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Protokół Nr 16/2020 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

 

Protokół Nr 15/2020 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

 

Protokół Nr 15/2020 Komisji Praworządności 

 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 25 lutego 2020 roku 
________________________________ 

 

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

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 18.30. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Miasta Konina. 

2. Przyjęcie sprawozdań za XII 2018 i 2019 rok. 

3. Wypracowanie i przyjęcie planów pracy komisji na 2020 rok. 

 

 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 

XXII Sesji Rady Miasta Konina, do których stanowią komisje wiodące. Porządek obrad 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 

 

Ad. 1. 

 

Pkt 6 - Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 326); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 

(druk nr 327). 

 

Projekty uchwał omówił z-ca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

 

Radni nie mieli pytań.  

 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 
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Pkt 10 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Konina (druk nr 317). 

 

Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Adamów. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, 

cytuję: „Brakuje mi w tym wszystkim zwierząt dzikich, ponieważ czasami jest tak, że  

z wypadków trafiają do nas zwierzęta dzikie i ten zapis w § 12 o zapewnieniem miejsca dla 

zwierząt gospodarskich, to właściwie dotyczy zwierząt, które na przykład by się znalazły jako 

bezpańskie, ale gospodarskie to jest na przykład koń albo krowa. A wielokrotnie już było tak, 

że były sarny ranne w nogę czy w grzbiet i one korzystały z wybiegu właśnie w PGKiM na 

rogu ulicy Dmowskiego i ulicy Kościuszki. A tego tutaj nie mamy, ale być może ja tutaj coś 

przegapiam. Panie prezydencie, jeśli coś źle pytam, to proszę mnie sprostować.” 

 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł 

ADAMÓW, cytuję: „Ja o tym mówiłem, że właśnie te zadania chcielibyśmy, aby docelowo 

przejął Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Bo do tej pory zajmuje się tym 

schronisko i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami mimo, że nie powinno de facto tych 

zwierząt odławiać, to dysponując odpowiednim sprzętem takie zwierzęta są odławiane  

i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest w trakcie przygotowania przetargu 

docelowo na firmę, która będzie te dzikie zwierzęta odławiać i w odpowiedni sposób zgodnie 

z procedurą zabezpieczać i zgodnie z prawem tymi zwierzętami się zajmować.” 

 

 Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Panie 

prezydencie, tutaj jest zapis taki - całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, tak to będzie wyglądało, że tam będzie weterynarz 

24 godziny na dobę?” 

 

 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł 

ADAMÓW, cytuję: „Prawda jest taka, że rzeczywiście to wszystko się odbywa, że czasem 

nawet w godzinach nocnych jest konieczność interwencji odebrania zwierzęcia i takie rzeczy 

też się dzieją. Pracownicy schroniska często interweniują w nocy i wtedy też jest tutaj na 

zawołanie weterynarz, który w razie potrzeby też się tym zajmuje, jeżeli jest taka potrzeba, że 

musi przyjechać. Natomiast, jeżeli nie ma, to następnego dnia taki weterynarz zajmuje się 

zwierzęciem. Natomiast są pracownicy, którzy rzeczywiście są dyspozycyjni 24 godziny na 

dobę, co też tutaj porównując ten koszt, który przeznaczamy na funkcjonowanie schroniska 

zawdzięczamy taką postawę też pracownikom schroniska, że ta dyspozycyjność jest 

całodobowa.” 

 

 Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Edukacja 

mieszkańców Konina w zakresie opieki nad zwierzętami. Tyle lat mieszkam w Koninie i żadnej 

takiej akcji edukacji nie spotkałem, więc jestem ciekawy jak to będzie wyglądało, jak to będzie 

realizowane? Oprócz tego, że raz do roku dostajemy z miasta, że musimy udostępniać lokale, 

żeby bezdomne koty miały możliwość funkcjonowania i bytowania przez zimę. Ale w jaki 

sposób właśnie ta edukacja będzie prowadzona?” 

 

 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł 

ADAMÓW, cytuję: „Ja akurat tu jestem przeciwnego zdania, bo uważam, że jako Konin 

możemy się pochwalić jedną z najlepszych akcji edukacyjnych w zakresie opieki nad 

zwierzętami. Ona nie przybiera oczywiście formy warsztatów z młodzieżą polegająca jak 

opiekować się zwierzętami, ona przybiera przede wszystkim formę działań z dziećmi, które 

przychodzą do schroniska i uczą się opieki nad zwierzętami, wyprowadzając na przykład psy 

na spacer. To bardzo mocno przedkłada się następnie na program adopcyjny, my mamy jeden 
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z najwyższych wskaźników w zakresie programu adopcyjnego, bo to wyprowadzanie psów 

przez dzieci, przywiązywanie ich, wychowywanie ich w duchu umiejętności opiekowania się 

zwierzętami powoduje później, że rzeczywiście wiele psów czy kotów znajduje dom. Także, 

jeżeli kiedyś była rozważana nowa lokalizacja dla schroniska i była taka lokalizacja poza 

miastem w odległości prawie 100 km, gdzie rzeczywiście o wiele niższym kosztem dla nas 

realizowalibyśmy ustawowy obowiązek opieki nad zwierzętami, to jednak podstawowym 

argumentem było to, że wtedy program adopcyjny dla psów i kotów faktycznie zostałby 

zredukowany do zera, a te osiągnięcia, które zostały wypracowane przez te ostatnie lata spełzły 

by na niczym. Tak że tutaj myślę, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w ramach tej 

dotacji, którą przekazujemy w efektywny sposób jednak tę akcję edukacyjną realizuje  

w miejscu, gdzie jest to najbardziej potrzebne, czyli w schronisku gdzie rzeczywiście te psy 

potrzebują wyjść na spacer, poczuć się przez chwilę zaopiekowane, pokochane i to jest 

najlepsza akcja edukacyjna jaką można sobie wyobrazić.” 

 

 Do projektu uchwały nie było innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

Wynikiem głosowania 6 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych 

„wstrzymujących się” od głosowania Komisja Praworządności zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 

 

 

 

Pkt 11 - Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie:  

a) ul. Karbonowa - obr. Niesłusz (druk nr 318);  

b) ul. Kaszuba - obr. Nowy Dwór (druk nr 319);  

c) ul. Kaszmirowa - obr. Laskówiec (druk nr 320). 

 

Projekty uchwał omówił Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł Smogór. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, 

cytuję: „Ja tylko chciałbym przy okazji, że jest nas tutaj tylu, zwrócić uwagę Państwa na nazwę 

ulicy Kaszuba. Ponieważ mieliśmy przez długi czas w Koninie pewien błąd edukacyjny, bo 

kiedyś w latach 60. odkryto w tym miejscu osadę z czasów wczesnośredniowiecznych i tę osadę 

błędnie w literaturze nazwano Kaszuba i to poszło. A to nie była Kaszuba, tylko 

wczesnośredniowieczny Konin, ale że odnaleziono ten gród na łące Pana, który nazywał się 

Kaszuba i cały ten jego obszar nazywano zwyczajowo Kaszubą, to tak poszło w literaturze  

i dzisiaj po prostu troszeczkę to odkręcamy. Warto wiedzieć takie rzeczy, że nasze miasto, to 

miejsce, w którym teraz jesteśmy, to na początku było właśnie umiejscowione tam w widłach 

rzeki Warty. Później jak zalała Warta to zostało przeniesione do Starego Miasta chwilowo,  

a później ostatecznie osiadło miasto w tym miejscu, gdzie jesteśmy w miejscu Starówki.  

W związku z tym, że jesteśmy na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu to chciałbym się przy 

okazji troszeczkę swoją wiedzą podzielić.” 

 

 Do projektu uchwały nie było innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

DRUK Nr 318 

 

W głosowaniu 6 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących 

się” od głosowania Komisja Praworządności zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie ul. Karbonowa - obr. Niesłusz. 
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DRUK Nr 319 

 

W głosowaniu 6 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących się”  

od głosowania Komisja Praworządności zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie ul. Kaszuba - obr. Nowy Dwór. 

 

DRUK Nr 220 

 

W głosowaniu 6 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących się”  

od głosowania Komisja Praworządności zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie ul. Kaszmirowa - obr. Laskówiec. 

 

 

 

Pkt 12 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

(druk nr 321). 

 

Projekt uchwały omówił Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz 

Jędrzejczak.  

 

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

 

W głosowaniu 11 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących się” od 

głosowania Komisja Praworządności, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie realizacji 

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

 

 

Pkt 13 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego” (druk nr 329). 

 

Projekt uchwały omówił Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz 

Jędrzejczak. 

 

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

 

 W głosowaniu 11 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących 

się” od głosowania Komisja Praworządności, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie 

realizacji określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

 

 

Pkt 14 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (druk nr 325). 

 

 

  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, 

cytuję: „Na Komisji Finansów już rozegrała się część tej dyskusji, na komisji dotyczącej 

budżetowania oświaty, więc część tematów wydawałoby się, że mamy rozwiązaną, ale wydaje 
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się, że nie. Pan dyrektor Krzysztof Wereszczyński przekazał tam pewne dane członkom 

komisji, otrzymał je też Pan prezydent. Myślę, że dzisiejsza dyskusja skoncentruje się  

w pewnym sensie na wyjaśnieniu tego stanowiska. Panie prezydencie proszę o informację.” 

 

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

jestem przygotowany do dyskusji, natomiast zanim ją rozpoczniemy chciałbym zapytać 

Państwa czy macie jakieś pytania do tej uchwały i do uzasadnienia? A jeśli takie pytanie będą, 

to chętnie odpowiem, jeżeli wywołane będą w trakcie tego mojego wystąpienia, to oczywiście 

też jestem do Państwa dyspozycji. Natomiast proponuję, jeśli mogę Panie przewodniczący, 

żeby najpierw zabrał głos Pan dyrektor dr Krzysztof Wereszczyński, jeżeli chce coś uzupełnić, 

co do swojego ostatniego wystąpienia podczas Komisji Finansów.” 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, 

cytuję: „Dziękuję Panie prezydencie. Jeszcze Pan przewodniczący Zenon Chojnacki.” 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Ja bym jedynie poprosił tutaj Pana dyrektora o to, żeby ten aspekt finansowy nam 

bardzo szczegółowo wyłożył, jak to rzeczywiście wygląda. Ja bym prosił Pana dyrektora, żeby 

ten aspekt finansowy z jego punktu widzenia, oczywiście też poprosimy tutaj Pana prezydenta, 

który na pewno też nam jakby stanowisko urzędu przedstawi.” 

 

 Dyrektor MODN Krzysztof WERESZCZYŃSKI, cytuję: „Panie przewodniczący, 

Panowie prezydenci, Państwo radni. Większość z Was uzyskała ode mnie, również Pan 

prezydent dane, które zawarte są w uchwale budżetowej Miasta Konina z grudnia 2019 roku.  

I te informacje, które Państwo otrzymaliście tylko w jednym punkcie wprowadzona została 

zmiana, ona dotyczyła wysokości dochodów. Niemniej chciałbym zwrócić uwagę tak ogólnie 

mówiąc na jedną rzecz, ponieważ w przestrzeni medialnej od sesji listopadowej funkcjonowało 

przekonanie, że jesteśmy jednostką deficytową. Natomiast na przykładzie samej uchwały 

budżetowej zysk Miasta Konina za funkcjonowanie ośrodka w tym roku, czyli w 2020 

wyniósłby, jeżeli liczymy od stycznia do grudnia 319.645,00 zł. Teraz na to spojrzenie składają 

się następujące elementy – jedną częścią w planie wydatków, to jest utrzymanie, czyli plan 

jednostki budżetowej, bo przypominam jesteśmy jednostką budżetową, nie zakładem  

w związku z tym de facto prawnie nie ma wydatków MODN tylko są wydatki Miasta Konina, 

nie ma dochodów MODN, tylko są dochody Miasta Konina. My nie posiadamy oddzielnego 

konta na dochody, wszystko wpływa na konto miasta Konina. I ten plan budżetowy na ten rok 

zakłada wydatki w wysokości 641 tys. zł, w tym planie mamy proszę Państwa 80 tys. zł, które 

płacimy III Liceum Ogólnokształcącemu za wynajem pomieszczeń 500 metrów, które 

wynajmujemy w związku z tym de facto nie jest to koszt ośrodka tylko miasta, który po prostu 

zawsze będzie istniał czy jest ośrodek czy go nie ma i ten plan 641 tys. zł w ten sposób wygląda. 

 Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli pozwala Miastu Konin 

po sięganie do pieniędzy państwowych, a dokładnie do dotacji wojewody, która rozliczana jest 

za pośrednictwem kuratorium oświaty i ta dotacja związana jest z pracą 13 doradców 

metodycznych, czyli przeliczając na etaty to jest 6,5 etatu nauczycielskiego. W tym budżecie 

miasta na bieżący rok zaplanowano 752 tys. zł. W budżecie miasta zaplanowano nasze dochody 

na poziomie 209 tys. zł, czyli razem dochody sięgają 961 tys. zł – patrząc na planowany budżet, 

czyli jeżeli odejmiemy 641 tys. zł od 961 tys. zł wychodzi to 319 tys. zł. Oczywiście wykonanie 

budżetu bywa różne, dlatego budżet kiedy odniesiemy się do budżetu zeszłorocznego, który był 

też w naszym przypadku trochę specyficzny ten zysk, że tak powiem roczny wyniósł 66 tys. zł. 

Powiem tak, żeby skrócić pewien sposób myślenia - najważniejszym wydatkiem w naszym 

budżecie, to są wynagrodzenia osobowe, czyli 6 osób etatowych, za które płaci Miasto Konin 

- 3 nauczycieli ze mną i 3 osoby obsługi, za pracę 13 doradców metodycznych płaci wojewoda 

w tej chwili i tak dzieje się od 2019 roku w związku ze zmianą ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych i rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Tak może dziać 

się w tym roku i do końca 2021 roku, bo jest to związane z powierzeniami jakie od prezydenta 
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miasta otrzymali doradcy metodyczni, czas ich zakończenia jest różny, ale myślę, że nie jest to 

najważniejsze.  

 Żeby jeszcze wyprostować pewną rzecz – nasze dochody, że tak powiem patrząc na  

18-letni cykl działalności był w różnej kwocie 250 tys. zł i 300 tys. zł rocznie zdarzało się  

i oczywiście jeśli popatrzymy wyłącznie na nasz plan budżetowy, to jesteśmy jednostką 

deficytową, jednak jak powiedziałem nie jesteśmy oderwani od budżetu miasta, bo tak jak 

powiedziałam, jak nie będzie MODN-u nie będziemy mieli możliwości pozyskania dotacji od 

wojewody w związku z tym, tych 13 nauczycieli, a de facto 6,5 etatów przechodzi na 

utrzymanie Miasta Konina. Regulacje prawne nie pozwalają na przesunięcie tych doradców do 

CDN-u, bo taki postulat już się pojawił, po prostu w tej chwili doradcy są już na innym trybie 

powoływani. W związku z tym tej liczby godzin nie ma szans tak jakby odzyskać i nie ma 

możliwości ich ponownego powołania, ponieważ zamknięcie ośrodka zgodnie  

z powoływaniami indywidualnymi i nowym rozporządzeniem powoduje, że te osoby zostają 

odwołane z pełnienia funkcji, a co dalej to się może okazać. I to tak po krótce na temat tych 

informacji, które wcześniej Państwu przedstawiłem.  

 Jeżeli mogę tylko Pani przewodniczący zwrócić uwagę. Na Komisji Finansów  

w zeszłym tygodniu Pan przewodniczący nie dopuścił mnie do dyskusji, pozwolił mi jedynie 

rozdać materiały, tak że dyskusji na posiedzeniu Komisji Finansów nie było.” 

 

 Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Chciałbym 

poprosić o wsparcie Panią kierownik będziemy wspólnie przedstawiać pewne dane. Natomiast 

najpierw w kwestiach ogólnych odniosę się do tego, co powiedział Pan dyrektor. Jednostka, 

którą zamierzamy zlikwidować od września, czyli Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

powstał w 2002 roku. I oczywiście Pan dyrektor ma tu rację od tego czasu nie przynosił 

dochodu miastu. Pytanie czy miał przynosić dochód czy nie? Naszym zdaniem i stąd postulat 

likwidacji tej jednostki. Zadania Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli może  

z powodzeniem realizować inna jednostka, którą powołał tutaj marszałek. Nie wracam do 2002 

roku i nie wiem dlaczego była taka decyzja podjęta i nie oglądam się w przeszłość, natomiast 

podsumowując te kilkanaście lat działalności jednostki, rozmawiałem z nauczycielami i patrząc 

na statystyki, które mówią, że w ubiegłym roku na 990 szkoleń dedykowanych naszym 

nauczycielom 79 zrealizował MODN, chyba 110 CDN, a reszta była na wolnym rynku. 

Uważamy z Panem prezydentem, że likwidacja tej jednostki jest zasadna, ponieważ dokładamy 

do niej środki. W naszym przekonaniu, także po rozmowach z nauczycielami MODN  

z przykrością to mówię, nie ma takiej marki, która powoduje, że jest w stanie zagospodarować 

te około 800 szkoleń, które gdzieś funkcjonują na rynku. Jeśli chodzi o Komisję Finansów, 

odniosę się może troszeczkę za Pana przewodniczącego – ja prosiłem, żeby nie było tam 

dyskusji o finansach, ponieważ merytorycznie to ta uchwała o zamiarze likwidacji Miejskiego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jest przypisana do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Rodziny i Spraw Społecznych i akurat Praworządności w dzisiejszym przypadku i chciałem, 

żebyśmy o tym rozmawiali tutaj. Tak że to nie jest tak Panie dyrektorze, że ktoś nie dopuścił 

Pana do głosu, tylko po prostu nie to było tematem posiedzenia poprzedniej komisji, jak Pan 

widzi w każdym przypadku można rozmawiać merytorycznie i również w tym przypadku. 

Bardzo proszę Panią kierownik do mikrofonu. Ja odniosę się od razu, będzie to  

w trakcie tej prezentacji, że likwidując jednostkę chcemy zadbać i stąd są tutaj dyrektorzy,  

z którymi rozmawiałem z konińskich szkół o kadrę pedagogiczną Miejskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli. Ci dyrektorzy po rozmowach, z którymi jestem przyjmują tych 

nauczycieli, którzy na pół etatu są u nich w szkołach, po prostu wracają nauczyciele do szkół. 

 Jeśli chodzi o kadrę pedagogiczną mamy tutaj pracowników etatowych czterech - Pana 

dyrektora na pensum 35 godzin, Panią Ewę Gryczman i Panią Jolantę Fabisiak. Pani Ewa 

Gryczman też chce, żebyście Państwo to wiedzieli jest emerytem, który pracuje w Miejskim 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Pani Jolanta Fabisiak jest w okresie ochronnym  

i chciałbym oczywiście zadbać o tych konsultantów, mamy na to pół roku. Chciałbym  

w przypadku Pani Jolanty Fabisiak myślę, że uda się przez to pół roku wypracować 

rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować Panią konsultant, Pan Adam Mazgajczyk ma tam 
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pensum 1 godzinę, więc właściwie trudno tutaj rozmawiać o czymkolwiek akurat on jest 

dyrektorem naszej jednostki. Natomiast Pan Krzysztof Wereszczyński myślę, że z tytułem 

doktora może przystępować również do konkursów, które będą ogłaszane chociażby przez 

Miasto na prowadzenie kolejnych jednostek. Tak, że chcemy zadbać o tych wszystkich 

pracowników i od razu Państwu to deklaruję, taka jest nasza wola.  

 Natomiast jak wygląda sytuacja finansowa Miejskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli z punktu widzenia naszego, bo niestety nie zgodzę się z tym, co powiedział Pan 

dyrektor, nie zgodzimy się o czym Pani kierownik za chwilę będzie mówiła i to za chwilę 

Państwo zobaczycie.” 

  

 Kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: „Poproszę o włączenie 

prezentacji, którą również przygotowaliśmy na to posiedzenie komisji, żeby można było 

jednocześnie spoglądać na to, co będę omawiać. Szanowni Państwo wszystko, jeżeli chodzi  

o liczby w odniesieniu do 641.355,00 zł, które zostały zaplanowane na rok 2020 to kwota, która 

po złożeniu projektu we wrześniu została na takim poziomie zaplanowana. Projekt budżetu we 

wrześniu opiewał na kwotę 777.355,00 zł i na zaplanowane wydatki proszę pamiętać, że to 

właśnie Miasto przekazuje środki, było to również zapisane w uchwale założycielskiej dla 

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, gdzie było wprost powiedziane, że będzie to 

jednostka bezpośrednio finansowana z budżetu Miasta. Dochód, który został zaplanowany na 

rok 2020 - kwota 209 tys. zł jest tylko planem i w żadnym roku, co później Państwo zobaczycie 

na słupkach nie był wykonany w 100%. W 2019 roku dochody były wykonane na poziomie 

44%, a to jest kwota 91.477,00 zł wobec planu, który był w 2019 roku. Proszę Państwa 

planowane środki, czyli ta dotacja celowa od wojewody w planie jest rzeczywiście kwota  

752 tys. zł, ale ta kwota proszę Państwa ona nie jest dochodem Miejskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli. Środki są zapisany w budżecie Miasta i są one przeznaczone do 

dyspozycji Wydziału Oświaty, które my przekazujemy po otrzymaniu miesięcznej transzy 

bezpośrednio do placówek, gdzie są zatrudnieni doradcy metodyczni i tak naprawdę ta ostatnia 

kwota, czyli 432.355 zł, po odjęciu tych 209 tys. zł zaplanowanych, to jest ta kwota, która 

stanowi wydatek na Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, oczywiście przy wykonaniu 

209 tys. zł.  

 Wrócę teraz jeszcze raz do tej dotacji celowej od wojewody w kwocie 752 tys. zł  

i powiem jeszcze raz, że to jest tylko plan i on nie musi być wykorzystany w całości. Na 

sfinansowanie pół etatu dla 13 doradców zatrudnionych w naszych jednostkach jest zawarte 

porozumienie, które było podpisane przez Prezydenta Miasta Konina na kwotę 450 tys. zł. 

Pozostałe środki stanowią taką rezerwę na tak zwanych doradców zatrudnionych na nowych 

zasadach, dlatego na tę kwotę 752 tys. zł składają się te dwie wartości. Środki, które są 

wykazywane jako dochód w wysokości 77.900,00 zł z tytuły wynajmu pomieszczeń  

w III Liceum Ogólnokształcącym nie są kwotą wpływu jako dochód dla Miasta, ponieważ my 

musimy najpierw te pieniądze przekazać to MODN-u po to, żeby one mogły być przekazane 

do III Liceum Ogólnokształcącego i te pieniądze później wracają do budżetu naszego Miasta. 

Jeżeli chodzi o wpływ środków ze szkoleń w wysokości 91 tys. zł to są to 44,62%. 

 Ogólnie można powiedzieć, że wydatki jakie zostały poniesione w 2019 roku, bo do 

tego też trzeba się odnieść, były one poniesione na kwotę 742.026,00 zł uwzględniając -

wypracowane dochody, tym samym Miasto dołożyło do funkcjonowania MODN 650.550,00 

zł. W przypadku, jeżeli Państwo podejmowalibyście uchwałę to proszę się liczyć również z 

tym, że w przyszłym roku budżet jeszcze po dodatkowych podwyżkach od września, które już 

są zapowiedziane dla nauczycieli wzrośnie do blisko 800 tys. zł. To byłyby dwa pierwsze 

punkty.” 

 

 Zastępca prezydenta do spraw Witold NOWAK, cytuję: „Odnosimy się w tym 

przypadku do tego, co otrzymaliśmy od Pana dyrektora na Komisji Finansów, dlatego tutaj są 

adnotacje 1, 2, 3 i 4, bo odnosimy się dokładnie do tego, co Pan dyrektor przekazał Państwu na 

Komisji Finansów. Wtedy my też to otrzymaliśmy i dlatego dopiero na dzisiaj mogliśmy 

przygotować Państwu tą prezentację. 
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 To, co mówił Pan dyrektor odnośnie prawnych możliwości włączenia MODN-u i tu się 

zgadzamy myślę z Panem dyrektorem. Rzeczywiście nie ma prawnych możliwości włączenia 

MODN do CDN, ponieważ placówki są prowadzone przez odrębne dwie jednostki. Oczywiście 

nie wykluczamy sytuacji, że niektórzy z doradców zawodowych, którzy wrócą do naszych 

szkół, a być może jeszcze w trakcie będą mogli zostać powołani przez Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie właśnie na tych nowych zasadach w konkursach ogłaszanych przez 

kuratora, albowiem całkiem niedawno przed dwoma tygodniami dwójka takich doradców 

została do CDN-u właśnie decyzją kuratora po konkursie ogłoszona. Te informacje są na stronie 

kuratorium, więc rzeczywiście jest tak, że być może ktoś z tych doradców, którzy są dzisiaj  

w MODN znajdzie się z czasem w CDN, natomiast my rzeczywiście nie będziemy w tym 

pośredniczyć, ponieważ tak jak mówimy jest zarówno brak prawnych możliwości włączenia 

MODN do struktury CDN, jak i brak możliwości prawnych przeniesienia doradców 

metodycznych MODN, bo my tutaj jesteśmy organem prowadzącym do CDN, gdzie organem 

prowadzącym jest samorząd województwa wielkopolskiego. Ale też dodam Państwu, że 

naszym celem nie jest przenoszenie tych doradców zawodowych z jednej jednostki do drugiej, 

po prostu tak jak powiedziałem na początku nam zależy na zapewnieniu pracy w pełnym 

wymiarze godzin w macierzystej jednostce danego doradcy zawodowego i stąd obecność 

dyrektorów, z którymi rozmawiałem. Nie wspomniałem o tym na początku, także myślimy  

o tym by zadbać o pracowników administracyjnych i obsługi. Jesteśmy po rozmowach z główną 

księgową MODN, która przyjęła propozycję wstępnie przejście do innej jednostki, z której nam 

główna księgowa akurat odchodzi do innego samorządu terytorialnego i po rozmowie z główną 

księgową też mamy wstępna deklarację, że zostanie to przeniesienie dokonane do innej szkoły. 

Tak że będziemy wspierać dyrektorów w działaniach, 12 doradców ma zatrudnienie w szkole 

macierzystej, jeden doradca jest zatrudniony na zastępstwo i to zastępstwo o ile pamiętam tam 

się kończy z końcem sierpnia 2020 roku, ale w tym przypadku ten nauczyciel otrzymał już  

6-cio miesięczną odprawę, będąc wcześniej nauczycielem, przechodząc do MODN jest na 

zastępstwo. 

 Może warto, żeby wybrzmiała jeszcze jedna kwestia, to jest naprawdę najlepszy 

moment na likwidację MODN. Ten rok 2019/2020, bo to jest naprawdę z punktu widzenia tego, 

jak są planowane kolejne działania i finansowanie MODN i też nasza kontrola nad jednostką, 

to jest najlepszy moment na takie działanie. 

 Przejdźmy do finansowanie MODN. Oddam głos ponownie Pani kierownik.” 

 

 Kontynuując kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: „Szanowni 

Państwo pierwsza tabela, to jest finansowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

na przestrzeni lat od 2014 roku po projekt i plan na 2020 rok. Szanowni Państwo jednoznacznie 

wynika, że jeżeli chodzi o wydatki to plan był zawsze realizowany mniej więcej i wykonany na 

takim poziomie na jakim został zaplanowany. Jednym takim rokiem, kiedy rzeczywiście plan 

był wyższy, to był rok 2018, ale w tym roku wynikało to ze zwiększenia również dochodów, 

ponieważ był to wtedy dochód z grantów. 

 Jeżeli chodzi o dochody, to ta tendencja, o której wcześniej już Pan prezydent mówił – 

plan, a wykonanie rzeczywiście zawsze było w stopniu zdecydowanie mniejszym niż dochody 

były zaplanowane. 

 Kolejna kwestia, to jest finansowanie doradców metodycznych również w tych latach  

i Szanowni Państwo dofinansowanie w formie dotacji wojewody ma miejsce dopiero od 

tamtego roku. W poprzednich latach były to środki, które były przeznaczane na pokrycie tej 

zniżki godzin i one stanowiły 20% kwoty, która była wyodrębniana z kwoty przeznaczonej na 

dokształcanie nauczycieli i wyliczane było jako 1% planowana kwota na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli. Dlatego te kwoty były tak niskie, ponieważ reszta finansów znajdowała 

się zawsze w budżetach szkół. To, co Państwo widzicie, że w 2019 roku zamknęło się to  

w kwocie 564 tys. zł to należy domniemać, że w latach ubiegłych do mniej więcej takiej samej 

kwoty Miasto cały czas dokładało do wynagrodzeń doradców metodycznych i w tym roku jest 

plan na 13 doradców metodycznych 752 tys. zł i tak jak mówiłam 450 tys. zł to porozumienie 

podpisane, a 302 tys. zł pozostaje w zawieszeniu. 
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 Kolejny slajd, to jest finasowanie już obrazujące, to o czym wcześniej mówiłam  

w wersji słupków. 

 Kolejny to finansowanie również MODN, jeżeli chodzi o wydatki tutaj mamy również 

uwzględniony ten projekt na 2020 rok w wysokości 777.355,00 zł. I proszę pamiętać, że na 

koniec roku poprzedniego wykonanie było na poziomie 742 tys. zł, czyli trzeba by jeszcze przy 

funkcjonowaniu MODN pieniądze już, tak jak mówiliśmy na Komisji Finansów  

w październiku prawdopodobnie dokładać i zwiększać ten budżet. 

 Kolejny slajd, to są dochody. Tutaj Państwo właśnie macie również uwidocznione to  

o czym wcześniej mówiłam i było w tabeli, że te dochody zawsze są wykonywane na poziomie 

zdecydowanie niższym niż były zaplanowane. Tutaj jest właśnie ten wykres. To jest wszystko.” 

 

 Dyrektor MODN Krzysztof WERESZCZYŃSKI, cytuję: „Pozwolicie Państwo,  

że ja odniosę się do tych informacji. Najpierw do wypowiedzi Pana prezydenta. Ja rozumiem, 

że na razie poruszamy się w kwestiach czysto finansowych. Pozwolę zwrócić sobie uwagę,  

że Miejski Ośrodek Szkolenia Nauczycieli zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez radę 

miasta działa na terenie województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem 

Miasta Konina. W związku z tym nasza działalność nie opiera się tylko na działalności 

doradców metodycznych w zakresie wykonywania zadań z rozporządzenia w sprawie 

placówek doskonalenia nauczycieli, co równoznaczne jest z zakresem, który został 

przydzielony - doradca metodycznym z powołaniem jakie otrzymali od Pana prezydenta. 

Prowadzimy również działalność doskonalącą o czym Pani kierownik raczyła przed chwilą 

wspomnieć, między innymi realizujemy szkolenia w postaci grantów kuratora na terenie całego 

województwa, to jest pierwsza rzecz. Realizujemy szkolenia na terenie naszych wszystkich 

pięciu powiatów.  

 Odwołując się do tego, co powiedział Pan prezydent. Po pierwsze jak popatrzymy 

statystycznie z jakich szkoleń skorzystali nauczyciele Miasta Konina, to ja tej statystyki nie 

kwestionuję. Ale zwracam uwagę, po pierwsze na to, że nauczyciele mają prawo wyboru 

ośrodków pomiędzy publicznymi, prywatnymi, tu w regionie działamy my i działa CDN oraz 

„X” ośrodków prywatnych. Po drugie proszę Państwa my mając odbiorców, średnio przez nasz 

ośrodek przewija się, co Państwo też radni z Komisji Edukacji Kultury i Sportu mieli okazję 

obejrzeć w październiku 2019 roku – od 4000 do 5000 osób, 50% z tego to są nauczyciele  

z terenu byłego województwa konińskiego z pięciu powiatów w związku z tym te wskaźniki, 

które przedstawiła Pani kierownik i Pan prezydent nie są niestety do końca pełne, ponieważ 

działamy w rejonie wszystkich pięciu powiatów i województwa w zakresie szkoleń kursowych, 

które są płatne, bo stąd mamy dochody - szkolenia rad pedagogicznych czy właśnie grantów, 

które ogłaszają różne instytucje. Te dane, które Państwo widzieliście wcześniej były związane 

z grantami kuratora. To jest pierwsza rzecz. 

 Druga rzecz proszę Państwa, jeżeli mówimy o dotacji wojewody to zwracam uwagę, że 

w zeszłym roku to są zapisy budżetowe, najpierw dotacja była w wysokości 604 tys. złotych, 

następnie w kwietniu była zwiększona o 300 tys. zł, po czym w grudniu z tych 900 ponad tys. 

zł, żeby już w szczegółowe liczby nie wchodzić - 300 tys. zł Miasto zwróciło do wojewody.  

I jeszcze raz podkreślam proszę Państwa jedną rzecz, jeżeli patrzymy na nasz plan finansowy, 

to oczywiście nie mamy o czym dyskutować. Jeżeli słupki były piękne, było w nich dużo liczb, 

ale były mieszane informacje, pomieszano naszą działalność z lat 2014 do 2020 roku, a ja 

wracam z powrotem do tego, co powiedziałem na początku, ośrodek stał się dochodowy dla 

Miasta w 2019 roku, bo we wcześniejszych latach przyznaję Państwu rację byliśmy deficytowi. 

Staliśmy się dla Miasta tylko dochodowi w momencie kiedy pojawiła się dotacja ze strony 

wojewody i to jest bezdyskusyjne. Przepraszam nie będę komentował tych słupków uproszczę 

to jak się da, bo te słupki wspaniale zamazały sytuację. 6,5 etatów – mamy 13 doradców, 

wojewoda finansuje pół etatu każdego z 13 doradców, czyli mamy 6,5 etatów nauczycielskich. 

6,5 etatów nauczycielskich jest zawsze droższych niż 3 etaty nauczycielskie i 3 administracyjne 

i tu tylko wychodzi zysk. Ponieważ jeszcze raz ja teraz powiem, to samo – to co płacimy za 

wynajem po stronie Miasta jest i w wydatkach i w dochodach i to nie można mówić, że to jest 
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nasz koszt, Miasto wychodzi na zero. Ale w związku z tym, to nie jest koszt, który my 

generujemy, bo czy my będziemy istnieć czy nie ten koszt będzie zawsze proszę Państwa. 

 Następną rzecz muszę sprostować, ponieważ Pan prezydent dwie rzeczy myli, proszę 

wybaczyć, bo to mój szef, ale muszę na to zwrócić uwagę, ja mówiłem o przeniesieniu 

doradców z MODN do CDN i to jest niemożliwe. Ale później Pan prezydent powiedział, że 

łączenie CDN i MODN jest niemożliwe, a to jest niestety nieprawda – rozporządzenie  

w sprawie placówek pozwala na łączenie instytucji i powiem uczciwie tak, występuję tu przed 

Państwem i namawiam do tego, żebyście dali nam jeszcze 1,5 roku funkcjonowania z ważnych 

powodów ludzkich, bo Pan prezydent też nie raczył wspomnieć, że w tych materiałach, które 

ja osobiście dostarczyłem, dostarczyliśmy je tydzień temu na Komisji Finansów jest propozycja 

z naszej strony. Nie rozumiemy jednej rzeczy, nie rozumiemy dlaczego nikt nie przyszedł i nie 

porozmawiał z nami, nie zapytał się w jaki inny sposób można to rozwiązać.  

Ja później jak będziemy mówić o sprawach od strony merytorycznej pozwolę sobie do tego 

nawiązać. Nie przyszedł nikt, nie było pytania – zakomunikowano mi o decyzji i skończyła się 

dyskusja. Natomiast stan prawny jest odwrotny proszę Państwa, ośrodki mogłyby być 

połączone, tak samo jak mogły być rozdzielne, że tak powiem prezydent miał prawo stworzyć 

swój w 2002 roku. 

 Następna rzecz. Panie prezydencie przepraszam, ale muszę to zrobić publiczne, 

odpowiadam za tych ludzi, którzy pracują i znam dokładnie ich sytuację i sytuację szkół, bo są 

tutaj dyrektorzy z nami. Nauczyciele doradcy metodyczni, którzy nie są zwykłymi 

nauczycielami, wyksztalcenie, przygotowanie do pracy doradcy metodycznego, jeżeli Państwo 

chcecie ja mogę więcej o tym opowiedzieć, bo to wymaga dłuższej chwili, nie wiem czy to jest 

dobre miejsce.  O naszej pracy merytorycznej nikt nie przyszedł i nie porozmawiał, nie zapytał 

się dlaczego jest tak i co my tak naprawdę robimy. Przygotowanie doradcy metodycznego, 

nowego nauczyciela do pełnienia funkcji to są przynajmniej 3 lata, które proszę Państwa od 

strony finansowej to jest marnotrawienie wcześniejszych środków publicznych, nie mówiąc  

o tym, że w tych wydatkach, które Pani kierownik przedstawiła, porównując tylko wydatki  

i dochody nie zwróciła uwagi na to, że 2,5 roku temu zostaliśmy przeniesieni do nowej siedziby. 

W ciągu tych 2,5 roku dostaliśmy jedynie 10 tys. zł, które i tak wcześniej wydaliśmy na tak 

zwany „Pociąg dla matematyki”. Na zlecenie Pana prezydenta poprzedniego zaangażowaliśmy 

się w to zadanie choćby tak jak w „Kongres edukacyjny” w czerwcu, który  

w ramach strategii miasta był realizowany. Zrobiliśmy to za pomocą swoich środków i wzrost 

tych wydatków proporcjonalnie wynikał z tego, że musieliśmy przystosować nowe 

pomieszczenia. Tu zwracam proszę Państwa uwagę również na to, że te pieniądze będą 

zmarnotrawione, ponieważ III Liceum Ogólnokształcące, jeżeli zagospodaruje te 

pomieszczenie będzie musiało przeprowadzić dodatkowe dostosowanie do swoich potrzeb. My 

przygotowaliśmy je, że tak powiem pod obecność ludzi dorosłych, nie dzieci i młodzieży, 

mamy inne obostrzenia w przypadku szkół publicznych i szkoły ponadpodstawowej i zupełnie 

inne kiedy my pracujemy z ludźmi dorosłymi. I to też jest z przeszłości, że tak powiem będzie 

w związku z tym zmarnotrawione. 

 Panie prezydencie wracam do głównego pytania. Prosiłbym o deklarację – czy 

gwarantujecie Państwo, że Ci fachowcy pójdą do szkół i nie będą nauczycielami świetlicy, bo 

to będzie dla nich jawna degradacja, to będzie strata potencjału ludzkiego, że ta praca będzie 

na tyle stabilna, że Ci ludzie będą chcieli dalej pracować na korzyść naszej oświaty konińskiej. 

Są osoby, które jeszcze razem tu ze mną i Panią Gryczman w 2002 roku przechodziły  

z ówczesnego ODN do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i poświęciliśmy te  

18 lat właśnie po to, żeby konińska oświata była lepsza. Może wyniki nie są takie, jakie Państwo 

oczekujecie, ale to są tylko egzaminy zewnętrzne, natomiast ta działalność merytoryczna mam 

nadzieję, że za chwilę będziemy mogli o tym porozmawiać. Prosiłbym, żebyście Państwo 

patrząc na tego typu słupki pamiętali, mówimy o roku 2019, 2020, 2021 kiedy mamy 

możliwość sięgnięcia po dotację, stąd wychodzi ten plus, bo liczenie jest proste – 6,5 etatów 

nauczycielskich nie kosztuje Miasto tyle, co 6 etatów – trzech nauczycieli i trzech pracowników 

obsługi i administracji. 
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 Przepraszam, jeszcze jedna uwaga, bo to też był argument, muszę przeczytać. Tu jest 

dyskusja czy dotacja wojewody jest dochodem Miasta Konina. To ja przepraszam bardzo 

pozwolę sobie w taki sposób, bo wydawało się, że to jest rzecz oczywista, ale skoro nie, to 

muszę przeczytać. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 

2019 roku. Plan dochodów budżetu Miasta Konina na 2020 rok. Mamy pozycję 80146 - 2120 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej 752.000,00 zł. Przepraszam to jest 

dochód Miasta, bo to jest prawo dlatego pozwalam sobie na to zwrócić uwagę. Na razie 

dziękuję.”  

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Szanowni Państwo 18 lat temu w momencie kiedy MODN powstawał, muszę 

powiedzieć, że byłem jednym z nielicznych, który był przeciwko powstawaniu tej instytucji. 

Działał ODN, działał zupełnie dobrze i rzeczywiście podstawowy zarzut, jaki wtedy 

kierowałem to był jakby marnotrawienia troszeczkę środków, żeśmy powielali zadania, działał 

dobrze centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Oczywiście pojawiało się pytanie, 

dlaczego? Dzisiaj nie mam wątpliwości, że tak naprawdę nie były brane względy nie tyle 

merytoryczne pod uwagę, ile chyba jakieś ambicje, nie wiem czy wręcz jakieś podejście 

polityczne chyba nawet do tego, że chcieliśmy na ten ośrodek mieć całkowity wpływ, bo 

rzeczywiście tu była taka sytuacja, że ten ośrodek był w całości finansowany z budżetu naszego 

Miasta. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, są zupełnie inne źródła finansowania tego ośrodka, 

sytuacja się zmieniła chociażby pod tym kątem, o którym mówił tutaj Pan dyrektor, że gro 

środków pochodzi z województwa od marszałka i tak dalej, istnieje również ustawowy odpis 

na doskonalenia nauczycieli, poza tym prowadzi też działalność usługową. Ja boję się, nie chcę 

tutaj jakby snuć jakiś takich teorii spiskowych, ale sądzę, że konkurencja również ta, która 

prowadzi działalność prywatną – ma do tego prawo, myślę, że z tej decyzji się bardzo ucieszy, 

bo wypada jeden konkurent, dość poważny i chętnie przejmie te szkolenia, a co za tym idzie 

również i te pieniądze. Dla mnie od tych pieniędzy oczywiście, tu pewnie zdania będą jakoś tak 

odrębne, okazuje się, że aż tak wiele tych pieniędzy na te szkolenia nie wyasygnowaliśmy, czyli 

nie wyasygnujemy. Oczywiście tutaj padały i będą zawsze padać zarzuty typu, że subwencja 

oświatowa jest za mała, ja się będę pod tym podpisywał. Chociaż chcę zwrócić uwagę, że  

w tym roku ta subwencja jest o 12 mln zł większa, przynajmniej tak jest w projekcie budżetu, 

sprawdziłem i bardzo się cieszę, tutaj myślę, że co do faktów nie będziemy się spierać to jest 

rzecz oczywista.  

 Teraz Szanowni Państwo w takiej sytuacji, ja nie ukrywam dla mnie oprócz tych 

dywagacji czysto finansowych ten aspekt ludzki jest niezwykle istotny. To jest konkretna kadra, 

powiem tak to jest podstawowy zarzut dlatego, żeby dziś tak nagle dla mnie nie rezygnować  

z funkcjonowania tego ośrodka. Uważam, że rzeczywiście ci ludzie też tak naprawdę będę 

mówiąc tak trochę nieładnie na garnuszku Miasta, przechodząc z jednej instytucji do drugiej 

nie wygenerujemy jakiś maksymalnych oszczędności, również te osoby zostaną przejęte przez 

różne placówki oświatowe i tam będzie trzeba tym osobom również płacić pensje, to jest rzeczą 

oczywista i tutaj, co do tego nie ma dyskusji. Rzeczywiście budzi wątpliwości fakt, że te osoby 

powiem też tak nieładnie i przepraszam te osoby, których ta opinia dotyczy, nie będą, myślę  

w sposób tak dobry zagospodarowane czy ich umiejętności nie zostaną tak dobrze 

wykorzystane jak były do tej pory. Podoba mi się ten pomysł, by ten ośrodek póki jeszcze jest 

to finansowanie zewnętrzne mógł funkcjonować do grudnia 2021 roku, bo wtedy te osoby będą 

mogły niejako pomyśleć o swojej przyszłości, będą mogły znaleźć miejsce, w którym ich praca 

nie tylko będzie ich satysfakcjonowała, ale przede wszystkim konińska oświata z tego będzie 

miała korzyść. Dlatego też na dzień dzisiejszy będę przeciwny rozwiązaniu tego ośrodka. 

Rozumiem jakby działania w przyszłości wygasić działalność tego ośrodka i pod tym bym się 

podpisał. 

 Powtórzę jeszcze raz, na samym początku byłem jednym z nielicznych przeciwko 

powstaniu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, właśnie z przyczyn ekonomicznych 

dla mnie to było ważne. Cieszę się bardzo, że nikt tutaj nie kwestionuje potrzeby dokształcania 
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nauczycieli, bo tak naprawdę tutaj o to chodzi, a dokształcanie zawsze będzie kosztowało.  

W tym przypadku dzisiaj to funkcjonowanie tego ośrodka naprawdę nas niewiele kosztuje,  

a z tego co mówił Pan dyrektor w jakimś sensie miasto nawet na tym zarabia. Dziękuję bardzo.” 

 

 Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Jeszcze raz 

powtórzę Miasto nie zarabia na Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Nawet, jeśli 

wpływa dotacja, to po to, żeby za chwilę ją wydać. Finansowana jest część etatu, to nie jest tak, 

że wojewoda poprzez kuratora czy wspólnie z kuratorem finansuje nam Miejski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli, proszę o tym pamiętać. 

 Panie przewodniczący oczywiście rozumiem Pana zadanie, co do tego, że nie poprze 

Pan tej uchwały, chociaż stoi ona w sprzeczności z Pana deklaracją wyrażaną wcześniej choćby 

na sesji, że mamy szukać oszczędności w oświacie. To o czym Pan mówił o zwiększonej 

subwencji to jest tylko plan, mam nadzieję, że on się potwierdzi. Ale też przypomnę, co się 

działo na koniec ubiegłego roku i co prognozuje w zwiększonej formie w tym drugim półroczu 

tego roku, bo przypomnę mówiłem to Państwu wszystkim na sesji Rady Miasta – nam się 

zwiększyła subwencja z tytułu tego, że mamy i więcej nauczycieli, i więcej dzieci, aczkolwiek 

Pan minister, co jeszcze raz podkreślam w informacji, wnioskowaliśmy o to by zwrócił nam 

część środków zaangażowanych do tego właśnie, by realizować obowiązek szkolny 

zwiększony z tytułu dzieci – napisał, że mimo, że przedstawiliśmy konkretne dane, ani o jedno 

dziecko nam nie wzrosło, a wzrosło o ponad 700. Takie informacje przypomnę raz jeszcze, 

otrzymywały też inne samorządy z tym się nie możemy zgodzić. Sytuacja w oświacie jest 

trudna, jeżeli nie podejmiemy tych działań restrukturyzacyjnych teraz i tak jak powiedziałem, 

to jest najlepszy moment na to, żeby tą decyzję dotyczącą MODN, bo za chwilę kurator będzie 

ogłaszał następne konkursy i będzie oczekiwał od Miasta podpisywania pracy dla kolejnych 

doradców metodycznych, nie wiem czy trzech, czy pięciu, czy dziesięciu, nie wiem na jakim 

etapie może się to zatrzymać, ale proszę pamiętać, że to jest częściowe finansowanie tych 

etatów. 

 Pan dyrektor doktor Krzysztof Wereszczyński wcześniej w informacji mówił o tym, że 

77 tys. zł to jest zysk dla Miasta, jeśli chodzi o wynajem tych pomieszczeń. Zysk to byłby 

wtedy, gdyby to nie była jednostka Miasta, tylko gdybyśmy wynajęli to na wolnym rynku  

i takie pieniądze byśmy przynosili do budżetu Miasta, wcale tego nie wykluczam, że tak się 

stanie, ale nie wykluczam też, że ze względu na potrzeby różnych organizacji, być może jakaś 

organizacja jedna, druga, trzecia pozarządowa, być może jeszcze ktoś inny znajdzie tam swoje 

miejsce, bo przykład chociażby tej samej szkoły i III Liceum Ogólnokształcącego wolnostojące 

pomieszczenia, udało się w tym roku przenieść Klub Sportowy Copacabana i częściowo zajął 

już to miejsce, które stało nieużytkowane i będzie przynosić dochód, oczywiście nie od razu, 

bo częściowo tę kwotę rozłożyliśmy, ale te pieniądze w tej wolnej przestrzeni to można 

powiedzieć, że jest zysk miasta, nie jest zyskiem miasta wyjęcie z lewej kieszeni i przełożenie 

do prawej, bo to wciąż są moje spodnie, czyli budżet Miasta.  

 Nie wiem czy się jasno wyrażam, ale staram się dawać Państwu radnym czytelne 

przykłady. Pan skarbnik może potwierdzić, czy my zarabiamy, nie wiem wydawałoby się, że 

dość czytelnie przedstawiamy w słupkach, możemy to w okręgach przedstawiać, to nie ma 

znaczenia jak. Nie zarabiamy na Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, proszę Państwa 

proszę sobie to uświadomić. 

 Natomiast, co do deklaracji. Powiedziałem, że zrobimy wszystko by kadra 

pedagogiczna MODN znalazła pracę w konińskich szkołach i takie rozmowy prowadzimy  

z dyrektorami. Mamy jeszcze na to pół roku, ale większość z dyrektorów, przynajmniej ci, 

którzy są obecni, czyli Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 12 i nasze licea 

chociażby są Panie dyrektor tutaj i deklarują, że nauczyciele wracają do szkół. Więc staramy 

się zrobić wszystko, by ta kadra pedagogiczna wróciła. Oczywiście pewnie trochę na tym 

stracicie Państwo doradcy, bo nie będzie dodatku, który teraz jeszcze macie dodatkowo jako 

doradcy metodyczni. Ale tak jak mówię, nie wykluczam, że niektórzy z Państwa doradców 

znajdą pracę być może w CDN, jeśli kurator będzie ogłaszał kolejne konkursy. 
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 Natomiast jeszcze raz powtarzam, nie zarabiamy na MODN. Dlaczego taki bogaty 

Poznań nie ma ODN miejskiego i inne bogate miasta? Nagle nikt nie widzi, że jest to złota kura 

znosząca złote jajka, to nagle powinny powstawać ODN we wszystkich gminach miejskich 

przynajmniej i powinny zarabiać na tych MODN-ach. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlatego, że 

nie zarabiamy na Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, jeszcze raz to powtarzam. Jeśli 

te koszty związane z doradcami, ta liczba doradców będzie się zwiększać, to także będzie się 

zwiększało zaangażowanie Miasta i proszę to wyraźnie usłyszeć.” 

 

 Dyrektor MODN Krzysztof WERESZCZYŃSKI, cytuję: „To jest kolejna informacja 

mityczna dotycząca ośrodków. W Polsce istnieje 68 ośrodków powiatowych.  

 Ja tylko zadam krótkie pytanie. Jaki interes widzi miasto Warszawa, żeby mieć ośrodek 

miejski? Dziękuję.” 

 

 Radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Szanowni Państwo, dotykamy bardzo 

delikatnej materii, bo oczywiście mówimy o ludziach, mówimy o ich zaangażowaniu  

w dokształcaniu przez te lata i mówimy o środkach, czyli w najbliższym czasie na utrzymanie. 

Panie dyrektorze Wereszczyński mówiąc o nauczycielach i o pracy w szkole, zwłaszcza o pracy 

w świetlicy myślę, że obraził Pan wielu nauczycieli, którzy tam pracują. Tam nauczyciele są 

również bardzo dobrze przygotowani, są to nauczyciele po studiach, po wielu studiach. Nie 

wiem czy Pan pamięta o tym, że podczas właśnie zmian w organizacjach placówek, podczas 

reformy w oświacie likwidacji gimnazjów i również wpłynął na to niż demograficzny, szukano 

etatów. Powiem tak, jestem nauczycielem też przedmiotowcem, w tamtym roku uczyłam 

jednego przedmiotu, w tym roku uczę pięciu. Mam i walidację, i wspieranie i nie czuję się 

gorszym nauczycielem niż nauczyciel przedmiotowiec, mimo, że też jestem nauczycielem 

przedmiotowcem, dokształcam się przez wiele lat, jak wielu nauczycieli pracujących  

w świetlicach. Ja wiem, że o wiele inaczej pracuje się w ODN, znam doradców zawodowych, 

super, ale tę wiedzę można również wykorzystać pracując w miejscach pracy jako nauczyciel, 

dobry nauczyciel odnajdzie się wszędzie. Dlatego naprawdę ostrożnie bym tutaj oceniała 

nauczycieli pracujących w świetlicy, bo to padło. Dziękuję.” 

 

 Dyrektor MODN Krzysztof WERESZCZYŃSKI, cytuję: „Po pierwsze, jeżeli 

ktokolwiek poczuł się przed chwilą urażony z mojej strony to serdecznie przepraszam. Ale to, 

że my doceniamy pracę nauczycieli i świetlic i wychowawców to wyraża się również w tym, 

że pracują u mnie dwie Panie pedagog – jedna zajmuje się pomocą pedagogom, a druga zajmuje 

się pomocą wychowawcom, właśnie między innymi wychowawcom świetlic. Jeżeli poczuła się 

Pani radna urażona to przepraszam, nie miałem takiego zamiaru, ani na myśli, doceniamy pracę 

nauczycieli świetlic. 

 Natomiast proszę zwrócić uwagę na jeden fakt, że nauczyciel doradca języka 

niemieckiego wykonuje określone zadania związane z doradztwem, to cały czas miałem na 

myśli to, żeby ten potencjał umiejętności, wiedzy z czasami i 20-stu lat pracy był wykorzystany. 

Proszę wybaczyć, zadania w świetlicy są ważne, ale jeżeli człowiek jest przygotowany tak jak 

ja do pracy z dorosłymi, to ja się do świetlicy nie nadaję. Dziękuję bardzo.” 

 

 Radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Panie dyrektorze oczywiście ma Pan rację, ja 

nigdy w świetlicy nie pracowałam, ale nie uważam, że Ci nauczyciele są gorzej przygotowani. 

Tylko w sytuacji, kiedy mówimy o oszczędnościach – nie wiem czy pamięta Pan wrzesień,  

a właściwie czerwiec, kiedy to właśnie nauczyciele również gimnazjów mnóstwo osób szukało 

miejsc pracy i szukało jej wszędzie, i też schodziło poziom niżej do podstawówki, bo nie 

wszystkim udawało się pracować w szkole średniej na przykład. Wtedy mieliśmy zupełnie inną 

skalę osób, które szukały pracy, te osoby pracują i myślę, że teraz, jeżeli przeliczając skale osób 

zatrudnionych w MODN te osoby również znajdą pracę. Oczywiście, że każdy powinien 

pracować w tym, gdzie czuje się najlepiej i mamy maksymalnie wykorzystywać potencjał tych 

ludzi i przygotowanie. Ale cały czas prosi się dyrektorów placówek o szukanie tych 
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oszczędności, o weryfikacje etatów. Jak się ma do tego właśnie Pana stanowisko? Skoro Pan 

prezydent zapewnia, że wszyscy znajdą pracę.” 

 

 Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Całe swoje życie zawodowe poświęciłem hobby 

albo pracy, to była praca związkowa. W związku z tym nie obce są mi w tej chwili odczucia, 

które mają Państwo z placówki, która ma być zlikwidowana, ale zawsze w takich sytuacjach 

trzeba się kierować dobrem ogółu, nie tylko dobrem swoim. Życie nie składa się z samych 

przyjemności, życie to jest amplituda raz się jest u góry, ma się sukcesy, za chwilę się ma dołek 

i życie polega na tym, że ci wygrywają, co potrafią w każdej sytuacji się znaleźć.  

 A teraz do meritum sprawy. Nie chciał Pan, czy Pan chciał Panie dyrektorze, ale 

powiedział to Pan, tego się nie da wycofać, powiedział Pan o nauczycielach świetlicy. A ja 

mam wrażenie, że my mamy tu chwaląc wszystkich dyrektorów placówek łącznie z Panem, bo 

Pan jest również jeszcze dyrektorem placówki oświatowej, że jesteście na tyle mądrymi 

Państwo ludźmi, że nie zatrudnicie wysokiej klasy fachowca tam, gdzie on się nie będzie umiał 

znaleźć. Zostawcie to dyrektorom, a nie nam radnym, bo dyrektorzy są najmądrzejsi w tym 

temacie i oni sobie dadzą radę. To jest pierwsza sprawa. A nie chciałbym teraz Panie dyrektorze 

być w pańskiej skórze i czuć się jakie jutro będą w szkołach, w bibliotekach, w świetlicach 

komentarze pod pańskim adresem.  

 Teraz, co do Pana przewodniczącego Chojnackiego. Panie radny Chojnacki jesteśmy 

już tak dawano razem radnymi, Pan z uporem maniaka powtarza ciągle o tej subwencji.  

Wie Pan doskonale, bo powrócimy do sytuacji jaka była w 2006 roku, wie Pan jak procentowo 

przedstawiała się subwencja a jak się przedstawia teraz. I nie mówmy o kwotach, kwoty się 

zmieniły, mówmy o procentach, procenty są coraz mniejsze i to jest fakt, a o faktach się nie 

dyskutuje. 

 Proszę Państwa powiedział Pan prezydent, że to jest najlepszy okres i patrząc na to, co 

wynika z Wydziału Spraw Obywatelskich, to faktycznie jest najlepszy okres na to, jeżeli 

chcemy taki ruch zrobić. Proszę Państwa cały czas mamy niż demograficzny, 500 + nie dało 

tych efektów, które myślałem, że dadzą i naprawdę coraz trudniej będzie utrzymać kadrę 

nauczycielską w takim stanie osobowym jak jest w tej chwili. Proszę Państwa, to wiedzą tylko 

nieliczni jakie działania musiał podejmować i prezydent i rada, żeby utrzymać zatrudnienie na 

tym poziomie, który jest. Gdzie szukaliśmy pieniędzy? Wszędzie gdzie się dało, a tego dzisiaj 

nikt nie widzi, że to kosztuje, to nie jest tak, tylko sobie smyknąć i są pieniądze. To trzeba 

znaleźć pieniądze na to, żeby zatrzymać tą kadrę, którą się ma, bo my doceniamy wszystkich 

nauczycieli. Uważamy, że to jest nasza wartość, to jest wartość naszego miasta Konina. 

 Teraz tak, biorąc pod uwagę, że ten niż demograficzny jest, to wykorzystajmy szansę 

jaką jeszcze prezydent Nowak wraz z dyrektorami znaleźli, że da się to w tym roku jeszcze 

zrobić, przyjąć tych pracowników, bo w przyszłym roku być może będzie taka sytuacja, że bez 

likwidacji jakiejkolwiek jednostka, zresztą nie wiem czy będzie likwidacja czy nie, ale będzie 

trzeba szukać zwolnień może w inny sposób, szukać ulgi. Będzie gorzej, dlatego 

wykorzystajmy to. 

 Następna sprawa, to jest taka, że mam już wątpliwą przyjemność zlikwidowania trzeciej 

jednostki oświatowej jako radny. Pierwsza to był MOS, druga to była Szkoła Podstawowa  

Nr 5, szkoła która była mi bardzo bliska sercu, ponieważ dwójka moich dzieci kończyła tą 

szkołę, tam 12 lat byłem przewodniczącym rady rodziców. Ale proszę Państwa nie czas na to, 

by się rozpłakiwać, czas jest na to, żeby podejmować trudne decyzje. A te decyzje musimy 

podjąć po to, żeby cała nasza edukacja, żeby cała nasza oświata szła do przodu, żebyśmy znowu 

pod koniec roku nie kwękali, nie szukali, nie likwidowali kosztów, na które czekają inni ludzie, 

po to tylko, żeby utrzymać stan rzeczy, bo brakło nam odwagi. Proszę Państwa stan rzeczy jest 

taki, jaki jest. Ja rozumiem, jeszcze raz powtórzę, jestem całą duszą związkowcem ja Państwa 

wszystkich rozumiem, ale musicie również Państwo zrozumieć, że takie jest życie. Życie to nie 

jest bajka. Dziękuję.” 

 

 Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Na sali jest nauczyciel, która uczyła mnie chemii, 

geografii i edukacji dla bezpieczeństwa, ale wykażę się matematyką. Nie mogę zrozumieć Panie 
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prezydencie argumentacji, że dotacja celowa wpadając do kieszeni prawej, a wyjmując ją  

z kieszeni lewej nie jest dochodem – ja mówię o dotacji celowej od wojewody, nie mogę 

zrozumieć dlaczego ona nie odlicza się od wydatków, które ponosi ten ośrodek. Jeżeli plan 

wydatków – trzymajmy się roku 2020, wynosi 641.000,00 tys. zł, plan dochodów  

209.000,00 zł, a dotacja celowa na połówki etatów tych 13 doradców 752.000,00 zł to licząc 

matematycznie wychodzi mi 320.000,00 zł. Mógłbym prosić o wyświetlenie tego pierwszego 

slajdu – tam była kwota koszt utrzymania minus 432.000,00 zł nijak. Panie prezydencie ja tego 

nie rozumiem, może proszę o większe wyjaśnienia i może moi nauczyciele za mało korzystali 

z doradztwa metodycznego i nie potrafili mi tego wyjaśnić, nie wiem. 641.000,00 zł to są 

planowane wydatki, 209.000,00 zł to jest planowany dochód, który później również wrócić do 

kasy miasta. 752.000,00 zł to są środki, które wpłyną do kasy miasta, ale zostaną przeznaczone 

na MODN jak rozumiem, więc te koszty utrzymania na poziomie 432.000,00 zł nie wychodzą 

mi. Ja od pierwszej kolumny odejmuję drugą i trzecią …” 

 

 Zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW powiedział, że 

wykonanie to jest 40% tylko. 

 

 Kontynuując radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Dobrze nawet, jeżeli wykonanie 

będzie 40% i nie wypłynie 209.000,00 zł tylko 100.000,00 zł to i tak Panie prezydencie mamy 

850.000,00 minus 640.000,00 zł. Ja tego nie rozumię, więc tu proszę o wyjaśnienia. Zostawiam 

to pytanie, proszę zapamiętać i proszę o odpowiedzieć. 

 Idę do drugiego argumentu. Pan prezydent mówił o tym, że na sali są obecni dyrektorzy, 

którzy są gotowi zatrudnić tych pracowników, uzupełnią połówki etatów. Ale jak uzupełnią 

połówki etatów, jeżeli my wiemy, że siatka nauczycieli według planu organizacyjnego jest 

przerośnięta, mówił Pan o tym na Komisji Finansów, że o tym jak będą tworzone plany 

organizacyjne w szkołach dowiemy się dopiero wtedy jak będzie nabór. Widzę Panie dyrektor 

II Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum Ogólnokształcącego, nie wiemy ile oddziałów 

otworzy się w przyszłym roku po likwidacji MODN w II i III Liceum Ogólnokształcącym. 

Uważam, że na dzień 25 lutego deklaracja o tym, że miejsce dla tych zwolnionych nauczycieli 

z tej połówki etatów znajdzie się w szkołach jest daleko idącym wnioskiem i bardzo 

ryzykownym wnioskiem. Jeżeli Pan prezydent bierze ten wniosek na „klatę” to gratuluję 

odwagi. 

 Idąc dalej. 195.000.000,00 zł to są plany finansowe – rozmawialiśmy też o tym na 

Komisji Finansów i 228.000.000,00 zł to jest kwota, o którą prosili dyrektorzy jednostek 

organizacyjnych w oświacie. W tym momencie zachodzi jak wiemy w Wydziale Budżetu 

urealnianie wydatków, rozumiem jest do tego brana subwencja i tak dalej. Ale to również 

proszę potraktować jako podbicie tego, że ci dyrektorzy mogą mieć problem ze znalezieniem 

tych brakujących połówek etatów, a zaznaczam te połówki etatów w chwili obecnej finansuje 

nam wojewoda.  

 Argument dotyczący liczby szkoleń. Tysiąc szkoleń rzekomo jest organizowanych 

mówił Pan prezydent o tym dzisiaj, mówił o tym Pan prezydent na konferencji prasowej, 

zaledwie 110 miał realizować CDN, 70 - MODN. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego 

miejskie ośrodki doskonalenia nauczycieli tak mało tych szkoleń realizują – miejski  

i wojewódzki. Tu może jest pstryczek do Pana dyrektora, że może ośrodek jest za mało 

konkurencyjny na rynku, nie wiem. A może jest pstryczek do strony Miasta, że na przykład taki 

projekt jak „Szkoła naszych marzeń” zajmuje się tym Wydział Strategii i Marketingu Miasta 

nie na przykład MODN. Może nie rozszerzamy zadań MODN skoro mamy go w mieście. 

Dlaczego takimi tematami nie może się zajmować miejska instytucja, tylko zajmuje się wydział 

miasta? „Szkoła naszych marzeń” chyba dotyczy tego jak nauczyciele mają uczyć, dotyczy 

chyba rozwoju poziomu szkolnictwa w naszym mieście, metodyki, dydaktyki i tak dalej. 

Gdybyśmy te pieniądze, które przeznaczamy jako Miasto względem wydziału na organizację 

tych wydarzeń przeznaczyli na MODN, to ten wynik finansowy MODN byłby jeszcze lepszy. 

 Chodzi mi jeszcze o tę dotację, która rośnie od wojewody, co zostało pokazane, także 

na slajdach z Wydziału Oświaty. Więc, jeżeli ta dotacja faktycznie rośnie, to może faktycznie 
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w ramach tego kompromisu dajmy ten czas Panie prezydencie i zobaczmy czy mając wiedze  

o tym, że to teraz wojewoda lub kurator, który wyznacza tą siatkę doradców. Zobaczymy jak 

to się ułoży, ilu tych doradców zostanie powołanych w naszej siatce doradców w subregionie 

konińskim i jakie środki zostaną na to przeznaczone. 

 Ja mam jeszcze argument, to jest argument polityczny, więc może być troszeczkę taki 

dziwny. W chwili obecnej CDN jest częściowo finansowany przez marszałka województwa 

oraz przez wojewodę. MODN jest w jakiś sposób dzielony między samorząd miasta i samorząd 

województwa, a więc można powiedzieć, że siatką doradztwa nauczycieli w naszym regionie 

zajmuje się i samorząd marszałkowski, i samorząd miasta oraz środki wojewódzkie, czyli 

pośrednio rządowe. Zastanówmy się Panie prezydencie, czy w pewnych względach nie jest to 

wygodna sytuacja, bo nie wiemy w jaki sposób kiedykolwiek to się ułoży i taki ośrodek może 

być zwyczajnie kiedykolwiek Panu potrzeby, właśnie akurat do tego, że dzisiaj Pan potrzebuje 

szkół średnich do tego, żeby przenieść tam część nauczycieli. Może kiedyś Pan będzie 

potrzebował MODN, żeby przenieść tam część nauczycieli z likwidowanej szkoły, na przykład 

po połączeniu szkoły w Łężnie i Gosławicach, nie wiemy tego. 

 Jeszcze jeden argument odnośnie nie tyle, co samego MODN, co samych oszczędności 

w oświacie, o których mówiliśmy bardziej na Komisji Finansów i tutaj odniosę się do Pana 

radnego Wanjasa. Pan radny Wanjas mówił, że coraz trudniej będzie utrzymać kadrę 

nauczycieli na tym poziomie co jest. Ja się z tym zgodzę, ale my te zmiany, o których 

rozmawialiśmy także na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i które dzisiaj, tak jakby ten 

pierwszy punkt wchodzi w życie tych zmian, ma wejść w życiu jutro uważam, że zaczynamy 

to od drugiej strony. Pan radny Wanjas powiedział – doceniamy wszystkich ludzi, bo to jest 

wartość miasta Konina, ale jakich ludzi? Pan prezydent przedstawił liczbę oszczędności na 

3.300.000,00 zł w związku z likwidacją 13 etatów mówię o administracji o 34 zakończeniach 

w ramach czasu określonego, 13 osób, które przechodzi na emeryturę i 81 osób, które będę 

miały ograniczone etaty. Gdzie jest wartość tych ludzi, którzy w tych oszczędnościach będą 

zwolnieni, a zdajemy sobie sprawę – powiem coś niewygodnego dla moich nauczycieli, że  

w przypadku finansowania planu finansowego etatów nauczycielskich, to jest  

195.000.000,00 zł, a pracowników administracji, to jest ta oszczędność tylko 3.300.000,00 zł. 

Procentowo łatwo to policzyć, że jest to bardzo niewielki odsetek. Myślę, że tyle tych 

argumentów. Prosiłbym o odpowiedź na pierwsze pytania.” 

 

 Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Jeśli Pani 

kierownik mogłaby odpowiedzieć Panu radnemu na kwestie finansowe, to bardzo proszę. 

Chociaż ja jeszcze raz Państwu powiem, otrzymaliście Państwo kartki na Komisji Finansów,  

w których jest niedoszacowany plan, wykonanie tych dochodów jest na poziomie 40%, a Pan 

dyrektor i Państwo sumujecie te cyfry. Jeżeli my pokazujemy wykonanie za ubiegły rok na 

poziomie 742.000,00 zł – mniej więcej, to raczej na tej kwocie bym się skupił, bo pewnie do 

takiej wartości, a może trochę więcej będziemy musieli dojść, bo jeszcze nie wiemy, co nas 

czeka w trakcie roku czy będą podwyżki, czy nie będzie podwyżek. Plan dotacji od wojewody 

to jest tylko plan, to nie jest wykonanie jeszcze raz powtarzam. Natomiast oczywiście z punktu 

widzenia – nie chcę powiedzieć, że jest to manipulacja, ale łatwo tak zestawić te cyfry. 

Dlaczego mamy zakładać 209.000,00 zł? Skoro tutaj nigdy ta kwota nie była wykonana. 

Dlaczego mamy zakładać 752.000,00 zł? Jak to jest tylko plan dotacji wojewody.  

 Jaka będzie siatka? Oczywiście będziemy to wiedzieć w najbliższych arkuszach, kiedy 

dyrektorzy zaczną przynosić arkusze. Ja powiedziałam, że zrobię wszystko, by ci nauczyciele, 

doświadczeni nauczyciele, ta kadra samorządowa wróciła do szkół na uzupełnienie do pełnego 

etatu i tego możecie się Państwo trzymać. Niczego więcej nie powiedziałem, ani niczego mniej. 

 Pyta Pan radny czemu „Szkołę naszych marzeń” robi wydział, to nie do końca wydział, 

bo tak naprawdę inspiracja wyszła z Młodzieżowego Domu Kultury. Ja właśnie chcę, żeby 

wybrzmiało to pytanie. Właśnie, a dlaczego nie MODN? To jest najlepsze pytanie, jak ja mówię 

o marce, o środkach, a dlaczego nie MODN? Czemu urzędnicy, Młodzieżowy Dom Kultury, 

czemu nie MODN? Bo może brakuje pomysłu na to. Bo może tam powinna się urodzić taka 

myśl jak „Szkoła naszych marzeń”, do której włączyliśmy MODN, włączył się Pan dyrektor, 
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ja nie mówię, że tego nie zrobił, bo taka jest prawda, ale to właśnie jest to pytanie. Więc ja 

postawie to pytanie i nie opowiem na nie. Dlaczego nie MODN? Te i inne projekty, takie które 

powodują, że od dołu nauczycielom bardziej będzie chciało się pracować, będą myśleć  

o innowacjach mimo że jest trudno, mimo że martwią się o swoje pensje, mimo że sytuacja  

z zewnątrz jest taka, a nie inna. Czemu nie MODN? Mieli na to 18 lat. 

 Mówi Pan o wygodnym sposobie finansowania, że to byłoby wygodne, ja tak 

zrozumiałem, że tu częściowo wojewoda, tu część marszałek, część my i część znowu 

wojewoda. Jeszcze raz powtarzam, najlepszy moment na zlikwidowanie tej jednostki teraz, jeśli 

wojewoda poprzez zatrudnianie doradców będzie chciał ich zatrudniać kurator w CDN, to 

będzie ich zatrudniał w CDN. Nie wiem czemu użył Pan sformułowania „polityczne”, bo jakby 

w ogóle nie mogę tutaj zrozumieć tej kwestii, bo nie wyjaśnił Pan tego w swoim pytaniu.” 

 

 Radny Jakub ELTMAN, powiedział, że źródło finansowania zależy od samorządu. 

 

 Kontynuując zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: 

„Zależy i czemu my mamy dokładać, skoro nie musimy, skoro są takie dwie jednostki  

w naszym mieście? Możemy oczywiście, jeśli Państwo radni zdecydujecie jutro inaczej, to cały 

czas będziemy te koszty ponosić. 

 Nie bardzo zrozumiałem tę ostatnią wypowiedź dotyczącą administracji i obsługi,  

a nauczycieli. Nie bardzo wiem, o co Panu radnemu chodziło. Oszczędności w systemie oświaty 

musimy podjąć, mówiłem o tym na Komisji Finansów, to co Pan cytował jest prawdą, takie 

działania podjęliśmy i one jako proces będą rozłożone w czasie. Tak muszą być zrobione, żeby 

ten skutek społeczny był jak najmniejszy, ale się przed nimi nie cofamy, chcemy je podjąć, 

także dlatego, że jesteśmy przy ścianie, jeżeli chodzi o sformułowanie przyszłorocznego 

budżetu. Czy będą dalsze oszczędności w oświacie, także dotkną nauczycieli nie wykluczam 

wcale tego, że dotkną, ale zobaczymy jaki będzie nabór, zobaczymy ile dzieci przyjdzie do nas. 

Przypominam, że 70% dzieci w naszych szkołach ponadgimnazjalnych to są uczniowie spoza 

miasta i nasza demografia jest, jaka jest i my tutaj nie uzupełnimy nagle o 2 tysiące liczby 

dzieci, które znajdą się w systemie oświaty, bo ta liczba niestety nam nie rośnie. I być może 

rzeczywiście z arkuszy organizacyjnych wyjdzie tak, że część nauczycieli nie znajdzie 

zatrudnienia od 1 września. Tak było i w poprzednim roku i tak było 2 lata temu i 3 lata temu, 

bo tak się po prostu dzieje w systemie oświaty, że czasami nauczyciele dostają etat, a czasami 

go nie dostają, co nie znaczy, że moja deklaracja dotycząca kadry pedagogicznej MODN jest 

nieaktualna. Jeszcze raz powiem, ci Państwo uzupełnią etat w swoich szkołach. Teraz Panią 

kierownik poproszę jeszcze.” 

 

 Kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: „Ja się odniosę do tego 

pytania Pana radnego Jakuba Eltmana w kwestii tej kwoty 432.355,00 zł, żeby obliczyć koszt 

należy od wydatków odjąć planowany dochód. I w tym przypadku planowane wydatki na 

MODN na bieżący rok to 641.355,00 zł pomniejszone o planowany dochód daje nam kwotę 

432.355,00 zł, dlatego odnosząc się do planu jednego i drugiego uzyskujemy taką kwotę.” 

 

 Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „ Gdzie w tej kwocie znajduje się dotacja?” 

 

 Kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: „Ta dotacja stanowi 

zupełnie odrębną kwotę, to jest 752.000,00 zł, ona tutaj nie jest w żaden sposób zsumowana  

w tej tabeli, ani odjęta. 

 Jeszcze raz powiem porozumienie na ten rok to nie jest kwota 752.000,00 zł, to jest 

450.000,00 zł na doradców zatrudnionych na starych zasadach i 302.000,00 zł na doradców, 

którzy mieliby być zatrudnieni na nowych zasadach. Czyli to są tacy doradcy, którzy są 

wyłonieni w ramach konkursu. My jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem mieliśmy wiedzę, że 

takich doradców będzie 6, ukazało się zarządzenie Pani wielkopolskiej kurator oświaty,  

w którym jest jednoznaczny wynik – tamtych doradców nie ma. Zatem należy domniemać, że 

dotacja, która jest od wojewody zamknie nam się nawet w roku w tej wysokości 450.000,00 zł 
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albo trochę więcej, nie należy tej kwoty łączyć ze sobą, to są dwie składowe składające się na 

752.000,00 zł w planie, a plan nie musi być wykonany. 

 Proszę Państwa jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Doradcy, którzy są zatrudnieni 

na starych zasadach wynagrodzenie my przekazujemy do szkoły, to które otrzymujemy  

z dotacji. Jeżeli zostanie ogłoszony konkurs i w MODN przybędzie doradców zatrudnionych 

na nowych zasadach, a te powierzenia będą nam uciekały z czasem, to proszę Państwa to my 

po prostu będziemy finansować jednostkę, a doradców będzie powoływał Wielkopolski 

Kurator Oświaty - ja nie wiem, czy to tak się zadzieje, tego nie jest w stanie nikt dzisiaj 

powiedzieć, a pieniądze wtedy nie będą przekazywane do szkoły. Wtedy będzie dodatkowa 

umowa o pracę zawarta z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i proszę 

też na to zwrócić uwagę. 

 Proszę Państwa jeszcze w kwestii tych osób, którym tutaj obecni dyrektorzy gwarantują 

zatrudnienie. Proszę pamiętać, że jest to najlepszy czas również ze względu na to, że mamy 

podwójny rocznik, mamy dużo oddziałów i będzie dużo godzin, dlatego warto w tym momencie 

skorzystać z tego.” 

 

 Dyrektor MODN Krzysztof WERESZCZYŃSKI, cytuję: „Szanowni Państwo 

pozwolicie, że ja to zrobię po raz ostatni, bo nie ma sensu, żebyśmy przekonywali się, ale ta 

wypowiedź będzie troszkę dłuższa, bo muszę wyjaśnić parę kwestii merytorycznych, które 

wystąpiły, wątpliwości w tym, co mówił Pan radny Eltman i również w tym, co mówił Pan 

prezydent.  

 Ale rozpocznę od wątku, który poruszyła przed chwilą Pani kierownik, bo to niestety 

nie jest tak przez 2 tygodnie Urząd Miejski nie informował Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

o tym, że zamierza zamknąć ośrodek i zadawano mi pytanie, gdzie jest druga umowa na nowych 

doradców. W konkursie kiedy kurator ogłosił do naszego ośrodka wystartowało 6 osób,  

w związku z tym nauczyciele lubią u nas pracować, 3 osoby do CDN. W efekcie tego konkursu, 

który prowadził kurator 2 osoby przeszły do CDN, a do nas przeszło 6 i na finansowanie tych 

osób miała być podpisane oddzielna umowa. Ja nie wiem jak to do końca wygląda, ale taką 

informację miałem od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, czyli coś tu nie gra. Poza tym trzeba 

proszę Państwa, że to jest tak jak rok temu. Rok temu w styczniu była dotacja na 604.000,00 

zł, na koniec roku w sumie ta dotacja wyniosła 900 ponad tys. zł, co prawda był zwrot, ale 

wszelkie wykonanie było przez wojewodę uzupełniana, te środki były, tak że tu powstanie jakaś 

luka, niebezpieczeństwa nie ma. 

 Przejdę teraz do tego, co my tak naprawdę robimy. Ja muszę to powiedzieć proszę 

Państwa, bo tu wkradła się też pewna niejasność. Doradcy metodyczni wykonują w swoich 

zadaniach przede wszystkim konsultacje indywidualne, co to znaczy? Muszę to porównać do 

pracy lekarza, bo chyba najbardziej przemawia. Jeżeli Państwo jesteście chorzy – albo leczycie 

się sami, albo idziecie do sąsiadki, albo idziecie do lekarza. Chodzicie do lekarza i nie 

wychodzicie od tego lekarza i nie mówicie „hura jestem chory, posłuchajcie na co choruję”.  

Co jest z doradcami metodycznymi? Jeżeli nauczyciel ma problem w procesie kształcenia, 

wychowawczy, dydaktyczny, jakikolwiek albo próbuje go sam rozwiązać, albo rozwiązuje  

z koleżanką, kolegą w szkole albo idzie do fachowca. Tym fachowcem jest doradca 

metodyczny, ale w tych wszystkich cyfrach proszę Państwa, które widzieliście ci ludzie nie są 

wykazani, ponieważ za doradztwo metodyczne nie pobierają dodatkowego uposażenia.  

I w związku z tym ja cyfry sobie zapamiętałem i proszę Państwa powiem jak to wygląda od 

strony praktycznej. W CDN, bo to zostało tutaj przywołane, zorganizowano 100 szkoleń, tylko 

że w CDN pracuje 13 konsultantów, którzy są na etatach i całe dnie pracują nad tymi 

szkoleniami i to było około 100, bo taka tu cyfra padła. W naszym ośrodku pracujemy we troje 

i było ponad 70 szkoleń. Myślę, że nie muszę tego komentować. Dlaczego mamy słabszą 

pozycję w porównaniu do ośrodków prywatnych? Bo po prostu my musimy kierować się 

ustawą o finansach publicznych. Jeżeli nam się zgłasza nauczycieli 30-stu, przychodzi 15-stu, 

my nie możemy żadnych konsekwencji finansowych z tego wyciągnąć. W związku z tym jest 

to kosztowane, ale takie jest prawo, oświata nie jest od tego, żeby przynosić dochody.  
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 Jedna uwaga jeszcze, bo powiedziano, że nigdy więcej niż 200.000,00 zł nie 

osiągnęliśmy na tych słupkach był rok, 280.000,00 zł jest to w naszym zasięgu. 

 Następna sprawa proszę Państwa, co my robimy w MODN? Prowadzimy projekty 

unijne - tych projektów było ponad 6. W obecnej chwili prowadzimy kolejny z warszawską 

Firmą Gamma z powiatem wągrowieckim, bo tu jest Miasto Konin stroną, powiat wągrowiecki 

i Firma Gamma, to jest jedno z naszych działań. Ja bardzo dziękuję Panu prezydentowi 

Nowakowi, że zadał pytanie o „Szkołę naszych marzeń”, bo to jest bardzo dobry przykład, żeby 

pokazać czym my się różnimy od działań wspaniałych proszę Państwa, bo „Szkoła naszych 

marzeń” to jest super sprawa, tak powiem kolokwialnie. Ludzie z energią, z pomysłami 

wchodzą do szkoły i pomagają nauczycielom, to jest super. Tylko przepraszam w czym nie 

pomogą, w czym pomoże MODN, to więc policzmy ilu ekspertów w konkretnych obszarach, 

zagadnieniach działa w „Szkole naszych marzeń”. Bardzo dziękuję, że Pan prezydent wymienił 

moją osobę, bo brałem też udział, też ze środków tych finansowaliśmy kongres edukacyjny, 

który był częścią tworzenia strategii. Dlatego jak my wydajemy pieniądze proszę Państwa  

i widzicie nasze wydatki, to proszę pamiętać, że my też realizujemy zadania miejskie i to nie 

była mała kwota, bo ponad 25.000,00 zł poszło z naszego planu budżetowego. Teraz powiem 

czego „Szkoła naszych marzeń” nie jest w stanie objąć i nigdy nie obejmie, a to też pokaże 

czym my się zajmujemy i dlaczego przez 18 lat taka inicjatywa nie wypłynęła. Ale powiem 

ostatnią inicjatywę tylko, bo wypływają takie, które nie są takie spektakularne, ale na przykład 

moi pedagodzy organizują spotkania z kuratorami sądowymi, po co? Po to, żeby się ludzie  

w trudnych sytuacjach nie spotykali na terenie szkół tylko, żeby wcześniej poznali swój sposób 

pracy, zasady pracy i tak dalej. Takimi rzeczami się na przykład zajmujemy. Ale wrócę do 

„Szkoły naszych marzeń” – inicjatywa wspaniała proszę Państwa, ale „Szkoła naszych marzeń” 

nie ma tam ekspertów od awansu zawodowego, nie ma ekspertów od podręczników.  

Czy członkowie „Szkoły naszych marzeń” przepraszam pomogą w przypadku postępowania 

dyscyplinarnego nauczycielom? Nie. Bo tam nie ma członków komisji dyscyplinarnej, nie ma 

arbitrów maturalnych, których my mamy i to dwóch, to są osoby o tyle ważne, że w Polsce  

z jednego przedmiotu jest pięciu - jeden jest z Konina i to jest wizytówka Konina na całą Polskę. 

Drugi też jest z Konina w grupie 15 osób. Wykonujemy zadania związane z rozporządzeniem 

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i gro naszych zadań, a w szczególności 

doradców metodycznych polega na cichej pracy z nauczycielem, który do nas przyjdzie, który 

chce rozmawiać, a nie będzie rozmawiał na takiej sali, nie będzie rozmawiał publicznie, nie 

pójdzie do mediów i nie będzie opowiadał – takie miałem problemy w szkole, to się dzieje  

w zaciszu. 

 Pozwolicie Państwo, że ja przejdę do innego tak naprawdę najważniejszego elementu, 

bo nikt dzisiaj tego nie poruszył, a ja z obowiązku jako dyrektor i lojalności wobec Pana 

prezydenta muszę to zrobić. Do uzasadnienia dotyczącego tej uchwały, to uzasadnienie się 

proszę Państwa nie broni, jest jeszcze czas, żeby poprawić. W czym się nie broni? Po pierwsze 

nie broni się w tym, że pięciu doradców metodycznych CDN, zastąpi pracę trzynastu doradców 

metodycznych MODN, ponieważ tych 13 osób pracuje na terenie Miasta Konina, bo takie są 

powołania prezydenta, a tamtych pięciu pracuje na terenie pięciu powiatów - wnioski do 

wyciągnięcie. 

 Następna sprawa proszę Państwa, a to jest w uzasadnieniu, że CDN jest w stanie przejąć 

obowiązki, nauczyciele nie pozostaną bez opieki. Nie ma tam takiej rzeszy doradców chociaż 

13 osób to nie jest wiele. Mieliśmy 18, moglibyśmy mieć 19, gdyby nie cała historia, bo kurator 

nie powołał tych 6 dlatego, że nie ma porozumienia z Miastem Konin. Jeżeli Państwo zmienicie 

jutro decyzję, to oni się na stronie pojawią i te 6 osób zostanie doradcami MODN.” 

 

 Radny Wiesław WANJAS zapytał ile osób jest z Konina? 

 

 Kontynuując dyrektor MODN Krzysztof WERESZCZYŃSKI, cytuję: „Trzy osoby, 

trzy są z terenu. Ja to wybiorę proszę Państwa to jest zaleta, bo Pan radny Wanjas raczył 

powiedzieć, że oni są z terenu. To teraz proszę Państwa sytuacja jest dla nas korzystna, bo jeżeli 

ja będę miał doradcę w Turku, niestety to jest lokalnie chyba najlepsze liceum albo jedno  
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z najlepszych, bo stamtąd wygrał osoba. Będę miał doradcę w Kole, to ci ludzie w tych 

powiatach będą pracowali pod naszym logo, pod logo Konina. Jeżeli mamy w strategii 

zapisane, że Konin chce być dalej lokalnym liderem to nie może pozbywać się jednostki, która 

w obszarze oświaty tym lokalnym liderem jest. Natomiast Panie radny interesem dla mnie jest 

to, żeby ci ludzie w terenie zapewniali więcej szkoleń, o których mówił Pan radny. Nasza praca 

zaczyna się od tego – doradca spotyka się z nauczycielem, a potem ten nauczyciel przychodzi 

na płatny kurs i tu są dochody, to jest taki mechanizm, innego nie ma. Z wolnego naboru mało 

kto idzie, tak samo pracujemy z dyrektorami. 

 Natomiast wracam proszę Państwa do innej kwestii, która jest w uzasadnieniu.  

Ja rozumiem, że przestudiowali to na pewno prawnicy, ale w naszej opinii proszę Państwa jest 

tam pewna niespójność, która polega na tym… Ja pozwolę sobie to przeczytać, bo 

przygotowałem to, żeby skrócić. Uzasadnienie w części prawnej nie dotyczy doradców, którzy 

są zatrudnieni w MODN, posiadają oni powołania od Prezydenta Miasta Konina nie od 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Mówię o stanie na dzień dzisiejszy, bo nie możemy 

hipotetycznie rozpatrywać, co będzie za rok, za pół roku. Cytowane rozporządzenie w § 37 

wprowadza okres przejściowy i kurator nie określa zadań tych 13 doradców, co sugeruje 

uzasadnienie. Te zadania są określone w powołaniach przez Pana prezydenta. I ci doradcy na 

dzień dzisiejszy realizują zadania z powołania Pana prezydenta, bo to jest § 37 tego 

rozporządzenia, który mówi o tym, że doradcy metodyczni, którzy są powołani w chwili 

wydania rozporządzenia realizują swoje zadania na dotychczasowych zasadach i poddaję to 

również pod rozwagę. Obiecuję, że już nawet ad vocem nie będę się odzywał, bo myślę, że 

temat wystarczająco przedyskutowaliśmy i dziękuję Państwu za tą dyskusję i mam nadzieję, że 

podejmiecie Państwo dobra decyzję.”  

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, 

cytuję: „Proszę Państwa ja widzę trzy osoby zgłoszone, ale rozmawiamy już półtorej godziny. 

Myślę, że stanowiska są wyrobione. Ja chciałbym zamknąć tą dyskusję tak naprawdę już, bo 

chyba jesteśmy już wszyscy zmęczeni. Każdy już sprawę rozpoznał i myślę, że zdanie ma 

wyrobione. Myślę, że osób przekonanych w 100% to na pewno nie ma, bo tu się ważą różne 

argumenty u każdego, przynajmniej na pewno u mnie. Ja mogę ze swojej strony jedynie 

zadeklarować, że chciałbym tutaj poprzeć Pana dyrektora w wyrażeniu tego oczekiwania, że 

jako Miasto zapewnimy tym osobom z MODN dobre warunki i tutaj Pan prezydent deklarował. 

Rozumiem, że tą deklarację my też jako Komisji Edukacji, Kultury i Sportu podtrzymujemy  

i osobiście też będę się starał, by tutaj zadbać o to, żeby to się wydarzyło i nie było tak, że jeżeli 

jutro na sesji rady będzie decyzja o likwidacji ośrodka, to okaże się, że były pewne 

zobowiązania, bo taka obietnica jest już zobowiązaniem, bo tutaj przecież nie jest czy ja kupię 

5 kg cukru albo 10 kg, tylko to jest określona liczba osób zatrudnionych w oświacie, więc ja 

również ze swojej strony się deklaruję, że będę się starał tutaj dopilnować tego tematu. Myślę, 

że zadawanie dalszych pytań i przerzucanie się argumentami, już w tym momencie jest po 

prostu zbędna. Jeżeli Pan przewodniczący Chojnacki chciałby jeszcze coś na koniec 

powiedzieć, to proszę bardzo. Ale jeżeli ktoś nie ma czegoś nowego, to proszę po prostu 

zrezygnować z głosu bo nie wniesiemy nic nowego.” 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Obiecuję moja wypowiedź będzie zdecydowanie krótka. Natomiast muszę się odnieść 

tutaj do pewnych takich działek stricte politycznych. Jestem tym radnym rzeczywiście od paru 

lat, tak jak mówił Pan radny Wanjas, pewnym doświadczeniem dysponujemy zarówno ja, jak  

i on. Natomiast razi mnie jedna rzecz. Wtedy kiedy rządziła inna opcja była dziura budżetowa, 

brakowało nam pieniędzy na oświatę, to wtedy jakoś tego argumentu, żeśmy nie podnosili. 

Natomiast dzisiaj wydaje mi się, być może moje osobiste odczucie, że jakby ten problem jest 

tak rozdmuchiwany, ale zostawmy. Zawsze pieniędzy brakowało, ja pamiętam budżety gdzie 

brakowało 40.000.000,00 zł, 50.000.000,00 zł na oświatę i musieliśmy to akceptować. 
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 Taka uwaga może nawet niepotrzebna, ale z tą demografią nie jest tak źle. Ja podam 

dane demograficzne w 2014 roku przyrost wynosił 1,24, a w 2017 roku - 1,45, tak że oczywiście 

musimy poczekać, aż te dzieci dorosną, ale to dodatkowa uwaga myślę nie najważniejsza. 

 Natomiast ważniejsza kwestia argument nie zarabiamy na ośrodku. Szanowni Państwo 

nie chcę w tym momencie wykorzystywać takiego argumentu i rozwijać myśli – na oświacie 

nie powinno się zarabiać. Ja jestem za tym, żeby liczyć pieniądze, oczywiście że tak i tutaj 

wydaje mi się, że taka szansa jest właśnie policzyliśmy pieniądze i wydaje się, że kształcenie 

w ten sposób nauczycieli jest kształceniem najtańszym, ono zawsze będzie kosztowało. 

Szanowni Państwo pojawiają się programy, projekty unijne i my właściwie na każdej radzie 

podnosimy rękę „za” pomimo, że też do tych programów dokładamy jakiś tam niewielki 

procent czy udostępniamy salę czy inne rzeczy.  

 Jedna rzecz jeszcze. Ja żałuję, bo Pana dyrektora chyba nie zrozumieliśmy do końca, bo 

tutaj część osób uniosła się, że obraża się osoby pracujące w świetlicy. Ja zrozumiałem to 

zupełnie inaczej. Myślę, że dla każdego człowieka jest rzeczą oczywistą, że specjalista od 

języka niemieckiego nie zastąpi drugiego specjalisty od matematyki. W związku z tym myślę, 

że nie ma powodu, żeby się obrażać. Kończąc Szanowni Państwo, naprawdę gdyby ktoś 

odpowiedzialnie podjął decyzję i powiedział w ten sposób „proszę Państwa osoby pracujące  

w MODN znajdą godne zatrudnienie” – w ogóle by nie było tematu. Natomiast ja będę się 

sprzeciwiał takiemu traktowaniu osób. Cytuję tutaj Pana Wanjasa „takie jest życie”, kiedyś 

słyszałem też „sorry taki mamy klimat” myślę, że czegoś więcej te osoby powinny od nas 

oczekiwać.” 

 

 Radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Pan dyrektor Wereszczyński mówił jako argument 

za pozostawieniem MODN, że bardzo dużo nauczycieli korzysta z porad. Zrozumiałam, że jest 

to coś w rodzaju super wizji. Nie chcę wiedzieć o czym rozmawiają nauczyciele, ale chciałabym 

wiedzieć ilu nauczycieli skorzystało? Czy prowadzony jest taki rejestr? Konkretna liczbę.” 

 

 Dyrektor MODN Krzysztof WERESZCZYŃSKI, cytuję: „Tak jak Państwo będąc, 

bo zdaje się, że Pani radna jest w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu podawaliśmy  

w październiku 5 lat do tyłu i ta średnia była 5 tysięcy z haczykiem rocznie. 5 tysięcy 

nauczycieli przechodzi przez ośrodek, gdzie pracuje trzech pełnoetatowych i trzynaście osób 

na pół etatach. Zeszły rok był słabszy z powodów oczywistych nie komentuje tego, dlatego 

mówię, że pomiędzy 4,5 tysięcy, a 5 tysięcy, nie mam przy sobie danych, mogę na jutro je 

przygotować, bo takie sprawozdania ma Pan prezydent, składamy je corocznie i teraz trzeba 

pamiętać, możemy to na jutro policzyć proszę Państwa, bo to nie jest problem – zbierzemy to 

ze sprawozdań. Zdecydowana większość korzysta z form bezpłatnych, konsultacje 

indywidualne – nie potrafię teraz powiedzieć w tej chwili czy to jest 50% czy 70%, ale formy 

kursowe, które przynoszą dochód to jest mniejszość z tych 4,5 tysięcy średniej za rok, bo taka 

jest mniej więcej średnia aktywność nauczycieli w naszym ośrodku. Mogę to na jutro 

przygotować, bo z marszu wydaje mi się, że jest to 70% do 30% z tych 4,5 tysiąca.” 

 

 Radna Barbara MUSIAŁ pytała czy rozmawiamy cały czas o nauczycielach  

o indywidualnych rozmowach. 

 

 Kontynuując dyrektor MODN Krzysztof WERESZCZYŃSKI, cytuję: „Pani radna 

czy możemy się na jutro umówić. Jeszcze jest tak, te 4,5 tysiąca średniej, które podaję to są 

wszyscy nauczyciele globalnie – na płatnych, bezpłatnych rozmowach indywidualnych, czyli 

konsultacjach indywidualnych, na konsultacjach zbiorowych i innych formach, które realizują 

doradcy na przykład warsztaty. Tych form obowiązkowych zgodnie ze starym 

rozporządzeniem są 4 dla doradców metodycznych i na jutro, na sesję mogę to zestawienie 

przygotować, jeżeli to jest potrzebne.” 

 

 Radna Barbara MUSIAŁ mówiła, że chodzi jej tylko i wyłącznie o to, ilu nauczycieli 

skorzystało z tych indywidualnych rozmów? 
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 Kontynuując dyrektor MODN Krzysztof WERESZCZYŃSKI, cytuję: „Dobrze 

jutro będę miał takie dane z marszu nie potrafię podać. Jutro przygotuję dla Pani. Czy dla 

wszystkich radnych?” 

 

 Radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Takie zapytanie dlatego, że Pan dyrektor porównał to 

ze służbą zdrowia. Ja się zastanawiam, jak się teraz ogląda telewizję, to wszyscy kiedy Państwo 

rządziliście, kiedy przy władzy byliście onkologia była niepotrzebna, kasowaliście wszystko 

było przeciw, wetowane. Teraz jak słyszycie w telewizji na onkologię nie ma pieniędzy. Czy 

tak samo nie będzie z tym? Czy może jednak trzeba było przemyśleć? Tutaj Pana dyrektora 

prośba, żeby to dotrwało do 2021 roku nie dałoby takiej możliwości, że Ci nauczyciele, jeżeli 

jest jeszcze takie mocno nadmuchane, to nasze finasowanie z miasta mogło przeżyć? Może się 

okazać, że do likwidacji jest wszystko bardzo szybko tylko później coś odbudować jest moim 

zdaniem trudno.”  

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, 

cytuję: „Zamykam dyskusje. Tak jak powiedziałem ze swojej strony wysłuchaliśmy deklaracji 

Pana prezydenta myślę, że ona padnie też na jutrzejszej sesji. Ja też się deklaruję i wszyscy inni 

członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na pewno będziemy chcieli dopilnowywać jako 

radni, żeby ta sprawa zakończyła się jak najlepiej, niezależnie od tego jak zagłosujemy.” 

 

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

 

W głosowaniu 5 radnych „za”, 1 radnych „przeciw” i 3 radnych „wstrzymujących się”  

od głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowały pozytywnie 

 projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 

 

 

Pkt 15 - Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 

 

 Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Naszym 

obowiązkiem jest co roku przedkładanie Państwu sprawozdania z wysokości średnich 

wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. Ten obowiązek 

wypełniamy przedstawiając Państwu te informacje. Jeśli są jakieś pytania jesteśmy do 

dyspozycji razem z Panią kierownik.” 

 

 Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Chciałem zapytać o kolumnę 9, czyli kwotę różnic. 

To jest łącznie suma 6.000.000,00 zł. Jaka to była kwota w ubiegłych latach? Jak to się 

kształtowało?” 

 

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

informacji. Jeśli Pani kierownik ma informację to możemy podać, a jeśli nie, to na jutro ją 

przygotujemy, bo nie mamy takiej informacji na ten moment. W poprzednich latach, to znaczy 

ile lat? Jeśli Pan radny dopyta, to ja przygotuję tą informację dokładnie, bo nie wiem za jakie 

lata, czy tylko za ubiegły rok? Można sięgnąć oczywiście do sprawozdania z sesji i zobaczyć 

w dokumenty, ale to zajmie nam chwilę. Więc albo przełożymy tą dyskusje, albo przygotuję 

dodatkową informację.” 

 

 Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „W sensie z ubiegłego roku ta suma tej kwoty  

różnicy kształtuje się na poziomie z tego, co mi się kojarzy około 2 mln zł. W związku z czym 

pytam z czego wynika taka duża różnica?” 
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 Kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: „Szanowni Państwo. Ta 

różnica wynika chociażby z takiego faktu, że w tamtym roku w ciągu roku nastąpiły dwa razy 

podwyżki dla nauczycieli. Pierwsza była w kwietniu z wyrównaniem od stycznia, a później 

była wrześniowa. Dlatego ten procent wskazuje już na to, że te wydatki na wynagrodzenia są 

wyższe. Dodatkowo zwiększyliśmy dodatek za wychowawstwo 300,00 zł od września również 

jest to wymóg ustawowy i przypominam, że wtedy przegłosowaliście Państwo tę minimalną 

stawkę 300,00 zł, a dla przedszkoli 150,00 zł na jeden oddział dla dwóch osób opiekujących się 

oddziałem przedszkolnym stąd taki skok, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń.” 

 

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

  

W głosowaniu Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała sprawozdanie 

pozytywnie: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

  

Pkt 16 - Rozpatrzenie sprawozdań: 

a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie 

potrzeb związanych z realizacją zadania; 

b) 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 2019 rok. 
 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Sądzę, że zapoznaliśmy się z tymi dokumentami. Do udzielania odpowiedzi 

przygotowana jest Pani dyrektor MOPR Małgorzata Rychlińska. Jeśli istnieje potrzeba, żeby 

Pani dyrektor dokonała pewnego rodzaju wprowadzenia do tego dokumentu, to oczywiście 

znajdziemy na to czas. Natomiast, jeśli możemy jakby ten moment pominąć i od razu przejść 

do pytań, to byłbym wdzięczny. Bardzo proszę, jeśli są pytania do tego dokumentu to jest ten 

moment, żeby te pytania zadawać.   

 Ja może o jedną rzecz zapytam. W wyżej wymienionym dokumencie przeczytaliśmy, 

że jest sześciu asystentów rodzinnych, pewnie potrzeby są jeszcze większe. Oczywiście są 

ograniczenia finansowe, po prostu na utrzymanie tych ludzi potrzebne są pieniądze. I tutaj  

w tym raporcie pojawia się taka wzmianka, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie 

rozglądał się za innymi źródłami finansowania w celu poprowadzenia tego programu. Gdzie 

jakby widzimy szansę pozyskiwania tych środków? To jest pierwsze pytanie. 

 Drugie pytanie. W sprawozdaniu czytamy, że na 26 rodzin, z którymi zakończono 

współpracę można powiedzieć, że ta współpraca kończy się takimi pozytywnymi efektami nie 

więcej w 50%. Tam jest napisane wprost, że 14 rodzin wycofuje się z programu, ponieważ 

osiągnięto zamierzone cele. Gdyby teraz Pani spróbowała odpowiedzieć na pytanie. Czy udaje 

nam się coraz częściej, coraz lepiej osiągać te cele? Czy to mniej więcej utrzymuje się na takim 

samym poziomie, mniej więcej 50% rodzin u nich możemy stwierdzić postępy  

w funkcjonowaniu, czy jest to jakaś krzywa spadająca? Bardzo proszę te dwa pytania.” 

 

 Odpowiedzi udzieliła dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „ Jeżeli 

chodzi o pierwsze pytanie, to jest to zadanie gminy i w większości środki pochodzą ze środków 

gminy. Natomiast pozyskujemy środki, ponieważ co roku jest ogłaszany konkurs przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – jest to program asystent rodziny  

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 92.000,00 zł. 

 Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to można powiedzieć, że w zależności od rodzin z jakimi 

problemami się w danym roku borykamy. Można powiedzieć, że są lata, co efekty są większe, 

są lata co efekty utrzymują się na tym poziomie. To wszystko zależy naprawdę od problemów 

z jakimi rodziny się borykają, ale mniej więcej to jest skala, ta która jest przedstawiona.” 
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 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Ja od wielu lat jakby mocuję się z jedną rzeczą, z którą nie mogę się zgodzić tak do 

końca. Mowa jest o przemocy w rodzinie. Ja wiem, że były takie pomysły, żeby to nazewnictwo 

troszeczkę zmienić, żebyśmy mówili o przemocy w środowisku domowym.  Tu nie chodzi 

tylko o słowa, natomiast doskonale wiemy słowo kryje w sobie oczywiście oprócz treści 

pewnego rodzaju ma również znaczenie takie denotacyjne. Mówiąc wprost powstaje pewnego 

rodzaju zbitka, że rodzina to jest środowisko przestępcze wręcz. Oczywiście my wiemy, że to 

nie o to chodzi, natomiast powstaje taka niedobra zbitka jakoby rodzina odpowiedzialna była 

za tego rodzaju przestępstwa. W latach poprzednich, żeśmy szukali sposobu, żeby  nazywać 

rzeczy po imieniu. Ja wiem, że jesteśmy zobligowani nazewnictwem ustawowym stąd pewnie 

też taka nazwa, ale być może w przyszłość doczekamy się takiego właściwego nazywania 

rzeczy po imieniu. To tyle, przepraszam za ten dodatkowy komentarz, ale to mi leżało na sercu 

i chciałem się z Państwem podzielić.” 

  

 Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Chciałem 

poinformować Państwa, że dzisiaj otrzymaliśmy  jako jedna z trzech gmin zostaliśmy 

wyróżnieni tytułem Gmina Przyjazna Rodzinie w Wielkopolsce. To wyróżnienie Pan prezydent 

odbierze w przyszły wtorek, ale ponieważ tutaj mamy komisję to chciałem Państwa o tym 

poinformować. Jednocześnie dziękując za pracę tym wszystkim, którzy wspierają rodziny 

w Koninie, czy to w Urzędzie Miejskim czy w naszych jednostkach.” 

 

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

 

W głosowaniu Komisja Rodziny i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok  

oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania i 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 2019 rok 

7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

 

Ad. 2. 

 

Pkt 18 - Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za XII 2018  

i za 2019 rok. 
 

 

 Radni nie mieli uwag do sprawozdań. 

 

 

 Komisja Edukacji Kultury i Sportu przyjęła sprawozdanie z pracy za XII 2018  

i za 2019 rok – 9 głosami „za”. 

 

 

 Komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła sprawozdanie z pracy za XII 2018 

i za 2019 rok – 7 głosami „za”. 

 

 

 Komisja Praworządności przyjęła sprawozdanie z pracy za XII 2018 i za 2019 rok  

– 6 głosami „za”. 
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Ad. 3. 

 

Pkt 19 - Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2020 rok. 

 

 

 Radni omówili plany pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rodziny i 

Spraw Społecznych, Komisji Praworządności. 

 

 
 Komisja Edukacji Kultury i Sportu przyjęła plan pracy na 2020 rok – 10 głosami „za”. 

 

 

 Komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła plan pracy na 2020 rok – 7 głosami „za”. 

 

 

 Komisja Praworządności przyjęła plan pracy na 2020 rok – 6 głosami „za”. 

 

 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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