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Protokół Nr 9/15 
            Nr 9/15 

             Nr 9/15 
       

wspólnego posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,  

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

 

18 czerwca 2015 roku 
________________________________ 

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

     
                
 

Posiedzenie trwało od godz. 15.45 do godz. 16.20. 
  

W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
  
Porządek obrad: 
 

1. Omówienie materiałów sesyjnych na IX sesję Rady Miasta Konina.  
2. Sprawy bieżące. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyli: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
p. Elżbieta Streker-Dembińska, Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
p. Wiesław Wanjas i Przewodniczący Komisji Praworządności p. Janusz Zawilski. Powitali 
uczestniczących w posiedzeniu radnych, kierowników wydziałów UM oraz dyrektorów 
jednostek organizacyjnych. 
  
  Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad IX sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności komisji. 
  
 Porządek obrad IX sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Pkt 5 - Projekty uchwał w sprawie:  
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok (druk nr 154), 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-

2018 (druk nr 155) - 
 
 

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez p. O. Skrzypską – kierownika 
Wydziału Budżetu. 
 

 
Do projektów uchwał radni nie mieli pytań.  
 
 
Komisje projekty uchwał przyj ęły informacyjnie.  
 

 
 
Pkt 13 - Projekty uchwał w sprawie: 

a) uchylenia Uchwały Nr 62 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. 
w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Koninie (druk nr 146); 

b) uchylenia Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. 
w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie 
(druk nr 147) - 

 
 

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez z-cę prezydenta 
S. Lorka. 

 
 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań.  
 
 
Komisja projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie 7 głosami „za”. 

 
 

 
Pkt 14 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 
pt.: „Staż dla zawodowców - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów 
ZSB” w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, 
Akcja 1 Mobilność edukacyjna Nr 2015-1-PL01-KA102-016024 (druk nr 151) 
- 

 
 
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.  
 
 
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 głosami „za”. 
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Ad. 2 Sprawy bieżące 
 
 

Radna A. KURZAWA powiedziała, cytuję: „Ja chciałam złożyć podziękowania Panu 
prezydentowi Lorkowi za pomoc, za to, że Pan nie zlekceważył problemu dmuchanych 
zamków dla dzieci. Podczas ostatnich imprez miasta Konina zauważyłam wielką poprawę. 
Dziękuję za interwencję. 

Chciałabym zaprosić Panią dyrektor Sanepidu na następną komisję za miesiąc 
w bardzo niepokojącej sprawie. Proszę mnie źle nie zrozumieć, bo jestem wielką 
zwolenniczką szczepień. Chodzi mi o szczepionkę Infanrix hexa. Jest to skojarzona 
szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Do Internetu wyciekły właśnie poufne 
dane, że od października 2009 r. do października 2011 r. były zgony malutkich dzieci 
z powodu podania tej szczepionki i 503 niepożądane reakcje. Chciałabym Panią dyrektor 
zaprosić i dowiedzieć się, czy w Koninie zostały zgłoszone jakieś niepokojące objawy po tej 
szczepionce. Dla mnie jest to szczególny problem, bo moje dziecko jest z tego rocznika. 
Ja nie zauważyłam niepokojących faktów po tej szczepionce, ale gdyby mogła Pani dyrektor 
mi więcej takich szczegółowych informacji udzielić, czy są jakieś niepokojące objawy, 
to będę wdzięczna.” 

 
 
Głos zabrał z-ca prezydenta S. LOREK, cytuję: „Procedura taka będzie, jeżeli będzie 

za miesiąc sesja i będzie komisja, to z mojej strony jest deklaracja taka i zobowiążę Panią 
kierownik Wydziału Spraw Społecznych, bo mówimy o sprawie społecznej, chyba, 
że jesteście Państwo zainteresowani, ażeby takie spotkanie z wydziałem, z Panią dyrektor 
Sanepidu było na komisji i możemy się wtedy spotkać.”  

 
 
Głos zabrał radny W. WANJAS – Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych, cytuję: „Pozwolicie Państwo, że podejmę decyzję w tym temacie, bo to jest 
sprawa Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. W okresie wakacji będą tylko sesje 
nadzwyczajne, gdzie nie ma posiedzeń komisji, w związku z tym mamy dwojakie wyjście 
w tym temacie. Pierwsze, że zwołujemy specjalne posiedzenie Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych, na które zapraszamy Panią dyrektor Sanepidu lub czekamy do wrześniowych 
komisji. Proszę radnych o ustosunkowanie się, to wtedy podejmiemy stosowną decyzję.” 

 
 
Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA zaproponowała, żeby radna zadała to pytanie 

Pani dyrektor Sanepidu na piśmie. 
 
 
Radna A. KURZAWA poinformowała, że zapytanie złoży na piśmie. 

 
 

Głos zabrał radny M. KOTLARSKI, cytuję: „Chciałem się zapytać, bo na ostatniej 
komisji, podczas obecności Pani dyrektor Sanepidu padła deklaracja, że Komisja 
Praworządności złoży wniosek do prezydenta o przyznanie kwoty na badania sanepidowskie. 
Chciałem zapytać, jakie są konsekwencje i czy to pismo zostało złożone i czy jest reakcja 
Pana prezydenta na tę sprawę.” 
 
 

Odpowiadając Przewodniczący Komisji Praworządności J. ZAWILSKI, cytuję: 
„To była moja deklaracja. W tej sprawie się nic jeszcze nie wydarzyło, ponieważ byłem na 
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zwolnieniu lekarskim i nie mogłem tego zrobić i będzie to zrobione w najbliższym czasie, 
w tym albo na początku przyszłego tygodnia.” 
 
 

Głos zabrał radny W. WANJAS – Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych, cytuję: „Mam prośbę do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Zmienimy plan 
pracy. Specjalne posiedzenie komisji w Domu Pomocy Społecznej odbędzie się we wrześniu, 
natomiast specjalne posiedzenie komisji w Środowiskowym Domu Samopomocy odbędzie 
się w listopadzie.” 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

        
 
 

 Przewodniczący Komisji Praworządności  

  
                    Janusz ZAWILSKI 
 
 
 

Przewodnicząca 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

 
Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 

 
 
  
       Przewodniczący  

     Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
 
        Wiesław WANJAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
M. P. 
Biuro Rady Miasta    
 


