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Protokół Nr 51/2018 Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

Protokół Nr 52/2018 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 48/2018 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 25 października 2018 roku 

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

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.30. 

W posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na LVII sesję Rady Miasta Konina.  

2. Sprawy bieżące. 

Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych Wiesław WANJAS, przewodniczący Komisji Praworządności Janusz 

ZAWILSKI.  

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powitał 

wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty 

porządku obrad LVII Sesji Rady Miasta Konina. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pkt 4 – DRUKI Nr 839 i 840 

Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.:  

a) „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (druk nr 839); 

b) „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (druk nr 840). 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jak Państwo wiecie, jeżeli chodzi o 

te środki i nowe projekty często jest tak, że już nie ma 100% finansowania. W przyszłości 

z tych projektów, które są, które będzie można składać już dzisiaj się wymaga 15% 

minimum udziału finansowego własnego, tak że dobrze, że są placówki oświatowe, które 

te projekty przygotowują. Niektóre się rodzą z większymi, a niektóre z mniejszymi bólami, 

ale takie projekty ważne, że są.” 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. 
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KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU projekty uchwał zaopiniowała 

pozytywnie 8 głosami „za”. 

Pkt 5 – DRUK Nr 857  

Podjęcie 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 (druk nr 

857). 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 

poprosiła z-cę prezydenta Sławomira Lorka o przedstawienie istoty projektu uchwały. 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Miałem ogromną satysfakcję w 

czerwcu, kiedy przedstawiliśmy Państwu projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i 

opiekuńczo- wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin. Ta 

uchwała była długo wypracowywana, była bez protokołu rozbieżności, natomiast okazało 

się, że kiedy we wrześniu zaczęto się do niej stosować, pojawił się brak jednego zapisu. 

To jest brak, który dotyczy, i on jest przepisany z Karty Nauczyciela, a więc prowadzenie 

zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych – 5% dodatku. My 

taki problem mamy, nie zawsze, ale taki problem jest w SOSW. Były takie lata, kiedy tych 

klas łączonych nie mieliśmy, ale też są takie lata, kiedy są łączone i mieliśmy dylemat, bo 

można było się odwołać do dokumentu wyższej instancji, jakim jest ustawa Karta 

Nauczyciela. Na to nam zwrócono uwagę ze SOSW w październiku, jak również dwa 

związki zawodowe na to zwróciły uwagę, że brakuje tego zapisu, który nie jest 

obligatoryjny, bo będą takie lata szkolne, że może go nie być, stąd po wszystkich 

konsultacjach Pan prezydent podjął taką decyzję, ażeby w autopoprawce wprowadzić ten 

projekt uchwały, stąd Państwo go macie. W uzasadnieniu napisaliśmy, że na ten brak 

zwróciły uwagę związki zawodowe mimo, że one w konsultacjach wcześniej nie zwróciły 

uwagi. Poinformowałem te związki zawodowe i tu jest pełne uzgodnienie ze związkami 

zawodowymi. Można by dzisiaj odwoływać się do Karty Nauczyciela, ale tak naprawdę jest 

to uporządkowanie sytuacji, którą mamy w tym roku szkolnym, gdzie mamy łączony 

oddział w SOSW, stąd proszę o przyjęcie i zaopiniowanie takiej uchwały. Jak Państwo 

widzicie, tę uchwałę trzeba będzie czytać w całości.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU projekt uchwały zaopiniowała 

pozytywnie 8 głosami „za”. 
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Pkt 7 – DRUKI Nr 851 i 852 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 851); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 

(druk nr 852). 

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez z-cę skarbnika miasta Kazimierza 

LEBIODĘ. 

Pytania do projektów uchwał mieli radni: Jakub Eltman, Witold Nowak, Janusz Zawilski. 

Odpowiedzi udzielił: z-ca prezydenta Sławomir Lorek oraz z-ca skarbnika miasta 

Kazimierz Lebioda. 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

Pkt 13 – DRUK Nr 843 

Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 

(druk nr 843). 

Projekt uchwały został omówiony przez kierownika Centrum Organizacji Pozarządowych 

Bartosz JĘDRZEJCZAK. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

KOMISJA RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie 7 głosami „za”. 

Pkt 14 – DRUKI Nr 836 i 837 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta 

Konina na 2019 rok (druk nr 836); 

b) Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata  

2019 – 2021 (druk nr 837). 

Projekty uchwał omówiła z-ca kierownika Wydziału Spraw Społecznych Elżbieta 

WOŹNIAK. 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. 

KOMISJA RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH projekty uchwał zaopiniowała 

pozytywnie 7 głosami „za”. 
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Pkt 21 - Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Konina o wyznaczeniu podmiotów 

do przyjmowania skazanych. 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI poinformował radnych o treści 

informacji przekazanej przez Prezydenta Miasta Konina. 

Do informacji radni nie mieli pytań.  

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI materiał przyjęła informacyjnie. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

OBRADOM PRZEWODNICZYLI: 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

/-/ Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

/-/ Wiesław WANJAS 

Przewodniczący Komisji Praworządności 

/-/ Janusz ZAWILSKI 
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