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Protokół Nr 9/2019 Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

Protokół Nr 9/2019 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 12 września 2019 roku 

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

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.30. 

W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

1. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina.  

2. Sprawy bieżące. 

Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – 

przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Zenon Chojnacki - przewodniczący 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Jacek Kubiak – zastępca przewodniczącego 

Komisji Praworządności.  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powitał wszystkich uczestniczących 

w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty porządku obrad XIV Sesji Rady 

Miasta Konina, dla których stanowią komisje wiodące.  

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 1. 

Pkt 5 DRUKI Nr 201, 207, 208 i 209 

Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów pn.: 

a) „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów 

w budowaniu zrównoważonej Europy” w ramach Programu Erasmus+; 

b) „Découvrir et partager nos propres cultures  pour créer ensemble notre 

culture Européenne” („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu 

stworzenia naszej kultury europejskiej”) w ramach Programu Erasmus+; 

c) „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” 

(„Współpraca dzieci w nauce języka” w ramach Programu Erasmus+); 

d) „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” w ramach Programu Erasmus+. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu otworzył łączną dyskusję nad 

projektami uchwał. 

Radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Przyznam, że bardzo ciekawie brzmi druk nr 207, 

czyli ten, który mówi o odkrywaniu i dzieleniu się naszymi kulturami w celu stworzenia 

naszej kultury europejskiej. Ja przyznam, że chciałbym, żeby ktoś dokładnie opisał ten 
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program, czy ktoś tutaj z obecnych na sali jest w stanie zdefiniować szczegóły, które 

wynikają z polityki Erasmus+? Na przykład dotyczące zdefiniowania tego czym jest 

poznanie tradycyjnej kultury, czym jest ta tradycyjna kultura w tym programie oraz czym 

jest kultura ta współczesna. Czy mamy takie dokumenty, które precyzują to w ramach 

programu Erasmus+ oraz też chciałbym się dowiedzieć na czym polega ten podpunkt 

budowanie obywatelstwa europejskiego przez system szkolny? Ponieważ, jeżeli ja dobrze 

pamiętam z lekcji WOS-u, to Art. 9 Traktat o Unii Europejskiej mówi o tym czym jest 

obywatelstwo europejskie, czyli jest to fizyczna łączność obywatela państwa ze 

strukturami Unii. Jest to obywatelstwo dodatkowe i suplementarne do obywatelstwa 

krajowego, ponieważ jak Państwo pewnie wiecie istotą suwerenności Unii Europejskiej nie 

są obywatele, ale jest to suwerenność pośrednia, która wynika z suwerenności państw 

członkowskich. Więc to jest jakby suplementarność obywatelstwa europejskiego, więc 

jestem ciekawy na czym polega takie budowanie wiedzy na temat tożsamości europejskiej 

na podstawie wiedzy traktatowej i doświadczeń też takich historycznych Unii Europejskiej. 

Jeżeli jest ktoś w stanie mi to wytłumaczyć te podpunkty, o które pytałem to będę 

wdzięczny, a jeżeli nie, to będę wdzięczny za przesłanie dokumentów, które towarzyszą 

temu programowi. One mogą być w języku angielskim, jeżeli nie są w języku polskim to 

nie będzie to dla mnie jakiś wielki problem.” 

Radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Podobają mi się dyrektorzy naszych placówek, którzy 

potrafią pozyskać środki, potrafią poszukać, dodatkowo popracować. A ja Panie 

prezydencie będę zawsze ponawiał - takich dyrektorów proszę nagradzać. Dziękuję.” 

Rada Monika KOSIŃSKA, cytuję: „Wzmacniając głos wcześniej wypowiedziany przez 

Pana radnego Tadeusza Pigułę, chciałam powiedzieć, że wygląda na to, że Przedszkole 

Nr 32 jest liderem wśród pozyskiwania środków finansowych na edukację dzieci, ale też 

edukację nauczycieli tej placówki, którzy wzmacniają swoje kompetencje w wielu 

programach realizowanych przez to przedszkole. 

A jakby troszeczkę odpowiadając Panu radnemu Krystianowi Majewskiemu. Tak jak Pan 

zauważył ten program skierowany jest do dzieci przedszkolnych, więc trudno, żeby dzieci 

przedszkolne uczyć o tym co jest napisane w kontraktach i o tym co jest napisane 

w dokumentach Unii Europejskiej. Raczej będziemy mówić o kulturze z dziećmi w ogóle 

wszystkich narodów i dzielić się tym co w każdym narodzie jest najlepsze, najpiękniejsze, 

wywodzi się z tradycji i nie sądzę, że szczególnie dzieciom o tym jak zbudowany jest 

kontrakt Unii Europejskiej, jak komplementarnie uzupełniają się te obywatelstwa i tak dalej. 

Dzieci uczy się, że są Polkami, Polakami i Europejkami, Europejczykami, im więcej o tym 

wiedzą, tym lepiej. Dziękuję.” 

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK cytuję: „Ja oczywiście 

przygotuję informację szczegółową. Poproszę Panią dyrektor, żeby przesłała projekt 

przedszkolny, żeby Pan radny mógł się zapoznać.  

Natomiast ze swojego krótkiego, ale już kilku miesięcznego doświadczenia mogę 

powiedzieć jak wyglądało podsumowanie takiego europejskiego projektu w Przedszkolu Nr 

32 – dokładnie w Młodzieżowym Domu Kultury na którym byłem. Wyglądało to trochę, tak 

jak opisywała to Pani radna Monika Kosińska, tzn. dzieci z przedszkola prezentowały te 

elementy kultury włącznie z hymnem Polski, który wybrzmiał i zaprezentowały po krótce 
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najważniejsze, takie symboliczne elementy, które wyróżniają nasz kraj i nasze miasto. 

Podobnie się to działo w innych przedszkolach, gdzie nauczyciele z Konina brali udział 

w wymianie międzynarodowej, więc też oczywiście prześlę te projekty Panu radnemu 

Krystianowi Majewskiemu. Natomiast też nie wyolbrzymiajmy po samym tytule całego 

projektu, bo de facto jest to przede wszystkim dla nauczycieli szansa na poznawanie 

różnych technik, sposobów wychowania dzieci i wymiana, ale głównie nauka języka 

jednak. Tak jak na przykład patrzę na Przedszkole Nr 32, bo kilka razy zapraszany byłem 

zarówno na spotkania, jak i podsumowania projektów, to jest zazwyczaj nauka języka czy 

doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli. A przy okazji realizowanie też dla 

dzieci projektów, programów pokazujących rodzimą kulturę, czyli w naszym przedszkolu 

naszą konińską plus polską bym powiedział kulturę w innych przedszkolach, praca 

z dziećmi nad piosenkami, drobnymi jakimiś elementami teatralnymi, które opisują kulturę 

danych krajów. Ja pamiętam Włochy, Islandię, Hiszpanię i kilka innych krajów, które tam 

się prezentowały i zazwyczaj to były takie chociażby już piosenki, które każdy z nas 

z każdym krajem by skojarzył, więc to nie jest jakiś projekt wyszukany, wysublimowany, 

prowadzący do jakiegoś odkulturowienia danego kraju czy odnarodowienia, myślę, że 

powinniśmy być spokojni. Tak czy inaczej informacje przygotuję. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja 

tylko powiem tyle, że kiedy studiowałem w Poznaniu to już Erasmus+ działał, a to było, że 

tak powiem ćwierć wieku temu. Tak sobie spojrzałem  z ciekawości na Erasmusa, że on 

rozpoczął w ogóle działalność w 1987 roku przez Komisję Europejską zostały te początki 

wprowadzone. Wydaje mi się, że ten program cieszy się taką jakąś estymą na uczelniach, 

poczynając od przedszkola, że chyba jakiś większych zastrzeżeń nie powinniśmy mieć. 

On jest tak akurat skonstruowany, żeby to nie było mocno w lewo, mocno w prawo tylko 

tak wydaje mi się, że pośrodku. Ale ja chętnie tak jak radny Krystian Majewski chyba też 

chciałbym takie coś poznać. W takim razie Panie prezydencie wszyscy radni dostaniemy 

i nikt nie będzie miał wątpliwości z czym mamy do czynienia, ale ja akurat znam ten 

program i znam jego zasięg.” 

Do projektów uchwał radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 

DRUK Nr 201   

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 

zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 11 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie 

nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” w ramach Programu 

Erasmus+. 

DRUK Nr 207   

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 

zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 11 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Découvrir et partager nos propres cultures  pour 

créer ensemble notre culture Européenne” („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami 

w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”) w ramach Programu Erasmus+. 

DRUK Nr 208   
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W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 

zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 11 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative 

Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka” w ramach Programu 

Erasmus+). 

DRUK Nr 209  

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 

zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 11 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” w ramach 

Programu Erasmus+. 

Pkt 6 DRUK Nr 204 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 

27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- 

wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Po 

zmianie ustawy została podwyższona kwota dodatków dla wychowawców klas. Mamy 

stanowisko odrębne NSZZ Solidarność nauczycieli w tej sprawię Państwo też dostaliście 

materiały na e-maila.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej Nowak otworzył 

dyskusję nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Rzeczywiście z taką uchwałą mamy do czynienia. Jest tutaj z nami Pani przewodnicząca 

związku, który pismo wystosował. Myślę, że dobrze by było, jeśli Państwo nie macie nic 

przeciwko temu, żeby rzeczywiście na ten temat się wypowiedziała. 

Ja powiem tylko krótko, że rzeczywiście powstał pewnego rodzaju problem, że jakby nie 

wszyscy wychowawcy w przedszkolach są traktowani na równych zasadach. Ale myślę, że 

tutaj o szczegółach opowie Pan prezydent, który z pewnością jest kompetentny do 

wyjaśnienia dlaczego te 300,00 zł nie możemy wypłacać wszystkim wychowawcom czy 

wychowawczyniom bardziej w przedszkolach. Z mojej strony tyle, dziękuję bardzo.” 

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Uzasadnienie jest 

dość wyczerpujące. Natomiast ja bym chciał się odnieść już może bezpośrednio do tego, 

co Państwa najbardziej interesuje i do tego co stało się podstawą do podpisania protokołu 

rozbieżności przez związek zawodowy NSZZ Solidarność pracowników oświaty 

i wychowania organizacji międzyzakładowej. My jako miasto, jako samorząd jesteśmy 

zobligowani do wypłacenia nauczycielom 300,00 zł kwoty minimalnej z tytułu sprawowania 

funkcji wychowawcy klasy. Natomiast jak Państwo wiecie przedszkola są zadaniem 

własnym gminy, na które generalnie, bo już nie wchodzę w szczegóły – Państwo niektórzy 

się orientujecie, oprócz kształcenia potrzeb specjalnych osób niepełnosprawnych, ale nie 

otrzymujemy subwencji. Zatem to co zaproponowaliśmy do wypłaty nauczycielom, a jest to 
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kwota 150,00 zł na jednego nauczyciela jest to kwota, która pochodzi z budżetu Miasta 

Konina. Oczywiście chciałbym, żeby każdy nauczyciel – przypomnę, że grupę 

przedszkolną prowadzi zazwyczaj dwóch nauczycieli. Oczywiście gdyby dochody miasta 

i możliwości finansowe miasta pozwalały na to, by tym nauczycielom w przedszkolach 

wypłacać też po 300,00 zł, to ja oczywiście bym Panu tu rekomendował taką uchwałę, ale 

przypomnę, że mieliśmy do tej pory 140,00 zł, teraz zobligowano nas do wypłaceniu 

300,00 zł, na które nadal tak jak mówię nie wiemy czy otrzymamy zwiększoną subwencję 

i tu mamy obligo ustawowe. Natomiast wypłaty dla nauczycieli przedszkoli proponujemy 

z własnego budżetu i jest ta kwota 150,00 zł, uznaliśmy, że ponieważ grupą przedszkolną 

opiekuje się dwóch nauczyciel, czyli jak by na grupę jesteśmy w stanie dać 300,00 zł tak 

jak na klasę dajemy wychowawcy. To jest takie uzasadnienie być może nie wszystkich 

Państwa przekonuje, ale takie są nasze możliwości finansowe.” 

Anna Dobropolska – Przewodnicząca Organizacji Międzyzakladowej Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, cytuję: „Bardzo dziękuję za zaproszenie  

i możliwość udziału w dzisiejszym spotkaniu. Chciałabym tylko zabrać głos by wyjaśnić 

nasze stanowisko, dlaczego ono się wzięło. Przed wszystkim bardzo dziękuję Pani 

kierownik Wydziału Oświaty Małgorzacie Hopen za bardzo merytoryczną dyskusję. 

Przyjęłam argumenty Pani kierownik, myślę, że Pani kierownik rozumie także argumenty, 

ponieważ reprezentuje związek, ponieważ zawsze związek reprezentuje interesy 

pracowników. Natomiast ja proszę Państwa zastępuję Panią Ewę Wiśniewską w tym roku, 

natomiast jestem wice szefową regionu wielkopolska, więc swoim zasięgiem pracy 

obejmuję Poznań, Piłę, Leszno, Gostyń i inne miasta, a także jestem członkiem rady sekcji 

krajowej Solidarności w Gdańsku, stąd też jakby moja wiedza pozyskiwana jest z całej 

Polski, stąd też nasze stanowisko. Ja rozumiem, przedszkola są finansowane przez 

budżet miasta. Tylko powiem, że taka „wisienka na torcie”, że pierwszy raz spotkałam się 

z Koninem dlatego, że nawet najbiedniejsza gmina w Wielkopolsce – gmina Grodziec nie 

miała żadnych wątpliwości, że przy tak trudnej sytuacji nauczycieli, pamiętamy strajki 

zresztą. Pamiętamy to jak wiele osób, także z samorządów wychodziło na ulicę razem 

z nauczycielami, by ich wpierać. Po pierwsze obiecywano im, że za czas strajku będę 

mieli zapłacone, różnie w Polsce to bywało, generalnie nie zapłacono. Tak jak w Koninie 

uczyniono bardzo ładny gest, o którym Pani kierownik wspominała, że były jakieś 

dodatkowe zajęcia i nauczycieli mogli w ten sposób jakoś sobie tą stratę 

zrekompensować. 

Natomiast muszę powiedzieć, że pierwszy raz z powiatu konińskiego nie ma takiej 

informacji, żeby gdziekolwiek, któryś samorząd chciał zapłacić mniej. Wiem, że burmistrz 

Gostynia dał  nie 300,00 zł, a 400,00 zł, być może budżet mu na to pozwala, stąd nasze 

odrębne zdanie i ten protokół rozbieżności. Ja też powiem szczerze, że mam bardzo 

dobre relacje z Polski jeśli chodzi o prezesów oddziałów ZNP i  jest również ich 

przedmiotem troski w tym temacie i idziemy w jednym kierunku. 

Wydaje mi się, że żeby wspomóc tych nauczycieli, bo to że tu Panie prezydencie mamy 

dwóch wychowawców przedszkoli to prawda, ale to wszędzie tak jest, w każdej gminie na 

grupę generalnie jest dwóch wychowawców i stąd też był z naszego związku serdeczny 

apel, żeby te środki jednak pozyskać, żeby ci nauczyciele te pieniądze otrzymali. Za 

tydzień 19 września jestem zaproszona przez Pana ministra Piątkowskiego na kolejną 
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rozmowę, co prawda rozmowa będzie dotyczyła biurokracji, bardzo rozbudowanej 

biurokracji – postulujemy, aby ją naprawdę bardzo mocno w szkołach i przedszkolach 

ograniczyć, ale niewątpliwie i tę sprawę finansów, dlaczego spóźniają się te pieniądze tak 

jak Pan tu wspomniał dlaczego one jeszcze nie wpłynęły, jeśli chodzi o subwencję na ten 

temat też będę rozmawiała.” 

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Ja już nie będę 

powtarzał tego co mówiłem, bo właściwie nie będę cennego czasu Państwa zabierał. 

Uzasadniałem to, co proponujemy, natomiast do Pani przewodniczącej, która spotyka się 

z Panem ministrem – proszę przekazać informacje od samorządowców, że my 

chcielibyśmy chociaż cokolwiek wiedzieć. Już nawet cokolwiek, czy dostaniemy 80%, czy 

90%, czy 100% tak jak powinno być zgodnie z prawem. Żaden z samorządów w Polsce, 

a większość wypłaciła te podwyżki nie wie nic, to jest po prostu kpina. My nie jesteśmy 

w stanie spiąć finansowo budżetu teraz, nie są w stanie funkcjonować placówki 

oświatowe. Już dzisiaj nie mają pieniędzy na wypłaty teraz i piszą do nas pisma. To co się 

teraz dzieje jest naprawdę kpiną i nie mówię tego politycznie naprawdę, jestem 

w samorządzie od 10 lat, pracuję i analizuję sesje rady miasta 20 lat i takiej sytuacji nie 

przypominam sobie. Bardzo proszę by ten apel, jeśli to jest możliwe za Pani 

pośrednictwem dotarł także do ministra.” 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Szanowna Pani przewodnicząca w tej chwili będę się 

zwracał do Pani jako radny, ale chcę Pani powiedzieć, że byłem założycielem Solidarności 

w Koninie i dlatego jest mi bliska sprawa ochrony pracowników, ale związki zawodowe to 

nie tylko ochrona pracowników, ale również ochrona pracy i tak dalej. W związku z tym 

chcę Pani powiedzieć, że szkoda, że Pani temat dodatku za wychowawstwo zamknęła tak 

li tylko, w tym jednym zdarzeniu, bo jak by Pani chciała obiektywnie spojrzeć, albo jak by 

Pani koleżanka, która w tej chwili jest nieobecna, Pani powiedziała cokolwiek, ale Pani 

wiedziała, że my ponieśliśmy straty, jakie straty, że nie zwolniliśmy żadnych nauczycieli. 

I to powinna Pani wiedzieć jako przewodnicząca sekcji Solidarności, że wydatkowaliśmy 

bardzo duża ilość milionów, po to  właśnie, żeby dopiąć ten budżet. A na tę chwilę mało 

kto proszę Pani tak jak my staramy się jako samorząd zapewnić 100% dzieciom 

w przedszkolach i te dzieci mają naprawdę wspaniale warunki wyposażenia, wychowawcy 

są na najwyższym poziomie i my dbamy, bo w tej chwili to tak wychodzi jak by Pan 

prezydent, jak by rada miasta przestała nagle dbać o przedszkola, bo teraz ją nie 

obchodzi. Nie, ja sądzę proszę Pani, że jak się wyjaśnią te wszystkie sprawy, o których 

mówił Pan prezydent to my powrócimy do tego tematu, może Pani być spokojna. My 

wiemy o tym doskonale, że ludziom pracującym w placówkach oświatowych się należy 

dużo więcej. My jesteśmy świadomi tego i gdzie można, to nadrabiamy, ale nie można 

w tej chwili nam zarzucać, bo tak to wyszło, że porównuje nas Pani z gminą Grodziec, czy 

z gminą Kramsk. Dla mnie to jest policzek, nie wolno w ten sposób robić, bo jak by Pani 

chciała porównywać, to musiałaby Pani całokształt działalności, a nie tylko jeden wycinek 

wybrany sobie. Tak nie wolno robić, Pani reprezentuje sekcję krajową oświaty w Gdańsku, 

to tym bardziej Pani nie wolno takich rzeczy robić. Ja jestem 13 rok w samorządzie, wie 

Pani jaka była subwencja kiedyś, jaki był udział miast w dopłacie do subwencji, a wie Pani 

jak jest teraz, wie Pani jakie koszty ponosi teraz. Nie muszę Pani jako działaczki 

Solidarności tłumaczyć, bo Pani to doskonale wie. Wie Pani ile kiedyś było 20, 25, 30 teraz 
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jest 40 i więcej, to się nie bierze znikąd. Łatwo podjąć w Sejmie czy wydać rozporządzenie 

ministrowi, że takie i takie dajemy uprawnienia, tylko w ślad za tym uprawnieniem nie idzie 

nic więcej i wszystkie kłopoty spadają na samorządy. Robią wszystko, żeby wypłacić 

podwyżki, żeby dodatki wychowawcze zapłacić, to nie jest tak, że się nie chce i tak się już 

nie spina budżet. Proszę Pani my to wszystko wyrównamy tylko naprawdę chcemy też 

jasnej gry, żeby to nie była gra w jedną stronę. Dziękuję bardzo.” 

Radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja myślę, że nie musimy się tak unosić emocjami, tak 

mówię do mojego przedmówcy, ja się odnoszę do treści wypowiedzi, bo wszystkim nam 

tutaj zależy na tym, żeby sytuacja materialna nauczycieli była coraz lepsza. Ja też nie 

zakładam, że inną opinię na ten temat ma minister edukacji, więc zakładam, że te 

pieniądze się w końcu znajdą. Jeżeli te środki pojawią się w budżecie, dlatego chciałbym 

zapytać Pana prezydenta  

o jakiej my mówimy czasowej perspektywie?, żeby tą sytuację dla pracowników oświaty 

dokładnie wyrównać, o jakiejś perspektywie czasowej zakładając, że mamy te pieniądze w 

budżecie, bo to myślę, że z perspektywy radnych, którzy myślą o budżecie jest ważna 

perspektywa.” 

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Nie uzyska Pan 

radny precyzyjnej odpowiedzi ode mnie, bo ja nie mogę „wróżyć z fusów”. Jeżeli zobaczę 

na jakim poziomie rząd wywiąże się z obietnicy i jakie pieniądze wpłyną z subwencji to 

będę w stanie jakiekolwiek deklaracje podejmować i to nie w tym roku, tylko dopiero 

w przyszłym kiedy będziemy projektować budżet. Dzisiaj niestety nie jestem w stanie 

niczego powiedzieć bo jak „wróżyć” czego nie ma. Ja nie umiem tego powiedzieć, jeśli to 

będzie 70% to inna będzie stawka, może coś zaproponujemy więcej niż 150,00 zł, ale jak 

to będzie 50%, a jak będzie 80%, ja nie umiem dzisiaj tego powiedzieć, dla mnie to jest 

„wróżenie z fusów”. Dlatego pozwoli Pan, że odmówię odpowiedzi na to pytanie.” 

Radny Sławomir LOREK, cytuję: „Proszę Państwa zamknięcie tego roku budżetowego jest 

tą wielką niewiadomą, z tego powodu, że tak naprawdę diametralnie została zmieniona 

dzisiaj struktura ze względu na zadania gminne i zadania powiatu,  na korzyść powiatu, bo 

jak Państwo wiecie, subwencja powiatowa ona jest dużo większa w stosunku do subwencji 

gminnej. Państwo wiecie, że do zadań gminnych dopłacane jest około 40%, do powiatu 

jest mniej dopłacane i myślę, że dopiero w oparciu kiedy dostanie miasto założenia do 

budżetu 2020 r., tzn. jaki będzie udział po systemie informacji oświatowych, która będzie 

zrobiona 30 września. Tak naprawdę będzie można zobaczyć i tu mówię wprost, tak jak 

powiedział też radny Wiesław Wanjas - Miasto Konin z racji tego, że pełniło funkcję gminy 

i powiatu dosyć inaczej mogło poradzić sobie ze zmianą struktury szkolnictwa i to była 

taka zmiana jak Państwo wiecie rewolucyjna, bo ona była tak naprawdę w krótkim okresie 

czasu. Też uważam, że na tym etapie, jeżeli to jest uczciwe, czyli jeżeli jest dwóch 

nauczycieli w oddziale przedszkolnym i jest ta sama kwota na oddział, to w jakiś sposób 

jest uczciwe w stosunku do oddziału.  

Natomiast cieszą mnie tu deklaracje Pana prezydenta Witolda Nowaka, to że dzisiaj jest 

protokół rozbieżności, ale siłą chociażby samorządu Miasta Konina było to, że przy kilku 

poprzednich regulaminach nie było protokołu rozbieżności i tak było przez ostatnie kilka lat 

i to nikogo nie dziwi, że jest protokół rozbieżności, ale dobrze, że padły te deklaracje i ja 
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bym tutaj może apelował, że może faktycznie poczekać jak będzie wyglądał udział 

subwencji w budżecie na 2020 r., a to będzie tak naprawdę wiadomo i po tym co miasto 

już dostanie w oparciu o liczebności oddziałów i zadaniach powiatowych. Ja uważam, że 

przy tej ilości uczniów, którzy są w systemie w szkołach ponadpodstawowych powinniśmy 

na tym zyskać, czyli tak jak kiedyś zadania powiatowe dopłacały do gminy, bo tak to było 

proszę Państwa od czasu jak w 1998 r. szkoły ponadpodstawowe z organem 

prowadzącym przestało być kuratorium, a stało się Miasto Konin jako powiat grodzki. Tak 

teraz może się okazać z racji tego, że jest większa liczba uczniów to ta subwencja się 

przełoży na cały system, tak że prosiłbym z jednej strony bardzo otwarcie oczekuję 

wypełnienia tej deklaracji, że dzisiaj mamy taką propozycję, natomiast jest protokół 

rozbieżności, to jest czymś normalnym, to znaczy w naszym samorządzie ostatnio nie 

było, przez ostatnie 6 lat nie było protokołu rozbieżności, wcześniej były protokoły 

rozbieżności. Ja myślę, że ta deklaracja Pana prezydenta Nowaka, że w momencie kiedy 

będzie wiadomo jak wygląda ta subwencja, nie oszukujmy się kampania wyborcza 

aktualnie trwa, przygotowania do budżetu państwa i to wszystko nie jest korzystne dla 

pewnej stabilności funkcjonowania budżetu państwa, a co dopiero budżetu samorządu. 

Ale uważam, że w momencie kiedy  będzie uchwalony budżet na następny rok, będziemy 

wiedzieli jak to wygląda, to czy z inicjatywny Pana prezydenta, czy z inicjatywy związku 

zawodowego NSZZ Solidarność należy siąść i jeszcze raz to wszystko przeanalizować 

i przeliczyć. Tak że ja bym dzisiaj apelował, żeby może dzisiaj zawrzeć ten kompromis i to 

jest duża podwyżka, bo jak Państwo pamiętacie one były zróżnicowane, bo w starych 

przepisach nie było tej funkcji, która dzisiaj jest i nie było wychowawcy oddziału 

przedszkolnego. Dzisiaj mamy wprost podany zapis, który jest, ale bym apelował, żeby 

może przyczynić się do tego rozwiązania, ale otworzyć sobie tą możliwość w następnym 

roku kiedy będzie budżet na 2020 rok i nie zamykać tej sprawy.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Zarówno w poprzedniej kadencji rady i poprzedniego Pana prezydenta, którego zastępcą 

był radny Sławomir Lorek, jak i obecnie wydaje mi się, że trudno mówić o tym, żeby 

oświata w Koninie była zaniedbana. Bo ładnych kilka milionów zostało włożonych 

w oświatę i kosztem innych inwestycji, gdzie trzeba było wytłumaczyć mieszkańcom, to 

może nie zrobimy danej ulicy, albo jakiejś innej inwestycji ponieważ musimy dołożyć do 

oświaty. Więc ta oświata w Koninie myślę, że cały czas jest dobrze traktowana. Sytuacja 

jest przykra, ja poznałem stanowisko obydwu związków zawodowych, zgadzam się z tym, 

że powinni dostać po 300,00 zł, tym bardziej, że idzie taki sygnał z pozostałej części kraju, 

ale wygląda na to, że my jako Konin na tę chwilę nie możemy sobie pozwolić, a poza tym 

musimy poczekać. Chyba do końca tego roku to się wszystko powinno wyjaśnić i być 

może będzie tak, że Pan prezydent będzie mógł dać tą dobrą informację, a ja muszę być 

w tym wszystkim pośrodku.”  

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Żeby dopełnić 

informację, chciałem Państwu powiedzieć, że z pieniędzy, których nie mamy, Państwa 

decyzją, jeśli podejmiecie ją dzisiaj i na sesji z tytułu tych podwyżek dołożymy do końca 

roku 406.240,00 zł. Tyle z tego co nie mamy musimy dołożyć do tej podwyżki. Dziękuję 

bardzo.” 

Innych uwag nie było. 
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W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 

zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 754 Rady Miasta 

Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- 

wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin - 8 radnych „za”, 

0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” od głosowania. 

Pkt 7 DRUKI Nr 210 i 211 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok; 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022. 

Omówił zastępca skarbnika Pan Ryszard PILARSKI. 

Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja 

mam tylko jedno pytanie do Pana prezydenta. Co z przebudową dachu na starej części 

budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie? Czy coś tutaj wiemy już nowego.” 

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Nie mam żadnych 

nowych informacji, są raczej smutne informacje. To znaczy kwotę 800.000,00 zł, która była 

zabezpieczona na ten cel musimy przeznaczyć na wydatki bieżące oświatowe, ze względu 

chociażby na edukację niepubliczną. Ale nie tylko, bo od 1 września 2019 r. wypłaciliśmy 

nauczycielom podwyżki mimo, że nie mamy do tej pory żadnej informacji o tym, czy 

jakikolwiek wzrost subwencji będzie. Jest jedynie projekt rozporządzenia i nic więcej na 

ten temat nie wiemy. Projekt zawisł na stronach i nawet nie wiemy, jak jest procedowany, 

czy jest konsultowany i gdzie jest obecnie konsultowany. Z tego projektu nic nie jesteśmy 

w stanie wywnioskować, zatem nie mamy żadnych informacji, dotyczących jakiejkolwiek 

rekompensaty za wypłaty dla nauczycieli. Dzisiaj zresztą wróci jeszcze ten temat. 

Natomiast te 800.000,00 zł musieliśmy zdjąć, brakuje już środków na oświatę w Koninie. 

Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „To 

smutna informacja, ale przyjmujemy ją do wiadomości Panie prezydencie.” 

Radni nie mieli innych pytań.  

Komisje przyjęły informacyjnie ww. projekty uchwał. 

Pkt 8  

Rozpatrzenie informacji: 

a) z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku; 

b) z wykonania planu finansowego instytucji kultury; 

c) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina za 

I półrocze 2019 roku. 

Informacje zostały szczegółowe omówione przez zastępcę skarbnika miasta Pana 

Ryszarda Pilarskiego. 
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Radni nie mieli uwag. 

Komisje materiały przyjęły informacyjnie. 

Pkt 9 

Informacja z realizacji Uchwały Nr 19 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 

roku  

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2018. 

Informacja została szczegółowo omówiona przez zastępcę skarbnika miasta Pana 

Ryszarda Pilarskiego. 

Radni nie mieli uwag. 

Komisje materiał przyjęły informacyjnie. 

Pkt 10 DRUK Nr 200 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV 

w mieście Koninie na lata 2019 - 2021 (druk nr 200). 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Oczywiście osoby, które pełniły funkcję radnego w poprzedniej kadencji doskonale zdają 

sobie sprawę z tego, że dyskusja na ten temat się już odbyła. Pojawia się nowa 

propozycja, przypuszczam, że nie unikniemy dyskusji na ten temat, sprawa jest oczywiście 

bardzo poważana, bo mówimy o zdrowiu. Ten program budżet miasta ma kosztować 

prawie 400.000,00 zł, ale to bym powiedział, że to jest nic wtedy jak ratujemy ludzkie życie 

i gdybym miał przeświadczenie, że rzeczywiście ten program temu służy w ogóle bym się 

nie wahał. 

Natomiast powiem tak, moje zdanie od poprzedniej dyskusji sprzed kilku lat nie uległo 

zmianie, moje stanowisko wobec tej sprawy jest sceptyczne, oczywiście nie 

przewodniczący decyduje, ale Państwo będziecie podejmowali decyzję w tej sprawie. 

Myślę, że dyskusja jest potrzebna ponieważ tą decyzję musimy podejmować w pełnej 

świadomości. 

Na początku jeśli Państwo pozwolicie chciałbym zadać pytanie, kto jest autorem tego 

programu, kto przygotowywał dane, kto przygotowywał informacje? Czy Państwo 

pracowaliście na jakimś wzorze? Dla mnie jest ważne to z jakich źródeł, czerpaliśmy 

informację, bo doszukałem się tam kilku nieścisłości mówiąc delikatnie.” 

Pracownik Wydziału Spraw Społecznych Pani Urszula SMOLARZ, cytuję: „Wzór 

programów polityki zdrowotnej znajduje się na stronach Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji, on jest określony też w Narodowym Programie Zdrowia, dlatego 

musieliśmy korzystać z tego wzoru.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja nie 

mam nic przeciwko, ponieważ po to są te wzorce umieszczone, żeby z nich korzystać 



11 

i żeby dostosowywać do lokalnych potrzeb, możliwości i tak dalej. W związku z tym 

dopytuję tylko, ponieważ rzeczywiście przejrzałem ten program, skąd mój sceptycyzm 

wobec tego programu. Trzeba by rozpocząć taką dyskusję powiedziałbym paramedyczną, 

całe szczęście mamy dostęp do tej wiedzy, ona jest szeroko prezentowana w różnego 

rodzajach przekazach społecznych. Ja też wykonałem jakąś tam pracę, żeby mieć takie 

podstawy, żeby cokolwiek właściwego na ten temat powiedzieć. 

Szanowni Państwo to nie ulega wątpliwości, że najlepszym sposobem zabezpieczenia się 

przed tą straszliwą chorobą są oczywiście badania cytologiczne i co do tego nie ma 

wątpliwości, to wszyscy lekarze jednoznacznie podkreślają. W Polsce te badania wśród 

kobiet wykonywane są mniej więcej na 15% populacji z tego względu, że w Polsce nie ma 

takiego nawyku badania się jak to ma miejsce w innych krajach Europy. Tych przypadków 

jest sporo, oczywiście to nie jest jakaś wielka liczba, bo kiedy porównamy do ilości zgonów 

spowodowanych rakiem płuc, czy chociażby rakiem piersi, to te wskaźniki są zupełnie 

inne, dużo większe i to zagrożenie jest większe. Ale oczywiście to też jest problem, bo dla 

1700 – 1800 kobiet w Polsce i nie tylko, bo zarażać się mogą również mężczyźni 

oczywiście to się inaczej rozwija, to jest te 1700 – 1800 zgonów, to są oczywiście tragedie. 

Szanowni Państwo, ja powiem tak, gdyby ten program obliczony był na to, żebyśmy 

zwiększyli liczbę osób badających się na tą straszną chorobę zagłosowałbym jedną, drugą 

ręką i jeszcze dodatkowo nogami. Powiem więcej, zaproponowałbym podwojenie, a nawet 

potrojenie, jeśli miasto na to stać. Powiem, oczywiście powtarzam opinie wybitnych 

specjalistów, że to jest najlepszy sposób zapobiegania tej chorobie. Choroba rozwija się 

około 10 lat, wystarczą badania co 3 lata, żeby tak naprawdę być na 100% pewnym, że 

się nie umrze z powodu tej strasznej choroby. W Finlandii na tę chorobę umiera 

kilkanaście osób w ciągu roku, pytanie dlaczego? Dlatego, że tam 85% osób prowadzi 

badania. Gdybyśmy zaproponowali program, który zmobilizuje nas do częstszych badań 

powtarzam byłbym za. 

Skąd wątpliwości? Szanowni Państwo podam pewne cytaty one są ogólnodostępne, ja 

mogę podać źródła, hiszpańskie ministerstwo zdrowia wstrzymało aplikowanie jednej serii 

Silgard, bo to jest rzeczywiście środek, który ma zapobiegać rozwojowi HPV. Skuteczność 

tego środka w walce z rakiem nie jest oczywista jak twierdzą przedstawiciele producenta. 

„Nie ma żadnego naukowego dowodu na to, że szczepionka przeciw HPV zapobiega 

rakowi szyjki macicy.” – napisał prof. Carlos Alvarez-Darder, ekspert ds. szczepień 

z hiszpańskiego Uniwersytetu w Alicante. Pod jego apelem o wstrzymanie finansowania 

z budżetu szczepień na raka szyjki macicy podpisało się 7 tysięcy hiszpańskich lekarzy.  

Ja mogę się mylić nie jestem fachowcem, natomiast szanowni Państwo mówią o tym 

specjaliści, powiem więcej takie próby kupienia tej szczepionki nie tylko dla 

poszczególnych gmina, ale dla całego kraju były już planowane wcześniej. W roku 2009 

takie propozycje padały, wtedy jak doskonale wiemy inna opcja polityczna sprawowała 

władzę, wiceministrem zdrowia w tym czasie był Pan Marek Twardowski. Pozwólcie 

Państwo, co ówczesny wiceminister mówi na temat tej szczepionki: „Nie ma gwarancji, że 

szczepionka przeciwko wirusowi HPV powodującego raka szyjki macicy jest tak skuteczna 

jak twierdzą koncerny farmaceutyczne. Jeżeli za 30 lat okaże się, że się pomyliły to nikt 

nie zwróci podatnikom dziesiątków miliardów złotych, a nawet jeżeli szczepionki byłyby tak 
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skuteczne jak twierdzą koncerny to ciągle są one stanowczo za drogie”. Ministrem w tym 

czasie była Pani Ewa Kopacz, mogę ja również zacytować, jej zdanie było bardzo 

podobne, ona nie widzi potrzeby, żeby stosować tą szczepionkę. 

Szanowni Państwo nie my będziemy podejmować ostateczną decyzję o tym czy ktoś 

zaszczepi własne dziecko, czy też nie, taką decyzję oczywiście podejmą rodzice. 

Natomiast myślę, że nasza dyskusja powinna przyczynić się do tego, żeby rzeczywiście 

maksymalnie uświadomić osoby, które taką decyzje będą podejmować czy ta szczepionka 

jest potrzebna czy też nie. Od razu uprzedzam, że gdyby ktoś chciał mnie wpisać do ruchu 

antyszczepionkowego, to niech tego nie robi, ponieważ uważam, że szczepienia te, które 

są zalecane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są potrzebne, konieczne. Moje dzieci są 

zaszczepione, w związku z tym to nie jest jakaś fobia, tylko zadaję bardzo konkretne 

pytania, które powodują jakby moje wątpliwości. 

Może budzić tutaj jeszcze jeden fakt zastanowienie, że chcemy skierować program 

profilaktyczny do stosunkowo małej grupy  osób zagrożonych. Przecież tak jak 

powiedziałem zawały serca, miażdżyca i tak dalej, to są dużo bardziej powszechne 

choroby, oczywiście też bardzo niebezpieczne. Raczej opowiadam się za jakimś lokalnym 

programem ochrony zdrowia dla całej gminy, natomiast my bierzemy taki jeden wycinek. 

Można zadać pytanie czy na przykład nie wprowadzić programu leczenia uzębienia, 

wymiana endoprotez i tak dalej. Przecież chorób moglibyśmy znaleźć wiele, natomiast 

zdecydowano się na wprowadzenie tego programu dla stosunkowo nielicznej grupy osób. 

Ja obawiam się, że te szczepienia mogą przynieść odwrotny skutek do zamierzonego, 

dlaczego? Dlatego, że w momencie kiedy ktoś się zaszczepi powstaje przekonanie, że tak 

naprawdę jest zabezpieczony przed tą chorobą, to jest bardzo niebezpieczne myślenie. 

W ulotce firmy produkującej szczepionkę jest wyraźnie napisane, że szczepionka ta jest 

skuteczna w 70% i od razu jest informacja, że osoby, które są zaszczepione powinny się 

regularnie badać. W związku z tym jeśli ktoś wyciągnie wniosek niewłaściwy, że po 

zaszczepieniu jest właściwie do końca życia bezpieczny, to może się tragicznie 

przekonać, że się pomylił. Tak naprawdę okazuje się, że szczepionka ta jest ważna  

3 lata, a potem oczywiście trzeba szczepienie wznawiające i tak dalej.  

Jednym słowem kończąc już swój może przydługi wywód powiem w ten sposób dla mnie 

to jest program kontrowersyjny, ja go nie poprę. Oczywiście zapraszam do dyskusji.” 

Radny Sławomir LOREK, cytuję: „Trochę tutaj chciałbym wejść w polemikę z Panem  

Przewodniczącym, bo jeżeli chodzi o raka płuc, to jak wiadomo w dużej mierze palenie 

papierosów się przyczynia i trudno tutaj porównywać te statystyki, bo to się do końca nie 

da porównać. Program dotyczący profilaktyki zakażeniem wirusem HPV był w naszym 

mieście wcześniej realizowany, został bardzo dobrze przyjęty przez rodziców, on nie jest 

obowiązkowy. Natomiast w jaki sposób może on przyczynić się do mniejszej liczebności 

zachorowania czy nie, ja osobiście uważam, że tak. Mieszkańców możemy uświadamiać, 

a czy ktoś będzie robił badania profilaktyczne czy nie, to już jego sprawa jest. 

Państwo również wiedzą, że mamy dużo takich programów ogólnopolskich, ale sam 

osobiście znam przypadek, że mammografia nie wykazała raka piersi i gdyby to nie był 

upór osoby i później już lekarza prowadzącego, to tak naprawdę po wyniku mammografii 
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badanie powinno być włożone do szuflady i przez 5 lat nie należało nic zrobić, bo tak 

gdzieś to zostało przyjmowane. Tak że był taki moment i to też były takie oczekiwania, 

żeby ten program zaproponować i dobrze, że jakby wracamy do tego. Ja się zgodzę 

z Panem przewodniczącym, sam się szczepię przeciwko grypie, ale to nie znaczy, że na 

grypę nie zachoruję. Natomiast myślę, że tak jak tu siedzimy na tej sali każdy z nas wśród 

bliższych i dalszych ma co najmniej jedną osobę, która w ostatnich 10-ciu latach 

zachorowała na raka, czy to będzie rak jelita czy rak piersi czy inne sytuacje rakowe, bo 

jest to dzisiaj choroba, która jest chorobą niestety, ale chorobą powszechną. Tak, że 

jeszcze raz powtórzę ta grupa akurat wiekowa, to jest ta grupa, gdzie są największe 

rokowania skuteczności, jest to wybór rodzica. Natomiast uważam, że dobrze, że wracamy 

do tego programu, bo przynajmniej były takie oczekiwania rodziców, że nie ma wcześniej 

kontynuacji, a jak Państwo wiecie to był program rozpisany na 3 lata, później była taka 

przerwa. Tak jak powiedziałem powinniśmy uświadamiać, powinniśmy się profilaktycznie 

badać i tak dalej, ale w pełni popieram to, że również samorząd miasta zajmuje się 

profilaktyką akurat dotyczącą raka szyjki macicy.” 

Radna Katarzyna Jaworska, cytuję: „Mi w tym programie zabrakło zaakcentowania albo 

słabego zaakcentowania szkodliwości stosowania czy różnych powikłań poszczepiennych. 

Oglądałam dwa razy dokument z krajów, które już od lat stosują te szczepionki. Jest to 

przerażający obraz o bardzo poważnych stanach wynikających z zastosowania tych 

szczepionek. Szczepionka Gardasil wprowadzona była bodajże w 2006 r. Rak szyjki 

macicy występuje średnio między 30 a 50 rokiem życia kobiety, więc najstarsza kobieta 

już, która poddana była tej formie profilaktyki szczepiennej ma 22 lata. Więc trudno tu 

mówić o jakiejś formie skuteczności stosowania tych szczepionek, nie mamy jeszcze 

rzetelnego rzeczywistego obrazu. Ja w tej sytuacji mam wiele zastrzeżeń i obiekcji, też 

tutaj bardziej akcentowałabym przeznaczanie funduszy i kładłabym duży nacisk na 

edukację, profilaktykę i uświadamianie, bo rak szyjki macicy, owszem jest powodowany 

przez wirus brodawczaka HPV, ale również wzmacnia się przez palenie papierosów, przez 

wczesną inicjację seksualną, częstą zmianę partnerów, więc jest to szereg czynników, 

które na to wpływą. Znaczna szkodliwość stosowania tych szczepionek powoduje to, że 

ryzyko powikłań, moim zdaniem góruje nad skutecznością całego tego zadania. Wiele 

krajów się wycofuje albo nie udziela rekomendacji lub stawia pod dużym znakiem 

zapytania ten program.” 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję; „Na początku chciałem tylko powiedzieć Panie 

przewodniczący, że dobrym obyczajem prac komisji do tej pory było to, że po wystąpieniu 

osób, które wniosek zgłaszały lub opisywały oddawało się głos członkom komisji, a później 

się narzuca swój tok myślenia. Dzisiaj wyszło inaczej, trudno, bo teraz wszystko obraca 

się wokół tego, co Pan powiedział.  

Panie przewodniczący pamiętamy dyskusję, jaka była na ten temat. Wynikała również 

z tego, że przyniósł Pan wtedy cały plik gazet, czasopism, został Pan przegłosowany. 

Myślę, że dzisiaj zdroworozsądkowi ludzie też będą myśleć tak samo jak wtedy. Dlaczego 

12-latkowie? Ja nie będę się wypowiadał, bo nie jestem ani lekarzem ani medykiem i nie 

jestem specjalistą w tej dziedzinie. Sądzę, że pracownicy naszych wydziałów, jeżeli 

dostają jakieś zadanie, to to zadanie jest przebadane dogłębnie. To, że 12-latkowie to 
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prawdopodobnie dlatego, że jest to najlepszy wiek wynikający z tego, że jest to najbardziej 

skuteczna ta szczepionka i dlatego nie 14-latki, 15-latki. 

Panie przewodniczący, gdyby były szczepionki na zawał serca, jeżeli chodzi o zawał serca 

w Koninie i jeśli ktoś choruje, to z własnych zaniedbań, ponieważ kardiologia jest tak 

dobrze postawiona, że tylko własne zaniedbania mogą do tego prowadzić czy na raka 

płuc, to byśmy również takie szczepionki stosowali. Niestety nikt jeszcze nie wymyślił na 

wszystkie choroby szczepionek, ale jeżeli na tę chorobę jest wymyślona, to dlaczego jej 

nie stosować.  

Pytanie do Pań. Czy z poprzedniej 3-letniej grupy mamy znaki, że któraś z Pań choruje 

albo zmarła? Nie mamy.  

Tak jak Pan, Panie przewodniczący nie mam sposobu na to, żeby przekonać naszych 

mieszkańców, żeby badali się, to jest sprawa indywidulana. Ale podoba mi się to, co Pan 

zacytował w swoim wystąpieniu, że „po szczepionkach lekarze mówią – prosimy 

o regularne badanie”. I to już jest chociażby plus tych szczepień, że lekarze przypominają 

zaszczepionym kobietom o regularnych badaniach. A o tych badaniach Pan mówił i o te 

badania zabiegał. Jest to jeden ze sposobów takich, że Pani wyszła po trzecim 

szczepieniu i lekarz mówił „Proszę Pani jest Pani zaszczepiona, ale proszę pamiętać 

o tym, żeby się regularnie badać” i to jest plus. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Również dziękuję, chociaż nie rozumiem za bardzo komentarza do tego, że dałem sobie 

prawo wprowadzenia do projektu uchwały. Ja bym powiedział, że to jest raczej mój 

obowiązek. Ale w tym możemy się różnić, możemy różnić się pięknie. Pan radny ma swoje 

zdanie, ja na to patrzę nieco inaczej.” 

Radna Monika KOSIŃSKA, cytuję: „Doskonale pamiętam tę naszą dyskusję sprzed kilku 

lat, kiedy wprowadzaliśmy w Koninie projekt profilaktyki raka szyjki macicy w postaci 

szczepień przeciwko wirusowi HPV. Ja podobnie jak Pan radny od tamtego czasu nie 

zmieniłam zdania, a wręcz to swoje zdanie wzmocniłam, uczestnicząc w jednej z bardzo 

poważnych konferencji naukowych, która nosiła znamienny tytuł: „Rak szyjki macicy. 

Profilaktyka to za mało”. Profilaktyka, o której Pan mówi, czyli profilaktyka w postaci 

częstych badań cytologicznych kobiet to jednak jest za mało. Ryzyk, które wynikają 

z palenia tytoniu jest dużo więcej niż tylko zachorowanie na raka szyjki macicy, bo przede 

wszystkim ryzykiem palenia tytoniu jest rak płuc. Natomiast główną i bezpośrednią 

przyczyną raka szyjki macicy wciąż w Polsce pozostaje wirus HPV i 50% Polek w 5 lat po 

wykryciu choroby nowotworowej szyjki macicy umiera. Wydaje mi się, że to będzie 

najlepsza rekomendacja do tego, żeby polecać to szczepienie. I tak jak było to 

podkreślane wielokrotnie, szczepienie jest zupełnie dobrowolne. To rodzice decydują 

w imieniu swoich dzieci zarówno, czy będą szczepić przeciwko gruźlicy, ospie, odrze, 

różyczce, też zadecydują zaszczepią swoje córki przeciw wirusowi HPV.  

Ja tylko bardzo żałuję, że kiedy moje córki były w wieku szczepień, tych szczepień jeszcze 

nie było, bo z pewnością wtedy nie miałabym żadnych wątpliwości, żeby je takim 

szczepieniom poddać.” 
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Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „My oczywiście 

rekomendujemy przyjęcie tego programu profilaktyki. Mamy na to zabezpieczone środki 

i absolutnie jesteśmy przekonani, że ten program jest potrzebny.  

Pan przewodniczący na początku powiedział, że postawił konkretne pytanie. Przyznam 

szczerze, że żadnego konkretnego pytania nie słyszałem. Słyszałem cytaty, słyszałem 

jakieś opinie, ale żadnego konkretnego pytania odnośnie tego programu, projektu nie 

słyszałem.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Od 

razu odpowiadam. Konkretne pytanie. Kto jest autorem tego programu? Bo obawiam się, 

że jest to swoista kalka, która została wyprodukowana przez producenta tych środków.” 

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Zwracam honor. To 

jedno konkretne pytanie słyszałem, natomiast odnosząc się do meritum, do tego czy 

szczepionka jest potrzebna czy niepotrzebna. Pan przewodniczący podał kilka cytatów. 

Okey tylko, że ja też mogę kilka cytatów podać. Ostatnio informacja Polskiej Agencji 

Prasowej - za szczepieniami chroniącymi przed rakiem szyjki macicy opowiedział się np. 

prof. Czauderna z Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP podczas konferencji 

naukowo-edukacyjnej „Szybsi od raka” w Centrum Onkologii w Warszawie. Powiedział, że 

mimo sporych kosztów przykład Australii powinien skłonić również nasz kraj do 

wprowadzenia szczepień przeciwko wirusowi HPV.  Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale 

Australia, która regularnie finansuje szczepienia HPV jest i prawdopodobnie będzie 

pierwszym krajem na świecie, który wyeliminuje zachorowania na raka szyjki macicy. 

Możemy się tutaj obrzucać cytatami, ja nawet Państwu celowo wysłałem na e-maila 

informację, która przyszła według mnie od jakiegoś ruchu antyszczepionkowego, bo nie 

ma ani autora, ani na stronie nie można znaleźć, kto stoi za tym ruchem, nic nie wiadomo. 

Ale chciałem, żebyście mieli Państwo szeroki ogląd i możemy wymieniać się różnymi 

poglądami na tę sprawę, nigdy nie będzie 100% jasności czy pewności, ale czy ktoś 

z Państwa jest mi w stanie dzisiaj powiedzieć, że szczepionki, także te,  które podaje Pan 

dzieciom Panie przewodniczący i ja również swoim, bo nie jestem antyszczepionkowcem, 

czy one są w 100% nieszkodliwe? Czy znacie Państwo jakąkolwiek w 100% nieszkodliwą 

szczepionkę albo lek? Jak Państwo bierzecie leki, przeczytajcie Państwo ulotkę. Lepiej nie 

czytać, tak? Dlaczego o tym mówię? Oczywiście nie ma 100% pewności  

w przypadku żadnej szczepionki, natomiast są jednoznaczne badania, o których mówi 

Światowa Organizacja Zdrowia i podaje wyniki tych badań. Od 1991 r. w takiej Australii 

prowadzone są szczepienia, to nie jest Pani radna 3-5 lat. Najlepiej by było, gdyby 

wszystkie kobiety w Polsce miały bezpłatną cytologię i edukację na takim poziomie, żeby 

z niej korzystały. Ale tak się nie dzieje dlatego, że muszą za to płacić, a dostęp do 

bezpłatnej służby zdrowia jest z roku na rok coraz gorszy do tej bezpłatnej jak patrzymy na 

ostatnie 20 lat. My proponujemy profilaktykę w postaci szczepień dziewczynek, rodzic 

takiej dziewczynki, który zdecyduję się na podanie takiej szczepionki najpierw musi się 

wybrać z dzieckiem do lekarza. To lekarz ostatecznie zdecyduje, czy  taka dziewczynka 

może czy nie może, czy ma wskazania bądź przeciwskazania do tego by  taką 

szczepionkę dostać. Tak jak powiedzieliśmy ta szczepionka jest dobrowolna, my tutaj 

nikogo do niczego nie zmuszamy.” 
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Radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Panie prezydencie, trudno mówić  

o skuteczności, kiedy szczepionki te zostały wprowadzone w 2006 - 2007 r. To jest za 

krótki okres czasu, żeby już wiarygodnie stwierdzić, że jest tutaj duża skuteczność tego 

działania. Jakie są koszty dla miasta wprowadzenia tego programu profilaktyki? Samorząd 

nasz jest samorządem ubogim.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Około 

400.000,00 zł.” 

Radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Czy miasto obecnie stać, kiedy szukamy każdej 

złotówki, na program dla mnie kontrowersyjny, bo nie do końca zbadany. Możemy się tu 

przerzucać autorytetami z dziedziny medycznej będącymi za lub przeciw, ale ja zawsze 

gdzieś z tyłu głowy mam lobby farmaceutyczne, które jest bardzo silne, agresywne 

i drapieżne. Największy dochód firmy farmaceutyczne czerpią ze szczepionek, na drugim 

miejscu ze środków antykoncepcyjnych, a dopiero na trzecim miejscu z leków ratujących 

życie i zdrowie. Także tutaj też nie wykluczałabym silnego lobby farmaceutycznego w tej 

dziedzinie.” 

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Oczywiście zawsze 

możemy powiedzieć, że na coś pieniądze są, na coś nie ma. Tak, oglądamy każdą 

złotówkę, natomiast uważamy, że pieniądze na ratowanie życia być może niektórych 

naszych młodych obywatelek są wydane zasadnie, dlatego rekomendujemy właśnie 

przyjęcie projektu uchwały i tego programu.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Oczywiście Pan prezydent ma rację kiedy mówi, że każde szczepienie niesie za sobą 

pewne ryzyko. To jest jasne tylko, że przed odrą nie możemy się zabezpieczyć w inny 

sposób – poprzez regularne badania cytologiczne. Kolonoskopia połączona z cytologią 

daje praktycznie 100% zabezpieczenia. W związku z tym po co sięgać po szczepionkę, 

skoro można zastąpić to innym sposobem uniknięcia tej paskudnej choroby. A propos 

Światowej Organizacji Zdrowia WHO, która rekomenduje tę szczepionkę. Szefową 

agendy, która zajmuje się zdrowiem jest Pani, która jest zatrudniona w firmie Merck, czyli 

tej, w której  produkowane są te szczepionki. Ja bym tutaj zalecał pewną ostrożność, 

oczywiście tak jak powiedziałem na wstępie, ja nie będę przekonywał Państwa do 

przyjęcia takiej czy innej opcji, natomiast w moim sumieniu muszę powiedzieć Państwu 

i społeczeństwu jakie mam zastrzeżenia. Co z tym ludzie zrobią, to już jest poza mną, ja 

absolutnie nie będę w inny sposób nagabywał i tak dalej.  

Powiem w ten sposób na zakończenie. Jest odnotowanych w USA ok. 30 przypadków 

śmiertelnych, ale oczywiście też można powiedzieć, że jest to złośliwa konkurencja, nie, 

bo to  jest akurat wynik badań, które prowadzi firma Merck.” 

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH – 

zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki 

Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2019 – 2021 - 5  głosami  „za”, 

3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu. 
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Ad. 2. 

Radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Ja bym jeszcze chciała powrócić do Komisji Rodziny 

i Spraw Społecznych i  złożyć wniosek formalny o komisję wyjazdową, jeżeli chodzi 

o mieszkańców bloku na ul. Żwirki i Wigury. Wcześniej gościliśmy na sesji Rady Miasta 

prezesa MTBS-u. Ja na dyżurze spotkałam się również z mieszkańcami. Tam jest tyle 

nieoczywistych oczywistości, że warto by było teraz nawet jeszcze przed remontem tej 

ulicy spotkać się z mieszkańcami tam na miejscu i to pewnie rozwieje wiele wątpliwości.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja 

mam tylko takie pytanie. Czy to była by tylko propozycja dla Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych czy dla Komisji Infrastruktury czy może dla osób zainteresowanych?” 

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Ja nie wiem jakie 

Pani radna ma informacje od mieszkańców, bo nie rozmawialiśmy o tym. Natomiast też 

wydaje mi się, że może albo połączone komisje albo, żeby też Komisja Infrastruktury była, 

bo jednak przed nami inwestycja tam jest i zasadne byłoby albo połączenie komisji. Nie 

wiem dokładnie co Pani radna ma na myśli myśląc o nieoczywistych oczywistościach, bo 

nie wiem czy do końca Komisja Rodziny i Spraw Społecznych akurat w tym przypadku czy 

może na przykład dwie komisje. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Myślę, że Pani radna Urszula Maciaszek poda nam propozycję takiej komisji. Pewnie 

kluczowe stanowisko powinna pełnić rzeczywiście Komisja Infrastruktury, to jest taka 

podpowiedź z mojej strony oczywiście do rozważenia albo nie. Natomiast osoby 

zainteresowane, które ten temat badały już mogą oczywiście się włączyć w pracę tej 

komisji. To jest z mojej strony propozycja, jeśli Pani radna akceptuje to na tym myślę, że 

zakończymy dyskusję na temat wniosku Pani radnej.” 

Na tym posiedzenie zakończono. 

OBRADOM PRZEWODNICZYLI: 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Tomasz Andrzej NOWAK 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Zenon CHOJNACKI 

Protokołowało:  

Biuro Rady Miasta 
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