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Protokół Nr 27/2021  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

z posiedzenia, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021 roku. 

Posiedzenie trwało od godz. 14.30 do godz. 15.40. 

Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania). Posiedzeniu przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – 

przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, który prowadził komisję z sali 

sesyjnej w Ratuszu przy ulicy Wiosny Ludów 6 w Koninie.  

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny.  

W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych członków Komisji Edukacji Kultury 

i Sportu, pozostali radni Miasta Konina, zastępca prezydenta Witold Nowak, 

kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata Hopen oraz radni Młodzieżowej Rady 

Miasta. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

Sprawy organizacyjne dotyczące jednostek oświatowych miasta Konina. 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK poinformował, że tematem 

posiedzenia komisji, zwołanej na prośbę pana prezydenta są zmiany 

organizacyjne w konińskiej oświacie.” 

Zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Witam państwa 

bardzo serdecznie na komisji. Tak jak powiedział pan przewodniczący Nowak, 

rzeczywiście poprosiłem o to spotkanie. Poprosiłem w kontekście planów, zmian 

i tego, co bym chciał państwu za chwilę zaprezentować, ale także to spotkanie 

nadzwyczajne ma być, czy jest dla mnie szansą, okazją na wysłuchanie państwa 

głosów na temat funkcjonowania oświaty. Pewne tematy, pewne głosy, nie chcę 

ich nazywać propozycjami, bo za daleko idące byłoby to słowo, pojawiły się na 

ten temat już na sesji budżetowej w grudniu. Pomyślałem, że nie ma co czekać 

także z powodu tych zmian, które my tu planowaliśmy wcześniej, czy działań, 

które chcemy podjąć i w kilku tabelach, wykresach chciałbym państwu najpierw 
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pokazać te rzeczy, które my przygotowaliśmy i powiedzieć o pewnych 

propozycjach, natomiast oczywiście jestem otwarty na dyskusję. Bardzo chętnie 

posłucham państwa. Dlaczego nadzwyczajna komisja, dlatego że pewnie na 

komisji tej zwyczajnej będą inne też tematy, chciałem osobną komisję poświęcić 

tej sytuacji w edukacji, którą mamy, a która wiąże się oczywiście z analizą 

naszego budżetu, funkcjonowania miasta w obszarze oświaty i tej trudnej 

sytuacji, która od dłuższego czasu jest, jeśli chodzi o finansowanie oświaty, czyli 

myślę tu głównie o subwencji, którą miasto Konin otrzymuje. Zatem poproszę o 

wsparcie i o tabelę 1, żebyście państwo mogli też zobaczyć te rzeczy, które 

chciałem zaprezentować. Jeśli się da to powiększyć jakoś na cały ekran, już to 

trochę lepiej widać.  

Szanowni państwo, musiałem się przesiąść i może będzie mi wygodniej 

funkcjonować tutaj, zatem przedstawiam analizę budżetu za lata 2018-2021. 

Widzicie państwo projekt budżetu, subwencję, wykonanie wydatków 

oświatowych i kwotę, jaką trzeba było dołożyć ponad przyjęty plan w podziale na 

szkoły podstawowe i przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe i placówki 

niepubliczne i jeżeli spojrzycie państwo, chciałbym, żebyście skupili się tutaj w tej 

przestrzeni, którą pokazuję, jeśli chodzi o subwencję. Prawdą jest, o czym 

mówiłem już wielokrotnie, że ta subwencja rośnie 112 mln zł w 2018 roku. 122 

mln zł jeśli chodzi o budżet 2019 roku i 132 mln zł jeśli chodzi o budżet 2020 

roku. Niemniej spoglądanie na samą subwencję bez wykonania wydatków 

oświatowych i bez spojrzenia na to, jaką kwotę trzeba było dołożyć, jaką 

samorząd miasta Konina musiał asygnować na oświatę ponad plan byłoby 

fałszywym obrazem, o czym wielokrotnie państwu mówię.  

Wykonanie wydatków oświatowych. O ile w roku 2018 było to 186.566.000 zł. 

W 2019 roku 208 mln zł, to szacujemy, tu pewnie jeszcze może się coś zmienić, 

ale to nie będą wielkie zmiany - 219 mln zł, jeśli chodzi o przewidywane 

wykonanie do końca 2020 roku. Napływają sprawozdania, zakładam, że jeśli się 

to zmieni, to raczej minimalnie w dół, ale tak mniej więcej sądzimy to 

przewidywane wykonanie. Zatem spoglądając na ostatnią kolumnę, na kwotę, 

jaką trzeba było dołożyć ponad przyjęty plan, to w 2018 roku było to 13.856.000 

zł. W 2019 roku - 23.406.000 zł, a w roku ubiegłym około 24 mln zł. 

Jak wygląda budżet roku 2021. Założyliśmy, że będzie to 210 mln zł. Państwo 

zagłosowaliście „za” tym budżetem, bądź „wstrzymaliście się”, bądź głosowaliście 

„przeciw”. W każdym bądź razie kwota, która jest przyjęta, bo budżet jest już 
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obowiązujący, to jest kwota 210 mln zł, natomiast wstępna subwencja, którą 

otrzymaliśmy, a jej potwierdzenie w najbliższych miesiącach będziemy mieli, to 

jest 136 mln zł. Czy nam wystarczy na funkcjonowanie oświaty, pewnie będzie 

trudno, jeśli w ubiegłym roku dołożyliśmy 24 mln zł ale zakładam, że podejmując 

działania oszczędnościowe, a te w ubiegłym roku podjęliśmy i o nich za chwilę 

powiem jako kolejnych, takie działania uda się podjąć. 

Teraz pokaże drugi wykres, tutaj go widać i możecie państwo spojrzeć - budżet 

2019, 2020 i 2021. Ten budżet nam rośnie, rośnie nam subwencja, ale tak jak 

mówiłem, jeszcze bardziej rosną nam wydatki, więc musimy tej sytuacji 

przeciwdziałać. Państwo macie tego świadomość. Wyrażaliście te swoje opinie 

również podczas sesji budżetowej.  

Jakie działania podjęliśmy, o nich informowałem państwa otwarcie. Miasto 

w ubiegłym roku zmniejszyliśmy liczbę pracowników administracyjno-

obsługowych podczas przeprowadzonej reorganizacji w jednostkach 

oświatowych. W ubiegłym roku, były to 84 etaty. Zamierzamy kontynuować te 

działania w najbliższych latach. Pilnujemy absolutnie każdego etatu w każdej 

jednostce oświatowej i takie zamierzenie mamy także w tym roku. 

Zoptymalizowanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych i tutaj mamy godziny wynikające z opinii i orzeczeń, realizowane są 

w minimalne wymiarze, łączymy klasy o mniejszej liczebności na tym samym 

poziomie. To zostało już zrobione. Mamy obowiązkowy podział klas na grupy, 

zmaksymalizowany pod względem liczebności, także tworzymy klasy mistrzostwa 

sportowego kosztem klas sportowych, o czym państwo wiecie, bo także to jest 

publiczna informacja. Zlikwidowaliśmy także głosami państwa radnych na naszą 

propozycję Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który był 

niesubwencjonowany.  

Przejdę dalej, tu mamy już Zespół Szkół Technicznych, bo chcę teraz powiedzieć 

państwu o planowanych działaniach i chciałbym, żebyśmy dzisiaj, bądź na 

komisji, która będzie w przyszłym tygodniu, czy przed sesją na ten temat 

rozmawiali.  

Otóż Zespół Szkół Technicznych, planujemy zlikwidować tę szkołę. Dlaczego 

chcemy to zrobić, spójrzcie państwo na plany. Tu mamy od 2016 roku, jeśli 

chodzi o subwencję w tej kolumnie. Ta subwencja od 2.265 mln zł w zależności 

od liczby uczniów, obecnie, w ubiegłym roku na 2.434 mln zł, natomiast jeśli 

chodzi o wykonanie od 3.760 mln zł do 3.5 mln zł. Co to nam pokazuje, jeśli 
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chodzi o pokrycie wydatków subwencjonowanych, o ile w 2016 roku i tu 

zaznaczam na końcu, ten procent, to było 73,65% jeśli chodzi o wydatki.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja tu się orientuję, 

że radni nie potrafią powiększyć tego ekranu, więc ja podpowiem. Po prawej 

stronie mają radni strzałeczkę, taki jakby trójkąt odwrócony, proszę na niego 

kliknąć wtedy się schowają te kafelki. 

Radny Jacek KUBIAK, cytuję: „ Otrzymałem kilka telefonów ludzi, którzy oglądają 

tą transmisję i są zawiedzeni tą tabelą. Nie mogą nic odczytać i mówią: „zrób coś 

człowieku żeby było inaczej”. Wniosek składam, że jest masa ludzi oglądających tą 

komisję i proszą, żeby coś z tym zrobić bo, to nie jest kompletnie czytelne.”  

Kontynuując zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: 

„Jeszcze raz wrócę krótko do tej analizy budżetu, subwencja którą otrzymujemy, 

tu mamy budżet 2018 roku – 186mln zł, subwencja 112 mln zł, dołożyć 

musieliśmy łącznie ponad przyjęty plan, bo to nie jest różnica między subwencją 

a wykonaniem wydatków, jeszcze raz zwracam uwagę, to było 13 prawie 14 mln 

zł. W 2019 roku tej subwencji otrzymaliśmy 10 mln zł więcej, ale wiadomo 

wydatki nam rosły, rosły także z powodu wynagrodzeń dla nauczycieli, bo 

wiadomo, że te zmiany zostały wprowadzone, a też nie w pełni pokryte 

w subwencji oświatowej, więc już ponad przyjęty plan w 2019 roku musieliśmy 

dołożyć 23 mln zł. 24.606 mln zł na ten moment szacujemy kwotę, jaką 

musieliśmy dołożyć w 2020 roku i to jest budżet. Subwencja wzrosła o kolejne 10 

mln zł, ale wydatki, przypomnę wynagrodzenie ponownie dwukrotnie wzrastało 

dla nauczycieli w roku 2020. Ponownie trzeba było tę kwotę dołożyć i ponownie 

nie była ona pokryta w takiej pełnej kwocie, zatem te wydatki dla nas rosły.  

Jaki jest projekt na 2021 rok. Założyliśmy więcej środków na oświatę. Czy 

będziemy musieli dołożyć tyle, ile w ubiegłym roku, mam nadzieję, że nie, ale 

musimy też podejmować działania. Wstępna subwencja jest o 4 mln zł większa. 

Plusem, jeżeli możemy mówić o plusach, bo ta subwencja będzie potwierdzona 

wkrótce, plusem może być to, że nie ma w tym roku zaplanowanych podwyżek 

dla nauczycieli, więc jeśli będą wydatki większe, związane chociażby z tym, że 

mamy rosnące inne koszty, ale przynajmniej wynagrodzenia w tym roku nie 

rosną, to mam nadzieję, że ta różnica, którą pokazałem za ubiegły rok czyli ponad 

24.606 mln zł będzie mniejsza, ale żeby to uzyskać, musimy podjąć odpowiednie 

działania, które ja państwu radnym chciałem zaproponować, tu jeszcze możemy 

to zobaczyć, jeśli chodzi o wykres, bardziej może czytelny, mamy projekty 
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budżetu, mamy subwencje, mamy wykonanie wydatków oświatowych, 

szczególnie te dwie środkowe kolumny ze sobą można porównywać, a to 

porównanie tych dwóch środkowych kolumn mamy tutaj w tej czwartej 

kolumnie, czyli kwotę, jaką trzeba było dołożyć ponad przyjęty plan, przepraszam 

źle powiedziałem, między projektem budżetu a wykonaniem wydatków 

oświatowych, żeby było jasne. 

 I teraz działania, mówiłem o nich, więc już może nie będę tego powtarzał, 

przejdę do kolejnej tabeli i do Zespołu Szkół Technicznych. Pokazywałem 

państwu tutaj po prawej stronie, gdzie jest mój kursor, po prawej stronie tej 

zielonej części mamy pokrycie wydatków subwencjonowanych w tejże szkole. 

Dlaczego zwracam na to uwagę, dlatego, by odesłać państwa za chwilę w dół do 

tych dwóch tabel w 2019 i w 2020 roku, jeśli chodzi o placówki 

ponadpodstawowe. Przypomnę, że placówki ponadpodstawowe, to są placówki 

subwencjonowane z subwencji przekazywanej dla miasta, ale miasta na prawach 

powiatu, czyli są to zadania powiatowe i mamy tutaj pokrycie i mamy pokrycie 

wydatków jeśli chodzi o Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych na poziomie 93 %, 

do 69% Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2019 roku, i 63% 

Zespół Szkół Technicznych. Jeśli chodzi o 2020 rok już po podwójnym naborze 

przypomnę, bo jesteśmy po podwójnym naborze, mamy jeśli chodzi o Zespół 

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego najniższe pokrycie, to było 77%, 

najwyższe, na tyle nam wystarcza mówiąc wprost subwencji 92%, jeśli chodzi o 

pokrycie wydatków subwencjonowanych, natomiast Zespół Szkół Technicznych 

niespełna 70%. Proponujemy tę placówkę i te kierunki, właściwie te dwie szkoły, 

które są tam i kształcą w tych dwóch kierunkach, o czym za chwilę będzie 

prawdopodobnie w tej tabeli pokazane, jeśli chodzi o liczbę oddziałów, macie 

państwo Zespół Szkół Technicznych i tabelę uczniów i tabelę oddziałów. 

W 2016 roku – 11, 10, 9, 10. Tu mamy podwójny nabór w 2019 roku. Liczba wtedy 

była troszkę większa, ale tutaj znowu wracamy do tej niższej liczby. Tak się to 

mniej więcej kształtuje i dlatego proponujemy, by kierunki kształcenia i szkołę 

przenieść i włączyć do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. To jest 

jedno z działań, o których chciałem powiedzieć. 

A kolejne działanie, to są te działania już w przedszkolach. Przypomnę, to jest 

zadanie własne. Tutaj mamy tylko część pieniędzy przekazywanych na 

sześciolatki bądź kształcenie specjalne. Proponujemy połączyć administracyjnie, 

w tym roku utworzyć cztery zespoły przedszkolne z następujących przedszkoli. 

Przedszkole nr 5, 11 i 17 znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, tak 
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samo Przedszkole nr 6 i 25. Przedszkole nr 7 i 32 i Przedszkole nr 12 i 15. Prawo 

oświatowe pozwala nam łączyć placówki oświatowe, które znajdują się w jednym 

obwodzie szkolnym. To nie jest likwidacja przedszkola, ponieważ ja też wiele 

telefonów otrzymałem w miniony weekend po zapowiedziach tej komisji. Co się 

zmieni dla rodziców, dla rodziców nie zmieni się nic. Nic się nie zmieni dla dzieci, 

nic się nie zmieni również dla nauczycieli. Jedyna zmiana, która będzie, to 

powołanie przez państwa radnych zespołów przedszkolnych, które będą 

administrowały dla Przedszkola nr 5, 11 i 17. To będzie zespół przedszkolny dla 

tych trzech przedszkoli, nie zmieni się nazwa przedszkola, będą rady rodziców. 

De facto, jeśli chodzi o funkcjonowanie przedszkola nie zmieni się nic, natomiast 

zmieni się, jeśli chodzi o obsługę administracyjną tych przedszkoli. To samo w 

Przedszkolu nr 6 i 25 - będzie 10 oddziałowy zespół przedszkolny z dyrektorem 

zespołu i wicedyrektorem w innej placówce i tak to ponownie zakładamy. Kiedy 

mieliśmy tutaj trzech dyrektorów, jeśli chodzi o Przedszkole nr 5, 11 i 17, to 

będziemy mieli teraz dyrektora zespołu i dwóch wicedyrektorów. I analogicznie 

do poszczególnych przedszkoli.  

W tym roku proponujemy to zrobić, także z tego powodu, że dyrektorom kończą 

się kadencje w niektórych przedszkolach. Ta sytuacja, którą pokazywałem też ze 

względu na finansowanie oświaty według mnie, według nas, według pana 

prezydenta wymaga działań. Państwo radni też o tym mówiliście, nie tylko z 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, ale także obecni na tej komisji chociażby 

przewodniczący Komisji Finansów czy chociażby radny Sidor na ostatniej sesji. To 

są proponowane przeze mnie działania, czyli utworzenie czterech zespołów 

przedszkolnych i likwidacja Zespołu Szkół Technicznych. 

Chciałbym, żebyście państwo mieli okazję przemyśleć to sobie przed najbliższą 

komisją, która będzie tuż przed sesją. Jak pan przewodniczący zaplanuje, taką 

informację dostaniecie. Na najbliższej sesji nie będziemy jeszcze wywoływać 

uchwał, dotyczących łączenia tych przedszkoli w zespoły przedszkolne. Na razie 

mamy przygotowaną uchwałę, dotyczącą likwidacji Zespołu Szkół Technicznych i 

przeniesienia kierunków kształcenia do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego.”  

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Dziękuję bardzo panie 

prezydencie. Informacja przedstawiona w zwięzły i konkretny sposób. Proszę 

państwa ja nie wiem, czy my jako komisja czujemy się na siłach, żeby tutaj jakoś 

dyskutować. Pewnie musielibyśmy się bliżej zapoznać i zapewne taka dyskusja 

odbędzie się na komisji roboczej, którą będziemy mieli przed sesją, jako jeden z 
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punktów, ale jest nas tutaj wielu, gdyby ktoś chciał wyrazić swoją opinię, 

wiadomo, że od lat mówi się o tych zmianach w oświacie, o konieczności 

oszczędności. Te oszczędności są robione. Doszliśmy do takiego momentu, w 

jakim jesteśmy, nie tylko że tak powiem sami jako samorząd znaleźliśmy się w tej 

sytuacji, czynniki zewnętrzne też mają wpływ na nasze finanse. Zmiany są na 

pewno konieczne. W takim razie otwieram dyskusję. Chciałbym, żeby ona była 

raczej krótka. Gdyby ktoś chciał jakiś komunikat, oświadczenie, albo konkretne 

pytanie do pana prezydenta to proszę bardzo, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby 

na następnej komisji, w każdym razie zapraszam, proszę bardzo otwieram 

dyskusję.” 

Radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja chciałbym dopytać, a zasadniczo 

chciałbym, żeby ta kwestia wybrzmiała, o jakiej skali oszczędności mówimy w 

ramach budżetu? Jakie oszczędności wynikną z tego połączenia, stworzenia 

zespołów przedszkolnych i likwidacji Zespołu Szkół Technicznych, czy wchłonięcia 

Zespołu Szkół Technicznych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego? Chciałbym żeby ta kwestia wybrzmiała, o jakiej kwocie mówimy, 

bo myślę, że to jest wyliczone, a ja chyba tego nie dosłyszałem.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, 

cytuję: „Panie radny, nie mam jeszcze policzonych oszczędności, jakie z tego 

tytułu wystąpią, ponieważ te rzeczy pewne, jeśli państwo podejmiecie zamiar 

likwidacji będą się działy, będziemy analizować wszystkie etaty poszczególne tak 

samo w tym przypadku, jak i w przypadku przedszkoli. Tam, gdzie będzie 

konieczność likwidacji etatów będziemy je likwidować. Dodam tylko, że w 

przypadku likwidacji tych etatów, które poczyniliśmy w ubiegłym roku, a było to 

około 84 etatów nasz szacunek, jeśli chodzi o oszczędności, to był na poziomie 

3,5 mln zł. Tu nie zakładam, że będzie tyle oszczędności, ale myślę, że kilkaset 

tysięcy około 1 mln zł, a może trochę więcej.  

Trudno mi na ten na ten moment powiedzieć, jakie będą oszczędności, bo będę 

je obliczał wtedy, kiedy państwo podejmiecie zamiar likwidacji takiej szkoły. 

Mówię tutaj o Zespole Szkół Technicznych, nazywanej szkołą Hutniczą z racji 

tradycji, więc na pewno kilka etatów nauczycielskich tak przypuszczam i na 

pewno etaty związane z administracją. Wiadomo, że kiedy będą połączone dwie 

jednostki, dwie szkoły, to nie będzie potrzeba dwóch głównych księgowych czy 

pomocy księgowych. Wiadomo, że kiedy połączymy trzy przedszkola tak jak 

mówiłem, nie będzie trzech dyrektorów tylko dwóch dyrektorów. Będę państwa 
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informował o tych możliwych oszczędnościach, które się pojawią, natomiast na 

ten moment jeszcze takich informacji nie jestem w stanie przygotować.” 

Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Proszę państwa, tak jak pan prezydent Nowak 

powiedział, nie ma jeszcze tutaj dokładnych wyliczeń, ale panie prezydencie ja 

pójdę dalej. Ja ten temat poruszałem na ostatniej sesji, ale temat oświaty, to jest 

temat, który ciągnie się można powiedzieć trzecią kadencję. Moje pytanie jest 

następującej treści, czy to, co pan zaproponował przyniesie jakiekolwiek i duże 

oszczędności, jeżeli chodzi o oświatę. 

Kolejna rzecz, bo tutaj padło takie stwierdzenie, czy taki fakt, że będziemy 

likwidować np. jakąś szkołę podstawową. Mam tutaj na myśli to, co już była taka 

propozycja kilka lat temu - likwidacja Szkoły Podstawowej nr 6 i przekazanie tego 

budynku Zespołowi Szkół im. Mikołaja Kopernika, a likwidację oddziału szkoły 

Kopernika na Chorzniu. Uważam, że to również dałoby duże oszczędności. 

Wiemy, jaki jest duży opór społeczny, jeżeli chodzi o oświatę. Widzimy to czytając 

różnego rodzaju artykuły, jeżeli chodzi o gminy sąsiednie, gdzie próbuje się, radni 

będą musieli podjąć taką decyzję o likwidacji szkół, protesty mieszkańców czy 

protesty nauczycieli, protesty dzieci.  

Proszę państwa ja pójdę dalej. Niestety nikt jeszcze, żaden rząd w tym 30-leciu, 

nikt nie zajął się tak zwaną Kartą Nauczyciela, która obowiązuje od lat 80-tych 

ubiegłego wieku i jest można powiedzieć takim reliktem przeszłości. Jeżeli 

jakikolwiek rząd próbowałby coś zmienić z oświatą, to niestety byłby to rząd 

prawdopodobnie tylko na jedną kadencję, który prawdopodobnie po czterech 

latach by ponownie nie rządził. Naprawdę przykro mi to mówić, ale proszę 

państwa demografia jest nieubłagana. Średnia wieku mieszkańca Konina to jest 

powyżej 44 lata. Musimy się naprawdę zastanowić i ja panie prezydencie 

spodziewałem się więcej po tej komisji, więcej konkretnych faktów, bo tak jak 

tutaj już było powiedziane, nie ma konkretnych wyliczeń, co one mogą dać do 

budżetu miasta. Więcej, poszedłbym troszeczkę szerzej. Przepraszam za moje 

słowa, ale mówię to jako człowiek, który nie jest związany z żadną opcją 

polityczną. Obserwuję bardzo dokładnie finanse miasta Konina i wiem, że może 

się to wielu nie podobać i to nie ma znaczenia, czy będzie rządziło Prawo 

i Sprawiedliwość czy będzie rządziła koalicja PO-KO czy SLD. Niestety fakty są 

nieubłagalne zwracam się z tymi słowami po prostu do wszystkich radnych 

miasta Konina.” 
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Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Trudno się nie zgodzić 

z niektórymi stwierdzeniami. Są takie zaszłości, które rzutują na całą sytuację w 

oświacie. Pan prezydent Nowak poprosił o priorytet, zapewne ad vocem i 

chciałby odpowiedzieć na pytania.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, 

cytuję: „Państwo radni jeśli pozwolicie, to ja wolałbym w takiej konwencji 

odpowiadać, że pytanie i odpowiedź. Pan przewodniczący kiwa głową, dziękuję, 

bo łatwiej mi i być może też niektórzy z państwa radnych, którzy mają pytania, to 

też pewne odpowiedzi padną. 

Panie rady Sidor nie proponuję likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6. Oczywiście 

analizuję arkusze, analizuję nabory do tej szkoły, analizuję zatrudnienie w tej 

szkole, jak w każdej bardzo wnikliwie i przy współpracy i absolutnym 

zaangażowaniu Wydziału Oświaty. W tym roku, ale chyba też w przyszłym, nie 

będę proponował zmian dotyczących szkół podstawowych, bo tu akurat Szkoła 

Podstawowa nr 6 nie jest najdroższą szkołą w Koninie i ona w tym obiekcie, w 

którym jest funkcjonować może i te nabory, które ma i ten budynek, który ma i tą 

infrastrukturę, którą ma wypełnia. Ja postaram się szanowni państwo pewną 

symulację, co do oszczędności wynikających, wracając do poprzedniego pytania, 

ale także do tego, który radny Sidor powiedział przedstawić już na najbliższej 

komisji. Pokażę państwu mniej więcej o ilu etatach oszczędności możemy mówić 

w tych zaproponowanych działaniach i jak ewentualnie może się to przekładać na 

późniejsze oszczędności.” 

Radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Szanowni państwo, jako przewodniczący Komisji 

Finansów w Radzie Miasta Konina wielokrotnie już zwracałem uwagę i 

sygnalizowaliśmy na komisjach, na Komisji Finansów w budżecie 2019, 2020, 

2021 o konieczności wręcz podjęcia działań, realnych działań, zmierzających do 

tego, aby poprawić finanse miasta Konina. Bardzo dziękuję panu prezydentowi 

Nowakowi, pani kierownik Hopen, ponieważ wydatki, które są w budżecie, te 

największe, to właśnie w tych wydziałach oświaty. Dziękuję za odwagę przede 

wszystkim szanowni państwo, panie prezydencie, ponieważ wymaga to 

naprawdę dużej odwagi i determinacji, by podjąć takie działania, mające na celu 

unormowanie, uspokojenie finansów publicznych w mieście. To, co pan 

prezydent zaproponował, mamy świadomość, że te działania będą miały 

naprawdę dość poważne konsekwencje dla konkretnych ludzi, ale też nie można 

być obojętnym i brnąć w tej rzeczywistości finansowej, która jest i nic nie robić.  
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Dzisiaj pan prezydent można powiedzieć reaguje kolejny raz na wnioski Komisji 

Finansów, aby podjąć pewne działania, takie działania były podjęte w 2021 i 

deklaracja, jaka była na komisji, by takie działania kontynuować na rok 2021 i 

dziękuję, że te działania konkretne są zgłaszane. Mam świadomość, to co 

usłyszałem na tej komisji, pewien niedosyt i też mam takie samo zdanie, jak pan 

radny Sidor, że być może oczekiwaliśmy troszeczkę więcej, jeśli chodzi o dane i na 

pewno je otrzymamy, ale rozumiem, że ta komisja jest jakby informacyjną 

komisją, przekazana informacja od pana prezydenta, jakie kierunki, jakie 

działania będą podejmowane i zapewne to jest początek.  

My radni i Komisja Finansów będzie się przyglądała i będzie oczekiwała już na 

konkretne wyliczenia, działania, bo to nie tylko wydaje się, nie możemy tylko 

mówić o finansach. Finanse to jedna rzecz, ale musimy mieć w polu widzenia całą 

rzeszę nauczycieli, którzy wiele lat pracowali w Zespole Szkół Technicznych, jaka 

droga zawodowa i jakie plany są w stosunku do kadry pedagogicznej. Jaki jest 

plan w stosunku do pracowników administracyjnych i technicznych, jak będzie 

wyglądało w praktyce tworzenie tych zespołów przedszkolnych, jeśli chodzi o 

administrowanie, bo to jest bardzo ważny element, tak że panie prezydencie od 

tego momentu czekamy na konkretne wyliczenia ale też i działania, co z kadrą 

pedagogiczną i techniczną się wydarzy, tak że gratuluję odwagi i konkretnego 

działania, bo tego od prezydentów na pewno mieszkańcy oczekują, a nie 

pozorowanych działań.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Tak mi się nasunęło 

dla rozluźnienia atmosfery, ponieważ radny Sidor powiedział, że każdy rząd, 

który by się zajął taką porządną reformą oświaty w Polsce mógłby być rządem 

jednej kadencji, a nasi panowie prezydenci biorą się teraz za konińską oświatę. 

Oby tu nie było jakiejś analogii, ale nie sądzę, bo to będą przecież zmiany 

stopniowe.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, 

cytuję: „Nie tyle odpowiadając, co może trochę komentując, oczywiście tak jak 

powiedziałem, pewne dane przygotuję, tak gdyby na szybko odpowiadać, to dość 

łatwo pewne rzeczy sobie każdy z nas może obliczyć, ale ja tylko powiem, jak to 

ewentualnie wygląda. Gdyby nawet liczyć najniższe wynagrodzenie, czyli obecnie 

2.800 zł brutto, które mamy plus koszt pracodawcy, to jest około 3.370 zł jaki 

pracodawca ponosi na pracownika, który zarabia najniższą krajową, 

a przypomnę, że i w administracji i ewentualnie nauczyciele, to nie jest ta stawka, 

ale nawet patrząc szanowni państwo na tą najniższą kwotę, gdyby ją pomnożyć 
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przez 12 miesięcy, to wychodzi nam nieco ponad 40.000 zł, więc jeżeli spojrzycie 

państwo, że rzecz może dotyczyć np. 20 osób, to oszczędności rocznie z tego 

tytułu będą około 800.000 zł. Tak wygląda wyliczenie. Ile tych osób będzie, 

którym trzeba będzie wypowiedzieć umowę, zlikwidować te etaty, 

administracyjne głównie, bo tak jak mówię, szkoła w tym samym miejscu 

pozostanie, przedszkola w tym samym miejscu pozostaną. Jeśli chodzi o obsługę, 

ja większych tutaj zmian nie zakładam i raczej obsługa się tutaj nie zmieni. Jeśli 

chodzi o administrację czy dodatki chociażby związane z tym, że ktoś jest 

dyrektorem, dodatki funkcyjne, na pewno się to zmieni. Tak tylko na szybko 

przeliczając najniższe wynagrodzenie, to co państwu mówiłem, to tak mniej 

więcej to wygląda. Ja zakładam, że te oszczędności będą wyższe niż to krótkie 

wyliczenie, które państwu przekazałem.” 

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Właściwie głosu miałem nawet nie zabierać, 

miałem się w którymś momencie wycofać, dlatego że pan przewodniczący 

Cieślak wypowiedział pewną kwestię, o którą ja chciałem się upomnieć, 

mianowicie o to, w jaki sposób zabezpieczony będzie, ewentualnie jeśli dojdzie 

do połączenia tych szkół, los pracujących nauczycieli. Oczywiście obowiązkiem 

naszym, obowiązkiem wynikającym z ustawy jest poinformowanie, co najmniej 6 

miesięcy przed zamknięciem, likwidacją danej szkoły społeczeństwa, rodziców 

przede wszystkim, ale również i nauczycieli o tym fakcie. Rozumiem, że ta 

dzisiejsza dyskusja między innymi ma takie zadanie, dlatego też bardzo 

prosiłbym, bym jeszcze raz bardzo mocno podkreślił ten aspekt ludzki, 

mianowicie prosiłbym o przygotowanie symulacji zatrudnienia, sposobu 

zatrudnienia nauczycieli po ewentualnej reorganizacji, bo myślę, że dla każdego 

nauczyciela, który pracuje w takiej czy innej jednostkę naszej, w przedszkolu, w 

szkole i tak dalej, żywotnie jestem zainteresowany. To jest los każdego człowieka, 

natomiast jeszcze jako nauczyciel muszę zabrać głos, bo tak troszeczkę z tej 

wcześniejszej wypowiedzi do analizy wynikało, że za wszystkie nieszczęścia 

naszego budżetu odpowiadają nauczyciele, którym podniesiono pensje. To tak 

trochę słabo zabrzmiało. Ja rozumiem, że pan prezydent nie to miał na myśli, że 

żałuje tutaj nauczycielom tych podwyżek, czy pewnie chciałby, żeby pewnie 

z budżetu były większe dotacje, ale doskonale wiemy, że to nie jest tak, że 

państwo oczywiście w stu procentach pokrywa koszty utrzymania oświaty, 

funkcjonowania oświaty. Te koszty niestety na nasze nieszczęście nie są 

dookreślone i tutaj zawsze będzie samorząd zmagał się z władzami rządowymi, 

jakie by nie były. Ja pamiętam, że do konińskiej oświaty dopłacaliśmy 40 i 45 mln 
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zł. Zawsze tak było. Rozumiem działania, natomiast wracając do mojego jakby 

podstawowego pytania i prośby, żeby przygotować ewentualnie taką bardzo 

szczegółową symulację, związaną ze sposobem zatrudniania osób po tak zwanej 

reorganizacji w obrębie szkół i przedszkoli.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, 

cytuję: „Tak jak mówiłem to wcześniej, postaramy się jak najbardziej szczegółowe 

dane do tego, o które państwo prosicie przygotować. Przypomnę, co do 

nauczycieli, jeżeli stosunek pracy będzie wypowiedziany chociażby z art. 20, to 

przypomnę nauczyciele są w tej grupie innej, niż zwykli pracownicy, otrzymują 6 

miesięczne wynagrodzenie jako odprawę. Czy będzie takich nauczycieli wielu, 

trudno mi jeszcze na ten temat mówić, bo w tym przypadku sytuacja wygląda 

następująco. Część kierunków, wszystkie kierunki, które będą Zespole Szkół 

Technicznych przeniesiemy do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Jeśli kadra szkoły, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie 

wystarczająca do tego, by realizować to kształcenie dalej w tych zawodach, to 

oczywiście ono będzie realizowane przy udziale jednych i drugich nauczycieli albo 

przy udziale tylko jednych nauczycieli. Akurat w przypadku Zespołu Szkół 

Technicznych, chociaż to nie jest przypadek tylko tej szkoły, w ogóle szkół 

ponadpodstawowych, kształcących w przedmiotach zawodowych jest spora 

grupa też nauczycieli, którzy mają już uprawnienia emerytalne i są specjalistami i 

trudno znaleźć na ich miejsce innych nauczycieli, ale tak jak mówię, jeżeli 

będziemy mieli w  jednej i drugiej szkole nauczyciela przedmiotów zawodowych, 

to pewnie jeden z tych nauczycieli będzie musiał się pożegnać z pracą. Jeśli ma 

uprawnienia emerytalne, tym lepiej dla niego będzie, natomiast zakładam, że 

część takich nauczycieli będzie trzeba, także części nauczycieli trzeba będzie 

wypowiedzieć stosunek pracy.” 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Ja dziękuję za tą komisję, rozumiem, że ważne 

jest to, byśmy na takiej komisji dowiadywali się o takich rzeczach, aczkolwiek 

odnoszę takie wrażenie, że pan prezydent poinformował nas dzisiaj, że ze 

względu na oszczędności chcemy zlikwidować szkołę, ale nie wiemy, jakie to 

oszczędności przyniesie. Brakuje mi dzisiaj bardzo tych konkretnych informacji, 

ale żeby mieć o czym rozmawiać na komisji, w sprawach dotyczących 

oszczędności w jednostkach oświatowych, chciałbym wrócić do komisji, która 

miała miejsce 18 lutego 2020 roku. Mówiliśmy wtedy o likwidacji MODN, która 

oczywiście się odbyła i przyniosła pewne skutki finansowe, ale też chciałem 

zapytać, co z ustaleń tamtej komisji zostało przez ten rok zrealizowane. Była 
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mowa o likwidacji stołówki w III Liceum, była mowa o likwidacji 13 etatów 

w obsłudze, o 13 osobach, które przeszły na emeryturę, o 81 osobach, których 

etaty miały być ograniczone. Mówię tutaj o pracownikach administracji. I te same 

zmiany dzisiaj pan prezydent proponuje, a propos łączenia przedszkoli i to już 

było pytanie wcześniej radnych, ile tych etatów będzie zredukowanych z racji 

tego, że powołanie zespołu przedszkolnego spowoduje zmniejszenie etatów w 

administracji w określonych przedszkolach, poprzez połączenie i jest to dla mnie 

zrozumiałe, czyli przyjmujemy strategię, że nie likwidujemy etatów 

nauczycielskich w pewien sposób, ale bardzo mocno kolejny raz są 

przedstawiane plany zmniejszania wydatków oświatowych poprzez likwidację i 

zmniejszanie zatrudnienia w administracji.  

Poza tymi zmianami, które były zapowiedziane również rok temu na tej komisji 

18 lutego, mówiliśmy choćby o szkole Kopernik, o wykorzystaniu tego placu za 

Kopernikiem na Chorzniu, co miałoby przynieść też wymierne skutki finansowe 

dla tej szkoły, czy w ogóle systemu finansowego miasta. Mówiliśmy o zastąpieniu 

dozorców w niektórych szkołach monitoringiem i chciałbym zapytać panie 

prezydencie, co z tych zmian, które były przedstawiane i z tych oszczędności 

wtedy wyliczonych na kwotę około 2 mln zł udało się przez ten rok zrobić i 

również chciałem zapytać o te 3,3 mln zł, które były wyliczeniami na remonty 

związane z opinią sanepidu i opinią straży pożarnej, o której też rok temu 

rozmawialiśmy. Co z tego udało się zrobić, co jeszcze jest do zrobienia i jaka 

kwota jest potrzebna, aby te zalecenia zrealizować?” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, 

cytuję: „Mam nadzieję, że wszystkie wynotowałem. Jeśli nie, to poproszę pana 

radnego, żeby jeszcze raz mnie skorygował. Rzeczywiście pewne plany państwu 

przedstawiałem w ubiegłym roku i jesienią, ale szczególnie pod koniec roku, 

specjalnie na komisji także informowałem państwa radnych o tych działaniach, 

które wykonaliśmy. Udało nam się wygospodarować 84 etaty, czyli o 84 etaty 

mniejsze zatrudnienie w konińskiej oświacie było już na koniec roku, czy jest 

właściwie od 1 stycznia 2020 roku. Tak jak mówię, każdy etat, każdą sytuację 

analizujemy indywidualnie. To nie jest tak, że my hurtem coś robimy, że 

patrzymy, że tutaj nagle trzeba zwolnić i po prostu zwalniamy. Patrzymy, 

analizujemy, kto ile ma do emerytury, indywidualnie staramy się podchodzić do 

każdego przypadku i do tego też namawiamy dyrektorów. Tak jak mówię, te 84 

etaty, to były etaty administracyjne, ale jednak i tutaj nawiąże do głosu pana 

radnego, to jednak były etaty głównie obsługowe i dlaczego ta obsługa też 
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doświadczyła tych ograniczeń, bo czasem to były ograniczenia, czasem likwidacja 

stanowiska pracy. Otóż państwo wiecie, że mamy za sobą, to już przypomnę tym 

radnym, którzy są kolejną kadencję, mamy za sobą zmiany w ogóle w systemie 

oświaty, jeśli chodzi o likwidację gimnazjów i pamiętacie państwo jeszcze wtedy, 

kiedy byłem radnym, głośno apelowałem do władz miasta o to, żeby tę sytuację 

nie tyle wykorzystać, co zwrócić uwagę na to, że łącząc czy likwidując, czy 

włączając gimnazja do szkół podstawowych, że tutaj mamy na pewno przerost 

zatrudnienia i ten przerost zatrudnienia pozostał i my go teraz korygujemy i o 

tym państwu mówiłem w lutym. 

Jeśli chodzi o te rzeczy, o które dodatkowo pyta pan radny, czyli stołówki 

w III Liceum już nie ma, działka jeśli chodzi o Chorzeń za szkołą Kopernika, za tą 

drugą częścią szkoły, za tym budynkiem, który znajduje się na Chorzniu właśnie 

mam nadzieję, że trwają prace związane, takie działania zostały podjęte, prace 

związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i rzeczywiście 

oddzieleniem tej działki, możliwością sprzedaży jej na budownictwo 

mieszkaniowe, indywidualne, które tam przecież pięknie na Chorzniu się rozwija.  

Jeśli chodzi o likwidację niektórych etatów, tak jak chodziło o dozór, o tym 

wspominałem, rzeczywiście w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika nie ma już 

dozorcy jest system alarmowy, który obsługuje wszystko, więc całodobowo nie 

musi tam siedzieć portier czy pan, który spogląda, czy ktoś się nie włamuje. Jest 

system monitoringu i on jest oczywiście tańszy od tej osoby, która tam była, więc 

pewnie nie wszystkie plany z tamtych udało się zrealizować, natomiast o 

wszystkich państwa informuję i także te zamierzenia, które teraz podejmuję, ja 

tutaj podchodzę do sprawy z pełną otwartą przyłbicą. Chciałem się z państwem 

spotkać już na tym etapie, żeby zapowiedzieć pewne rzeczy. To państwo, 

chciałem zaprosić państwa do dyskusji, do rozmowy. Przedstawię wkrótce tę 

symulację, jeśli chodzi o wyliczenia, ale tak jak mówię, one, pewne fakty, które 

nastąpią później, jeśli chodzi o łączenie przedszkoli chociażby czy o likwidacji 

szkoły. Ja do końca nie jestem w stanie przewidzieć. Mogę państwu wstępne 

wyliczenia zrobić, pokazać, ale przypominam, że prawdopodobnie, nie 

prawdopodobnie na pewno zmieni się dyrektor w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego. Jeśli on obejmie całą placówkę, ktokolwiek nim będzie, 

bo ja nie wiem, kto jeszcze wystartuje w tym konkursie, ponieważ nie mamy 

żadnych kandydatur na ten moment, to czy to będzie pani dyrektor czy pan 

dyrektor, czy jeszcze ktokolwiek inny spoza tych dwóch szkół które są, bo 

przecież mówimy teraz akurat o Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
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Ustawicznego i Zespole Szkół Technicznych. Może będzie ktoś zupełnie 

z zewnątrz. Nowy dyrektor będzie patrzył na tę strukturę zatrudnienia i on pewne 

rzeczy wypracuje także z nami, z Wydziałem Oświaty i pewne rzeczy będą się 

dziać. To będzie ten czas między intencją likwidacji szkoły, którą będę 

proponował państwu do podjęcia w uchwale Rady Miasta Konina, która trafi na 

obrady najpierw na państwa komisji, a potem na obrady rady miasta już 

w styczniu.  

I tak samo dziać się będzie z przedszkolami. To państwo w lutym jak wierzę 

wyrazicie wolę powołania zespołów przedszkolnych i te pewne oszczędności, 

które będą się działy w międzyczasie, które będzie podejmował dyrektor, a tu 

będą konkursy na dyrektorów zespołów przedszkolnych i nowy dyrektor zespołu 

przedszkolnego też spojrzy na sprawy organizacyjne, żeby mieć czas, robić to 

wszystko przed wrześniem, przed nowym rokiem szkolnym. Proponujemy jak 

zawsze to na początku roku, żeby po pierwsze czas, jeśli chodzi o likwidację 

szkoły, który wynika z przepisów prawa został wypełniony, a po drugie, żeby te 

rzeczy związane ze zorganizowaniem nowego roku szkolnego na zasadach 

nowych, które państwu proponuję, były przygotowane w odpowiednim czasie, 

tak że z wypowiedzeniem umów, jeśli do takowych dojdzie, a tak jak mówię bez 

tego trudno sobie wyobrażać te zmiany.” 

Radna Monika KOSIŃSKA, cytuję: „Mam takie pytanie, ponieważ tak jak 

widziałam na tym dokumencie, mówimy o łączeniu przedszkoli, które są 

w jednym rejonie szkoły podstawowej, natomiast zostaje cała grupa przedszkoli, 

które są pojedyncze, nie ma ich jednego albo dwóch, ale są w rejonie jakieś 

szkoły podstawowej i czy nie warto byłoby zastanowić się nad tym, żeby takie 

przedszkola, szczególnie te, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły łączyć 

w zespoły szkolno-przedszkolne i obsługę administracyjną zrobić wspólną dla 

szkoły podstawowej i przedszkola, które się przy nim znajduje. To też jest jedna z 

form organizowania oświaty, więc pytanie moje jest takie, czy w ogóle rozważał 

pan czy państwo w wydziale rozważali taką opcję, żeby szkoły podstawowe łączyć 

w zespoły szkolno-przedszkolne.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, 

cytuję: „Tak, takie rozważania też prowadziliśmy i prowadzimy i być może pewne 

działania, dotyczące łączenia w zespoły szkolno-przedszkolne przedstawię 

państwu w przyszłym roku, natomiast w tym roku nie. Takich działań nie 

przewiduję na ten moment. Przewiduję powołanie czterech zespołów 

przedszkolnych. Kolejne być może dwa zespoły przedszkolne powołamy 
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w przyszłym roku, ale nie wykluczam wcale, że może to być również zespół 

szkolno-przedszkolny.” 

Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Jedna taka, może to nie będzie dygresja, ale jest 

to komisja oświaty i słyszałem bardzo mało przedstawicieli Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu, aby zabierali w tym temacie głos, bo był to pan przewodniczący 

Chojnacki, pani Monika Kosińska, ale tych przedstawicieli jest dużo więcej. 

Chciałbym również znać ich zdanie czy też oni w ogóle zdania nie mają na ten 

temat, a druga rzecz panie prezydencie, interesuje mnie tutaj jedna wypowiedź o 

tych osobach, które tracą pracę, ponowne zatrudnienie, ewentualnie szukanie 

tutaj pewnych alternatyw. Mnie zastanawia jedna rzecz, bo podam przykład 

Szkoły Podstawowej nr 12. Szkoła ta przez kilkadziesiąt lat z tego co wiem 

funkcjonowała z jednym dyrektorem i dwoma dyrektorami, a teraz został 

powołany trzeci wicedyrektor. Ja się pytam, czy to ma jakieś, na pewno ma jakieś 

skutki finansowe, ale czy to ma jakiś wpływ na działalność tej szkoły, jeżeli przez 

tyle lat działała bardzo dobrze z pierwotną obsadą, czyli jeden dyrektor i dwóch 

wicedyrektorów. Czy to nie jest takie, żeby nie było takie sztuczne to, co 

będziemy robić.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Te pytania 

pozostałych radnych były też w dużej mierze poświęcone finansom, jak to będzie 

wyglądało od strony finansowej, więc kto był pierwszy i zadał to pytanie, więc inni 

raczej już nie podejmowali tego, nie dublowali. Na przykład ja prowadzę i jeszcze 

nie zadałem żadnego, ale teraz, po całej tej dyskusji trudno byłoby coś zadać, ale 

został wywołany do tablicy pan radny Wiesław Wanjas członek Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu i to już jest naprawdę ostatnia osoba, bo ta dyskusja będzie 

chyba lepsza na następną Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.” 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „W 100% zgadzam się ze zdaniem, które pan na 

koniec swojej wypowiedzi powiedział. Ja natomiast zostałem wywołany do tablicy 

wypowiedzią pana Jarosława Sidora w swoim drugim wystąpieniu, bo bardzo się 

pan radny Sidor obraża, jak się komentuje jego wystąpienia, jak się o nim mówi, 

natomiast on bezkrytycznie krytykuje wszystkich. Proszę państwa, wcale nie 

rozchodzi się o to, czy ktoś jest Komisji Edukacji, Kultury i Sportu czy ktoś jest 

z Komisji Infrastruktury, czy ktoś jest z Komisji Finansów. Obowiązkiem nas 23 

jest dbać o to, co się w tym mieście dzieje w każdym temacie i w każdym 

rozdziale, a nie polega cała sztuka radnego na tym, żeby na każdy temat się 

wypowiadać, tylko cała sztuka polega na tym, żeby te wypowiedzi były 

merytoryczne i dobrze przygotowane.” 
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Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Nie chciałbym, 

żebyśmy się tutaj jakoś przepychali. Ja tylko powiem, że to na mój własny pomysł, 

moje własne działanie, że zaprosiłem na tę komisję wszystkich, a nie tylko 

Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, żebyśmy mieli po prostu o szerszy ogląd, ale 

mówię, kto był pierwszy zadał pytania, Bingo – trafiony, zatopiony, pozostały już 

może tylko dublować, więc raczej się już tych pytań nie zada i na tym faktycznie 

zamykamy dyskusję.” 

Ponownie głos zabrał zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold 

NOWAK, cytuję: „Bardzo dziękuję za wszystkie pytania, tak jak obiecałem 

państwu, tę analizę już postaram się przygotować, jeśli chodzi o Zespół Szkół 

Technicznych jak najszybciej na najbliższą komisję, żeby z państwem też 

rozmawiać na temat już konkretnych kierunków przenoszenia tej szkoły. 

Będziemy jeszcze mieli naprawdę dużo czasu na to, żeby rozmawiać na ten 

temat, ponieważ jeżeli zostanie podjęta uchwała w styczniu, to jest to dopiero 

uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji i od tej pory będziemy mogli szanowni 

państwo rozmawiać na ten temat, także na temat Zespołu Szkół Technicznych. Ja 

tej rozmowy na pewno nie uniknę, znacie mnie państwo, wiecie, że rozmawiam z 

państwem otwarcie, merytorycznie i zawsze na danych, które przygotowuje czy 

to wydział, czy sam osobiście.  

Natomiast jeszcze tylko króciutko na pytanie pana żadnego Sidora chciałbym 

odpowiedzieć.  Zasada taka jest w naszym systemie oświaty, że jeden 

wicedyrektor jest na 12 oddziałów szkolnych. Akurat w przypadku Szkoły 

Podstawowej nr 12 mamy przypadek, że jest wypełniony ten limit, to znaczy, że 

może być trzech wicedyrektorów. Można to uznać, że za dużo, ale taką 

przyjęliśmy zasadę, że na 12 oddziałów może być powołany 1 wicedyrektor. Tam 

mamy 36 oddziałów, zatem ten limit jest spełniony  

i dlatego była zgoda organu prowadzącego na to, żeby było też trzech 

wicedyrektorów to już odpowiadając merytorycznie.  

Natomiast jeszcze raz chciałem państwu podziękować zarówno na za głosy, 

zapytania, za pewne propozycje. Ja te komisję traktuje jako dyskusję, jako 

rozpoczęcie pewnej dyskusji. Chciałbym, żebyście państwo i tu zachęcam też do 

rozmów ze mną czy indywidualnie. Jeżeli będziecie mieli pytania, zapraszam do 

kontaktu telefonicznego, mailowego. Mam nadzieję, że na komisji i o to proszę 

pana przewodniczącego, żeby na następnej komisji już może udostępnić też 

dostęp paniom ze Związku Nauczycielstwa Polskiego czy Związku Zawodowego 

Solidarność, jeśli będzie taka ich wola. Teraz na pewno przysłuchują się tej naszej 
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dyskusji. Panu przewodniczącemu za zwołanie tej komisji bardzo dziękuję i 

wszystkim państwu radnym za głosy, pytania i propozycje. Również dziękuję 

Wydziałowi Oświaty i paniom z Biura Rady. Dziękuję wszystkim państwu.” 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Obradom przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Tomasz Andrzej NOWAK 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta 
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