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BR.0012.6.12.2019 

Protokół Nr 14/2019 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 13/2019 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 13/2019 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 12 grudnia 2019 roku 

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

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 16.20. 

W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

1. Omówienie materiałów na XIX 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 Maciej Ostrowski – przewodniczący Komisji 

Praworządności.  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powitał wszystkich uczestniczących 

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

Miasta Konina, do których stanowią komisje wiodące. Porządek obrad stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

Ad. 1. 

Pkt 4 DRUK Nr 288 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa  

w mieście Konin na rok szkolny 2019/2020. 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

Przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 

zaopiniowali  pozytywnie – jednogłośnie 10 głosami  „za” projekt uchwały w sprawie 

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok szkolny 2019/2020. 
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Pkt 5 DRUK Nr 289 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: 

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na 

zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO 

WER). 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

Przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 

zaopiniowali  pozytywnie – jednogłośnie  10  głosami  „za” projekt  uchwały 

w  sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przez podnoszenie umiejętności 

nauczycieli do zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Pkt 6 DRUK Nr 296 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 

rok. 

Projekt uchwały omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Radni nie mieli uwag.  

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 

Pkt 7 DRUK Nr 297 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 

Projekt uchwały omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Radni nie mieli uwag.  

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 

Pkt 12 DRUK Nr 295 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia 

zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 

Projekt uchwały omówił zastępca prezydent ds. społecznych Witold NOWAK. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

Przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 

zaopiniowali  pozytywnie – jednogłośnie 10 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
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przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla 

Powiatu Konińskiego. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK powiedział, 

cytuję: „Proszę Państwa ja powiem tylko tyle, że jako radny i jako przewodniczący tej 

komisji spotkałem się z radą rodziców w Szkole Podstawowej nr 15. Z tego co wiem, 

w poprzedniej kadencji tam był planowany remont toalet i to też było pozytywnie 

opiniowane. Taka była też rozmowa z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu i wiem, że 

ówczesna Pani przewodnicząca Elżbieta Streker-Dembińska się angażowała.  

Panie prezydencie, mogę tylko do Pana skierować prośbę w imieniu tej rady rodziców o to, 

żeby tam chociaż zacząć ten remont. Byłem tam widziałem jak tam jest, zresztą 

wiedziałem wcześniej, bo byłem zaproszony i tutaj chciałem do Pana prezydenta 

skierować od siebie powiedzmy, ale zgłoszono to ewidentnie do mnie jako 

przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, chociaż to jest zadanie bardziej 

infrastrukturalne.  

Panie prezydencie, gdyby Pan chciał zabrać głos, podobno Pan zna sprawę, więc proszę 

bardzo.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Nie byłem 

wprawdzie w toaletach, ale rzeczywiście sprawę znam. Byli u mnie rodzice, jestem 

w kontakcie z Panią dyrektor. Powiem tak, gdybyśmy mieli środki, to byśmy je od razu 

przeznaczyli, bowiem dla wyobrażenia sobie jak wyglądają remonty łazienek najlepiej 

spojrzeć na Szkołę Podstawową nr 12, która robiła remont łazienek przez 10 lat chyba 

i jeszcze nie są zrobione do końca. Takie są możliwości finansowe na realizację tych 

rzeczy, które są potrzebne w szkole. Próbujemy z tym jakoś walczyć, tak jak mówię 

i zapowiadałem, szukamy oszczędności i będziemy szukać oszczędności. Jak tylko 

pojawią się jakieś środki wolne po to, żeby przeznaczyć na remontowe wydatki w Szkole 

Podstawowej nr 15, to oczywiście to zrobimy. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

OBRADOM PRZEWODNICZYLI: 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Tomasz Andrzej NOWAK 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Zenon CHOJNACKI 

Przewodniczący Komisji Praworządności  

Maciej OSTROWSKI 

Protokołowała:  

J. Koszal 

Biuro Rady Miasta Konina 
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