nr 31/17 

      Nr 29/17 

 

wspólnego posiedzenia 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

oraz 

Komisji Praworządności, 

które odbyło się w dniu 

 

20 stycznia 2017 roku 
________________________________ 

 

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

 

                

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.40. 

  

W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Rozpatrzenie materiałów na XXX Sesję RMK. 

2. Sytuacja w konińskiej oświacie. 

3. 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, kierowników wydziałów UM oraz 

dyrektorów jednostek organizacyjnych i jednostek mundurowych. 

  

Ad. 3 
  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Zanim rozpoczniemy procedowanie chciałbym poinformować Państwa, że 

wpłynęło do nas z „Biura Kampanii Jaskra nie boli-kradnie wzrok” pismo z propozycją 

spotkania się i ewentualnego podjęcia rozmów na temat leczenia jaskry u nas. Ponieważ 

porozumiewałem się z tym Państwem i dla nich również to jest lepiej, żeby to był termin 
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lutowy, ponieważ wtedy będą lepiej przygotowani, będą mieli lekarzy, którzy tu przyjadą do 

nas z Warszawy i będą mogli nam bardziej szczegółowo omówić ten swój ewentualny plan 

współpracy. Dlatego tylko dzisiaj informuję Państwa, że na komisji lutowej po spotkaniu 

komisji przedsesyjnej członkowie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, ale również wszyscy 

inni Państwo, którzy będziecie zainteresowani tym tematem, możecie zostać i zapoznamy się 

warunkami jakie ta Kampania chce zaprezentować.”      

 

Ad. 1  
 Przystąpiono do omawiania materiałów sesyjnych, do których komisje są wiodące do 

omawiania poszczególnych projektów uchwał. Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Konina 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK NR 477 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Poprosimy Panią dyrektor MOPRu Annę Kwaśniewską o przybliżenie nam 

tematu.” 

 

Głos zabrała Anna KWAŚNIEWSKA dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Koninie, cytuję: „Z olbrzymią radością przedkładam Państwu projekt uchwały przygotowany 

na wniosek Pana prezydenta Józefa Nowickiego z propozycją podniesienia wynagrodzenia dla 

rodzin zawodowych i rodzinnych pogotowi opiekuńczych. Uchwała o wspieraniu rodziny 

i pieczy zastępczej daje taką możliwość. Obligatoryjne wynagrodzenie dla rodzin zastępczych 

było 2000 zł, propozycja jest taka o podniesienie o 500 zł, dla rodzinnych pogotowi 

opiekuńczych obligatoryjne 2600 zł, propozycja podniesienia wynagrodzenia o 400 zł. Jest to 

wynagrodzenie, a nie środki finansowe kierowane do tych i innych rodzin na utrzymanie 

dziecka w rodzinie. Teraz jeżeli taka rodzina będzie na urlopie, który 30 dni jej przysługuje i te 

dzieci trafią do rodziny pomocowej, to wynagrodzenie dla tej rodziny pomocowej 

proporcjonalnie będzie naliczane już nie od tych 2000 zł, czy 2600 zł, tylko właśnie od tych 

zaproponowanych kwot.”  

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Pani dyrektor ile mamy takich rodzin 

w Koninie?”  

 

       Anna KWAŚNIEWSKA dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, 

cytuję: „Mamy jedną rodzinę zawodową i mamy dwa rodzinne pogotowia opiekuńcze. 

Natomiast jest też rodzinny dom dziecka, ale rodzinny dom dziecka jest finansowany w innej 

formie. Ponadto rozpoczynamy realizację projektów w ramach środków z Unii Europejskiej, 

o którym Państwu radnym mówiłam, pod nazwą „WspieraMy”. I on jest skierowany właśnie 

również do kandydatów chcących tworzyć rodziny zastępcze, zawodowe bądź w charakterze 

rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Aktualnie, muszę powiedzieć to, w jednym rodzinnym 

pogotowiu nie mamy własnych dzieci, mamy dwoje kilkutygodniowe dzieci spoza Konina, 

gdzie żeśmy przyjęli z innego powiatu. Te dzieci oczekują na adopcje. I powiat, z którego są te 

dzieci nam wynagrodzenie zwraca w tej kwocie, która obowiązuje aktualnie, jak będzie wyższa, 

to wyższa.”     
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Radny Witold NOWAK, cytuję: „Patrząc na wszystkie dzieci, które wymagają takiej 

pomocy z Konina, bądź te, które przychodzą spoza Konina jak ten bilans wygląda? Więcej 

dzieci z Konina korzysta z domów, czy z rodzinnych domów poza miastem? Bo wiadomo, 

że tych rodzin potrzeba więcej, stąd ten projekt. Ale jak ten bilans wygląda?”  

 

 

    Anna KWAŚNIEWSKA dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, 

cytuję: „To znaczy zdecydowanie większość dzieci konińskich jest tutaj w Koninie. I ja tutaj 

przede wszystkim w tym momencie mówię o rodzinach spokrewnionych. Ponieważ 

w pierwszej kolejności jest ograniczenie praw rodzicielskich, to te dzieci trafiają do rodzin 

spokrewnionych, czyli do babci, dziadka, bądź niezawodowych cioci i wujka. I większość jest 

tutaj na terenie Konina. Natomiast te proporcje poza Koninem nasze dzieci, a spoza powiatu, 

to mniej więcej te liczby pokrywają się. Przede wszystkim nasze dzieciaki są na terenie 

Konina.” 

 

 

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Może nie tyle pytanie, ale chciałbym 

zdecydowanie poprzeć oczywiście projekt uchwały. Wydaje się, że to jest krok we właściwą 

stronę. Jeśli możemy w ten sposób pomóc dziecku, to właściwie nie pozostaje nam nic innego 

jak zagłosować „za”. Dziękuję bardzo za projekt tej uchwały.” 

 

 

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

również podzielam i zadowolenie i szczęście Pani dyrektor, jak i wszystkich radnych. Bo to 

jest prawidłowy kierunek i cieszę się, że w ślad za programem „WspieraMy”, gdzie mamy 

szkolenia dla tych rodzin, również idą tutaj względy finansowe, które są nie mniej ważne i być 

może, że te dwa działania, zarówno szkolenie jak i przewidziana większa kwota pieniędzy 

spowodują, że nie będziemy mieć takich problemów z tymi tematami.”      

 

 

Do projektu uchwały radni nie mieli więcej pytań. 

 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

10 głosami „za”. 

 

DRUK Nr 472 

 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 

25 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin  

 

 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Komisja Edukacji ma dwa projekty dzisiaj do omówienia, pierwszy 

dotyczy określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Konin. Tytuł uchwały jest bardzo długi, niemniej jednak sama uchwała odnosi się do 

istotnej zmiany dotyczącej 6-latków. Ja bardzo bym poprosiła Pana prezydenta Sławomira 
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Lorka oraz Panią kierownik Wydziału Oświaty Urszulę Miłosz -Michalkiewicz o wskazanie tej 

szczególnej zmiany.”  

 

 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jeżeli Państwo pozwolą, to za 

chwilę poproszę Panią kierownik Wydziału Oświaty, który merytorycznie przygotował ten 

projekt uchwały. Jak Państwo wiecie zmieniły się sytuacje prawne dotyczące obowiązku 

szkolnego, co za tym idzie zmieniły się akty prawne dotyczące edukacji przedszkolnej. Stąd 

konieczność jest wniesienia tej uchwały, pod obrady i bardzo bym prosił, aby Pani kierownik 

przedstawiła te zmiany.”  

 

 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 

cytuję: „Wnosimy projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina 

z dnia 25 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania 

i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienie z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Konin. 

Państwo radni otrzymaliście dzisiaj zmianę tego co było na początku, a to dlatego, że 

wczoraj szukałam w intrenecie trochę innych materiałów i zupełnie przez przypadek weszłam 

na rozstrzygnięcia nadzorcze, które jednoznacznie nam uregulowały właśnie czy przedszkola 

pobierają opłatę za tą dodatkową godzinę, za godzinę rozpoczętą, czy rzeczywiście efektywną. 

I okazuje się, że są rozstrzygnięcia nadzorcze i wojewody wielkopolskiego i dolnośląskiego. 

Są również orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i szybko rano 

dokonywaliśmy poprawki jeszcze w tej uchwale, bo jest jednoznacznie, że nie możemy 

pobierać opłaty za rozpoczętą, a za pełną. Stąd też pojawia się wprowadzenie dodatkowego 

zapisu w § 2 ust.1 zmienia się zapis z „za każdą rozpoczęta godzinę zegarową” zapisujemy „za 

każda pełną godzinę zajęć.” Dlatego, że jeżeli dla przykładu rodzic zadeklarował, że dziecko 

pozostanie do 15.30, a zatem są to 2 godziny i 30, minut a wnosiłby 3 zł. A zatem ta godzina 

wynosiłaby drożej, aniżeli 1 zł, i oczywiście jesteśmy zgodni z tym. Także to jest włożone i od 

prezydenta stosowne pismo jest od nas wystosowane, że autopoprawką to wnosi. Natomiast 

dwa pozostałe zapisy, to są zapisy kosmetyczne. Jeden zapis wyrzuca nam z poprzedniej 

uchwały 6-latka dlatego, że na 6-latka otrzymujemy w tej chwili subwencję oświatową. 

Otrzymuje w wysokości 4300 zł. Przypominam, że poprzednio była to dotacja celowa 1370 zł. 

Co my już widzimy od razu w kosztach utrzymania dziecka przedszkolnego w przedszkolu, na 

koniec grudnia to wynosiło 908,82 zł, w tej chwili to jest 762,63 zł, także to już jest widoczne 

w tych 6 latkach. I myślę, że w uzasadnieniu jest obszerne uzasadnienie. My tam przywołujemy 

właśnie te rozstrzygnięcia nadzorcze i myślę, że jest to kolejny krok w kierunku 

przedszkolaków i rodziców dzieci przedszkolnych.”  

 

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

10 głosami „za”. 
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DRUK Nr 473 

 
Projekt uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Koninie  

 
 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Punkt dotyczy nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie. Wynika to ze zmian prawnych i pojawienia się dodatkowych wymagań 

w zakresie struktury organizacyjnej. Poproszę, żeby parę słów na temat zmiany tej struktury 

i przyszłości naszego Miejskiego Ośrodka powiedział Pan Prezydenta.”    

 
 

Głos zabrał z-ca prezydenta SŁAWOMIR LOREK, cytuję: „Miejski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli jak Państwo wiecie funkcjonuje od wielu lat. Mimo, że tam w 

większości pracują nauczyciele, ale nie ma tam rad pedagogicznych formalnie, stąd wszystkie 

zmiany w statucie są w kompetencji Rady Miasta, tak samo jak statut MOSiRu, statut MDKu. 

Nie ukrywam, że te zmiany w statucie, to również jest dostosowanie funkcjonowania 

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli do tych zmian, które są, jeżeli chodzi 

o doskonalenie nauczycieli. I chciałbym bardzo, aby Pan dyrektor przedstawił te szczegóły 

dotyczące tego statutu, tych zmian, które są i później będziemy na ten temat odpowiadali, jak 

będą jeszcze pytania.”  

 

 

Głos zabrał Krzysztof WERESZCZYŃSKI Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli, cytuję: „Statut zmienia się tak naprawdę w dwóch podstawowych 

obszarach.  

Po pierwsze, w związku z wydaniem nowego rozporządzenia przez Ministra Edukacji 

Narodowej w październiku, musimy zmienić podstawę prawną, bo jest całkowicie nowy adres 

rozporządzenia.  

Druga ważna zmiana dotyczy sposoby wyłaniania przedstawiciela pracowników 

merytorycznych do komisji konkursowej. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora, 

wcześniej taka sytuacja nie istniała. W tej chwili musieliśmy ten zapis zmienić. I kolejne 

zmiany dotyczą, to jest bardziej kosmetyka słowna, rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej wprowadza jakby, ukierunkowuje naszą pracę na funkcjonowanie sieci 

wspomagania i całościowego kompleksowego doskonalenia nauczycieli. Tak jak do tej pory, 

to głównie było w gestii dyrektorów i indywidualnie nauczycieli, tak w tej chwili 

rozporządzenie idzie w stronę jakby bardziej zespołowego doskonalenia nauczycieli w 

szkołach i stąd więc pojawia się zwrot co do form doskonalenia, co do rodzajów zajęć jakie my 

mamy prowadzić. Ale generalnie w samych zapisach pojawia się częściej słowo sieć, 

współpraca. Natomiast jakiś innych znaczących zmian wobec poprzedniego statutu nie ma.”             

 

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

10 głosami „za”. 
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DRUKI Nr 480 i 481 
 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 480); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 

(druk nr 481). 

 
Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Kazimierza LEBIODĘ – z-cę 

Skarbnika Miasta.  

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. 

 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016. 
 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Pan 

prezydent Józef Nowicki jest przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku naszego 

Miasta Konina, bo nasza komisja Rady jest Komisją Praworządności. Z naszej Komisji 

Praworządności mamy oddelegowane do tej komisji dwie osoby tzn. kolega Mirosław 

Bartkowiak i ja. Ponadto w tej komisji jeszcze zasiadają: Pan Sławomir Jądrzak, Komendant 

Miejskiej Policji, Pan Artur Rychliński Naczelnik Sztabu Komendy Miejskiej Policji w 

Koninie, Pan Janusz Dębowski Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Pan 

Ireneusz Szefliński Powiatowy lekarz weterynarii w Koninie, Pani Agnieszka Dybała-

Kamińska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Pan Bartosz Jędrzejczak 

Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych organizacji, Pani Wiesława Matusiak dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

Komisja tak w zasadzie spotyka się parę razy w roku. Komisja spotyka się przede 

wszystkim najpierw w celu uaktualnienia zakresu prowadzenia swojego planu pracy na dany 

rok. Ten plan pracy jest opracowany na lata 2016-2020, ale co roku wymaga pewnej 

aktualizacji, wymaga pewnego sprawdzenia, co jeszcze by trzeba było dołożyć do tych prac. 

Chciałem powiedzieć, że takie pierwsze spotkanie zawsze jest wiosną.  

Drugie spotkanie jest w okolicy czerwca i poświęcone było przede wszystkim sprawom, 

które są związane z okresem letnim, czyli bezpieczeństwa mieszkańców, zagrożenia suszą, 

zagrożenia pożarowe, sytuacje hydrologiczne, organizacja bezpiecznego wypoczynku, 

korzystanie z bezpiecznych kąpieli, z miejskich akwenów wodnych, kurtyny wodne, 

rozmieszczenie punktów z poidełkami i oczywiście parę jeszcze innych spraw.  

Trzecie spotkanie, które komisja odbyła pod koniec roku w grudniu celem 

ewentualnego wprowadzenia, czy uzgodnienia budżetu miasta Konina dotyczącego spraw 

bezpieczeństwa i porządku. Tutaj również można było jeszcze w tym temacie zrobić pewne 

zmiany, które zostały omówione. Wszyscy przedstawiciele wszystkich służb, które wchodzą 

w skład tej komisji, oczywiście pozytywnie zaopiniowały budżet miasta Konina. Proszę 

o przyjęcie tego sprawozdania w imieniu przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Pana 

prezydenta Józefa Nowickiego.”        

 

Komisja Praworządności przyjęła sprawozdanie pozytywnie. 
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Przyjęcie sprawozdań za 2016 rok i planów pracy Komisji Rady Miasta 

Konina na 2017 rok.  

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła sprawozdanie za 2016 rok oraz plan pracy 

na 2017 rok jednomyślnie 10 głosami „za”. 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła sprawozdanie za 2016 rok oraz plan 

pracy na 2017 rok jednomyślnie 10 głosami „za”. 

 

Komisja Praworządności przyjęła sprawozdanie za 2016 rok oraz plan pracy na 2017 

rok jednomyślnie 5 głosami „za”. 

 

Ad. 2 Sytuacja w konińskiej oświacie. 

 
 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: 

„Jesteśmy w bardzo trudnym i odpowiedzialnym momencie. Wszystkie oczy w tej chwili 

zwrócone są na samorządy jak poradzą sobie z wdrożeniem reformy oświatowej. Pewne 

wytyczne poszły. Zmieniały się jak w kalejdoskopie. Niektóre wytyczne zamieniały się w 

zapisy ustawowe bez odwrotów. W związku z tym jesteśmy w konkretnej sytuacji. Dzisiaj 

naszym zadaniem jest zrealizować prawo, które zostało uchwalone i podpisane przez 

prezydenta. Należy to zrobić w sposób wyjątkowy tak, żeby nikogo po drodze nie uszkodzić i 

nikomu nie zrobić krzywdy. To będzie zadanie bardzo trudne, ale znając akrobację naszych 

specjalistów w dziedzinie oświaty mam nadzieję, że nam się to uda. Czas jest krótki, bardzo 

jasno określiła ustawa, co w którym momencie mamy zrobić. I tak prawdzie powiedziawszy 31 

marca jest ostatnim dniem podjęcia uchwały, kiedy musimy zatwierdzić sieć szkół. Oczywiście 

nikt nie odkłada pracy nad tymi zagadnieniami do 31 marca. Prace takie toczą się od momentu 

od kiedy zaczęto mówić o zmianie w oświacie. I dzisiaj chcielibyśmy, żeby Pan prezydent z 

panią kierownik przedstawili nam harmonogram dochodzenia do ostatecznego podjęcia 

uchwały. Harmonogram powinien uwzględniać również konsultacje społeczne, nie szerokie, 

ale środowiskowe, które chcielibyśmy wykorzystać w całym tym procesie dochodzenia do 

podjęcia uchwały. A więc serdecznie proszę Pana prezydenta o przedstawienie harmonogramu 

jak zamierzamy doprowadzić do podjęcia uchwały.”  

 

 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Bardzo dziękuję, że dzisiaj w 

tak zwanym punkcie, który wyprzedza jeszcze pewne formalne prawne działania podczas 

posiedzenia tej komisji z upoważnienia Pana prezydenta mogę przedstawić, pokazać 

harmonogram dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Jak Państwo wiecie 

chyba 9 stycznia formalnie zostały podpisane przez Prezydenta Andrzeja Dudę dwie ustawy, 

ustawa prawo oświatowe i ustawa przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe. W 

momencie kiedy te dwie ustawy zostały podpisane, te ustawy w sposób precyzyjny określają 

jakie są działania do zrealizowania po stronie jednostki samorządu terytorialnego tak naprawdę 

31 marca 2017 roku. Ja już miałem okazję nie raz o tym mówić, powiem po raz kolejny, tutaj 

Pani kierownik Urszula Miłosz-Michalkiewicz, dyrektorzy szkół podstawowych, dyrektorzy 

gimnazjów, tak naprawdę spotykaliśmy się po to, ażeby rozmawiać o tych zapisach, które były 

w projekcie ustawy, bo jak Państwo pamiętacie chyba 16 września, jeżeli dobrze pamiętam, 

ukazał się projekt tych dwóch ustaw, była konferencja Pani minister Zalewskiej. Tak naprawdę 

już 19 września, ale jeszcze raz powtórzę, ale chyba tak to było, spotkaliśmy się po raz pierwszy 

z dyrektorami szkół podstawowych, z dyrektorami gimnazjów, żeby rozmawiać o tych 
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zapisach, które są. Również z upoważnienia Pana prezydenta miałem przyjemność brać udział 

w tych konsultacjach, które były prowadzone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Takie 

konsultacje były prowadzone dla dyrektorów szkół, ale również spotkanie było 9 listopada 

gdzie Wielkopolski Kurator Oświaty przedstawił te projektowane zmiany w systemie oświaty 

w zakresie ustrojów szkół. Natomiast tak jak powiedziałem w momencie, kiedy te dwie ustawy 

zostały podpisane, harmonogram dostosowania sieci szkół do tego nowego ustroju szkolnego 

w mieście Koninie wygląda następująco: do 31 stycznia zostanie przygotowana uchwała w 

sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego.  

Chcę Państwu powiedzieć, że samorząd miasta Konina tak jak każdy inny samorząd w 

Polsce otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej przykładowy projekt uchwały w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Taki dokument otrzymaliśmy drogą elektroniczną 13 czy 14 stycznia z listem, który jest 

kierowany do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatów, marszałków 

województwa. I zgodnie z tym schematem aktualnie w Wydziale Oświaty jest przygotowywany 

projekt tego dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. I dla nas taką datą graniczną będzie 30-31 stycznia. Wtedy kiedy ten projekt 

przejdzie procedurę przyjęcia przez Pana prezydenta, czyli myślę, że tutaj odbędzie się 

specjalne też posiedzenie kierownictwa w tym zakresie, kiedy Pan prezydent formalnie 

przyjmie projekt dostosowania sieci szkół, to będzie projekt uchwały. Następnie i tu już decyzja 

pana prezydenta i dzisiaj jestem upoważniony, żeby Państwu o tej decyzji powiedzieć 

mianowicie Wydział Oświaty pracuje nad projektem tej uchwały, natomiast z drugiej strony 

odpowiednie osoby w urzędzie miejskim pracują nad przygotowaniem projektu zarządzenia do 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Konina. Przypomnę Rada Miasta 

Konina 27 czerwca 2012 roku przyjęła Uchwałę nr 395 w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina. Tak się składa, że ustawa określa w jaki 

sposób te konsultacje z kim należy zgodnie z prawem przeprowadzić. Wynika to z ustawy, 

natomiast prezydent podjął decyzję że odwoła się do tej Uchwały nr 395 z 27 czerwca 2012 

roku i te konsultacje społeczne zostaną z mieszkańcami przeprowadzone w terminie od 1 do10 

lutego 2017 roku. I w tym terminie i taka jest prośba, by również odbyło się posiedzenie 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta.  

Jak Państwo wiecie ta Uchwała 395 określa te zasady tryb i czyli pojawi się zarządzenie 

prezydenta i w tym zarządzeniu będzie sposób tych konsultacji opisany. Następnie prezydent 

zapozna się z protokołem tych konsultacji tutaj akurat w tym, gronie, o których wiem, że będą 

decyzją Pana prezydenta brały udział zgodnie z tym projektem zarządzenia dzisiaj, czyli będą 

w tej komisji do przeprowadzenia konsultacji, tu uśmiecha się Pani kierownik Bryska, ale 

akurat jest osobą, która brała udział w innych konsultacjach społecznych i dzisiaj już Panią 

kierownik uprzedzam, że Pani jest proponowana do tej grupy. Te konsultacje tak jak 

powiedziałem do 10 lutego, natomiast myślę, że będzie ta komisja w stanie w ciągu 5-6 dni 

przygotować opinie, które będą w czasie tych konsultacji społecznych po to, żeby Pan 

prezydent mógł się z nimi zapoznać. I w terminie w okolicach 16-20 lutego ten projekt, o 

którym mówię, powinien trafić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dotychczas było tak że 

do wojewody trafiała uchwała, ustawa natomiast w tym momencie nakłada obowiązek, ażeby 

przekazano projekt wypracowanej uchwały. Jeszcze raz powtórzę to będzie projekt uchwały, 

który jest projektem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. Czyli mamy projekt tego dostosowania tej sieci, ale my to zrobimy w formie 

uchwały i my ten projekt uchwały przekażemy do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Wielkopolski Kurator Oświaty 21 dni od dnia otrzymania ma wydać opinię. I ta opinia jest 

opinią wiążącą. Chcę tylko powiedzieć, że Wielkopolski Kurator Oświaty w szczególności 

będzie oceniał zgodność zaproponowanych rozwiązań, będzie oceniał zapewnianie możliwości 

realizacji obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i będzie między innymi też oceniał 

zapewnianie możliwości realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Na te 

uwagi będzie zwracał między innymi w szczególności Wielkopolski Kurator Oświaty i ta 
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opinia jest opinią wiążąca po 21 dniach ona będzie przekazana i ona również może wskazywać 

konkretne zmiany, które trzeba uwzględnić w tej uchwale.  

Czyli uchwała, która trafi pod obrady Rady Miasta Konina i też jest taka prośba Pana 

prezydenta, wiem że rozmawiał też w tej sprawie z Panem przewodniczącym, a żeby w marcu 

zrobić nadzwyczajna sesję RMK. Zgodnie z przyjętym kalendarzem jest to ostatnia środa 

marca. Natomiast prawdopodobnie parę dni wcześniej odbyłaby się sesja nadzwyczajna, która 

by tak naprawdę miała jeden punkt, a mianowicie przyjęcie uchwały, która będzie właśnie o 

dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. I wtedy ta 

uchwała zgodnie z procedurą po przyjęciu przez Radę Miasta będzie ogłoszona i oczywiście 

również będzie w trybie nadzorczym czyli pojawi się w Dzienniku Wojewody i będzie tam też 

przez Pana wojewodę analizowana. Z tym, że równica jest taka, że ustawa nakazuje jednostce 

samorządu terytorialnego skierować projekt uchwały do opinii Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. Taki jest harmonogram i ten termin ostateczny jaki jest, czyli to jest podjęcie uchwały 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

tj. do 31 marca. I ten termin sesji nadzwyczajnej będzie uzgodniony z Przewodniczącym Rady 

Miasta.”  

 

 

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Panie prezydencie wydawało mi się, że 

stanowimy jakieś prawo. Po co te konsultacje, po co to wszystko jak wiadomo, że Wielkopolski 

Kurator Oświaty jest przedstawicielem partii, która rządzi i my mamy zrobić i tak wszystko 

pod jego dyktando tak jak on sobie życzy. To tylko zabawa w kotka i myszkę. Co my tu 

będziemy dyskutować jak my musimy napisać tak jak on chce.”  

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Nie do końca.” 

 

 

Radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Niech mi to Państwo wytłumaczą, dlaczego nie do 

końca?”                                            

 
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Właśnie chciałabym do tego teraz wrócić i poprosić pana prezydenta 

o wyjaśnienie ponieważ tak jak już usłyszeliśmy, do 31 stycznia powstanie projekt. Ten projekt 

ma być stworzony w celu przestrzegania pewnych zasad. Co można z takimi szkołami zrobić, 

czy je przekształcić, czy je łączyć, czy je dzielić, czy je wygaszać, bo różne są opinie. I tu jest 

zakres konsultacji, bo jakby na to nie patrzeć jest kilka metod postępowania, każda z nich jest 

zgodna z ustawą, a samorząd decydować będzie o tym, jaką metodę wybrać i jaki typ 

przekształcenia wybrać. Stąd te konsultacje myślę, że Pan prezydent to wytłumaczy. A wydaje 

mi się że skoro mamy trochę czasu, to nie ma powodu, żeby nie pytać.”  

 

 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Mówimy tutaj cały czas o 

dwóch ustawach. Ona nakłada obowiązek, żeby jednostka samorządu terytorialnego 

dostosowała sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Przypomnę 

tylko w Polsce mamy obowiązek szkolny, obowiązek nauki. Jeżeli chodzi o Miasto Konin, jako 

gmina to mówimy tutaj o szkołach podstawowych, które są zadaniem gminy i mówimy o 

gimnazjach, które też są zadaniem gminy. Również w naszym systemie są szkoły 

ponadgimnazjalne które są zadaniem powiatu. Ustawa mówi o zmianach, które mogą być jak 

gdyby realizowane trzytorowo. Pierwsza rzecz to jest taka, że gimnazjum będzie kończyło 

swoją działalność tzn. z dniem 1 września 2017 roku nie będzie rekrutacji do klasy 1. Jak nie 
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ma rekrutacji do klasy 1, to mamy klasę 2 i 3 i w następnych latach później nie mamy klasy 2, 

nie mamy klasy 3. Przerabialiśmy to w przypadku likwidacji liceów profilowanych. Pamiętają 

Państwo w zadaniach powiatowych mieliśmy w sieci szkół licea profilowane i w którymś 

momencie została podjęta decyzja, że są likwidowane licea profilowane i jak licea profilowane 

zostały wygaszone, to tak naprawdę Państwo podjęliście najpierw na komisji, potem na sesji 

RMK decyzję o likwidacji tych szkół. Ale tak naprawdę w tych szkołach nie było żadnego 

ucznia. To było wygaszanie.”  

 

 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja mam pytanie do Pana prezydenta, co 

z tymi uczniami, którzy nie otrzymają promocji do klasy następnej?”         

     

 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja chcę odpowiedzieć, że 

przerabialiśmy to w przypadku szkół ponadgimnazjalnych jak liceum 4 letnie stało się liceum 

3 letnim. I były takie przypadki, że ktoś nie uzyskał promocji w cyklu 4 letnim i przepisy prawa 

oświatowego określały co w indywidualny sposób należy zrobić. Ja bym dzisiaj chciał się 

bardziej skoncentrować na tym.  

Druga rzecz, zostaje przekształcenie gimnazjów. Jeżeli chodzi o zadanie gminne, to 

gimnazjum może być przekształcone w 8 letnią szkołę podstawową, ale również ustawa daje 

możliwość przekształcenia gimnazjum w 3-4 letnie liceum ogólnokształcące. Mówimy 3-4 

letnie bo póki co, dzisiaj mamy licea ogólnokształcące 3 letnie, ale za chwilę pojawią się licea 

4 letnie. Może być przekształcone w 4-5 letnie technikum na tej samej zasadzie, jak również 

może być przekształcone w 3 letnią szkołę branżową pierwszego stopnia. I to jest 

przekształcenie szkoły. Czyli szkoła, która dzisiaj jest gimnazjum może być przekształcona 

zgodnie z projektem uchwały np. w 8 letnią szkołę podstawową. Trzeci element rozwiązania 

jest taki, że szkoła może być włączona do 8 letniej szkoły podstawowej. Może być włączona 

do 3-4 letniego liceum ogólnokształcącego, może być włączona do 4-5 letniego technikum i 

może być włączona do 3 letniej szkoły branżowej. Zgodnie z wzorcem projektu uchwały, który 

organ prowadzący jako jednostka samorządu terytorialnego jako miasto konin otrzymaliśmy z 

Ministerstwa Edukacji prace nad tym projektem idą w tym kierunku, żeby najpóźniej 31 

stycznia ten projekt pokazał tę propozycję co dotyczy każdego gimnazjum.  

Przypomnę mamy w Koninie 7 gimnazjów od Gimnazjum nr 1 do Gimnazjum nr 7. Z 

tym że jest trochę inna sytuacja i ona jak gdyby wynika z ustawy jeżeli chodzi o Gimnazjum nr 

4, bo Gimnazjum nr 4 dzisiaj jest szkołą, która wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1. Natomiast 

pozostałe 6 gimnazjów to są szkoły samodzielne i one funkcjonują w naszej strukturze. I to 

będzie w tym projekcie uchwały i dodatkowo ten projekt uchwały będzie zawierał również 

załączniki. Te załączniki, które będą dotyczyły adresu szkoły, obwodu itd. Tutaj pamiętajmy, 

że zadania gminy czyli zadania w zakresie edukacji szkoły podstawowej i gimnazjum to są te 

zadanie gdzie szkoły są szkołami obwodowymi, czyli miasto Konin jest podzielone na obwody 

i ta sieć uwzględnia wiele czynników między innymi czynniki demograficzne, które są na 

danym obszarze funkcjonowania tej szkoły. I przypomnę również, że jeżeli szkoła ma 

wyznaczony obwód to dyrektor szkoły nie może odmówić przyjęcia ucznia do szkoły z tego 

obwodu. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, może przyjąć ucznia spoza Konina 

również i tutaj w zadaniach gminnych mamy razem około 1200 uczniów, którzy są w naszym 

systemie edukacji.” 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Panie prezydencie to znaczy mamy tak: wygaszenie, przekształcenie i 

włączenie. Trzy sposoby. I ten sposób będziemy właśnie omawiać, pytać i dyskutować. I teraz 

jest tylko jedno pytanie, który z nich jest najbezpieczniejszy dla kadry, dla rodziców, dla 

funkcjonowania placówki?”  
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Radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „A jaka jeszcze będzie różnica, jeżeli coś jest 

włączone a jeśli coś przekształcone? Bo wiadomo, że jak wygaśnie, to wygaśnie, amen. Ale jak 

jest włączone czy dyrektor pozostaje dyrektorem do końca, do ostatniego ucznia?  Czy np. 

kadra przechodzi i jest już w innej szkole, a tylko uczy gimnazjum? Chodzi mi o to, żebyśmy 

to wiedzieli.”  

 

 

 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „No właśnie jakie to skutki niesie? Poproszę Pana prezydenta 

o wyjaśnienie.”  

              

 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ustawa to określa. Jest akt 

prawny. Ja powiem tylko jedną rzecz, ten projekt, który będzie i ta komisja nadzwyczajna bo o 

to proszę, żeby to było specjalna komisja, która będzie tego dotyczyła, żeby ten głos Państwa 

był tym głosem w tej dyskusji. Ja nie chciałbym dyskutować o terminach, które wynikają z 

ustawy. Jeżeli mogę, to chciałbym pewną dyskusję przenieść na tą komisję z tego powodu, że 

będziemy wtedy mówili o konkretnej szkole i konkretnym rozwiązaniu. I o tyle ta dyskusja 

będzie merytoryczna, my wtedy kiedy z Panią kierownik będziemy Państwu to referować, to 

wtedy Państwu odpowiemy jak to wygląda. Tu ustawa też określa, dam jeden przykład, jeżeli 

szkoła zostaje włączona do szkoły podstawowej to dyrektor gimnazjum na mocy prawa do 

czasu swojej kadencji, którą ma dzisiaj jako dyrektor jest zastępca tej szkoły podstawowej 

nowej, która funkcjonuje od 1 września. I to jest takie rozwiązanie, kiedy mamy sytuację taką, 

że zostaje tak jak powiedziałem włączona szkoła to ten dyrektor staje się wicedyrektorem. 

Proszę Państwa schodzą wszystkie kierownicze i na nowo się wybiera zastępców itd. Tylko ten 

dyrektor gimnazjum jest mocno umocowany w prawie, jako zastępca w tej szkole, jeżeli to 

zostanie włączone do szkoły podstawowej.”  

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „A z nauczycielami co się wtedy dzieje?”  

 

 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Przerabialiśmy to na bazie 

powołania Zespołu nr 1. Zespół Szkół nr 1 spowodował, że mamy jednego dyrektora, dwie rady 

pedagogiczne mamy połączone. I tu jest ta sama sytuacja. Od 1 września jest jedna rada 

pedagogiczna. Tych osób, które pracują w klasie 2 i 3 gimnazjum, i które pracują w szkole 

podstawowej. Tu jest konkretny przykład jeżeli chodzi o to wyłącznie. Przekształcenie, jeżeli 

jest przekształcenie, to wtedy na bazie tej szkołą np. gimnazjum staje się 8 letnią szkoła 

podstawową i robi się nabór, czyli trzeba przygotować, czy przede wszystkim trzeba 

uruchomić, bo nie może funkcjonować szkoła podstawowa, która będzie się ograniczała tylko 

do niektórych poziomów. Czyli jeżeli mówimy, że przekształcamy szkołę podstawową to ta 

szkoła która powstanie 1 września rozpoczyna nabór od klasy 1. Nie można zrobić czegoś 

takiego, że przekształcimy i będzie szkoła podstawowa, która realizuje 7, 8 klasę.  

Wygaszenie to jest taka sytuacja, że jeżeli gimnazjum utraci 1/3 uczniów, a potem straci 

2/3, na końcu przestanie funkcjonować. Mam gorąca prośbę, jeżeli Państwo pozwolicie, trochę 

się zachowam jak belfer, praca domowa, zapoznajcie się dokładanie z ustawą, zapoznajcie się 

z materiałami, które są dostępne na stronie MEN-owskiej do tej dyskusji, która będzie w lutym. 

Jeżeli Państwo natomiast oczekujecie, to jesteśmy dla Was w stanie zrobić krótkie szkolenie 

przed posiedzeniem komisji gdy chodzi o to prawo oświatowe.” 
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Jeszcze jest jedna rzecz, co też bardzo ważne Pan prezydent to 

podkreślił, jak konsultacje prowadzi to przecież wiemy. Pan prezydent nie podkreślił takiego 

wymogu bo padło pytanie a co Kuratorium ma do tego, że może np. zawrócić taki projekt 

uchwały. Są też pewne wytyczne, które kuratorium już ujawniało. Że w ramach takiego procesu 

przekształcania, wygaszania czy włączania nie mogą nam powstać molochy, czyli szkoły w 

których np. będą się uczyły dzieci na dwie zmiany, nie mogą powstać szkoły, które będą miały 

dwie siedziby i to jeszcze po przeciwnych stronach miasta. Czyli są jakieś wymagania. Jak 

zrobimy jakąś szkołę, która będzie w dwóch siedzibach, jedna w gimnazjum druga 

podstawówka, a potrzeba będzie przejść przez jezdnię, to nam tego kuratorium nie zatwierdzi. 

W związku z tym dobrze by było, żebyśmy przeanalizowali i się przygotowali, przegadali to ze 

znajomymi z zainteresowanymi w różnych środowiskach. Żeby w całym tym zamieszaniu nie 

popełnić błędów samorządowych, które będą miały skutkować jakimiś pieniędzmi.”  

 

 

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja myślę, że powinniśmy w tym 

momencie bardziej abstrahować, bo później będzie tak, że część tej reformy będzie się podobać, 

część nie. Ja myślę, że zostawmy to „na potem”. My możemy powiedzieć, że w tej chwili jest 

„musztarda po obiedzie”. Decyzja jest już podjęta, możemy wyrazić swój sprzeciw ewentualnie 

aprobatę, ale ona nie będzie miała większego wpływu na to, w jaki sposób ta reforma będzie 

przeprowadzona. Rzeczywiście my powinniśmy się skupić na tym co od nas zależy. Ja bym 

tutaj chciał uspokoić młodszych stażem kolegów, ci którzy byli radnymi już wcześnie, my 

żeśmy w swoim czasie przechodzili już coś takiego, kiedy powstały właśnie gimnazja. 

Odbywało się to właśnie w ten sposób, że właściwie wszystkie szkoły podstawowe, szkoły 

średnie można powiedzieć były rozwiązane i my żeśmy tworzyli od podstaw całą strukturę na 

nowo. I można było to zrobić, i było to zrobione w sposób właściwy.  

Natomiast tutaj jeszcze jedna rzecz, bo właściwie troszeczkę zabrzmiała, że nagle jakby 

samorząd traci nie wiadomo jakie atrybuty. Nagle ten wstrętny itd.  

Rząd narzuca, my tutaj właściwe nic nie możemy. Ja tutaj nie widzę zmiany sposobu 

kierowania szkołą. Te same kompetencje, które miały władze państwowe miały kiedyś 3, 4, 5, 

7 lat temu i mają dzisiaj. Władze samorządowe mają te same zadania do spełnienia. Tu się 

naprawdę nic nie zmienia. Oczywiście, można mieć różne pomysły na prowadzenie szkół. Jak 

już powiedziałem to jest kwestia jakby przekonań i tutaj nie powinniśmy właściwie w to 

wchodzić. Natomiast odczuwam takie wrażenie, że do tej pory można było ustalać, bo to było 

słuszne, natomiast teraz nie można bo to nie jest słuszne. Ja bym chciał, żebyśmy od takiego 

myślenia odeszli, myślę że sobie spokojnie damy radę.”       

       

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Myślę, że nie jesteśmy w żadnym konflikcie tego typu. I w naszym 

zadaniu jest taka intencja, aby to co kolega powiedział, żeby nie nawarstwiać kłopotów tylko 

żeby znaleźć w tej sytuacji lepsze wyjście. W związku z tym jeszcze raz prośba o przemyślenie. 

Jesteśmy jako miasto w tym całym procesie w dość dobrej sytuacji. Ponieważ jesteśmy miastem 

na prawach powiatu i mamy trzy elementy, które możemy układać. Jak rozmawiam z kolegami 

z gmin to naprawdę mają poważne problemy, wybudowali np. jedno cudowne gimnazjum i 

teraz rzeczywiście jest niesamowity problem. Będą pomysły przekształcenia gimnazjów w 

jakieś szkoły zawodowe, jakieś licea. Pójdzie taki walec po tym wszystkim. Natomiast my 

mamy trzy elementy do układania i te trzy elementy można jeszcze jakoś sensownie próbować 

projektować. A propos właśnie tych zmian rok 1999 kiedy weszły cztery reformy i rok 2017 

kiedy właściwie po tych czterech reformach nie będzie już śladu.”  

 

 



13 
 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Na niektóre pytania już wcześniej zadane 

niektórzy z Państwa odpowiedzieli, za to dziękuje. Oczywiście, że nie zdążyłem przeczytać 400 

stron prawa oświatowego i tym bardziej przepisów wprowadzających, ale obiecuję pracę 

domową Panie prezydencie oczywiście odrobię. Bo już mam ją wydrukowaną i rzeczywiście 

sobie przeanalizuję te przepisy. Też mam wątpliwości jaka to jest rola radnych jak poniekąd z 

góry jest tak wszystko ustawione. Ale też wiem jaka jest rola miasta w systemie oświaty i tak 

wiemy, że to my mamy organizować sieć szkół w związku z tym pierwsze pytanie moje.  

Jeśli mogę prosić, jeśli uda się odpowiedzieć na te pytania od razu to poproszę, jeśli nie, 

to bardzo proszę byśmy przed następną komisją przygotowali się do odpowiedzi na te pytania. 

Bez wątpienia poniesiemy jakieś nakłady finansowe, w związku z reorganizacją sieci szkół, 

chciałem zapytać czy ustawodawca w jakikolwiek sposób przewiduje zwrot dotacji czy w ogóle 

jakiejkolwiek pomocy samorządom w reorganizacji sieci szkół?” 

 

 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Po pierwsze ja mówię z całą 

odpowiedzialnością, że tak naprawdę jakie przełożenie ta sieć będzie miała na funkcjonowanie 

będziemy mieli wtedy, kiedy do tego przyjętego projektu dyrektorzy siądą, przygotują arkusze 

organizacyjne, czyli tak naprawdę przełożą zapisy projektu przez ramowe plany nauczania i to 

da nam odpowiedź.”  

 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „To co Pan prezydent mówi rozumiem o rzeczach 

związanych z zatrudnianiem z wynagradzaniem nauczycieli. Ja mówię też o kosztach 

dostosowania szkół, sal itd.”   

 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jeszcze raz powtórzę, kiedy zostanie 

przyjęta sieć szkół, wtedy będą pewne nałożone obowiązki organizacyjne na konkretnego 

dyrektora, czy konkretną grupę dyrektorów. To nie jest tak, że te szkoły dzisiaj nie mają 

pracowni, bo one pracownie mają. Natomiast sprawdzę też w wydziale naszym finansowym u 

skarbników jakie są zapisy, wiem że jest rezerwa budżetowa, która ma być w całości 

przeznaczona na to zadanie i to mam z komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, że MEN 

przeznacza środki, które mają być przeznaczone na to. Tam jest podane 0,4 % chyba rezerwy i 

ona zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej będzie właśnie priorytetem na te zadania, 

czyli na dodatkowe koszty, o które samorządy mogą się ubiegać.” 

 

 

  Radny Witold NOWAK, cytuję: „A w jakiej formie, nie wiemy?” 

 

    

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „W formie sprawozdawczości, kiedy 

poniesiemy pewne koszty, zwracamy się do ministerstwa i taka rezerwa jest uruchamiana i my 

z takiej rezerwy 0,4 % korzystamy w każdym roku. No chociażby 20, które są wdrażane, czyli 

nauczyciel mianowany, dla którego nie ma pracy, dostaje zgodnie z zapisem karty nauczyciela 

idzie w stan nieczynny. Jeżeli nie ma uprawnień emerytalnych to po 6-miesięcznym 

wynagrodzeniu umowa jest rozwiązana. Jeżeli ma uprawnienia emerytalne, to dochodzi na 

emeryturę z 6-miesięczną odprawą i z 3-miesięczną odprawą. I my np. jako organ prowadzący 

zwracamy się do MEN i w ostatnich latach rok rocznie takie pieniądze z Ministerstwa 

otrzymywaliśmy w oparciu właśnie o tą rezerwę. Dzisiaj wiem, że ta rezerwa, która jest w 

ministerstwie ma być w całości przeznaczona na te obszary, które są z tym związane.”     
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Radny Witold NOWAK, cytuję: „Dobrze, chciałem kontynuować. Chciałem poprosić 

o informacje przed komisją, jeśli to możliwe, ilu nauczycieli pracuje w gimnazjach, jakiem 

mają etaty z podziałem na stopnie zawodowe oraz informacje czy wśród nich są nauczyciele 

mający prawo do emerytury? Jeśli to możliwe proszę o podanie na każdą szkołę ilość 

nauczycieli, ale także jakie mają średnie wynagrodzenie dla każdej grupy. Jeśli można 

przygotować taką informację to bardzo proszę.”  

 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Te informacje mamy, Wydział Oświaty 

dysponuje. Jeżeli mogę, tutaj Pani kierownik ma przy sobie wiele dokumentów. Tylko teraz 

bym prosił jeżeli Państwo chcecie w takiej formule, to ja proszę Pana radnego o e-maila do 

Pani kierownik my pod tym kątem tą informację Państwu przygotujemy.”  

 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Nasze decyzje, które mamy podjąć w trybie nie chcę 

powiedzieć ekspresowym, nie wiem jak to powiedzieć, tak już zostaliśmy potraktowani jak 

zostaliśmy, trudno. Musimy to zrobić. Ale tempo chyba nawet Pan przewodniczący przyzna, 

który sprzyja rządzącym i tej ustawie, że jest zawrotne. No nie jest to normalne tempo 

wprowadzania tej reformy. I to jest wiadomo, i o tym mówią wszyscy nie tylko nauczyciele i 

nie tylko samorządowcy. Natomiast rzeczywiście są pytania, które ja skieruję mailem, bo przy 

zmianie sieci szkół zmienia się sposób finansowania i te wszystkie rzeczy, za które podejmując 

decyzję ponosimy konsekwencje. To jest również sposób finansowania oświaty po zamianach 

i dlatego będą prosił o te rzeczy. Czyli rozumiem, że po zmianie sieci szkół nie powstawanie 

taka sytuacja, że dzieci będą chodzić do szkoły w systemie dwuzmianowym w szkole 

podstawowej?” 

 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Proszę Państwa powiem tak, po pierwszym 

spotkaniu z dyrektorami, które się odbyło, kiedy został przedstawiony przez Panią Minister 

projekt tych dwóch dokumentów, czyli Prawo Oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę 

prawo oświatowe przeanalizowaliśmy tak zwane wskaźniki demograficzne, które są w mieście 

Koninie jeżeli chodzi o urodzenia 2010-2015. Zrobiliśmy to pod koniec roku 2016, dzisiaj nie 

dysponujemy jeszcze pełnymi informacjami, to znaczy nie braliśmy jeszcze pod uwagę tego 

roku 2016. Czyli nie braliśmy pod uwagę dzieci, które się urodziły w roku ubiegłym, ale 

wzięliśmy pod uwagę dzieci, które się urodziły w roczniku 2010-2015. Czyli 2010 to są te 

dzieci, które pójdą do klasy 1, ale również w perspektywie 2011, 2012-2015, bo tak naprawdę 

liczba dzieci w obwodzie zameldowanych, zamieszkałych to też proszę Państwa generuje 

pewne decyzje organu prowadzącego, który powinien te wskaźniki uwzględniać. I to zostanie 

w naszym projekcie uchwały, która będzie zawierała ten projekt dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego to zostanie to uwzględnione.  

  Również ta liczebność, jeżeli ja brałem udział na spotkaniu, które było organizowane 

przez Wojewodę Wielkopolskiego 9 listopada, jeżeli usłyszałem na tym spotkaniu, a spotkanie 

było organizowane dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, że nie ma zgody i 

to jest logiczne, przecież sami proszę Państwa eliminowaliśmy dwuzmianowość w szkole 

podstawowej, to trudno, żeby teraz kierować się w tym, że oszczędniej byłoby zrobić szkołę 

która by miała 1500 uczniów bo kiedyś tyle było. Przecież Państwo pamiętacie Szkoła 

Podstawowa Nr 2 na ulicy Sosnowej, czy 12 i 14 na Zatorzu, to były takie ilości uczniów. Nikt 

tego nie zaproponuje, dlatego w naszym projekcie dostosowania sieci szkół kierujemy się a 

żeby szkoła liczyła max około 800-900 uczniów i żeby edukacja w tej szkole zakończyła się 

pierwszą zmianą. Dla nas pierwsza zmiana to jest ta godzina 15.30. To nie znaczy że dziecko 

w szkole podstawowej ma 8 lekcji. Ale wiecie Państwo, że w klasach najmłodszych jest ta 

organizacja od 8.00 do 11.00 albo od 11.00 do tej 16.00. Ale to jest cały czas jedna zmiana. 

Mamy bardzo dobrze przygotowane sale zabaw, które są w szkołach, świetlice i żeby z tego 
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korzystać. Te rzeczy są uwzględniane. Tak jak powiedziałem przygotowując ten projekt 

braliśmy wiele rzeczy i bierzemy wiele rzeczy pod uwagę. Natomiast jeżeli Państwo macie 

takie pytania, które chcielibyście uzyskać, to bardzo proszę, żeby pani kierownik przed komisją 

dostał od was te pytania. Tak jak dzisiaj powiedziałem mamy dzieci policzone, ale jakby kogoś 

to mogło interesować to ja przygotuję taką odpowiedź, która będzie satysfakcjonowała.”  

 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Jeśli macie Panie prezydencie odwrotnie chęć 

podzielenia się tymi informacjami sami z siebie to też prosimy, bo niektóre rzeczy mogą nam 

do głowy nie przyjść. Bo teraz już mi się rodzi następne pytanie, czy np. średnia liczba dzieci 

w klasie się zwiększy? Te pytania się pewnie będą rodziły też przy analizie pewnych 

materiałów i też chodzi o to, żeby dobrze to przeanalizować. Ale tak jak mówię, mamy super 

ekspresowe tempo i im więcej tych informacji dostaniemy i to przeanalizujemy i zadamy 

Państwu pytania. Ja też mam świadomość, że Państwo pewne rzeczy musicie przygotować, za 

co przepraszam, ale takie jest tempo.”   

     

 

Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „Bardzo 

ważny wskaźnik to się nazywa pojemność szkoły. I to jest istotne bardzo. Proszę pamiętać, że 

to są obiekty duże jak np. na Chorzniu mamy obiekt, który jest pobudowany na 900 uczniów a 

drugi na 560. Czyli tam nigdy 1500 dzieci nie włożymy. Absolutnie. I tu się teraz rodzi problem 

samorządu utrzymania obiektów. Ale to, co Pan radny pyta tak naprawdę obwodowości nie ma 

nigdzie, żadna szkoła nie zachowuje obwodów, bo rodzic ma prawo wyboru. W tej kwestii 

wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny i takie prawo rodzic ma. Nie można przypisać 

go administracyjnie. To jest tak zaburzone w granicach 30%, rozmywa nam się poza 

obwodowość. I w momencie stworzenia nowych sieci szkół podstawowych takie nasze 

symulacje liczebność oddziałów spadnie, będą szkoły droższe. Już nie będzie interesu rodzica 

żeby przyjść do atrakcyjnego gimnazjum, pozostanie w szkole podstawowej.”  

 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Jeśli mamy około 1300 uczniów z gmin, wiemy, że 

tam też te zmiany nastąpią, nie wiemy jaki to będzie miało wpływ, czy tych dzieci będzie 

więcej, czy może mniej. Trudno rzeczywiście na ten moment powiedzieć.”  

 

 

Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „Ja nie 

chcę tego tematu wywoływać bolesnego. Co się zostanie to musimy ratować. Na razie 

dyskutujmy o tym, żeby to nie było bolesne dla nikogo.” 

        

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Proponuję, żebyśmy dzisiaj nie kontynuowali dalej tej dyskusji. 

Rzuciliśmy temat, w pierwszej chwili powiedzieliście, że nie ma czego tu konsultować. A 

jednak może się zastanówmy, swoje zdanie wypowiemy. Poprosimy o materiały takie jak będą 

sobie życzyli radni, wszelkie informacje, dane, które pozwolą nam zrozumieć.”   

 

 

Przewodnicząca Elżbieta Streker-Dembińska poinformowała, że 9 lutego 2017 r. 

o godzinie 16.00 odbędzie się nadzwyczajne posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.   
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Na tym posiedzenie zakończono. 
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