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wspólnego posiedzenia 

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

oraz Komisji Praworządności, 
które odbyło się w dniu 

 
24 listopada 2016 roku 

________________________________ 
 

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

 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 19.00. 
W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
  
Porządek posiedzenia komisji:  

 
1. Rozpatrzenie materiałów na XXVIII Sesję RMK. 
2. Rozpatrzenie: 

a) projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na 
lata 2017-2020 (druk nr 438); 

b) projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok 
(druk nr 439). 

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, Pana Jacka Kosakowskiego 
Przewodniczący Koła w Koninie Nowoczesna Ryszarda Petru. 
  
 Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał zawartych w porządku obrad 
XXVIII sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności komisji. 
 Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Pkt 4 - DRUK NR 433 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Inteligencja 
emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: 
Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. 

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

Dembińska, cytuję: „Bardzo proszę o przestawienie Panią kierownik Urszulę Miłosz-
Michalkiewicz jeśli chodzi o zaprezentowanie tego projektu.”  

 
Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula Miłosz-Michalkiewicz, cytuję: 

„Przedszkole nr 32 aplikowało o kolejne środki w ramach Programu Erasmus+ i oczywiście 
jest to z powodzeniem. Nazwa projektu jest taka jak w tytule Inteligencja emocjonalna kluczem 
do sukcesu dziecka. To niezwykle ważne szkolenie, ta inteligencja emocjonalna szczególnie 
u dzieci przedszkolnych jest bardzo ważna, czasami najważniejsza, jak się dziecko odnajduje. 
Myślę, że tylko życzyć sukcesów w przedszkolu. 100 % finansowany jest projekt z Erasmusa. 
Zatem myślę, że zasadnym jest przyjęcie tego projektu.” 

 
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

10 głosami „za”. 

 
Pkt 5 - DRUKI NR 446 i 447   
 
Projekty uchwał w sprawie:  
a) likwidacji jednostki bud żetowej „Zespół Obsługi Szkół w Koninie” (druk nr 446); 
b) utworzenia jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” 

oraz nadania jej statutu (druk nr 447).  
 
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-

Dembińska, cytuję: „Proszę panią kierownik Urszulę Miłosz-Michalkiewicz o kilka słów 
informacji jaki jest powód, że rozwiązujemy jeden zespół, by powołać kolejny.”  
 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula Miłosz-Michalkiewicz, cytuję: 
„Powodem jest tylko zmiana w zapisie w art. 48 ustawy o samorządzie gminnym i musimy do 
końca grudnia tego roku jednostki istniejące zlikwidować i powołać na podstawie nowego 
prawa. W tej chwili Gimnazjum nr 5 i III LO obsługiwane są przez Zespół Obsługi Szkół. To 
jest jedyna jednostka taka obsługująca szkoły w Koninie. Najprostszą, najłatwiejszą drogą było 
przejście całej procedury likwidacyjnej, a zatem jedna uchwała likwidacyjna, procedura 
wynikająca z ustawy o systemie oświaty została dopełniona. Zatem informacja na 30 dni przed 
likwidacją, pracownicy poinformowani, związki zawodowe poinformowane, na piśmie 
protokół spisany. To jest formalność, ale dokonaliśmy tego tak jak ustawodawca przewiduje, 
a zatem likwidujemy i na tej samej sesji możemy, bo radca prawny tak orzekł, powołać 
jednostkę nową. I ta nowa jednostka już na podstawie tego nowego zapisu nazywać się będzie 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. Powiem tylko, że jest to taki plus, bo zapewne wszyscy 
słyszymy o powoływaniu tzw. centr usług wspólnych, że do tej jednostki powołanej, tego 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego uchwałą będziemy mogli dopisywać inne również 
placówki oświatowe i wtedy zespół może obsługiwać większe terytorium, większą ilość 
placówek. Także to jest tylko formalność, ale procedura została przeprowadzona tak jakbyśmy 
np. likwidowali szkołę, czy inną jednostkę oświatową.”    
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Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-
Dembińska, cytuję: „Rozumiem, że droga jest otwarta i jeżeli szkoły uznają i jak będą takie 
wnioski, aby przekazać swoje administracyjne, finansowe sprawy do takiego zespołu jest to 
możliwe? Wprawdzie Pani kierownik powiedziała, że wszyscy zostali poinformowani o tym 
przedsięwzięciu i takie pytanie powiedziałabym porządkowe, czy pracownicy po drodze się 
gdzieś nie pogubili, wszyscy zostali? Tak?”  
 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: 
„Chciałem zapytać, bo to jakaś powtórka z PRL-u, to już kiedyś było?” 
 

Kierownik Urszula Miłosz-Michalkiewicz, cytuję: „Tak naprawdę w momencie kiedy 
odszedł poprzedni dyrektor to uporządkowaliśmy. To jest jednostka, ona tak naprawdę do nas 
nie należy, ale że obsługuje tylko oświatę, więc Wydział Oświaty się tym zajął.”  
 

Radny Janusz Zawilski, cytuję: „A czy my teraz będziemy chcieli, żeby to się rozrastało 
i żeby to wchłaniało jednostki, czy to tylko jest na razie prototyp?”  
 

Kierownik Urszula Miłosz-Michalkiewicz, cytuję: „W tej chwili jest gimnazjum nadal 
i jest liceum. Tam zawsze był kłopot z rozdzieleniem majątku, bo tej bryły nie da się rozdzielić. 
W 1990 roku był taki pomysł, że to tak powinno być i to tak jest.”  

 
 Radny Janusz Zawilski, cytuję: „A co po likwidacji gimnazjum? Czy ten zespół będzie 

dla jednej szkoły?”  
 

Kierownik Urszula Miłosz-Michalkiewicz, cytuję: „Będzie, musi obsługiwać zespół 
szkoły, innego wyjścia w tej chwili nie ma. Rozmawialiśmy, Pan prezydent Lorek próbował 
rozmawiać z paniami dyrektorkami, taka wola była, żeby pozostać w tej formule i ta formuła 
została zachowana.”  

 
Radny Witold Nowak, cytuję: „Ale nie ma, to finansowe rozliczenie wspólnego z tą 

centralizacją VATu, nie? To będzie osobna rzecz tak?”  
 
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-

Dembińska, cytuję: „Tutaj trudno jest powiedzieć, czy to jest powrót, czy nie powrót. Cały czas 
przecież ten zespół Obsługi Szkół funkcjonował i pracował. Natomiast rozumiem, że pytanie 
dotyczy nadchodzącej reformy organizacyjnej.”  
 

Radna Urszula Miłosz-Michalkiewicz, cytuję: „Pan radny Zawilski chyba wracał 
jeszcze do tamtych odległych czasów, które ja pamiętam. To nie było dobre. Tam było za dużo 
jednostek w tym jednym MZEAsie i w tym jednym inspektoracie, gdzie teczki, wszystkie 
rachunki były wszystkie, to był taki bałagan.”  

 
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir Lorek, cytuję: „Tak jak Państwo zauważyliście 

jesteśmy jako samorząd zobowiązani, żeby tą strukturę dostosować do wymogów prawnych. 
Natomiast ja na parę pytań, które tu teraz były podane, nie jestem w stanie Państwu dzisiaj 
odpowiedzieć. 

Jak Państwo wiecie prawo oświatowe jest bardzo dynamiczne i w zależności od tego, 
kiedy projekty staną się prawem, będą podejmowane decyzje. Nie ukrywam dwa lata pojawił 
się taki pomysł, ażeby zlikwidować Zespół Obsługi Szkół i powołać zespół szkół, w skład 
którego by wchodziło Gimnazjum nr 5 i III LO. Nie było takiego przyzwolenia ze strony 
środowiska III LO i ze strony Gimnazjum nr 5. Rozumiem, że te szkoły przez wiele lat 
funkcjonowały jako szkoły niezależne pod jednym adresem. Dzisiaj z perspektywy zmian 
proponowanej w projekcie myślę, że akurat Gimnazjum nr 5 może trochę żałować, bo tak jak 
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powołaliśmy Zespół nr 1 w Gosławicach, to tak naprawdę przy likwidacji Gimnazjum nr 4 to 
i tak ci nauczyciele są dzisiaj już nauczycielami zespołu. Także tutaj Szanowni Państwo 
zależałoby nam na przyjęciu tych dwóch uchwał, ale tak jak powiedziałem, w zależności od 
tego, jako miasto Konin przyjmie rozwiązanie, chodzi później o przekształcanie szkół, to co 
jest w projekcie zmian prawa oświatowego, będą podejmowane decyzje, które będą przede 
wszystkim dyskutowane ze środowiskami oświatowymi no i oczywiście z Państwem. Wy jako 
pierwsi poznacie propozycje ze strony organu prowadzącego, czyli samorządu miasta Konina 
co do wprowadzenia prawa oświatowego, który dzisiaj jeszcze jest projektem.  

Z upoważnienia Pana prezydenta biorę udział w wielu spotkaniach, między innymi dwa 
tygodnie temu brałem udział w spotkaniu organizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego 
z udziałem kuratora. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, dysponuję pełną prezentacją, 
która była przedstawiona samorządom jak zapisy projektu prawa oświatowego powinny być 
wdrażane w życie, kiedy staną się prawem. Ale tak jak powiedziałem, nie jest to jeszcze dzisiaj 
ten moment na odpowiedzi na to pytanie, ale w projektach są nałożone pewne terminy do końca 
stycznia, do końca marca. Gwarantuję Państwu, że Komisja Edukacji będzie miała bardzo dużo 
pracy, kiedy to prawo oświatowe stanie się już prawem, czyli zostanie już przyjęte przez Sejm 
Rzeczpospolitej, Senat i zostanie podpisane przez Prezydenta.”  

 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, 

cytuję: „Zgadzam się ze wszystkim co powiedział Pan prezydent oprócz jednej rzeczy. Panie 
prezydencie nie możemy stwierdzić wprost, a tak to wynikało z Pańskiej wypowiedzi, że jakby 
powstał zespół albo inaczej, bo jak słuchają teraz Pana nauczyciele w Gimnazjum nr 4, to mają 
100% gwarancji, że żaden z nich nie będzie zwolniony, bo powstał zespół. Tak samo nie 
możemy powiedzieć, że jakby powstał zespół na bazie Gimnazjum nr 5 i III LO, że wszyscy 
dostaliby pracę, bo wiadomo, że to są inne zupełnie roczniki, dlatego zgadzam się z tym 
wszystkim, co przyniesie reforma, jakie będą kierunki. Natomiast mówienie o tym, że zespół 
był najlepszym rozwiązaniem dzisiaj, to nie jest akurat w tym momencie dobre.”       
 

Z-ca Prezydenta S. Lorek, cytuję: „Ja tylko może dopowiem. Powołanie zespołu 
ogranicza pewne działania, które będą wymuszone na innych szkołach. Natomiast co do 
gwarancji pracy, myślę że sami Państwo wiecie, tak naprawdę liczba uczniów generuje liczbę 
etatów i to tak naprawdę od ilości uczniów w danej placówce zależy ile będzie tych etatów.”    
 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 
 
Druk Nr 446 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 
10 głosami „za”. 

 
Druk Nr 447 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 
10 głosami „za”. 
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Pkt 6 - Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 
 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-
Dembińska, cytuję: „Proszę Panią kierownik Urszulę Miłosz-Michalkiewicz o wprowadzenie. 
Zainteresowani mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu prezentującym.”  
 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula Miłosz-Michalkiewicz, cytuję: 
„Tu jest mój raport zrobiony po raz ósmy. Rozszerzony art. 5 ustawy o systemie oświaty, art. 5a 
nakłada obowiązek na organ prowadzący organowi stanowiącemu przekazać raport o realizacji 
zadań oświatowych. Robimy to co roku, chociaż ustawodawca nie powiedział, nie dał 
wytycznych w jakiej formie. Staramy się dać krótką charakterystykę tego, co się dzieje 
w Koninie. Zatem od przedszkoli do szkolnictwa ponadgimnazjalnego i placówki oświatowe 
krótką charakterystykę, tak jak gdyby wybiegając poza zakres kompetencji stanowionych 
w art. 34 a do organu prowadzącego. Ale myślę, że każdy spoglądający chce wiedzieć co 
w poszczególnych typach jednostek oświatowych się dzieje. I ta krótka charakterystyka jest 
zrobiona. Dwa lata temu ustawodawca rozszerzył ten zapis, żeby zwrócić uwagę na analizę 
wyników. Ta analiza wyników jest zrobiona, to są sprawdziany w klasie 6, egzaminy 
gimnazjalne, egzaminy maturalne i zawodowe. Do tego zawsze korzystamy z fachowości 
Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, to jest jednostka, która jest specjalnie 
powołana właśnie w celu prowadzenia doskonalenia w naszych przedszkolach i szkołach. 
Robią to bardzo fachowo. Dziękuję bardzo pani radnej Urszuli Maciaszek i radnemu Karolowi 
Skoczylasowi uczestniczyli w tej analizie, prezentacji. I to robimy co roku. Pewne wnioski są 
formułowane, one później przekładają się dalej na prace szkół. Doskonałym jeszcze takim 
momentem zauważenia pracy konińskich szkół było wczorajsze posiedzenie Powiatowego 
Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. Czułam się tak doskonale, kiedy służby mundurowe 
policja, straż miejska, wojsko, straż pożarna, sanepid wypowiedziały się, że konińskie szkoły 
należą do szkół bezpiecznych.  

Chciałam tylko jeszcze Panu radnemu Majewskiemu, ponieważ tam pojawiło się takie 
sformułowanie, które mnie trochę zabolało. Otóż tutaj mówiłam o Miejskim Ośrodku 
Doskonalenia. Otóż wrócę, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 listopada 2015 
roku mówiące waśnie o doskonaleniu, o środkach na to, wynika to z art. 70 a Karty Nauczyciela, 
który wyraźnie stanowi, że 1% funduszy płac przeznacza się na doskonalenie w danej 
jednostce. I to rozporządzenie troszeczkę nam wszystko przewróciło. Otóż § 6 ust. 2 stanowi 
tak: dyrektorzy szkół i placówek do dnia 30 listopada danego roku składają do organu 
prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym 
roku budżetowym uwzgledniające potrzeby, o których mowa i tutaj są wyszczególnione 
potrzeby jakie może mieć dana szkoła. Natomiast ust. 3 mówi: organ prowadzący opracowuje 
w każdy rok budżetowy dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a zatem 
te środki w tym roku zostały u nas w księgowości i my opracujemy taki plan. Jest taki wzorzec 
mogłabym Panu pokazać, zrobiło Przedszkole nr 4, bo zapewne Pan wie, że oświata jest 
finansowana ze środków publicznych, a więc wszystko co się dzieje musi mieć dostęp.  

Tylko tytułem tego sprostowania Pana stwierdzenia, powiem jeszcze tak, są takie trzy 
paragrafy, to jest właśnie ten § 47 00 o doskonaleniu, które my jak to mówimy pieniądze 
znaczone, my ich nie ruszymy, bo one są z Karty Nauczyciela. Jest później § 44 40 wynikający 
z art. 53 Karty Nauczyciela, to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i art. 72 zapisany 
w § 30 20, to są pieniądze na fundusz zdrowotny. To są takie trzy zapisy, gdzie jak my to 
mówimy środki znaczone, my z nimi nic nie możemy zrobić.”                     
 

Do informacji radni nie mieli pytań. 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła Informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 
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Pkt 7 - DRUK NR 437 
 
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: „Bardzo proszę Panią Dyrektor Annę Kwaśniewską o wprowadzenie nas o czym ten 
projekt mówi.”  

 
Głos zabrała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Anna Kwaśniewska, 

cytuję: „Ten projekt uchwały dotyczy zmian w zadaniach w środkach Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z czego przede wszystkim te zmiany proponowane 
wynikają. Jedna z osób, która podpisała z nami umowę na likwidację barier architektonicznych 
na skutek toczących się spraw sądowych, rodzinnych nie byłaby w stanie tych barier 
zlikwidować. Czyli byśmy musieli ponad 8 tys. zł zwrócić do Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Potem były też osoby, które na skutek stanu zdrowia 
w ostatniej chwili zrezygnowały z turnusów rehabilitacyjnych. Ze szkoleń zwrócił nam 
Powiatowy Urząd Pracy. A jest takie zadanie środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, że 
one wchłaniają wszystko. I nie chcemy, żeby ludzie czekali z tymi wnioskami, tylko zaraz po 
sesji zaczniemy rozdysponowywać według nowego proponowanego podziału, oczywiście po 
przyjęciu przez Państwa radnych tejże propozycji.”        

 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, cytuję: 

„Proszę Państwa, to jest tak jak do tej pory, wszystkie już w zasadzie od przyjęcia uchwały 
pierwszej, która mówi o wszystkich tych środkach rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych jest to czuwanie przez MOPR nad tym, żeby te fundusze w sposób jak 
najlepszy były wykorzystywane, żeby ich nie zwracać. I za to jeszcze raz bardzo dziękujemy.”  

 
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

 
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

11 głosami „za”. 

 
Pkt 11- DRUKI Nr 454 i 455 

 
Projekty uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok (druk nr 454); 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 (druk 

nr 455). 
 
Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Kazimierza Lebiodę – z-cę 

Skarbnika Miasta.  

 
Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. 

 
 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 
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Pkt 12 – DRUK NR 434 
 
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.  

 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, 

cytuję: „Poproszę Pana Bartosza Jędrzejczaka Kierownika COP, aby nas wprowadził w ten 
temat.” 

 
Głos zabrał Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz Jędrzejczak, 

cytuję: „W syntetycznym skrócie przedstawię Państwu te rzeczy, które wydarzyły się.  
Program współpracy w ciągu ostatnich kilku lat był dosyć intensywnie konsultowany, 

tak samo w tym roku został poddany konsultacjom przez Radę Pożytku, a później przez 
konińskie organizacje pozarządowe. Jako załącznik do projektu dołączyliśmy też wynik tej 
konsultacji, informując jakie uwagi wpłynęły. Nie było ich zbyt wiele, natomiast myślę, 
że bardzo ważne jest, żebyście Państwo zwrócili uwagę na narzędzie, które pojawiło się w tym 
nowym programie, a mianowicie fundusz wkładów własnych. Dołączamy do wąskiego grona 
miast czy gmin, które takie narzędzie stosują. Ja wyjaśnię na czym ono polega, bo nie wszyscy 
Państwo musicie z tym na co dzień się spotykać.  

Generalnie chodzi o to, aby ze środków, którymi dysponujemy, zaspokoić większą ilość 
potrzeb naszych mieszkańców, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 
pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz. Generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że organizacja 
pozarządowa często musi np. 10%, albo 20% wkładu własnego zapewnić ze swojej strony 
zyskując pieniądze, które wydawane są na rzecz naszych mieszkańców. A organizacje takie jak 
stowarzyszenia często budują swój budżet w oparciu o składki, czyli nie są to z reguły duże 
pieniądze. Dzięki funduszowi wkładu własnego możemy zaproponować system, w którym 
np. organizacja X wystąpi do nas z pytaniem, czy może ubiegać się o środki zewnętrzne, 
zagwarantujemy im np. 10-20 tys. zł, co oznacza, że w oparciu o ten wkład własny, będzie 
mogła pozyskać już następne około 200 tys. zł, czy więcej. Zabezpieczyliśmy ten system w ten 
sposób, że dopiero wtedy kiedy organizacja z zewnątrz dostanie potwierdzenie, że wygrała 
te pieniądze, będziemy mogli przekazać je do wykorzystania. Czyli nie ma takiej sytuacji, 
w której organizacja pozarządowa pozyskałaby od nas pieniądze na projekt, o którym chciałaby 
nam opowiedzieć i w oparciu, o który chciałaby zdobyć środki zewnętrzne i np. nie pozyskała 
tych pieniędzy, a wykorzystała tylko wkład własny do jakiś tam własnych celów. Tutaj bardzo 
dokładnie zabezpieczamy tą procedurę. I co ważne i tu też jest to nowa rzecz, którą 
wprowadzamy w Koninie, chyba jako pierwsi w Polsce, robimy to w systemie umów 
wieloletnich. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że ktoś od nas dostanie pieniądze w grudniu na 
projekt, który rozpocznie się od stycznia kolejnego roku i te nasze pieniądze będzie musiał nam 
w ciągu trzech tygodni wydać. Uważam, że to by było marnotrawienie środków publicznych, 
w związku z tym w trybie wieloletnim dajemy szansę później wydania tych pieniędzy, np. przez 
następny rok, czy dwa lata, ale proporcjonalnie do potrzeb i w oparciu o harmonogram. I tutaj 
taka jedna z największych zmian i bardzo dziękuję Państwu, bo pamiętam sesję, na której 
Państwo mówiliście o tym, że jest to dobry ruch, dobre narzędzie i dzięki Państwa pracy te 
pieniądze znalazły się w projekcie budżetu, także bardzo się cieszę z tego co udało się osiągnąć. 

Natomiast kolejne rzeczy, które pojawiają się w programie współpracy są z jednej 
strony kontynuacją dobrych rozwiązań, które mieliśmy w latach ubiegłych. Mamy też niewielki 
może kwotowo wzrost, ale dla nas procentowo prawie o 100% więcej pieniędzy na tak zwane 
małe granty. I tutaj też to jest Państwa zasługa. Myślę, że małymi krokami odpowiadamy na 
potrzeby organizacji pozarządowych.  

A chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić, co dwa lata przeprowadzamy badania 
całego III sektora, dzięki współpracy samorządu z naszą Uczelnią PWSZ, dzięki studentom 
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konińskim, dzięki lokalnemu konińskiemu biznesowi i dzięki temu wiemy też jakie propozycje 
możemy do tego programu współpracy dołączać. 

Jeżeli mają Państwo pytania, to jestem do dyspozycji.”    
 
  Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. Wanjas zapytał: 

„To rozumiem, że wystarczy jeżeli Miasto da gwarancję udziału własnego za to 
stowarzyszenie, że nie trzeba finansów przesyłać, czyli materialnie, tylko wystarczy, że będzie 
gwarancja miasta?” 

 
Pan B. Jędrzejczak odpowiedział: „W pewnym sensie tak to będzie wyglądać, czyli my 

będziemy otwierać na początku przyszłego roku otwarty konkurs na propozycje projektów 
zewnętrznych. Organizacja pozarządowa w tym konkursie będzie składać do nas wniosek, 
komisja będzie oceniała czy możemy taką promesę w postaci umowy tej organizacji zapewnić 
i w momencie kiedy ona uzyska środki z zewnątrz, to my aneksem będziemy potwierdzać 
wykonanie płatności dla tej organizacji, żeby mogła z tych środków skorzystać.” 

 
Radny W. Wanjas: „Jeszcze mam drugie pytanie, które mnie nurtuje, bo faktycznie 

wtedy tam rozmawialiśmy i mówiliśmy, że oczywiście wynika to z ustawy o samorządzie, itd., 
że będziemy dofinansowywać tylko te tytuły, które dotyczą tylko i wyłącznie miasta Konina. 
Ale mam przy okazji dodatkowe pytanie. Jeżeli to będzie organizacja, stowarzyszenie, 
fundacja, która nie jest jednostką miasta Konina, ale chce wykonać zadanie na rzecz tylko 
i wyłącznie miasta Konina, to co wtedy?” 

 
               

 Pan B. Jędrzejczak odpowiedział: „Ustawodawca nie przewiduje takiej sytuacji, 
w której moglibyśmy organizację działającą spoza Konina wykluczyć z tego konkursu. Tak 
samo proszę pamiętać o tym, że chociażby konińskie organizacje też działają na terenie naszego 
powiatu, tak najbliżej, żeby znaleźć jakieś porównanie. Czy nawet myślę wielu z nas pracując 
często gdzieś tam w powiecie nie zdaje sobie sprawy, że właśnie tutaj przekraczamy tą wąską 
taką granicę pomiędzy naszym powiatem, w którym mieszkamy, a tym gdzie często 
realizujemy swoje działania. I w drugą stronę może być tak i przypomnę kazus organizacji, 
która zajmowała się promocją miasta Konina, to była organizacja z Lublina, która zwróciła się 
z propozycją współpracy. Nie możemy czegoś takiego wykluczać, tutaj warunkiem tylko takim 
jedynym do utrzymania jest to, czy oni działają na rzecz mieszkańców naszego miasta.” 
 
 
 O głos poprosił radny Witold Nowak powiedział, cytuję: „Dziękując rzeczywiście 
za ten fundusz wkładów własnych, o którym już dwa lata temu mówiłem, jest wydaje mi się 
bardzo potrzebny dla organizacji, szczególnie takich, które nie mają potencjału do tego by ten 
wkład własny pokazać w projektach. A też w kontekście tej perspektywy i tych działań, które 
już przecież ruszyły, to jest bardzo ważne. 
 Natomiast mam pytanie, czy jest jakiś regulamin na ten temat, czy będzie regulamin, 
czy on jest już powszechnie dostępny, czy będzie powszechnie dostępny, otwarty, kto będzie 
w tej komisji wybierającej i dającej decyzję?” 
 
   Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych odpowiedział: „Nie jesteśmy 
od oceniania merytorycznego tych projektów. To jest trochę inna sytuacja i myślę, że musimy 
o tym pamiętać, tak naprawdę my dajemy do 10, czy 10% wkładów i tutaj oceniającym będzie 
ten kto da te 90% z zewnątrz. Myślę, że procedura do wyczerpania środków. Przypominam, 
że mamy na rok przewidzianą kwotę 150 tys. zł i będzie wystarczająca. Czyli będą spływać 
projekty, będziemy na bieżąco starali się obsłużyć. Oczywiście jeżeli ktoś „spadnie z listy” i 
poinformuje nas, że nie otrzymał środków zewnętrznych, to te pieniądze będą wracać. Ale do 
momentu kiedy będzie zarezerwowana kwota, załóżmy dla organizacji X 20 tys. zł, 70 tys. zł, 
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czy 50 tys. zł dla kolejnej, to do wyczerpania będziemy musieli trzymać te środki, bo kiedy 
dostaną te środki zewnętrzne będziemy musieli się z tego wywiązać.  
 Natomiast będziemy sprawdzać czy w tej części, którą my finansujemy, bo będzie 
trzeba opisać w projekcie na co będą wykorzystane te nasze środki, czyli te 10, 20, 50 tys. zł, 
tutaj komisja będzie to oceniać.  
 I teraz odpowiadam jeszcze na pytanie – kto będzie decydował? Za każdym razem 
o składzie komisji decyduje i propozycje do składu osobowego przedstawia nam Rada 
Działalności Pożytku Publicznego. I tutaj ta procedura jest stała i nie ulega zmianie, natomiast 
skład komisji jest zatwierdzany przez Prezydenta i on powołuje ten skład komisji swoim 
zarządzeniem.” 
 
 Radny W. Nowak: „Chciałem dopytać w takim razie, rozumiem, że będzie jakaś suma 
pieniędzy, na rok 150 tys. zł. Organizacja, która chce, czy aplikuje o środki, występuje o te 
10%. Wtedy zbiera się komisja? Zgodnie z czym? Z momentem napływania wniosków? Chodzi 
mi o ten regulamin, czy jest jakiś regulamin jak organizacje mają się zachowywać zaraz po tym 
jak się pojawi ten fundusz wkładów własnych?” 
 
 B. Jędrzejczak odpowiedział: „Panie radny, identycznie jak w przypadku kiedy 
ogłaszamy konkurs na prowadzenie np. jakiegoś ośrodka i podajemy kwotę, którą dysponujemy 
i jaki jest zakres, który nas interesuje. Czyli w tytule ogłoszenia będziemy mówić o tym czego 
dotyczy ten konkurs, jaka jest kwota do wykorzystania, jaki jest termin na składanie projektów 
i kiedy zostaną rozstrzygnięte. Więc tutaj regulamin zawsze jest też dołączany do ogłoszenia 
i on też będzie przygotowany razem z ogłoszeniem konkursu.” 
 
 Kolejno radna Urszula Maciaszek zapytała: „Ja mam pytanie odnośnie tego, bo mamy 
150 tys. zł. I teraz tak, niektóre oferty rozstrzygane są np. w przeciągu miesiąca, a niektóre 
niestety w przeciągu trzech miesięcy. I teraz, jeżeli organizacje mają w ofercie, napiszą 10% 
mają środków własnych, które są pokryte z tego wsparcia, może się okazać, bo tak sobie myślę, 
że może się okazać taka sytuacja, że w momencie kiedy pisali ta kasa była, ale po trzech 
miesiącach fizycznie tych pieniędzy nie ma. Bo rozumiem, że COP nie przesyła wcześniej tych 
pieniędzy na konta organizacji, zanim organizacja tej oferty nie wygra.  
 Wiec jak to wygląda?” 
 
 Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych odpowiedział: „Jeszcze raz może 
powtórzę, żeby Państwo mogli sobie to wyobrazić. Po pierwsze, mamy 150 tys. zł rocznie 
do wykorzystania, mówimy o koncepcji. To, że będziemy ogłaszać realizację w trybie 
wieloletnim pozwala nam, jeżeli organizacja nam powie, że ubiega się o pieniądze 
w zewnętrznych funduszach, na dwa lata, albo trzy lata, zapewnić jej, że w ciągu np. 2, czy 
3 lat tą kwotę, którą nam wskaże, będzie w stanie im też zaproponować i zapewnić. 
 I teraz. Jeżeli to będzie grant z zewnątrz na rok, do realizacji w przyszłym roku 
i usłyszymy, że potrzebne jest 20 tys. zł, to dla nas jasnym jest, że podpiszemy umowę roczną 
z klauzulą przekazania tych 20 tys. zł w ciągu roku i zabezpieczamy się w ten sposób, 
że w umowie jest podana informacja – aneksem będziemy Państwu potwierdzać przekazanie 
środków, jeżeli potwierdzicie nam, że macie z zewnątrz przyznany grant. Jeżeli nie, to te 
pieniądze wracają do tej puli. 
 I teraz jeszcze jedna rzecz, bo o tym zapomniałem powiedzieć. Tak naprawdę tryb 
składania wniosków i to jak one mają wyglądać reguluje rozporządzenie, my nie musimy tego 
przygotowywać. To jest tak jak w przypadku składania każdej oferty, czyli ten nowy tryb, który 
teraz w tym roku został uruchomiony.” 
 
 Radna U. Maciaszek: „Ja sobie tak myślę, że tak de facto, jeżeli mamy 150 tys. zł i np. te 
konkursy ofert są ogłaszane właściwie tak, albo w listopadzie, albo potem w marcu i teraz 
zastanawiam się jak to będzie rozegrane, chyba w wersji „kto pierwszy ten lepszy”, bo jeżeli 
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np. zabezpieczymy pieniądze dla danych organizacji, automatycznie dla następnych już nie 
starczy pieniędzy, jeżeli innym zabezpieczymy.”  
 
 B. Jędrzejczak odpowiedział: „Proszę Państwa, ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedną 
rzecz. Ja wiem, że to może nie będzie najlepsza rzecz jaką można powiedzieć, ale nie 
zaspokoimy wszystkich potrzeb, to jest 150 tys. zł. My chcemy pokazać, że jest pewien 
mechanizm, który pozwoli organizacjom pozyskać środki z zewnątrz.  
 Najprostsza rzecz proszę Państwa, Państwo jesteście radnymi, jeżeli okaże się, że ten 
nas system zadziała, bo np. w Szczecinie o ile dobrze pamiętam to jest około 400 tys. zł, 
w Słupsku około 200 tys. zł. I teraz rozmawialiśmy z urzędnikami w tych miastach, 
rozmawialiśmy z organizacjami i nie zawsze okazuje się, że ten system pozwala na 
wykorzystanie tej puli środków. Jeżeli okaże się, że ich brakuje, to wtedy będę Państwa jako 
radnych prosił o to, żebyście mi pomogli, bo to oznacza, że potrzeba więcej pieniędzy na wkład, 
ale więcej jeszcze parokrotnie pozyskamy dla koninian, więc będzie, że ten system zadziałał.” 
 
 Radna U. Maciaszek: „Ja dlatego dopytuję, ponieważ to też będzie mnie dotyczyć 
w jakimś sensie. Na pewno będę się ubiegać, będę się starała, piszę oferty, a wiem, 
że niektórych rozstrzyganie trwa bardzo długo. Teraz tak, wiem, że ja mogę komuś zablokować 
środki, a potem oferta nie zostanie rozpatrzona pozytywnie i ktoś inny z tych środków nie 
będzie mógł skorzystać. Ale rozumiem, teraz wiem od czego tutaj to będzie zależało.” 
 
 Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych dodał: „Zakładamy, że każdy 
z wnioskujących, po ocenie przez komisję, ma gwarancję, że będą na niego te pieniądze do 
rozstrzygnięcia czekać, bo to tak musi być skonstruowane.” 
 
 Radny W. Nowak: „Ja pytam o ten regulamin, ale może w takim razie dopytam już 
indywidualnie, czy przyjdę do COP-u i po prostu zapytam. Chodziło mi o to, żeby unikać jakiś 
takich sytuacji kiedy jakaś duża organizacja, przecież mamy na terenie Konina duże 
organizacje, złoży np. 3, 4 projekty w tym samym czasie i zablokuje pieniądze dla mniejszych, 
małych organizacji, które akurat będą potrzebować wkładu na poziomie 1, 2, czy 4 tys. zł, 
a np. 2, 3 organizacje. Czy mamy taki regulamin? Dlatego o to pytam, bo chyba wszystkiego 
rozporządzenie nie wyczerpuje. Chodzi mi o to, czy będziemy właśnie ten regulamin tworzyć, 
gdzie on powstanie, jak powstanie, czy będzie konsultowany. Pytam o to, żeby nie było takiej 
sytuacji, że właśnie 2, 3 duże organizacje, żeby nie zablokowały możliwości składania tym 
mniejszym, o to mi chodzi. I znowu to startowanie w czasie, bo pamięta Pan kierownik jak było 
z małymi grantami, kiedy pojawiały się te kłopoty i jakby zarzuty nawet, o to mi chodzi, żeby 
była jasność w regulaminie.” 
 
 B. Jędrzejczak odpowiedział: „O ile pamiętam wyjaśnialiśmy sobie jak wyglądała 
sytuacja z małymi grantami i to co się tworzy na zewnątrz, a jak sytuacja wyglądała realnie, 
wydawało mi się, że to sobie już wytłumaczyliśmy.  
 Natomiast nie wiem jaki mechanizm musiałby powstać i czy nie narazilibyśmy się na 
zarzut, że znowu sekujemy te duże organizacje, żeby zapewnić takie same warunki dla 
wszystkich, bo czas ogłoszenia i możliwość złożenia wniosków będzie identyczna. Czyli i dla 
małych i dla dużych organizacji, jeżeli powiemy, że otwieramy ten program, to oznacza, że ktoś 
chce się ubiegać o 5 tys. zł i ma dobry pomysł na 5 tys. zł, będzie identyczny jak pomysł 
na ubieganie się o 50 tys., czy 100 tys. zł. I uważam, że tutaj jakość tego projektu będzie 
decydować o tym czy warto ten projekt wesprzeć, a nie to, czy to jest złożone przez małą czy 
dużą organizację. Uważam, że prawa do składania dobrych pomysłów będą po obydwu 
stronach.  
 Co więcej, chciałbym powiedzieć Panie radny, tak naprawdę to oznacza, że mała 
organizacja po raz pierwszy będzie mogła złożyć wniosek np. na 1mln zł na zewnątrz, bo będzie 
mogła uzyskać duże dofinansowanie. I to jest ten paradoks tak, czyli nie traktujmy tego jako 
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możliwości wykluczania, ale odwrotnie właśnie. Organizacje, które wcześniej uzyskiwały ze 
składek członkowskich, nie wiem 2 tys. zł rocznie, teraz będą miały możliwość przeskoczyć na 
inny poziom realizacji projektów, właśnie dlatego, że są dobre merytorycznie.” 
 
 Radny W. Nowak stwierdził: „Ja akurat nie mam przekonania, że mała organizacja 
nagle przeskoczy na poziom wielkiego projektu, bo to też potencjał organizacji nie będzie taki, 
żeby startować o milionowe projekty. Tak mi się wydaje, może pod zlecałaby jakieś działania.” 
 
 Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych powiedział: „Ja myślę w ten sposób, 
że często są małe organizacje, w których są ludzie, którzy są ekspertami, ale przechodzą 
np. z jednej organizacji do nowej i żeby zdobyć ten kapitał potrzebują z reguły wielu lat. A tutaj 
ten system pozwoli nowej organizacji, która składa się z dobrych ekspertów, nagle skoczyć na 
inny poziom realizacji swoich pomysłów. Więc popatrzmy na to w ten sposób. 
 I teraz, w skład tych komisji konkursowych i właśnie nad tym od wielu lat 
pracowaliśmy, wchodzić będą nie tylko urzędnicy, ale zależy nam na dobrej reprezentacji 
środowiska pozarządowego, po to, aby to właśnie było transparentne i jasne, a cały czas 
mówimy o 150 tys. zł.”   
 
 Radny W. Nowak dodał: „Najważniejsze, żeby te projekty były realizowane tutaj dla 
mieszkańców Konina, to jest chyba najważniejsze.” 
  
  Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych podsumowując dyskusję 
stwierdził, że kolejny krok jest słuszny. Rodzą się pytania i wątpliwości przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, ale w trakcie realizacji będzie lepiej i przy pomocy COP będzie to 
dobrze realizowane. Jest to dobry krok i jeśli kwota przeznaczona na ten cel zostanie 
zrealizowana w 100%, to w przyszłym roku może być zwiększona. 
 Poinformował również, że Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego nie 
wniosła uwag do projekt.  
 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 
 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 
10 głosami „za”. 

 

Pkt 13 – DRUK NR 435  
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 
26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 
Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz Jędrzejczak szczegółowo 

omówił projekt uchwały.  
 
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

 
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

10 głosami „za”. 
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Pkt 14 – DRUK NR 456  
 

Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Miasta Konina w sprawie 
przyj ęcia programu profilaktyki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Konina w latach 2017-2019”. 
 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas, 
cytuję: „Pan Jacek Kosakowski, który jest autorem tego wniosku wprowadzi nas w założenia 
tego projektu i w to Państwo macie na myśli i czego byście Państwo od nas oczekiwali.” 

 
Jacek Kosakowski Przewodniczący Koła Konin Nowoczesna Ryszarda Petru 

powiedział, cytuję: „Bardzo dziękuję Szanowni Państwo za zaproszenie i bardzo dziękuję za 
umieszczenie w porządku obrad tego punktu.  

Na wstępie chciałbym się odnieść do programu narodowego, który był realizowany 
w Polsce w latach 2013-2016 i został decyzją obecnego Ministra Zdrowia wstrzymany, 
program leczenia niepłodności metodą in vitro. Otóż w tych trzech latach działania tego 
programu urodziło się ponad 3700 dzieci z tego programu, więc to jest niewątpliwy sukces 
i potwierdzenie skuteczności tej metody. Jak wspomniałem program został zawieszony 
i w związku z tym, że on nie funkcjonuje, a jednak potrzeby w społeczeństwie są i są te potrzeby 
również w mieście Konin, podjęliśmy taką inicjatywę, żeby do skorzystać z inicjatywy 
obywatelskiej, uchwałodawczej i skierować do Rady Miasta projekt przygotowany przez 
profesora Wiesława Szymańskiego i Stowarzyszenie „Nasz bocian”. Program leczenia 
niepłodności metodą in vitro kompleksowo opracowany i odpowiadający na zapotrzebowanie, 
które jest w tym zakresie.  

Szanowni Państwo program, o którym mowa, który został skierowany, jest 
przeznaczony na lata 2017-2019, na trzy lata. Z badań statystycznych, danych statystycznych 
wynika, że około 10 do 12% populacji par doświadcza niepłodności. To jest bardzo wysoki 
odsetek, z tego 2% kwalifikuje się do leczenia metodą in vitro. Przekładając to na populację 
Konina, jest to wielkość rzędu 50 par w skali roku. W przypadku programu, który został przez 
nas skierowany do Rady, to 150 par będzie mogło skorzystać z tego programu w okresie trzech 
lat. 

Co do kosztów, koszt programu to jest 250 tys. zł rocznie i dodatkowo 10 tys. zł 
przeznaczone na promocję tego programu, razem 750 tys. zł na sam program, plus 30 tys. zł na 
promocję. O tyle to ma znaczenie, że z naszej wiedzy w ramach polityki zdrowotnej i innych 
programów realizowanych na terenie miasta Konina, obecna wielkość środków, które są 
wydawane, to jest 30 tys. zł, więc naszym zdaniem jest to zdecydowanie za mało jak na takie 
miasto. 

Proszę o pytania, ten program jest obszerny, zawiera się na wielu stronach, 
kompleksowy, trudno mi w tej chwili odnieść się samych szczegółów. Może łatwiej będzie mi 
odpowiedzieć na pytania, jeżeli się takie pojawią.” 

 
Radny Janusz Zawilski Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, cytuję: 

„My jak normalni ludzie wszyscy jesteśmy raczej za tym programem, byliśmy przedtem 
i byliśmy zadowoleni, że chociaż co niektórym parom udało się. Mówię tu o sobie i swoim 
ugrupowaniu, byliśmy raczej za tym programem i jest nam żal i przykro, że tego nie ma, tego 
programu, bo nawet 1, 2 czy 3 takie urodzenia dają szczęście ludziom ponad miarę, które trudno 
sobie wyobrazić.  



13 

 

Wiemy, przecież wiadomo, że to zostało zlikwidowane z powodów ideologicznych 
i tylko z uwagi na nauki jakieś tam. Nie będziemy już tego tematu drążyć, bo to jest długa 
dyskusja na ten temat.   

Chciałbym zapytać Pana, czy zna Pan takie miasta, my tylko wiemy o jednej 
Częstochowie, w których jeszcze samorządy finansują? Nie ukrywam, że mamy tutaj takie nie 
do końca czyste, czy wiadomości nie mamy takiej, czy to będzie możliwe techniczne, w seansie 
tym, że RIO sprawdza wszystkie wydatki i czy to może być zakwalifikowane do takich działań. 
Jest to działanie takie trochę wybiórcze, bo nie dla wszystkich mieszkańców, aczkolwiek wiem, 
że dla wszystkich mieszkańców, którzy się ubiegają.  

Ja byłbym tutaj skłonny, gdyby to ode mnie zależało, że bardzo chętnie bym dołożył się 
nawet z własnych pieniędzy, prywatnych, gdyby to było możliwe, żeby umożliwi ć zakończenie 
procedury tym parom, którym nie dano drugiego, czy trzeciego, czy tam kolejnego podejścia, 
które się im należało z dawnego programu, jak zostali już do tego programu włączeni 
i zakwalifikowani i zaczęła się ta procedura. Wiadomo, że procedura jest dość długa, ale jak 
ktoś już ma jakieś pierwsze próby za sobą, powinien mieć możliwość dokończenia tego.  

Czy są jeszcze takie miasta, oprócz tej Częstochowy, które ewentualnie znacie, które to 
finansują?” 

 
J. Kosakowski odpowiedział: „Oczywiście Częstochowa kontynuuje ten program, 

natomiast sam projekt jest świeżym projektem programu, bo jak wiemy narodowy program 
zatrzymał się w czerwcu bieżącego roku, a same procedury jakby wdrożenia, skierowania 
inicjatywy uchwałodawczej, zebrania podpisów, też zajmują trochę czasu.   

Mogę powiedzieć o tym gdzie się te sprawy toczą i gdzie zostały złożone takie wnioski, 
i ewentualnie gdzie są przed, w trakcie opracowywania. Jest to Płock, Wrocław, wiem 
że w Bydgoszczy takie rzeczy się dzieją i w wielu innych miastach. Ale to się w tej chwili 
dzieje, także trudno mi się odnieść gdzie to już zadziałało. W Częstochowie tak, w Łodzi 
również. Także mamy bardzo mały przedział czasowy związany z tym działaniem. 

Jeszcze chciałbym nawiązać do samego programu, ponieważ ten program 
dofinansowania, on obejmuje jedną procedurę. W odróżnieniu od tego programu narodowego 
jedną procedurę i dotyczy dofinansowania w wysokości 5 tys. zł, przy średnim koszcie takiej 
procedury pojedynczej 7,5 tys. zł. 

W związku z tym Szanowni Państwo zdajemy sobie sprawę, że wiele par, które nie mają 
wysokich dochodów, nie będą mogły się jakby komercyjnie leczyć tą metodą bez 
dofinansowania. Na to należałoby zwrócić uwagę.” 

 
Głos zabrała radna E. Streker-Dembińska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 

i  Sportu. Powiedziała, cytuję: „W tej chwili nie jako Przewodnicząca, jako Elżbieta Streker-
Dembińska powiem tak, jestem za programem, ubolewam, że program został zdjęty z programu 
i z polityki zdrowotnej prowadzonej przez państwo i żadne inne pseudo programy nie zastąpią 
akurat tych procedur. 

Za politykę zdrowotną i politykę w tym kierunku odpowiada przede wszystkim państwo 
i wydaje mi się, że z naszej inicjatywy jako radnych powinno również, przynajmniej z mojego 
klubu z pewnością pójdzie takie stanowisko, aby zwrócić się do Rządu i do Ministra Zdrowia 
o przywrócenie programu i pomoc osobom, które w ten sposób widzą szansę na swoje kolejne 
dziecko.  

Proszę Państwa, mówienie i argumentowanie tego projektu w taki sposób, że 
statystycznie w Koninie jest tyle i tyle par, przewidujemy, że będzie tyle i tyle osób, to jest 
zawsze takie bardzo anonimowe. Zupełnie inaczej się o tym projekcie myśli, jeżeli się ma na 
uwadze konkretne osoby, osoby, które potrzebują kilku tysięcy, żeby dokończyć pewne 
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procedury. Osoby, które już mają dzieci, które się narodziły z tej metody i chciałyby mieć 
kolejne dzieci, ale niestety nie stać ich na to, żeby te procedury zrobić.  

Także żeby nie było wątpliwości, osobiście i w Sejmie i we wszystkich swoich 
działaniach wspierałam i wspierać będę wszystkie rodziny, które tą metodą również poszukują 
możliwości posiadania dzieci.  

Ale teraz konkretnie i przejdźmy do takich uwag, jeśli chodzi o projekt, który Państwo 
przedstawiliście.  

Moje pierwsze pytanie, czy ta strategia, ten program jest taki sam, czy podobny do tego, 
który jest w Częstochowie? 

Jeżeli, bo za bardzo się tutaj może nie zrozumiemy, ja przeczytałam ten program dość 
uważnie i mam do Państwa jedno pytanie, czy ta pomoc jest adresowana do osób, które 
potrzebują wsparcia, czy do małżeństw, które potrzebują wsparcia, czy do par, które ubiegają 
się o taką procedurę, czy ta procedura jest adresowana do ośrodków prowadzących taką 
działalność? Bo z tego co Państwo napisaliście w programie, to zadaniem samorządu byłoby 
wyłonienie w drodze konkursu ośrodka, który prowadzi takie procedury i który 
prawdopodobnie miałby gdzieś tam docelowo dokonać kwalifikacji. Przecież to musi być 
poprzedzone badaniami konkretnych osób, ale ja mówię o samej procedurze in vitro, że musi 
to być badanie, wybór, kwalifikacja. Bo żeby była jasność, procedura in vitro nie jest jedyną, 
ona jest ostatnią procedurą, po wyczerpaniu wszystkich możliwych procedur typu napro, propro 
i różnych innych, także to jest „ostatnia deska ratunku”. 

W związku z tym, ponieważ to mają być pieniądze samorządowe, dlatego chciałabym 
żebyście Państwo nam przedstawili jak wybrnęły z tej sytuacji inne samorządy? Ponieważ 
samorząd gminny ma łożyć i ma wspierać swoich mieszkańców. I jeżeli chodzi o mieszkańca, 
który jest w trudnej sytuacji i trzeba wyciągnąć do niego rękę i dać mu pomoc akurat finansową 
w takim zakresie, to jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast jeżeli to ma być powierzenie zadania 
w drodze konkursu dla ośrodka prowadzącego takie procedury, to już tutaj mam wątpliwości, 
bo samorząd nie ma takiego zadania o tym tytule, które mogłoby powierzyć ośrodkowi 
wybranemu w drodze konkursu.  

Także co do istoty pomocy i wsparcia 100%, to jest moje zdanie, nawet się za swój klub 
nie wypowiadam, ale za samą siebie. 

Natomiast co do konstrukcji technicznej tej propozycja. Będzie trudno udokumentować, 
że pomoc dla ośrodka w postaci, w Białymstoku, Bydgoszczy, czy gdziekolwiek, 
z przeznaczeniem 1 mln zł dla potencjalnych 50-ciu osób, które się zjawią z Konina, jest bardzo 
trudna do obrony.” 

 
Odpowiedzi udzieliła Monika Kosińska, cytuję: „Celem projektu nie jest wyłonienie, 

powierzenie zadania jednemu z 50-ciu ośrodków, które zajmują się leczeniem niepłodności 
metodą wspomaganego rozrodu in vitro, tylko pomoc konkretnym parom mieszkańców 
i mieszkanek Konina. Natomiast, ponieważ tych ośrodków jest tak wiele, w jakiś sposób 
samorząd też musi kontrolować wydawane pieniądze i wiedzieć gdzie one idą. I tylko tyle, żeby 
zgodnie z programem dany program realizowany przez poszczególne ośrodki, odpowiadał temu 
czego my potrzebujemy dla naszych mieszkańców. Tylko dlatego jest to, że my będziemy 
wyłaniać ośrodki, w których nasze pary będą mogły dostać dofinansowanie. Natomiast w żaden 
sposób nie będziemy ograniczać dostępu do ośrodków, które wybiorą, ale muszą one spełniać 
jakieś kryteria, które zakłada ten program, muszą być one certyfikowane. My ich nie 
certyfikujemy, ale musimy też wskazać miejsca, w których będzie się można leczyć.   

Pani radna mówiła o tym, że trudno mówić o statystykach, łatwiej mówi się 
o poszczególnych osobach. Zanim zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, rozmawialiśmy 
z różnymi osobami, które zajmują się po pierwsze leczeniem niepłodności metodą in vitro, ale 
też z tymi, które korzystały z tej metody. Konsultowaliśmy sprawy Konina z ośrodkami, które 
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w największej mierze zajmują się pacjentami konińskimi, czyli z Profesorem Leszkiem 
Pawelczykiem, kierownikiem Oddziału Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, 
ginekologiczno-położniczego Szpitala Klinicznego, uniwersyteckiego poznańskiego, 
z konińskimi lekarzami, żeby też zobaczyć jaka jest skala problemu, jak wiele mieszkańców, 
mieszkanek Konina trafia do tych ośrodków, jak wiele pacjentek jest kierowanych przez 
konińskich ginekologów, bo oni są lekarzami pierwszego kontaktu dla naszych pacjentek, 
do kolejnych ośrodków. Jak duża jest to skala osób przygotowywanych do tej metody, bo tak 
jak Pani radna powiedziała, to jest metoda ostatniego wyboru, to jest tam gdzie wszędzie inne 
metody zawiodły, gdzie nie ma innej możliwości. Dokonuje się tego wyboru, jest to procedura 
dość kosztowna, długotrwała i nie dla wszystkich. Ale jakby chcemy żeby wszyscy ci, którzy 
będą mogli się według tych kryteriów zawartych w projekcie programu zakwalifikować, żeby 
mogli uzyskać dofinansowanie z budżetu miasta Konina. Natomiast na pewno nie jako 
powierzenie zadania ośrodkowi leczniczemu.” 

 
O głos poprosił radny Zenon Chojnacki Wiceprzewodniczący Rady. Powiedział, cytuję: 

„Wracając do kazusu Częstochowy, tam akurat ten program jest obliczony na 100 tys. zł 
rocznie. Biorąc pod uwagę proporcje, to oczywiście ten nasz jest bardzo drogi, ale nie w tym 
rzecz wydaje mi się, bo tutaj jakby pieniądze nie są tym ostatecznym kryterium i nie powinny 
być tym ostatecznym kryterium, kiedy mówimy o człowieku, bo to jest już rzecz dla nas 
wszystkich oczywista. Natomiast skala i zaproponowany program jest jakby na wyrost, chociaż 
może takie są potrzeby.  

Szanowni Państwo, ja generalnie wtedy, kiedy mówimy o ochronie zdrowia, zawsze 
opowiadałem się za programami takimi bardzo ogólnymi. Myślę, że fantastyczną sprawą 
byłoby stworzenie takiego gminnego programu ochrony zdrowia. Bo wtedy kiedy będziemy 
sobie tak wybierać poszczególne segmenty, to ktoś może nas posądzić o to, że zwyczajnie 
lobbujemy na rzecz, no np. zaproponujemy program leczenia, nie wiem implantów dla 
wszystkich mieszkańców Konina. Fajny program, no fajny, tylko ktoś będzie pytał, 
przepraszam czy masz kogoś w rodzinie kto jest stomatologiem?  

Dlatego też uważam, że należy oczywiście łożyć pieniądze na ochronę zdrowia, 
natomiast nie możemy stosować takiej bym powiedział polityki dyskryminującej inne osoby, 
które mają równie ważną potrzebę.  

Opowiedziałbym się np. za stworzeniem z budżetu programu, który pomagałby 
w leczeniu dzieci chorych na nowotwory złośliwe. Jestem nauczycielem, bardzo często mam 
zajęcia z dziećmi, które na takie choroby chorują. Muszę przyznać, że takim dzieciom też by 
należało pomóc. 

Także pewnie tych potrzeb znajdziemy całe mnóstwo, nie musimy wymyślać, bo one 
po prostu są. 

Szanowni Pastwo, nie chcę posądzać Pana profesora, który od strony merytorycznej 
opracowywał ten program, ale przecież doskonale wiemy, że Pan profesor jest pracownikiem 
firmy, która tego rodzaju zabiegi wykonuje, w związku z tym jest żywotnie zainteresowany, 
żeby gminy takie programy przygotowywały, wprowadzały i za nie płaciły.  

Pozwoliłem sobie wejść na stronę ministerstwa, żeby sprawdzić kto jest głównym 
beneficjentem, kto przede wszystkim otrzymuje pieniądze z tego programu. 95% to są 
oczywiście prywatne kliniki i ja tutaj nie mam nic przeciwko temu, że to są prywatne, natomiast 
od razu można sobie, każdy może sobie wnioski z tego wyciągnąć.  

Oczywiście zapłodnienie in vitro jest, oczywiście jest to sprawa kontrowersyjna, ale nie 
o tych kontrowersjach jakby, mentalnych czy etycznych chcę w tym momencie mówić, tylko 
o takich, które myślę, że trafiają do każdego. To nie jest program leczenia niepłodności, bo po 
tych zabiegach, czy mężczyzna, czy kobieta nie stają się płodni, nadal są bezpłodni. Raczej 
należałoby mówić o hodowli zarodków. Jeśli kogoś to sformułowanie w tym momencie jakoś 
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tam wzburzyło, to chce powiedzieć, że w opracowaniu przygotowanym przez Państwa właśnie 
takie sformułowanie jest i się hoduje zarodki ludzkie.  

W tym samym opracowaniu mówi się o przechowywaniu zarodków o prawidłowym 
rozwoju. A co z zarodkami o nieprawidłowym rozwoju, co wtedy?  

Szanowni Państwo, w tym momencie wchodzimy w eugenikę, to jest czysta eugenika. 
Pytanie czy chcemy to brać na własne sumienia? Każdy ma swoje sumienie, może to po 
swojemu ocenić. Przy rozmnażaniu ginie w ogóle około 40% zarodków, to są takie podstawowe 
rzeczy.  

Wiemy doskonale, że ten zabieg jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia kobiety, dla 
dziecka, ale bym powiedział, każdy ma prawo ryzykować z własnym zdrowiem jak chce. I co 
do tego, nikogo na siłę bym nie przekonywał, żeby szczególnie ratował swoje zdrowie, chociaż 
pewnie taka dobra rada się każdemu należy. 

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że od lipca 2013 roku, czyli od momentu kiedy 
ten program zaczął działać, z tego programu, to są dane z 2015 roku, dlatego będą się różnić 
z tym o czym mówił Pan przed momentem, z tej metody skorzystało 14.300 par, w tym czasie 
urodziło się 1635 dzieci. Ja szybko tak policzyłem, to skuteczność wynosi 11,43%.  

Oczywiście te dane podawane oficjalnie, ja bym z tymi danymi nawet nie dyskutował, 
na poziomie 30%. Powtarzam, gdyby się urodziło nawet jedno dziecko, to uważam, że to jest 
sukces, natomiast zadaję jakby kolejne pytanie. 

Tutaj już Pani przewodnicząca wspomniała o metodzie zwanej naprotechnologią, 
skuteczność tej metody wynosi 60%, przy 30% jeśli chodzi o in vitro. Ta metoda jest co 
najmniej 2,5-raza tańsza, dwukrotnie bardziej skuteczna. Zatem jeśli rzeczywiście chcemy 
pomóc osobom, a powinniśmy, które mają problem z zajściem w ciążę, to myślę, 
że powinniśmy wybrać tą metodę, która jest bardziej skuteczna i tańsza, żeby mogło z tej 
metody skorzystać więcej osób.  

Szanowni Państwo, mam przed sobą listę tych podmiotów, które realizują ten program. 
I tak ja wspomniałem, na 31 ośrodków, tak naprawdę, tak jak wspomniałem, 95% to są ośrodki 
prywatne. W momencie kiedy zaprzestano finansowania publicznego po prostu te ośrodki 
padną. Ja sobie zadaję pytanie, czyj tak naprawdę interes w tym momencie chcemy 
reprezentować.” 

 
Kolejno głos zabrał radny Piotr Korytkowski. Powiedział, cytuję: „Ja będę mówił za 

siebie, bo jest to jeden z tych tematów, który jest tematem takim bardzo subiektywnym i tak to 
należy oceniać i on należy do tych tematów wrażliwych, gdzie nawet w Sejmie są podziały 
wewnątrz ugrupowań, które wydawałoby się mają określony światopogląd.  

Powiem w ten sposób, przede wszystkim chciałem podziękować inicjatywie 
Nowoczesnej za to, że w całej Polsce mówienie o potrzebie in vitro jest podtrzymywane. Gdyż 
działania aktualnie Rządu, który wygasił ten program, spowodowały, że temat pojawiałby się 
być może w rozmowach w rodzinach, czy wśród kobiet idących do ginekologa. 

Natomiast w tej chwili ten temat żyje i on jest w przestrzeni publicznej w skali całego 
kraju i rzeczywiście w samorządach na ten temat się mówi. Mówi się w samorządach, ale 
w samorządach, trzeba na to zwrócić uwagę, w samorządach dużych, takich, które dysponują 
określoną populacją mieszkańców, gdzie szacowanie dotyczące potrzeb takowych dla danego 
samorządu jest w jakiś sposób możliwe do uzyskania. W samorządach, które dysponują 
odpowiednimi placówkami służby zdrowia, placówkami gdzie takowy program może być 
przeprowadzony. I myślę, że takowe samorządy być może będą wygrane, ale tu jedno jest 
wątpliwe pytanie, czy to, że my jako samorząd podejmiemy taką decyzję dotyczącą 
finansowania programu in vitro ze środków budżetu miasta, będzie to działalność zgodna 
z prawem? Musimy tu mieć 100% pewności i ja takiej pewności jeszcze tydzień przed 
głosowaniem, które odbędzie się w środę, nie mam. Będę zgłębiał ten temat z prawnikami 
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i myślę, że tutaj i prawnicy Urzędu Miejskiego będą szli nam z pomocą, gdyż naprawdę przez 
Polskę, to czy samorządy mogą finansować takie zadanie, niestety w tej chwili się przetacza. 
My jesteśmy jednym z pierwszych samorządów, który do takiego tematu doszedł, do tego 
etapu. Jeszcze żadne miasto, oprócz Częstochowy, Łodzi, być może jeszcze kilku, których nie 
znam, wiem, że kujawsko-pomorskie jest bardzo zaawansowane na razie w zbieraniu 
podpisów. I dzięki temu, że tutaj inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców naszego miasta 
jest ustalona na bardzo niskim poziomie, czyli 200 głosów wystarczy zebrać, żeby taką 
inicjatywę uchwałodawczą wnieść, ma to miejsce już teraz. Gdzie indziej ten pułap jest 
znacznie wyższy i dlatego też być może ten temat aktualnie może jest troszeczkę przesunięty i 
będzie później realizowany. Dlatego też pewnie będą się przyglądać nam, co my zrobimy z tym 
tematem. 

Ja muszę mieć pewność, że pod względem prawnym, a jesteśmy odpowiedzialni za to, 
że pieniądze, które są wydatkowane, muszą być wydatkowane zgodnie z prawem.  

Jeszcze jedna rzecz. Tutaj przewodniczący Chojnacki powiedział, że to jest jakby poza 
sferą samorządu. Właśnie trzeba zwrócić na to uwagę, czy po wprowadzeniu tego programu 
miasto, samorząd uzyska pewien efekt, efekt swoich działań. Jeżeli rzeczywiście program 
będzie realizowany, to jak Pan przewodniczący powiedział, że 11% jest szans powodzenia, jest 
to jakiś procent. Natomiast myślę, że leży to zadanie akurat w gestiach samorządu, bo jest 
zapisane tak, że rzeczywiście samorząd gminy powinien dbać o to, powinny leżeć sprawy 
ochrony zdrowia, co prawda na zasadzie profilaktyki, ale i Panie przewodniczący związanej ze 
wspieraniem rodzin, bo jest to w pewnym sensie wsparcie rodziny, która chce mieć dziecko, 
a jego nie może mieć, bo wyczerpała wszystkie, tak jak tutaj mówiliśmy, kolejne etapy 
związane z dochodzeniem do tego, aby dziecko pojawiło się w rodzinie. Jest to element 
wspierania rodziny. 

Ja mam tylko ten jeden element, dotyczący tego, czy jest to zgodne z prawem. 
I drugi element jest taki, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie w tej chwili Szanowni 

Państwo wygospodarować, już jesteśmy na etapie tworzenia budżetu na rok 2017, czy jesteśmy 
w stanie wygospodarować te założone pieniądze, które tutaj Państwo nam w tej inicjatywie 
uchwałodawczej wnieśli, żeby takowy program mógł być realizowany.  

Na dzisiaj powiem tak, ja osobiście na razie jeszcze tego nie wiem, mam tydzień, mało 
czasu.” 

 
M. Kosińska powiedziała: „Żeby się Państwu nie utrwaliło to 11%, 31%, to są dane 

oficjalne Ministra Zdrowia zakończonego programu leczenia niepłodności, tego narodowego 
programu. Skuteczność metody to 31% nie 11% i w porównaniu z innymi krajami europejskimi 
kliniki polskie są konkurencyjne, ponieważ tą skutecznością wykazują się dużo większą niż 
inne kliniki europejskie. To jedno. 

Drugie, ma Pan wątpliwości Panie radny, jeśli chodzi o podstawę prawną, one są 
zawarte w uchwale, to po pierwsze. Drugie, ponieważ przeprowadzane były te projekty już 
przez inne samorządy, nigdy przez regionalne izby obrachunkowe nie były kwestionowane te 
wydatki, więc można mieć domniemanie, graniczące z pewnością, że mieszczą się w granicach 
prawa. Ponieważ ta podstawa, którą przytaczamy dokładnie definiuje jakie są zadania 
samorządu, ale jakie też są zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych. I one doskonale mieszczą się w tym, że może samorząd miasta Konina 
takie środki wydatkować.  

Co więcej, patrząc na samorząd częstochowski, który ma tą wieloletnią już praktykę 
w dofinansowywaniu zabiegów in vitro, oni nie zaprzestali tego dofinansowania nawet wtedy, 
kiedy działał narodowy program leczenia niepłodności metodą in vitro. 100 tys. zł, które 
rocznie przewidywał ten projekt, za to przeprowadzono 33 procedury w latach 2012-2014, 
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z czego skuteczność projektu częstochowskiego, co macie również Państwo zapisane w naszym 
programie, stanowiła 30%, urodziło się 12 dzieci, w tym dwoje z ciąży bliźniaczej.  

Leczenie pozaustrojowe jest metodą terapeutyczną, bo leczenie niepłodności Panie 
radny kończy się urodzeniem dziecka, bo nie ma innej możliwości, np. kiedy kobieta ma 
niedrożne jajowody, nie ma absolutnie, żadna naprotechnologia, ani inne czary nie spowodują, 
że będzie mogła w naturalny sposób urodzić dziecko. Niestety nie zawsze można udrożnić 
jajowody i opierajmy się na medycynie i na tym co Światowa Organizacja Zdrowia mówi 
o leczeniu niepłodności metodą in vitro.  

Natomiast, jeżeli ktoś ma wątpliwości natury moralnej, to po prostu tej metody nie 
zastosuje, zwyczajnie. I jeżeli myślimy, że działamy dla części tylko wybiórczej mieszkańców 
i mieszkanek Konina, to jest tak z każdym wydatkiem miasta. Jeżeli robimy drogę na osiedlu 
Niesłusz, to robimy ją dla mieszkańców Niesłusza i nie zastanawiamy się nad tym, czy ktoś 
inny będzie z tej drogi korzystał. Jeśli wydatkujemy środki z budżetu miasta Konina na leczenie 
in vitro w rodzinach, których ta niepłodność dotknęła, po prostu chcemy tym rodzinom pomóc.” 

 
Radna E. Streker-Dembińska: „Ja bym bardzo prosiła, żebyśmy uniknęli tej dyskusji 

pseudomedycznej i również z granic etyki, bo to jest zupełnie inny temat, inna dyskusji i tak 
jak Pan radny powiedział, mamy swoje sumienia, każdy ma swoje sumienie, każdy ma swoją 
wiedzę. Ja miałam okazję wielokrotnie przysłuchiwać się różnym konferencjom, 
wypowiedziom różnych ekspertów i specjalistów na ten temat, ale przy dzisiejszym projekcie, 
który skutkować ma decyzją o tym, czy Miasto ma wyasygnować określoną kwotę na ten cel, 
przede wszystkim myślę, że musimy mieć rozpoznane bardzo szczegółowo, tzn. opinie radców 
prawnych co do podstaw prawnych. I tu trzeba się zainteresować jak to nasi koledzy zrobili 
w innych samorządach, ale póki co metoda in vitro nie jest zabroniona. W związku z tym my 
nie mówimy o tym czy ją wprowadzać, czy nie wprowadzać. Jest 50 klinik prywatnych, które 
tą metodę stosują. Te kliniki niezaprzestaną swojej działalności przez to, że skończył się 
program rządowy. One są bardzo konkurencyjne i świadczyć będą usługi dla mieszkanek całej 
Europy, a może i dalej. 

W związku z tym ja bym się nie obawiała tego, czy prywatne kliniki będą funkcjonować 
czy nie, moje ukierunkowanie problemu idzie w taką stronę. Dzisiaj są rodziny, są pary, które 
stać na stosowanie tej metody i żeby nie wiem jakie były przeszkody, póki ta metoda prawnie 
nie jest zabroniona te pary z tej metody skorzystają.  

My dzisiaj rozmawiamy w jaki sposób pomóc osobom, które przerwały to 
postępowanie, których nie stać na dokończenie takich procedur, bądź chciałyby takie procedury 
rozpocząć, ale ich warunki materialne, finansowe na to nie pozwalają. I w takim kontekście 
chciałbym abyśmy rozmawiali o pomocy dla konkretnego mieszkańca, dla konkretnej pary, 
w celu zrealizowania swojego marzenia o posiadaniu dziecka.” 

 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. Wanjas powiedział: „To co 

powiedziała Pani Przewodnicząca nijako podsumowuje dzisiejszą naszą dyskusję.” 
 
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady radny Z. Chojnacki: „Takie sprostowanie 

odnośnie tych 11%, ja liczyłem to na podstawie danych z ministerstwa. Od razu zauważyłem 
i od razu to powiedziałem, zresztą kolega może przeliczyć jak wygląda skuteczność tej metody, 
powiedziałem, że skuteczność tej metody wynosi około 30% też. Natomiast wg danych 
z ministerstwa ona wynosi mniej, czyli wynosi 11%,ale potwierdzam, takie są opracowania, 
które mówią o 30% skuteczności.  Za chwileczkę podam dane, bo na tyle jestem przygotowany, 
żeby podać źródło, to nie ulega wątpliwości.  

A propos wątpliwości prawnych, Rada Miasta Szczecina przyjęła właśnie tego rodzaju 
uchwałę o finansowaniu zapłodnienia in vitro ze środków miejskich. Ta uchwała została 
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przyjęta kilka lat temu i nie jest realizowana właśnie ze względów prawnych. Warto to 
sprawdzić, znam ten temat bardzo dobrze. 

Szanowni Państwo, powiem w ten sposób, jeśli rzeczywiście chcemy, żeby kobiety 
miały szansę urodzić dziecko, żeby w rodzinach rodziły się dzieci, to ja proponuję 
przekierowanie tych pieniędzy na metodę, która jest jak powiedziałem dwa razy bardziej 
skuteczna, czyli na naprotechnologię. Nie ma dylematów moralnych, nie będziemy musieli 
o tym dyskutować, a kobiety… Dlaczego mamy wybierać metodę gorszą, kiedy mamy lepszą?” 

 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych poprosił radnych 

o nieocenianie metod i nie mówienie o własnych odczuciach. 
 
Kontynuując radny Z. Chojnacki: „To nie są moje badania, moje odczucia, tylko to są 

dane oficjalne. Ja oczywiście źródła podam jak sobie osoby życzą.  
Ja na tym bym zakończył. Nie uciekałbym też od myślenia kategoriami etycznymi, 

ponieważ nie możemy sumienia zostawić przed… Skuteczność tej metody, gdybyśmy tak 
policzyli i gdybyśmy znali troszeczkę procedurę, chcę powiedzieć, że to jest przedmiot moich 
studiów m.in., 5 lat to studiowałem na uniwersytecie, wiem o czym mówię, skuteczność tej 
metody wynosi 4%, jeśli chodzi o zarodki pozyskane po hiperstymulacji hormonalnej. Ale jeśli 
ktoś chce, możemy o tej metodzie porozmawiać, o metodzie homogenicznej, heterogenicznej, 
itd. i z tym związanych zagadnieniach. Oczywiście to nie jest czas, żeby w tym momencie tak 
drobiazgowo roztrząsać metodę. Służę wiedzą ewentualnie, dziękuję uprzejmie.” 

 
Radny W. Wanjas powiedział, cytuję: „Doskonale wiemy o tym, że każde uratowane 

życie, chociaż jedne, jest bardzo ważne i bezcenne, bo nie ma ceny na uratowanie życia. I myślę, 
że tu tak samo musimy podchodzić do sprawy nowonarodzonego. Każde nowe życie, które jest 
pozyskane poza normalną drogą i można dać ku temu szansę jest też bezcenne. Ale tak jak 
mówiliśmy, jest to do zrobienia, ale trzeba, jak już tutaj padały głosy, ponieważ ja cały czas 
mam przed sobą zbiór prawa samorządowego i póki co Pani Moniko, Pani doskonale wie, bo 
była Pani radną, że w tej chwili ustawa i art. 7 nie daje nam wprost takich możliwości, żebyśmy 
to robili. Dwa punkty, które sobie zaznaczyłem, które ewentualnie można by, to jest ochrona 
zdrowia, nie do końca tu tak jest, natomiast punkt 16 art. 7 mówi jasno i wyraźnie, że mamy 
zaspokajać zbiorową politykę prorodzinną, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki 
socjalnej, medycznej i prawnej. Czyli już tu wchodzimy w drugi etap i tam bez względu na to 
jaki jest status materialny, daje nam ustawa o samorządzie takie prawo.  

Ale to, że dziś się zajęliśmy, to co Pan przewodniczący mówił, że się zajęliśmy i chcę 
Państwa zapewnić, że na pewno na dzisiejszym posiedzeniu Komisji ta sprawa się nie 
zakończy.  

Aczkolwiek mam serdeczną prośbę do wszystkich Państwa radnych, ponieważ nie 
mamy wystarczającej wiedzy, ja to mówię jako Przewodniczący Komisji Rodziny, nie mamy 
wystarczającej wiedzy na to, żeby podjąć uchwałę, która będzie w pełni skuteczna, bo nie chcę 
żebyśmy podejmowali uchwałę tylko po to, żeby ktoś nam mówił, że brawo, klaskał, podjęli 
uchwałę. Nie, nie może być tak jak powiedział Pan przewodniczący Chojnacki, że my dzisiaj 
podejmiemy uchwałę, która będzie rzucona na półkę, dlatego że jest prawnie nieskuteczna. 

Dlatego chciałbym, bo my musimy jakoś ten temat podsumować, abyśmy dzisiaj, 
głosują członkowie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, podjęli taką decyzję, że przenosimy 
rozstrzygnięcie tego projektu uchwały do sesji. Jeżeli uda nam się wypracować metody prawne 
i to, że dostaniemy odpowiednią wiedzę, zarówno od prawników miejskich, bądź innych, że 
jest to metoda, która dopuszczalna jest przez prawo samorządowe, gdzie samorząd ma prawo 
do korzystania z tego. Jest czas do środy, żebyśmy nad tym procedowali. Jeżeli nie, są inne 
metody. Póki co pierwsze, co mi przychodzi do głowy, że wystąpimy na pewno, bez względu 
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na to jakie będzie rozwiązanie, o tym co powiedziałem przed chwilą, wystąpimy jeszcze raz do 
Rządu i do wszystkich tych o to, żeby przywołać ich, do Ministra Zdrowia, przywołać ich do 
powrotu tej opieki. Jeżeli to nie będzie skuteczne, to my i tak nie przestaniemy procedować 
swojego samorządowego prawa. O tym chcę wszystkich Państwa zapewnić.” 

 
Głos zabrał J. Kosakowski: „Ja bardzo dziękuję, że dzisiaj został ten temat podjęty. 

Bardzo się cieszę, że Państwo mówią o tych wątpliwościach, bo to tylko świadczy, że Państwo 
bardzo profesjonalnie podchodzą do tego tematu i ten temat w moim przekonaniu ma szansę 
zostać jakby rozważony.  

Ze swojej strony chciałbym jakby dodać jedynie, że Nowoczesna dysponuje siecią 
ekspercką, również kontaktami w zakresie stworzonego tego programu i bardzo bym prosił, 
jeżeli takie wątpliwości są, Państwo macie konkretne pytania dotyczące tego programu, 
konkretne wątpliwości, o skierowanie tych pytań do nas, czy to w formie mailowej, czy 
jakiejkolwiek innej i ja się zobowiązuję, że na wszystkie pytania profesjonalnie Państwo 
uzyskają odpowiedź. Bardzo dziękuję.” 

 
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych stwierdził, że sprawa na sesji 

zostanie ostatecznie rozstrzygnięta. 
 
Radny Z. Chojnacki zgłosił wniosek formalny o odrzucenie projektu uchwały.  

W związku z wątpliwościami ustalono, że Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 
w głosowaniu zajmie stanowisko w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Konina w latach 2017-2019. 

 
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych w głosowaniu: 4 głosy „za”, 4 „przeciw” przy 

1 „wstrzymującym się” nie zajęła stanowiska do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
programu profilaktyki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Konina w latach 2017-2019. 

 

 

 

Ad 2. Rozpatrzenie: 

a) projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 
2017-2020 (druk nr 438); 

b) projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok (druk 
nr 439). 

 

Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 (druk nr 438) oraz projektu uchwały w sprawie 
uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok (druk nr 439). 

 
 
Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Panią Olgę Skrzypską - 

Kierownika Wydziału Budżetu. 
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Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta 
Streker- Dembińska, cytuję: „Pytanie moje jest związane z finansowaniem oświaty. Bardzo 
proszę o udzielenie odpowiedzi, czy środki przeznaczone i deklarowane z subwencji 
oświatowej wystarczą na sfinansowanie zadań oświatowych w całości tak jak pani minister 
sprawdziła to i wyliczyła dla samorządu w Częstochowie? Bez kontekstu w ogóle czy starczy, 
bo podobno starcza, więc bardzo proszę o analizę.” 

 
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir Lorek, cytuję: „Poproszę Pana skarbnika, żeby 

Państwu odpowiedział. Natomiast proszę Państwa, Państwo pełnicie tą funkcję nie jedną 
kadencję, ale i dłużej, i myślę, że Państwo zawsze wiecie o tym, że jest subwencja gminna 
i subwencja powiatowa. Subwencja powiatowa, był taki moment, że ona wystarczała w 100% 
i nawet zostawało trochę na zadania powiatowe, czyli szkoły ponadgimnazjalne. Natomiast 
subwencja gminna, czyli szkoły podstawowe i gimnazja, przedszkola jako dotacja, bo 
wcześniej była subwencja dotycząca dzieci niepełnosprawnych i dalej to jest. Ale jeszcze mamy 
dotację, to jest część budżetu placówek oświatowych w tym zakresie.”  

 
Głos zabrał z-ca skarbnika Kazimierz Lebioda, cytuje: „Panie przewodniczący ja już 

zacznę od roku 2016, gdzie już praktycznie mamy budżet dopięty w oświacie. Może powiem 
od razu o brakujących środkach. W gminie zabraknie nam 19.200.000 zł, natomiast w powiecie 
7.676.000 zł, razem to jest 26.886.000 zł. Jeżeli chodzi o plan na rok 2017, który jest zawarty 
w projekcie budżetu, zabraknie nam w gminie, tylko tutaj jest nieuwzględniona dotacja, która 
nam przyjdzie z budżetu państwa na przedszkola, to jest kwota 3.600.000 zł. Oczywiście plan 
jest lekko powiedzmy zaniżony, gminie zabraknie prawie 15 mln zł, w powiecie natomiast 
prawie 8 mln zł. Oczywiście, że to wszystko mówię bez przedszkoli, ponieważ przedszkola to 
są zadania własne gminy i o tym w ogóle nie mówimy.”  

 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Ja bym 

chciał zapytać Panią kierownik. Na początku Pani wspomniała o dotacji od Pana Ministra 
Finansów, czy ona wynika z łaskawości, czy ona wynika z dodatkowych zadań jakie będą nas 
czekać? Bo nie przypuszczam, żeby ktoś liczył, że jak nie ma inflacji, żeby to nam jakoś 
korygowało tą sumę?   

Drugie pytanie, czy w tym budżecie mamy również przyjęta jakąś poprawkę na odprawy 
dla nauczycieli, dla personelu techniczno-administracyjnego, obsługi szkół? Bo taka poprawka 
w ciągu roku będzie bardzo prawdopodobna i konieczna i to to będzie poważna poprawka.”  

 
Głos zabrała Kierownik Wydziału Budżetu Olga Skrzypska, cytuję: „Jeżeli chodzi o ten 

wzrost naszego udziału w podatku od osób fizycznych, więc my jako gmina otrzymujemy 
37,67% udziału w tym podatku z budżetu państwa. Jest to szacunek Ministra Finansów. 
Minister Finansów zawsze wylicza to w oparciu o rok bazowy, czyli rok poprzedni, czyli dane 
do wyliczenia tej wielkości wziął na podstawie roku 2015, wykonanie z 2015 roku. Aczkolwiek 
zarzeka sobie, że jest to taki wstępny szacunek i wielkości mogą ulec zmianie po ustawie 
budżetowej. Zdarza się, że jest korygowane, ale w zeszłym roku nie było korekty, nie jeżeli 
chodzi o PITy. Ten wzrost jest tak duży zarówno w części gminnej jak i powiatowej, tym 
samym procentem.” 

   
Głos zabrał z-ca skarbnika Kazimierz Lebioda, cytuję: „Otóż nie przewidzieliśmy 

kwoty w budżecie oświaty na ewentualne odprawy. Jeżeli takowa konieczność zaistnieje 
oczywiście wprowadzimy ją w odpowiednim czasie w trakcie roku. Nie możemy Panie radny 
brać kredytu, ponieważ kredyt już jest zaplanowany w wysokości 13.450.000 zł. Tutaj Pan 
przewodniczący mówił o wskaźniku obsługi zadłużenia, że jest bardzo niski. W 2017 
oczywiście tak, natomiast trzeba patrzeć na lata następne i tam niestety ta luka jest minimalna.”  
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Głos zabrał radny Zenon Chojnacki, cytuję: „Jeden wskaźnik mnie tu jakoś szczególnie 
mocno interesuje, inwestycje, jaki to jest procent naszego budżetu? 10% czyli to jest około 
46 mln zł.”  

 
Głos zabrał radny Witold Nowak, cytuję: „Ja chciałem zapytać przy planowaniu 

budżetu jednostek, jeśli chodzi o koszty, są jakieś wytyczne ze strony miasta?” 
 
Głos zabrał z-ca skarbnika Kazimierz Lebioda, cytuję: „Były założenia Pana prezydenta 

do projektu budżetu, jednostki miały utrzymać się, jeżeli chodzi o koszty, na poziomie roku 
bieżącego.”  
 

Więcej uwag nie było.  
 
Przystąpiono do zgłaszania wniosków do budżetu na 2017 r.  

 
Radna Elżbieta Streker-Dembińska  

 
1. Dofinansowanie wniosków organizacji pozarządowych – 100.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
 
Komisje przyj ęły wniosek jednomyślnie – 9 głosami „za”.  
 
2. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniem do leczenia 

marihuaną leczniczą – 20.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje przyj ęły wniosek jednomyślnie – 9 głosami „za”.  
 
Radny Wiesław Wanjas 
 
1. Modernizacja parku w Laskówcu –500.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje przyj ęły wniosek jednomyślnie – 9 głosami „za”.  
 
2. Budowa parkingu po dawnej Szkole Podstawowej Nr 5 –150.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje przyj ęły wniosek jednomyślnie – 9 głosami „za”.  
 
3. Budowa fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka – 60.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje przyj ęły wniosek jednomyślnie – 9 głosami „za”.  
 
Radny Janusz Zawilski 
 
1. Zakup sprzętu dopomagającego jednostki KM PSP – 150.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje w głosowaniu: 2 głosy „za”, 7 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się” 
nie przyjęły wniosku 
 
2. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej –500.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje przyj ęły wniosek jednomyślnie – 9 głosami „za”.  
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Radna Urszula Maciaszek 
 

Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 – 70.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa.  
Komisje przyj ęły wniosek jednomyślnie – 9 głosami „za”.  
 
Radny Piotr Korytkowski 

 
Budowa ulicy Daliowej i ulicy Piwoniowej – 1.200.000 zł 

- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje przyj ęły wniosek jednomyślnie – 9 głosami „za”.  
 
Radny Witold Nowak 
 

Sfinansowanie przebudowy rozbiórki wejścia MDK – 400.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje przyj ęły wniosek jednomyślnie – 9 głosami „za”.  
 
Radny Mirosław Bartkowiak 
 
    Dokończenie budowy ścieżki nad jeziorem Zatorze – 150.000 zł 
 - źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje przyj ęły wniosek jednomyślnie – 9 głosami „za”.  
 
Radny Zenon Chojnacki 
 
1. Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie –
200.000 zł  
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje w głosowaniu: 4 głosy „za”, 5 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się” 
nie przyjęły wniosku. 
 
2. Remont placu przed garażami mieszkańców przy ulicy Przemysłowej 5 – 50.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje w głosowaniu: 3 głosy „za”, 6 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujących się” 
nie przyjęły wniosku. 
 
3. Sfinansowanie godnego pochówku dzieci, zmarłych w okresie prenatalnym, a których 
pochówkiem nie zajęła się rodzina. Wyznaczenie niewielkiej kwatery na cmentarzu 
komunalnym – 10.000 zł 
 - źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje przyj ęły wniosek jednomyślnie – 9 głosami „za”.  
 
Radna Anna Kurzawa 
 
1. Doświetlenie przejścia dla pieszych, znaki oświetlenia, znaki aktywne ulica Jana 
Pawła II – 10.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje przyj ęły wniosek – 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym”  
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2. Rewitalizacja placu w postaci wymiany chodnika ul. Sosnowa nr. dz. 61/41 – 40.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje w głosowaniu: 2 głosy „za”, 6 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” nie przyj ęły 
wniosku. 
 
3. Nr działki 32/102 32/104 budowa chodnika ul. 11 Listopada 14a ul. 11 Listopada 16 – 
15.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
Komisje przyj ęły wniosek – 5 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych”.  
 
 
 

Komisja Edukacji,  Kultury i Sportu, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz 
Komisja Praworządności na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2016 roku pozytywnie 
zaopiniowały projekt budżetu Miasta Konina na 2017 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2017-2020 z uwzględnieniem przyjętych przez Komisje wniosków.  

 
Opinia Komisji stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
 
Ad 3. Sprawy bieżące 
 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny, Kultury i Sportu, cytuję: „Zwróciła się 
do nas fundacja imieniem Piotra Janaszka „Podaj Dalej” z taką prośbą: „Zwracamy się z prośbą 
o wsparcie inicjatywy przyłączenie się do akcji likwidowania barier architektonicznych 
w Koninie.” Bardzo serdecznie Państwa proszę, bo to jest apel fundacji „Podaj Dalej”, 
że spotkanie tych wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w poszukiwaniu tych barier, to jest 
8 grudnia o godz. 12.00 przy siedzibie fundacji „Podaj Dalej” ulica Południowa. I z tego co Pan 
Maciek Wiatrowski - pomysłodawca projektu – przedstawił, będą utworzone trzy grupy, które 
udadzą się w trzy różne kierunki miasta i stamtąd powstanie jeden wspólny komunikat 
o barierach jakie mają niepełnosprawni.” 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
 
Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 
 
 

Przewodniczący 
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

 
Wiesław WANJAS 

 
 

Przewodniczący Komisji Praworządności 
 

Janusz ZAWILSKI 
 

Protokołowała 
I. Różańska 


