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Protokół Nr 30/2021 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 28/2021 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 28/2021 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 23 marca 2021 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00. 

Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania). Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz 

Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zenon 

Chojnacki – przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, którzy prowadzili 

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 oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Nieobecny był przewodniczący Komisji Praworządności Maciej Ostrowski. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXXIX sesję Rady Miasta Konina. 

Głos zabrał zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: 

„Chciałem, zanim rozpoczniemy punkty bieżące naszej komisji przed sesją rady miasta 

poinformować państwa, ponieważ są to komisje społeczne, ale także komisje 

związane z edukacją, że otrzymaliśmy postanowienia Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty dotyczące likwidacji czy sprawy likwidacji Zespołu Szkół Technicznych 

w Koninie. Mówię tu o obu szkołach, czyli o szkole branżowej i to postanowienie 

przyszło pierwsze, mówię także o technikum i to postanowienie przyszło dzisiaj, 

dlatego chciałem się z państwem podzielić tym postanowieniem. Wielkopolski Kurator 

Oświaty nie zgodził się, wydał opinię negatywną w sprawie likwidacji z dniem 31 

sierpnia 2021 roku tych szkół, które chcieliśmy włączyć do Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego. Całego uzasadnienie nie będę państwu mówił. My 

oczywiście się z nim nie zgadzamy, złożymy zażalenie do Ministra Edukacji i Nauki za 
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pośrednictwem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - ze względów i merytorycznych, to 

znaczy tak jak powiedziałam, stoimy na zupełnie innym stanowisku niż wyraził to 

kurator i ze względów formalnych, bo w naszym przekonaniu kuratorium popełniło 

błąd formalny naruszając przepisy KPA. Dziękuję bardzo.” 

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

„Dziękuję bardzo panie prezydencie. To może przy okazji jak już pan prezydent 

wyjaśnia, to chciałbym się zapytać w innej sprawie, ponieważ nurtowały nas ostatnio 

dwie sprawy, właśnie sprawa szkoły hutniczej i sprawa tworzenia zespołów 

przedszkolnych. Z tego co wiem, to zespołów przedszkolnych nie będzie, 

a realizowane są jak narazie te postulaty, które zostały zgłoszone na naszej Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu, więc panie prezydencie też od razu może bym na bieżąco 

poprosił, a później przejdziemy do tego twardego porządku obrad. Proszę bardzo.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, 

cytuję: „Tak jak pewnie czytaliście państwo w doniesieniach mediów lokalnych, 

zdecydowaliśmy się po analizie sytuacji, po wielu rozmowach, po dialogu tak 

naprawdę trzeba powiedzieć, bo ten dialog był długi, owocny. Te rozmowy choć nie 

łatwe, bo w takiej sytuacji nigdy nie ma łatwych rozmów zakończyły się podjęciem 

przez pana prezydenta decyzji o tym, by nie łączyć w zespoły przeszkoli. Uznaliśmy, że 

działania, które podejmiemy bez łączenia będą także skuteczne i ten skutek 

osiągniemy, czy będziemy osiągać, myślę tu o oszczędnościach już w tym roku. Przy 

łączeniu przedszkoli w zespoły byłoby dużo więcej zamieszania, ale też efekt 

finansowy byłby osiągany czy osiągnięty dopiero od stycznia 2022 roku. Różnica 

można powiedzieć, bo analizowaliśmy to też w formie różnicy tych oszczędności, tych 

etatów nie była na tyle duża, by do tego działania podejść, ale chcę tu podkreślić 

i podziękować przede wszystkim paniom dyrektorkom z wszystkich przedszkoli, bo to 

one przyszły po tej informacji, po tej zapowiedzi, po tych pierwszych spotkaniach, po 

tym kiedy postanowiliśmy podjąć działania polegające na pewnej standaryzacji, jeśli 

chodzi o funkcjonowania administracji i obsługi w przedszkolach ze swoją propozycją. 

I tak jak mówiłem, nawet jeśli te rozmowy były niełatwe, a wprost trzeba powiedzieć, 

w niektórych przypadkach trudne, to ten cel, który zamierzamy osiągnąć od września 

panie dyrektorki podjęły i za to jestem im bardzo wdzięczny. I to mówiłem też 

wielokrotnie wcześniej, dla mnie nie jest celem samym w sobie jakaś nowa struktura, 

szukamy oszczędności w oświacie, ponieważ tak jak mówiłem przez 9 lat z systemu 

oświaty zniknęło nam prawie 1600 uczniów – dzieci, w tym czasie przybyło nam 

nauczycieli i przybyło administracji i obsługi, czyli tak jakby dwie duże szkoły z systemu 

miejskiego odeszły, a w tym czasie zatrudnienie zwiększono, więc w końcu przychodzi 

taki moment, że trzeba podjąć działania związane z optymalizacją zatrudnienia. I raz 
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jeszcze dziękuję w tym miejscu paniom dyrektorkom, że do takiego działania są 

gotowe i je podejmą. Oczywiście ta standaryzacja czy optymalizacja zatrudnienia nie 

dotyczy tylko przedszkoli, tak jak powiedziałem wcześniej w ubiegłym roku było 

podobnie, dotyczy wszystkich 43 jednostek oświaty dla, których organem 

prowadzącym jest miasto Konin. Dziękuję bardzo.” 

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

„Dziękuję panie prezydencie i za te też ciepłe słowa. Ale ja muszę tutaj podziękować 

mojej komisji, ponieważ kiedy pan prezydent prowadził tą nadzwyczajną komisję, na 

której dowiedzieliśmy się wszyscy jako radni o tym zamiarze łączenia przedszkoli, 

bardzo wyraźnie wtedy wyartykułowaliśmy taką potrzebę właśnie standaryzacji i to 

byłem ja, to był przewodniczący Chojnacki i to był też pan przewodniczący Ostrowski 

i wtedy nie było o tym mowy i nie znaliśmy jeszcze jakie będą oszczędności, a tu się 

okazało, że oszczędności po tych naszych postulatach będą większe niż po tej 

propozycji łączenia w zespoły, którą zaproponował pan prezydent. Dobrze, że to 

wszystko się dobrze skończyło, ale właśnie po tej całej komisji były spotkania 

z dyrektorami i z personelem – ja miałem takie jedno i inni też mieli i to wtedy właśnie 

było tak mocno zaakcentowane, że najpierw standaryzacja i przyjrzenie się i teraz 

wszyscy mają powiedzmy wyrównane wskaźniki. Zobaczymy, co będzie się działo 

dalej, ale jeżeli jest to oszczędność typu 40 etatów, to jest to dużo i myślę, że to jest 

tutaj ważne osiągnięcie, więc nie chodzi mi jakoś o przepychanie się z panem 

prezydentem, ale tak żebyśmy byli wszyscy w jednakowy sposób uczczeni, za chwilę 

się okaże, że radni nie mieli żadnych pomysłów i nic nie proponowali, a wyszło 

najpierw źle, a później dobrze. Panie prezydencie widzę, że pan jeszcze prosi o głos. 

Proszę bardzo.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Ja 

tylko chciałem sprostować jedną informację. To nie jest tak, że skutek tej standaryzacji 

jest lepszy, bo może tak to wybrzmiało z mojej wypowiedzi. Gdybyśmy łączyli 

przedszkola w zespoły skutek byłby jeszcze lepszy, ale zdecydowaliśmy się jednak, 

biorąc pod uwagę wiele czynników, patrząc także na dialog pań dyrektorek nie 

wprowadzać tego jeszcze bardziej restrykcyjnego systemu, próbujemy 

zoptymalizować to zatrudnienie w taki sposób, który nie polega na łączeniu 

przedszkoli. Dziękuję.” 

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

„Dziękuję bardzo. Ja mam natomiast odwrotne informacje, że gdybyśmy łączyli 

w zespoły mielibyśmy gorsze wyniki niż standaryzacja, która będzie wprowadzona 

teraz, ale nie będziemy się tutaj sprzeczać, są to niewielkie różnice tak naprawdę panie 

prezydencie, więc cieszymy się, że ta optymalizacja w oświacie przebiega i nie mam 
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zamiaru tutaj jakoś „kopii kruszyć”, ale chodzi mi o uczczenie wszystkich, którzy w tym 

brali udział, bo radni tutaj też się zaangażowali i to byli radni, że tak powiem 

z szerokiego grona radnych i z różnych klubów. Pan prezydent jeszcze raz, proszę 

bardzo.” 

Ponownie głos zabrał zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, 

cytuję: „Zawsze się staram trzymać prawdy, więc tym razem też będę się trzymał 

prawdy. Nie wiem, skąd pan przewodniczący ma te informacje, ale one są 

nieprawdziwe. Prawdziwe są informacje, które ja podaje, to znaczy, gdyby podjąć 

łączenia się przedszkoli w zespoły oszczędności były by większe. Dziękuję bardzo.” 

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

„Dziękuję bardzo panie prezydencie. Nie będziemy się przepychać, zostajemy przy 

swoich zdaniach. Chyba, że ktoś by chciał przy tej okazji wyrazić swoje zdanie spośród 

radnych, to proszę bardzo, może nie w formie dyskusji, ale jakiegoś wygłoszenia  

swojego stanowiska. Myślę, że wszyscy raczej są zaskoczeni tą informacją, która się 

właśnie pojawiła, więc może później.” 

Pkt 4 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn.: „By inspirować i być inspirowanym” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (druk nr 531). 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn.: „By inspirować i być inspirowanym” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Pkt 5 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 536), 

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

2024 (druk nr 537). 

Projekt uchwały omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Radni nie mieli pytań.  

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiał. 
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Pkt 11 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie 

Miasta Konina na rok 2021 (druk nr 533). 

Projekt uchwały omówiła zastępca wydziału Ochrony Środowiska Anna 

KASZKOWIAK-SYPNIEWSKA, cytuję: „Tak jak każdego roku przedstawiamy państwu 

zgodnie z artykułem 37 ustawy Prawo wodne projekt uchwały w sprawie wykazu 

kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2021. I tak jak w zeszłym roku wpłynął jeden 

wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie, złożony przez Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Koninie, dotyczący kąpieliska Przystań Gosławice. Zgodnie ze złożonym 

wnioskiem został przygotowany projekt uchwały, przesłany został zgodnie z ustawą 

Prawo wodne do zaopiniowania czterem organom. Wszystkie organy wypowiedziały 

się w zakresie projektu uchwały, nie wniosły żadnych uwag do tego projektu. Tak jak 

wspominałam, organizatorem kąpieliska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Uczestniczy też w komisji pani dyrektor Ewa Kulczyńska, jeśli chciałaby coś dodać tutaj 

w kwestii tego projektu. Z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję.” 

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

„To w takim razie już zapytam, bo wywołaliśmy panią dyrektor Kulczyńską, czy pani 

dyrektor coś chciałaby tutaj dodać w sprawie tych kąpielisk?” 

Głos zabrała pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Ewa KULCZYŃSKA, 

cytuję: „W zakresie samych kąpielisk to właściwie tutaj wniosek mamy poprawnie 

złożony, zaopiniowany, tak jak pani kierownik powiedziała. Mam nadzieję, że uzyska 

państwa akceptację. Jestem do dyspozycji, gdyby były potrzebne jakieś dodatkowe 

informacje. Dziękuję.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie 

Miasta Konina na rok 2021. 

Pkt 12 – Rozpatrzenie sprawozdania cząstkowego z realizacji „Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2020. 

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 5 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla 

Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2020. 
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Pkt 13 – Rozpatrzenie raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla miasta Konina za 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina za 2020 rok – taki jest 

wymóg ustawowy, żeby do końca marca, czyli do 31 marca organ wykonawczy 

przygotował taki program. Ten program przedkładany jest Wysokiej Radzie i rada po 

pierwsze zapoznaje się z tym programem, po drugie przyjmuje. Szanowni państwo 

program został oszacowany na kwotę 89.500,00 złotych. 

Teraz mam pytanie właściwie do państwa radnych, członków komisji i do wszystkich 

radnych. Czy istnieje potrzeba szerszego komentowania tego programu? Jeśli tak, 

bardzo proszę o zgłoszenia ze strony państwa i wtedy poprosimy osoby 

odpowiedzialne za przygotowanie tego programu o odpowiedzi na zadane przez 

państwa pytania. 

Oczywiście problem narkomanii dyskutujemy przy okazji nie tylko tego wymogu 

formalnego, oczywiście ci, którzy stykają się z młodzieżą, ale nie tylko, bo problem 

narkomanii, to nie jest tylko problem młodzieży. Wiemy, że to nie jest już problem tej 

osoby, to jest problem rodziny. Zresztą został program podzielony – na początku 

programu mowa jest o poszczególnej osobie, natomiast potem ten program 

kierowany jest najczęściej do rodziny, bo to jest problem całej rodziny, a właściwe 

środowiska. Taka jest konstrukcja tego programu, myślę że bardzo trafna.” 

Do raportu radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała raport z realizacji Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla miasta Konina za 2020 rok. 

Pkt 14 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej w mieście Koninie na 2021 rok (druk nr 535). 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Będziemy tutaj mówiąc krótko zatwierdzać propozycję przygotowaną przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie, jeśli chodzi o podział nowych środków, które wpłynęły do 

naszego budżetu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Mówimy tutaj o dużych kwotach, ponieważ to jest kwota 

4.506.310,00 złotych. Oczywiście każdy z radnych mógł się zapoznać ze sposobem 



7 

dzielenia tychże środków. Jeśli są pytania do pani dyrektor bardzo proszę o zgłaszanie 

takich zapytań, ewentualnie o formułowanie wniosków do sposobu dzielenia tychże 

środków. Bardzo proszę na to jest czas, proszę o zgłaszanie się osób chcących zabrać 

głos w tej kwestii. W głównej mierze jak państwo mieli okazję się zapoznać, pieniądze 

przeznaczone są na warsztaty, na terapię i tak dalej, tak że tutaj te środki są w ten 

sposób dzielone.”  

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.  

W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w mieście Koninie na 2021 rok. 

Pkt 15 - Rozpatrzenie sprawozdań: 

a) z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2020 rok oraz 

przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2021 rok; 

b) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; 

c) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do 

spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania za 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2020 rok oraz 

przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2021 rok. Wczytując 

się w to sprawozdanie i w sprawozdania następne zauważyłem, że tutaj takim nowym 

elementem w tych nowych działaniach są oczywiście ograniczenia związane 

z pandemią. Z pewnością ta sytuacja utrudnia działanie, wręcz narzuca szkolenia 

w tym zakresie, żeby ta nasza działalność przynosiła pożądane skutki. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz 

przedstawienie potrzeb, związanych z realizacją zadania. Oczywiście każdy kto się 

zapoznał, a wierzę, że wszyscy to żeśmy uczynili, mógł się przekonać, że raport ten 

w dużej mierze poświęcony jest roli asystenta rodziny. Oczywiście praca tego 

asystenta w dzisiejszych warunkach jest również tam zauważona, jako wyjątkowo 
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trudna właśnie ze względu na te ograniczenia, o których mówiłem wcześniej. Nie ulega 

wątpliwości, że nadal te potrzeby w zakresie wpierania rodziny są ogromne. Sądzę, że 

również ta sytuacja związana z pandemią ma na to wpływ. 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do 

spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania za 2020 rok. Takim tytułem wstępu powiem tyle, że rzeczywiście ten 

zespół jest złożony, bo istota spraw, którymi się zajmuje jest bardzo złożona – liczy 

siedem podmiotów, począwszy od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, poprzez 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbę zdrowia, komendę Policji, 

oświatę, organizacje pozarządowe i wreszcie prokuraturę. Oczywiście ten skład jest jak 

najbardziej uzasadniony właśnie złożonością spraw, z którymi się stykamy. Oczywiście 

w tym momencie poproszę państwa o zabieranie głosu, o pytanie, które będziemy 

kierować do pani dyrektor MOPR Małgorzaty Rychlińskiej, ponieważ ona jest tutaj 

osobą kompetentną, by na temat tego sprawozdania się wypowiadać. 

Mnie jedna sprawa zainteresowała z tego sprawozdania. Do pani dyrektor Rychlińskiej 

będę kierował to swoje pytanie, ponieważ w sprawozdaniu pojawia się informacja, że 

liczba tak zwanych niebieskich kart, co prawda w niewielkim stopniu, ale uległa 

zmniejszeniu. W 2019 roku było 268 takich kart wydanych, w 2020 roku 242 karty, czyli 

odrobinę mniej. Pytanie pierwsze, czy to już w tym momencie możemy mówić o jakiejś 

trwałej tendencji, czy to po prostu tak się zdarzyło szczęśliwie, że w tym roku tych kart 

zostało wydanych mniej? Sprawa jest o tyle ciekawa, że z kolei wniosków o wydanie 

takich kart było więcej niż w latach poprzednich. Czy ewentualnie pani dyrektor by 

mogła tutaj wyjść naprzeciw mojemu zainteresowaniu i odpowiedzieć na pytanie. jak 

to jest – zgłoszeń więcej, wydajemy tych kart mniej, czy może sposoby weryfikacji tych 

sytuacji trudnych się zmieniły? Jeśli pani dyrektor by mogła ustosunkować się do 

mojego pytania byłbym bardzo wdzięczny.” 

Odpowiedzi udzieliła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 

Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „Szanowni państwo, jak co roku problem, jeżeli 

chodzi o przemoc nie znika i myślę, że nie maleje. Do Miejskiego Zespołu 

Indyscyplinarnego wpłynęło w 2020 roku 181 niebieskich kart. Jak państwo byście 

zauważyli na stronie 9 w tabeli nr 3 są poszczególne miesiące, jak wpływały niebieskie 

karty na zespoły. I tutaj spadek występuje w miesiącu marcu i można powiedzieć, że 

delikatnie też jest kwiecień, maj, czerwiec. To były miesiące, gdzie pandemia myślę, że 

taki największy taki obrót przybrała i że w miesiącu marcu było jakby mniej 

interwencji, mniej tych zgłoszeń i wydaje mi się, że to jest ten spadek. Problem 

przemocy jest, on nie znika, możliwe, że w minimalnym stopniu, ale to naprawdę 
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w minimalnym stopniu, może delikatnie maleje, ale problem tam gdzie jest, tam są 

bardziej złożone sytuacje. Jak państwo widzicie w sprawozdaniu, można powiedzieć, 

że niebieskie karty w niektórych rodzinach są po dwie, po trzy, nawet po cztery 

zakładane, tak że skala tego problemu jest duża. Problemy jeżeli chodzi o niebieską 

kartę, o przemoc w rodzinie to tutaj eskalacja jest przede wszystkim związana 

z nadużywaniem alkoholu, z problemem uzależnienia nie tylko od alkoholu, ale 

również od środków psychoaktywnych, tutaj już mamy właśnie narkotyki, leki i inne 

substancje. Nie wiem czy wyczerpująco, czy jeszcze pan przewodniczący ma jakieś 

pytania?” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Dziękuje uprzejmie. Jestem w pełni usatysfakcjonowany. Bardzo proszę być może 

wśród radnych pojawią się jakieś pytania. Bardzo proszę o zgłaszanie swoich uwag, 

pytań do pani dyrektor. Bardzo proszę.”  

Do sprawozdań radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji zadań własnych 

powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w Koninie za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej na 2021 rok. 

W jednomyślnym głosowaniu: 8 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją 

zadania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 8 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Miejskiego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta 

Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2020 rok. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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