
BR.0002.2.4.2017 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/2017 

 

z obrad XXXIII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 27 marca 2017 roku 

 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6. 
_______________________________________________________ 

 

 

Sesja trwała od godz. 13.00 do godz. 13.30. 

 

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina Józef 

NOWICKI, Zastępca Prezydenta Miasta Konina Sławomir  LOREK, Sekretarz Miasta Marek 

ZAWIDZKI, Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, kierownicy Wydziałów Urzędu 

Miejskiego, dyrektorzy i  prezesi podległych jednostek organizacyjnych miasta i spółek 

miejskich oraz dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 

 
Otwarcia XXXIII Sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) - dokonał 

Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny WIESŁAW STEINKE.  

 

Powitał wszystkich uczestniczących w sesji.  

 

Poinformował, że sesja zwołana jest na wniosek Prezydenta.  

 

Dalej stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania uchwał. Nieobecni byli radni: Karol Skoczylas, Sławomir Lachowicz, Tomasz 

Andrzej Nowak. 

 

Na sekretarza obrad sesji Przewodniczący Rady wyznaczył radnego Sebastiana 

Góreckiego.   

 

Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji przesłał 

radnym wniosek Prezydenta Miasta o zwołanie sesji, ustalony porządek obrad wraz 

z materiałami. Stwierdził, że realizowany będzie następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji o zmianę granic Miasta Konina (druk nr 502). 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 

dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (druk nr 508). 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 

31 sierpnia 2019 r. (druk nr 509). 

5. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Konina. 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji. 

 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Konina 

(druk nr 502). 
 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały – druk nr 502 – oraz pozostałe 

załączniki radni otrzymali drogą elektroniczną. Dalej poprosił o zabranie głosu Józefa 

NOWICKIEGO Prezydenta Miasta Konina celem omówienia projektu uchwały. 

 

Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI powiedział, cytuję: „Szanowni Państwo, 

przedstawiamy dzisiaj Radzie bardzo bogaty materiał przygotowany na okoliczność zamiaru 

dokonania zmian granic administracyjnych naszego miasta, także granic powiatu. Jest to 

podyktowane głównie, przepraszam że użyję takiego słowa, ale nie do końca normalnym 

stanem, kiedy część dróg w naszym mieście przebiega w granicach miasta Konina, a część tej 

samej drogi przebiega w granicach gminy Stare Miasto. Podobnie jest w przypadku naszej trasy 

Europejskiej, podobnie jest z przebiegiem przeprawy przez Wartę, która również w części tego 

przebiegu jest na terenie gminy Stare Miasto.  

Ale najistotniejszą sprawą, która także jest sprawą bolesną, bowiem ma za sobą również 

konsekwencje natury finansowej, to jest zmiana granic obejmujących nieruchomość, na której 

w tej chwili posadowiona jest lewobrzeżna oczyszczalnia ścieków, bowiem tak to się kiedyś 

zdarzyło, że ta oczyszczalnia została wybudowana na nieruchomości, która jest własnością 

gminy Stare Miasto, a tym samym podatek za tę nieruchomość odprowadzany jest do budżetu 

gminy Stare Miasto. Do czasu, dopóki nie przeprowadziliśmy gruntownej modernizacji naszej 

oczyszczalni ścieków, zarówno lewobrzeżnej, jak i prawobrzeżnej, ten podatek, który każdego 

roku odprowadzaliśmy do budżetu gminy Stare Miasto wynosił ponad 300.000 zł, po 

przeprowadzonej modernizacji wartość naszej oczyszczalni wzrosła o tyle, że w tej chwili ten 

podatek byłby w wymiarze 605.000 zł.  

Zważywszy na fakt, że poza decyzją kiedyś administracyjną, że oczyszczalnia 

posadowiona jest na nieruchomości należącej dzisiaj do gminy Stare Miasto – gmina Stare 

Miasto z naszą oczyszczalnią lewobrzeżną nie ma nic wspólnego. Nieodprowadzane są 

najmniejsze ilości ścieków do tej oczyszczalni, bowiem jakby na ironię jeszcze, kiedy myśmy 

aplikowali o środki zewnętrzne na modernizację tej oczyszczalni, kiedy potrzebne nam były 

RML-y, żeby odpowiednia ich ilość była do uzasadnienia naszej aplikacji, to wówczas gmina 

Stare Miasto podjęła decyzję o tym, że odłączyła od naszej sieci kanalizacyjnej cały Żychlin, 

co jak Państwo sami możecie sobie wyobrazić było dla nas znaczącą komplikacją, bowiem tych 

RLM-ów w tym momencie nam brakowało, na szczęście oddaliśmy w północnej części Konina 

ul. Kazimierską i wszystkie te wykonane prace również związane z kanalizacją sanitarną, co 

pozwoliło nam wypełnić te wymogi, które były nam postawione przez instytucję zarządzającą 

środkami, co do których aplikowaliśmy. 

Na okoliczność tego naszego zamiaru, by dokonać zmiany granic, zostały wykonane 

zgodnie z wymogiem ustawowym odpowiednie czynności ze strony naszego miasta, wszczęta 

została procedura, przeprowadzone również zostały konsultacje społeczne, które jak można 

było się spodziewać w naszym mieście dały wynik pozytywny, bowiem w swojej znakomitej 
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większości mieszkańcy opowiadali się za tym, by dokonać zmiany granic. Podobne konsultacje 

odbyły się w gminie Stare Miasto i jak nietrudno się zorientować, były one korzystne dla gminy 

Stare Miasto, czyli przeciwne zmianie granic. Tym bardziej, że w ankiecie, którą wypełniali 

mieszkańcy gminy Stare Miasto było sformułowane pytanie, czy jesteś za tym, aby do budżetu 

gminy nie odprowadzono ponad 600 tysięcy złotych i by te pieniądze zabrało miasto Konin. 

Oczywiście nikt kto był gotów wypełnić taką ankietę, nie mógłby się zgodzić z tak 

postawionym problemem, bo wyglądało to tak jakbyśmy my czynili jakieś zamachy jako miasto 

na finanse naszej ukochanej zresztą sąsiedniej gminy, którą tak naprawdę bardzo lubimy. 

Również niestety po niewczasie zostały rozpisane konsultacje przez nasz powiat 

ziemski, te konsultacje zostały rozpisane po upływie ustawowego terminu, ich wynik był chyba 

adekwatny do wagi tego problemu, jeśli chodzi o inne gminy powiatu ziemskiego, bowiem  

w konsultacjach ogłoszonych przez Starostwo udział wzięło 218 mieszkańców różnych  gmin, 

z czego większość, 143 bodajże osoby, były przeciwne tym zmianom, z tego 65 osób z gminy 

Stare Miasto. Karykatura tych konsultacji polega na tym, że pozwolono wypowiedzieć się 

mieszkańcom gminy Stare Miasto, a my jako Miasto byliśmy z tych konsultacji wyłączeni.  

Procedura najogólniej jest taka, że po przygotowaniu kompletu materiałów przez 

geodetę miejskiego, przez inne wydziału urzędu, także korzystaliśmy z materiałów naszego 

przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji pod światłym kierownictwem Sekretarza Miasta 

Pana Marka Zawidzkiego zostały wykonane wszystkie czynności, sporządzone wszystkie 

dokumenty, które dziś po uchwaleniu przez Wysoką Radę uchwały w tej sprawie, zostaną 

przekazane do Wojewody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna. Po czym, po 

zaopiniowaniu przez Wojewodę opinię o tym podejmie Rada Ministrów.  

Wysoka Rado, to tak ogólnie informacje o tym, jaka procedura była uruchomiona, jakie 

czynności zostały wykonane. Powiem jeszcze, że w tej sprawie wypowiedział się pozytywnie 

Geodeta Kraju, bo taki mieliśmy obowiązek, by stosowne zapytanie złożyć i również mamy 

dokument, który świadczy o tym, że jeśli gminie Stare Miasto uszczuplone zostaną wpływy 

w wysokości 605.000 zł, które ja osobiście określam jako nienależne pożytki, to gmina ta nie 

będzie musiała otrzymywać pomocy w ramach „Janosikowego”. Więc z taką sytuacją nie 

będziemy mieli do czynienia, bowiem to uszczuplenie będzie w granicach 1% tych środków, 

którymi dysponuje budżet gminy Stare Miasto. Natomiast jeśli chodzi o wpływ na nasz budżet, 

to będzie 0,25 %. A więc w tym sensie, w wymiarze finansowym będzie to miało znaczenie 

śladowe.  

Chciałbym powiedzieć na zakończenie, że sprawa ta wywołała trochę różnorodnych 

opinii, nerwowych reakcji ze strony władz samorządowych naszej sąsiedniej gminy, myślę, 

że zupełnie niepotrzebnie. My do tego podchodzimy zupełnie spokojnie, będziemy czekali na 

ostateczne rozstrzygnięcia, bo przecież występujemy tylko o niewielką część tej 

nieruchomości, która znajduje się poza granicami naszego miasta, bo bilans tej wymiany to jest 

po stronie naszego miasta plus 14 ha nieruchomości. Bardzo dziękuję.” 

 

 

 Przewodniczący Rady podziękował Prezydentowi za przybliżenie procedury związanej 

z tym wnioskiem. Dalej otworzył dyskusję. 

 

 

 Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI. Cytuję: „Ja chciałbym serdecznie 

podziękować Panie Prezydencie, bo półtora roku temu przed sesją budżetową, prosiłem Pana 

o to, żeby podjąć tę próbę przyłączenia oczyszczalni lewy brzeg do naszych granic 

administracyjnych miasta. Serdecznie za to dziękuję Panie Prezydencie, że Pan ten trud podjął 

i liczę na to, że również ta część stołu po mojej lewej stronie dołoży swoich starań, żeby ten 

wniosek został rozpatrzony pozytywnie, bo to takie rzadkie wydarzenie, bo zazwyczaj 

głosujemy za tym, żeby wydać jakieś pieniądze, tym razem będziemy głosować za tym, żeby 

Miasto zyskało te pieniądze, tak że mam nadzieję, że wszyscy radni w tej sprawie jednogłośnie 

zagłosują.”  
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Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE: „Myślę, że nie jest Pan radny oryginalny, 

bo takie przypadki w Polsce zdarzają się dość często, ostatni przypadek dotyczy Opola, więc 

nie jest to żadne odkrycie Ameryki. Słuszny wniosek, który jak najbardziej wszyscy 

popieraliśmy, więc nie ma potrzeby wyłączać z tego wniosku jakiegokolwiek radnego, wszyscy 

myślę, że jednomyślnie w tej sprawie będziemy prezentowali podobny pogląd, tak myślę. 

Uczciwość no to myślę, że zawsze jest kwestią oceny sumienia, rzeczywiście może dziwić 

reakcja z drugiej strony, ale być może jest podyktowana wpadkami, które miały miejsce 

niedawno, tak często to bywa.” 

 

 

Następnie głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Myślę, że rzeczywiście 

ta wyczerpująca procedura, która została podjęta i ten trud przez Pana Prezydenta i jego 

urzędników na 1 stycznia 2018 roku skończy się sukcesem, bo szkoda byłoby tak dużej pracy, 

która został wykonana. Zresztą temat, myślę, że tutaj jesteśmy zgodni, jest wart tego czasu 

poświęconego i przede wszystkim wart jest tego, że uporządkuje pewne kwestie związane z 

finansami ale i też granicami absurdalnymi, które odziedziczyliśmy z poprzednich czasów.  

Ale chciałem też do Pana Prezydenta zaapelować o to, żeby nie poprzestawał Pan, Panie 

Prezydencie, bo wiele sytuacji związanych z granicami miasta Konina również wymaga 

regulacji. Nie będę tutaj wymieniał jakie części miasta, żeby nie tworzyć popłochu wśród 

mieszkańców sąsiednich gmin, natomiast są takie obszary na terenie miasta Konina, które 

wymagają również kolejnych regulacji, także prosiłbym o przyjrzenie się również i tym 

obszarom miasta, dziękuję bardzo.” 

 

 

Z kolei radny Jan MAJDZIŃSKI powiedział, cytuję: „Ja chciałem wtrącić tylko drobną 

uwagę do mojego przedmówcy, że jeżeli rzeczywiście udałoby nam się poszerzyć granice 

miasta, to ta działalność nie ma na celu wywoływania popłochu, bo nie jest to działanie, żeby 

sięgać po cudze po to, żeby kogoś ubezwłasnowolnić. Ja myślę, że tutaj działania są jak 

najbardziej racjonalne i słuszne. Dziękuję za uwagę.” 

 

 

Prezydenta Miasta Konina Józef NOWICKI: „Żeby nie posiać jakiegoś niepokoju to 

powiem Wysoka Rado, że studyjne i analityczne prace trwają nad tym, żebyśmy zdążyli jeszcze 

w tej kadencji, do końca tej kadencji wystąpić z kolejnym bardziej kompleksowym wnioskiem, 

który oczywiście będzie miał swoje ekonomiczne, społeczne, głębokie uzasadnienie. Dziś rano 

nad tym także pracowaliśmy. Z tego wyliczenia wychodzi, że aby nam się powidło ten 

kompleksowy drugi wniosek zrobić, ten drugi krok, policzyliśmy, że ludność naszego miasta 

liczyłaby 92 tysiące.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE: „Dziękuję Panie Prezydencie, ja bym 

poszedł jeszcze dalej. Podam przykład miasta Rzeszowa, nie będę go rozwijał, poczytajcie 

sobie Państwo, miasto Rzeszów w ciągu 20 lat poszerzyło się dwukrotnie. Ale nie będę brnął 

dalej, bo mogę się narazić.” 

 

Prezydenta Miasta Konina Józef NOWICKI: „Nawiązując do tej wypowiedzi Pana 

Przewodniczącego, chciałbym powiedzieć, że spędziłem dwa dni w Rzeszowie.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE: „A ja stamtąd posiadam żonę. Mam na 

papierze nawet to. 

Tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy dyskusję. Przystąpimy do głosowania.” 
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W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

o zmianę granic miasta Konina. 

  

 

 Uchwała Nr 470 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE: „W ten sposób uruchamiamy procedurę 

o której wspominał Pan Prezydent. A więc czekamy na opinię wojewody i dalej wniosek może 

być skierowany do MSWiA. I będziemy oczekiwać na decyzję.” 

 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 

31 sierpnia 2019 r. (druk nr 508).   

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 

r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  (druk nr 509). 
 

 

Kolejne dwa punkty porządku obrad dotyczyły: 

 - podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (druk nr 508), 

- podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. 

do dnia 31 sierpnia 2019 r. (druk nr 509). 

 

 

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że projekty uchwał - druki nr 508 i 509 - 

zostały przekazane radnym drogą elektroniczną.   

Radni otrzymali również opinie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Zarządu 

Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące uchwał podjętych na sesji w dniu 

16 lutego 2017 r. 

Dalej poprosił o zabranie głosu Pana Sławomira LORKA Zastępcę Prezydenta Miasta 

Konina w celu omówienia projektów uchwał. 

 

 

Sławomir LOREK Zastępca Prezydenta Miasta Konina powiedział, cytuję: „Chciałem 

Państwa poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, plany sieci szkół, 

które były przedmiotem obrad sesji poprzedniej, zostały zaopiniowane przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty. Taka opinia jest z dnia 9 marca. Przypomnę to chodziło o Uchwały nr 460 

i 461. Ta opinia była ze wskazaniem zmian. Te zmiany zostały przez nas odebrane jako zmiany 

techniczne, dotyczące sposobu zapisania pewnych zapisów. Złożoność jest taka § 12: 

1. Dotychczasowe Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Sikorskiego w Koninie zostaje 

przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. 
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2. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie z siedzibą ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 44.  

3. Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r. 

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie rozpocznie kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły 

podstawowej w roku szkolnym 2017/2018. 

5. Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Sikorskiego w Koninie zakończy działalność 

z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

6. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Sikorskiego w Koninie 

dostosuje statut szkoły powstałej w wyniku przekształcenia gimnazjum, do obowiązujących 

przepisów prawa w terminie do 31.08.2017 r. 

Jako Miasto Konin z jednej strony spełniamy te zadania gminy, z drugiej strony zadania 

powiatu, oprócz tego mamy jeszcze szkołę działającą przy szpitalu zespolonym. No i również 

jedna ze zmian dotyczyła, żeby w planach sieci szkół uwzględnić szkołę, która jest prowadzona 

przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Taka opinia tak jak powiedziałem jest z dnia 

9 marca. Te opinie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostały ujęte w tych dwóch projektach 

– tj. druki nr 508 i 509 i jednocześnie też chcę Państwa poinformować, jest to w uzasadnieniu, 

że te uchwały zostały zaopiniowane przez związki zawodowe. Tutaj dziękuję zarówno 

Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, jest tu obecna Pani Prezes Adaszewska, ale i również 

wypowiadał się Związek NSZZ Solidarność, Pani Przewodnicząca Wiśniewska i w naszych 

strukturach funkcjonują związki, które skupione są w federacji, i również taką opinię od tej 

federacji związków zawodowych uzyskaliśmy opinię pozytywną.  

Dzisiaj proszę Państwa radnych, żebyście Państwo podjęli w głosowaniu przyjęcie tych 

dwóch uchwał. Przypomnę druk 508 i 509, i te uchwały – tak jak powiedziałem – uwzględniają 

te wskazania, które były w opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dziękuję.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE: „Dziękuję Panu Prezydentowi. 

Rzeczywiście bardzo ważne co wybrzmiało w wypowiedzi Pana Prezydenta, że jest to po 

konsultacjach również ze związkami zawodowymi, jest tu pełna akceptacja i myślę, że śmiało 

możemy powtórzyć to, co było powiedziane na poprzednim spotkaniu, że wyjątkowo naprawdę 

dobrze udało się tą sieć szkół w naszym mieście zaproponować. Te słowa podziękowania 

kieruję do Państwa oraz do Prezydenta, bo myślę, że możemy służyć za dobry przykład, choć 

nie ma co ukrywać, że decyzja, którą musimy podjąć jest nam niestety narzucona z góry. 

Musimy sobie poradzić sami. Myślę, że poradziliśmy sobie naprawdę proponując to 

rozwiązanie, bardzo dobrze, oczywiście będzie wszystko weryfikowane przez życie, myślę 

o naborach, zwłaszcza w nowych placówkach, ale dzisiaj na to większego wpływu nie mamy. 

Dzisiaj proponujemy coś co tak naprawdę zabezpiecza również i Państwa, mówimy 

o pracownikach oświatowych naszych szkół, ażeby widmo utraty pracy rzeczywiście dotyczyło 

jak najmniejszej liczny osób, nie można tego bagatelizować. Uważam, że to też jest bardzo 

ważny argument.  

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? 

Myślę, że dyskusja dotyczy jednego i drugiego projektu uchwały, które ściśle się ze 

sobą wiążą. 

Mamy akceptację myślę świadczącą o tym, że naprawdę ta cisza świadczy o tym, że jest 

to dobrze przygotowane, że te konsultacje się odbyły, wszelkie wątpliwości, które Państwo 

zgłaszali zostały przez Prezydenta uwzględnione i za to Państwu też dziękuję.” 

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja mam takie pytanie techniczne, Panie 

prezydencie. To jest zawarte w § 4, jak również w § 12. Może odczytam § 12: 

„1. Dotychczasowe Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Sikorskiego w Koninie zostaje 

przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. 2. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 

w Koninie z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44.”  
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Mam pytanie, czy nazwa tej szkoły nie może pozostać taka sama jak była, czy też będzie 

jakaś zmiana techniczna, jeżeli chodzi o nadanie innego patrona Szkole Podstawowej nr 7?” 

 

 

Odpowiedzi udzielił Sławomir LOREK Zastępca Prezydenta Miasta Konina, cytuję: 

„Wyjaśnię Panu radnemu, to jest pytanie, które często były zadawane przez dyrektorów szkół 

w czasie konsultacji, które były prowadzone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

i Wojewodę Wielkopolskiego. Dzisiaj tak jak Państwo zauważyliście, dostosowaliśmy się do 

tych wskazań i do zapisów ustawowych, które są. Gimnazjum, mówimy o klasach II i III, one 

są w strukturze Gimnazjum nr 7, w strukturze tej nowej ośmioletniej szkoły podstawowej, 

natomiast kwestia patrona itd., to jest kwestia otwarta i myślę, że - już się ukazało? - Pani 

Kierownik już mówi, że się ukazało, ja mam informację, że była to kwestia otwarta, która 

w każdym momencie może być przez szkołę podjęta.” 

 

 

 Głos zabrała Urszula MIŁOSZ- MICHALKIEWICZ Kierownik Wydziału Oświaty: 

„17 marca Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie, ale myśmy 

już to wprowadzili wcześniej i dopuszcza się pozostawienie patronów. Dopuszcza się, a zatem 

Szkoła Podstawowa nr 7 będzie mogła zachować patrona Generała Sikorskiego, tak samo VII 

Liceum będzie mogło zachować swojego patrona Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. To 

jest w tej chwili. My codziennie otwieramy stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i śledzimy 

co nowego się ukazuje. Technicznie nie zdążyliśmy, ale tylko chcę dodać, że to nie jest jeszcze 

koniec. Będziemy jeszcze jedną uchwałę podejmować do 30 listopada, tak zwaną popularnie 

porządkową i wtedy już wszystko dokładnie będzie zapisane.” 

 

 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE powiedział, cytuję: „Patronowie pozostają 

w siedzibach, w których są, zmieniają się nazwy szkół.”  

 

 Następnie głos zabrała radna Elżbieta STREKER - DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja 

chciałabym tylko poinformować, że 23 marca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wysłuchała 

tej informacji, zapoznała się z proponowanymi sformułowaniami i uzupełnieniami 

dotyczącymi tych dwóch projektów uchwał. Przedstawiciele komisji nie wnieśli żadnych uwag, 

w związku z tym pod kątem tej sfery organizacyjnej wydaje się, że samorząd wypełnił swoje 

zadanie w miarę dobrze. Natomiast słyszymy w tej chwili wiele pytań i niepokojów ze strony 

dyrektorów, nauczycieli, którym otwierają się w tej chwili następne takie trudne sprawy do 

załatwienia, mianowicie nowe arkusze organizacyjne, podstawa programowa, podręczniki, 

które się ukazują. Tutaj nie jest to już zadaniem samorządu i nas jako radnych, natomiast 

musimy się liczyć z tym, że będzie jeszcze wiele pytań związanych z tą reformą. Ze strony 

Komisji Edukacji nie ma w tej sprawie żadnych uwag, jeżeli chodzi o organizacyjną stronę 

przygotowywanej reformy.” 

 

Głos zabrał Sławomir LOREK Zastępca Prezydenta Miasta Konina, cytuję: „Jeżeli 

Państwo pozwolicie, to jeszcze przed głosowaniem, chciałbym wszystkim podziękować za tę 

dyskusję, która była i podczas komisji i w zespołach roboczych. Mamy tutaj dzisiaj silną 

reprezentację dyrektorów od przedszkola, przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne, mamy przedstawicieli związków zawodowych i to co mogę tak powiedzieć 

po staropolsku, dziękuję za to, że Państwo się w to zaangażowaliście i że ten projekt uchwały 

jest pewną wypadkową tej dyskusji.”  

 

 

 Radni nie mieli więcej uwag.  
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 Następnie głos zabrała Barbara ADASZEWSKA - Prezes Zarządu Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Koninie. Powiedziała, cytuję: „Do uchwały o projekcie 

dostosowania sieci szkół do wymogów nowego ustroju szkolnego Zarząd Oddziału ZNP 

w Koninie przesłał, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, 6 marca bieżącego roku swoją 

opinię o tym projekcie, informując iż w sytuacji wymuszonej przez decyzje Rządu i Sejmu, 

władze miasta Konina proponują dobre i przemyślane rozwiązania, właściwie dające rękojmię 

w miarę korzystnego funkcjonowania oświaty, dla dobra młodzieży, dla dobra pracowników. 

Z zadowoleniem przyjęliśmy zapewnienie władz miasta, iż nie będzie dwuzmianowości 

w nowych ośmioletnich szkołach, to po pierwsze, a także, że wszystkie budynki po 

likwidowanych gimnazjach będą nadal zagospodarowane przez oświatę, czyli wiatr nie będzie 

hulał po korytarzach.  

Z zadowoleniem również przyjęliśmy powołanie przez Prezydenta zespołów 

dyrektorsko-kadrowych i prosimy władze miasta, Pana Prezydenta, aby nadal władze miasta 

prowadziły patronat nad działaniami tychże zespołów, bo być może w ten sposób uniknie się 

niekorzystnych dla pracowników oświaty różnych decyzji. One na pewno wystąpią, ale może 

rzeczywiście bardzo się zmniejszą. Bardzo chciałabym na zakończenie podkreślić, 

że doceniamy trud i wysiłek władz miasta, Pana Prezydenta, Pana Zastępcy Prezydenta, Pani 

kierownik Wydziału Oświaty, bo dzięki tym konsultacjom najpierw, a potem tym zespołom, 

które się cyklicznie spotykają, może rzeczywiście unikniemy tych drastycznych spraw 

oświatowych w mieście Koninie. Dziękuję bardzo.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE powiedział, cytuję: „Dziękuję bardzo, 

myślę, że po tej informacji możemy przejść do głosowania. Mamy potwierdzenie tego, że te 

konsultacje zostały dobrze przyjęte przez stronę związkową, co myślę ma duże znaczenie dla 

wszystkich nas przed podjęciem decyzji.”  

 

 

Przystąpiono do głosowania.  

 

 

DRUK NR 508 

W głosowaniu: 19 radnych było „za”, 1 „wstrzymujący się” przy braku głosów 

„przeciwnych” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

 Uchwała Nr 471 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

DRUK NR 509 

W głosowaniu: 19 radnych było „za”, 1 „wstrzymujący się” przy braku głosów 

„przeciwnych” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 

dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

   

 

 Uchwała Nr 472 stanowi załącznik do protokołu.  
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Głos zabrał Józef NOWICKI Prezydent Miasta Konina, cytuję: „Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, mój zastępca Pan Prezydent Sławomir Lorek już tak pięknie po staropolsku 

wszystkim Państwu podziękował, wobec tego mnie wypada tylko podziękować jemu i Pani 

Urszuli Miłosz-Michalkiewicz, którzy w zgodnym duecie nad tym pracowali i wszystkim 

Państwu, którzy dołożyli starań, byśmy mogli optymalne rozwiązania dla naszego miasta 

przyjąć w tych jakże istotnych propozycjach dotyczących sieci szkół. Chciałbym za to wszystko 

dziś podziękować.  

Jednocześnie zapewniam Panią prezes Barbarę Adaszewską, że zespoły będą 

pracowały, bowiem mają do wykonania jeszcze bardzo istotne czynności związane 

z zatrudnieniem nauczycieli. Mogę tylko powiedzieć, że te pierwsze zaprezentowane przez 

Panią kierownik wyniki tych działań są bardzo optymistyczne, więc będziemy starać się, żeby 

do tego czasu nim zadzwoni dzwonek 1 września 2017 roku, by w tej sprawie nic w istotny 

sposób się nie zmieniło.  

Panie Przewodniczący bardzo dziękuję Wysokiej Radzie za uchwalenie tych, jakże 

ważnych dla naszej oświaty, uchwał.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE powiedział, cytuję: „Ja Państwu również 

w imieniu Rady Miasta Konina dziękuję za to, że Państwo zaakceptowaliście te nasze 

propozycje. Życie po części pewnie je zweryfikuje, ale myślę, że wszyscy dzisiaj możemy 

powiedzieć, że działamy w dobrej wierze tak, żeby dzieci, młodzież oraz pracownicy naszego 

miasta byli zabezpieczeni w tym nowym systemie oświaty, który przyjdzie nam wdrożyć 

w całym kraju.” 

 

  

5. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Konina. 
 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE: „Porządek obrad został wyczerpany, stąd 

też zamykam XXXIII Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach.” 

 

  

 

      Obradom przewodniczył 

 

                                                        Przewodniczący Rady Miasta Konina 

              

Wiesław S T E I N K E   
 

 

 

 

 

 

Protokołowało  

Biuro Rady Miasta 


