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Protokół Nr 10/2019 
Komisji Edukacji Kultury i Sportu, 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
oraz Komisji Praworządności 

 
ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 26 listopada 2019 roku 
________________________________ 

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

 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.30. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby zaproszone. 
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na XVIII sesję Rady Miasta Konina.  
2. Sprawy bieżące. 

 
 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – 
przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Zenon Chojnacki - przewodniczący 
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Maciej Ostrowski – przewodniczący Komisji 
Praworządności.  
 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał wszystkich 
uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty porządku obrad 
XVIII Sesji Rady Miasta Konina, dla których stanowią komisję wiodącą.  

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
 
 

Pkt 4 - Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 278); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 
(druk nr 279). 

 
Projekty uchwał omówiła kierownik Wydziału Budżetu Iwona KAWAŁKIEWICZ. 
 
 
Radni nie mieli pytań.  

 
 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 
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Pkt 5 - Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2019 (druk nr 282). 

 
Radni nie mieli pytań.  

 
 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiał. 
 
 

Pkt 6 - Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 
27 lutego 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr 133 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 

2019 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok (druk nr 252). 
 
 
 Projekt uchwały omówiła dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA. 
 
  
 Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 9 głosami „za” projekt uchwały zmieniającej 
Uchwałę Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr 133 
Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok. 
 
 
 

Pkt 7 - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 w ramach Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk nr 251). 
 
  
 Projekt uchwały omówiła dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, 
 
  
 Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 9 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 
2019 – 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
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Pkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia programu 
pomocy społecznej pod nazwą „Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-

2025” (druk nr 250). 
 
 
 Projekt uchwały omówiła dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA. 
 
 Przewodniczący komisji Zenon CHOJNACKI zapytał, czy szczególnie dziękuję za 
informacje związane z przygotowaniem się naszego miasta na trudny okres, jaki jest przed 
bezdomnymi. 
 
 

Odpowiadając Małgorzata RYCHLIŃSKA - dyrektor MOPR, cytuję: „Chcę 
powiedzieć, że mieliśmy 8 listopada „Akcję Zima”, w której uczestniczyli wszyscy partnerzy, 
plakaty są porozwieszane w autobusach MZK i na słupach na terenie miasta Konina i tu chcę 
powiedzieć, że pracownicy socjalni od 2 listopada codziennie monitorują te miejsca, 
pustostany, wiaty śmietnikowe, piwnice, również przy współpracy Straży Miejskiej i Policji.” 
 
 

Przewodniczący komisji Zenon CHOJNACKI „Proszę mi powiedzieć czy ma Pani dane 
żeby powiedzieć o pewnych tendencjach, w jaką stronę idziemy osób potrzebujących. Czy tego 
rodzaju programów jest więcej czy mniej.” 
 
 

Odpowiadając Małgorzata RYCHLIŃSKA - dyrektor MOPR, cytuję: „Jeśli chodzi 
o osoby bezdomne, od kilku lat tendencja jest stała, na tym samym poziomie. Chcę tutaj 
podkreślić, że w roku bieżącym cztery osoby bezdomne zostały umieszczone w Domu Pomocy 
Społecznej. Trzy osoby bezdomne uczestniczyły w programie, który prezentowałam miesiąc 
temu. To był program dla osób bezrobotnych. Dwie osoby uczestniczyły w pracach społecznie 
użytecznych, też realizowanych przez nas. Jedna osoba się usamodzielniła, ponieważ dostała 
mieszkanie socjalne i podjęła zatrudnienie.” 
 
 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Miałem przyjemność uczestniczyć po raz kolejny 
w posiedzeniu tych wszystkich organizacji i podmiotów, które są odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo osób bezdomnych w tym najtrudniejszym okresie. Chciałem tylko podkreślić 
jedną rzecz. Wiadomo, że Straż Miejska, to siły nasze i tutaj nie byłoby wielkiego „hura”, 
gdybym powiedział, że Straż Miejska mówiła, że się dobrze współpracuje, ale chcę powiedzieć 
jedną rzecz, że Pan ze Służby Ochrony Kolei, którzy jeżdżą po całej Wielkopolsce powiedział 
to z dużym naciskiem, że tak dobrej współpracy, jaką mają w Koninie ze służbami, które są 
odpowiedzialne, to nie ma w całej Wielkopolsce ani w Poznaniu ani w Lesznie ani w Kaliszu. 
Nie ma takiego zrozumienia, że oni tu wiedzą, że jak są w Koninie, to wystarczy jeden telefon 
i działania są podjęte i to działania skuteczne. Podkreślił to bardzo mocno i trzeba podkreślić, 
że to jest dobra wiadomość dla nas, że te służby, które są odpowiedzialne, stają na wysokości 
zadania, dlatego jeszcze raz jako radni odpowiedzialni za to, co się dzieje w mieście, bardzo 
byśmy tu podziękowali wszystkim tym, którzy biorą na siebie tą odpowiedzialność.” 
 
 

Radna Emilia WASIELEWSKA, cytuje: „Bardzo dziękuję za opisanie tego jakże 
dużego projektu i problemu bezdomności. Chciałam się zapytać, ponieważ w budżecie miasta 
na przyszły rok brakuje nam pieniędzy na noclegownie, która być może będzie zamknięta. Czy 
w ramach tego projektu, bo mamy zapis: „w wyniku kontroli stwierdzono w budynku 
nieprawidłowości naruszenia przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Budynek musi być 
dostosowany.” Czy jest jakiś plan na przebudowę tego budynku i dostosowanie do wymagań.” 
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Odpowiadając zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 
„Odpowiadając na pytanie co do zaleceń czy wytycznych Straży Pożarnej i wszystkich innych 
inspekcji, które sprawdzają budynki i nasze obiekty, w wielu z nich zdarzają się zalecenia, które 
musimy wykonywać od Straży Pożarnej również. Rzeczywiście w ostatnim roku zmieniła się 
sytuacja, jeśli chodzi o restrykcyjność tych wytycznych, szczególnie ze strony Straży Pożarnej. 
Zmagamy się w wielu jednostkach oświatowych z tym samym problemem i również w tych, 
które udzielają pomocy społecznej. Byłem zaraz po tym spotkaniu, o którym tu mowa, byłem 
w noclegowni i ogrzewalni zobaczyć jak wygląda sytuacja i chciałbym zdementować. Nie ma 
zamiaru, żeby ktoś z nas myślał o tym, żeby zamknąć noclegownię. Ona jest potrzebna i nawet, 
jeśli nie mamy wpisanych środków, to nie znaczy, że nie zamierzamy tej noclegowni 
utrzymywać. Będziemy szukać środków by na te potrzeby społeczne odpowiadać.”  
 
  
 Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 9 głosami „za” projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
i skierowania do wdrożenia programu pomocy społecznej pod nazwą „Program Wychodzenia 
z Bezdomności na lata 2020-2025” 
 
 
 
Pkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Konina na 2020 rok (druk nr 256). 
 
 

Projekt uchwały został omówiony przez kierownik Wydziału Spraw Społecznych 
Jolantę STAWROWSKĄ. 
 
 W głosowaniu – członkowie KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 9 głosami „za” projekt uchwały w sprawie Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2020 rok. 
 
 
 

Pkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (druk nr 257). 
 

 
Projekt uchwały został omówiony przez kierownika Centrum Organizacji 

Pozarządowych Bartosza JĘDRZEJCZAKA. 
  

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 9 głosami „za” projekt uchwały w sprawie Programu 
Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
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Pkt 11 - Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta 
Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024 
(druk nr 258). 

 
 
Projekt uchwały został omówiony przez kierownika Centrum Organizacji 

Pozarządowych Bartosza JĘDRZEJCZAKA. 

  
 
Przewodniczący komisji Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ten czas, kiedy organizacje 

mogą podejmować współpracę i podpisywać umowy na okres dłuższy niż 3 lata, to jest 
propozycja idąca w dobrą stronę. Oczywiście ma również pewne ograniczenia. Wiążemy się 
z być może nie do końca uczciwym partnerem, ale zawsze jest takie ryzyko. Wiemy, 
że pozyskujemy w ten sposób bardziej odpowiedzialnego partnera, który wie, że współpraca 
zagwarantowana jest na 5 lat.” 

 
 
Odpowiadając Bartosz JĘDRZEJCZAK - kierownik Centrum Organizacji 

Pozarządowych, cytuję: „Pozwolę sobie nawiązać do tego, co Pan mówi. Jesteśmy 
zabezpieczeni, dlatego że każda z tych umów jest aneksowana po otrzymaniu sprawozdania 
rocznego. Czyli nie ma możliwości współpracy z organizacją, która nie wywiąże się 
z zaproponowanego zadania. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, to umowa nie byłaby 
aneksowana. Zrywając umowę, występujemy o zwrot dotacji do organizacji w całości albo 
w części, która nie została właściwie wykonana. Poza tym przekazanie kolejnej transzy 
pieniędzy ma dopiero miejsce po aneksowaniu umowy, kiedy ona zostanie rozliczona w czasie 
wskazanym w sprawozdaniach przekazywanych do urzędu. Proszę się nie martwić. To jest 
zabezpieczone. W takim formacie funkcjonujemy od kilku lat.”  
 
 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Mam pytanie odnośnie formy współpracy § 10 pkt 2. 
„Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, materialnym 
lub finansowym podmiotów programu w zakresie określonym uchwałą, a w szczególności, ppkt 
1, na prowadzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie”. Jak interpretować ten 
zapis?” 

 
  
Odpowiadając Bartosz JĘDRZEJCZAK - kierownik Centrum Organizacji 

Pozarządowych, cytuję: „COP ma swój regulamin działania, jako oddzielny zbiór zasad 
przyjętych przez prezydenta poprzedniej kadencji. Nie chciałbym zamęczać Państwa 
opowiadaniem, co w nim się mieści. Wymienię tylko kilka liczb.  

To oznacza, że 168 organizacji pozarządowych ma podpisane porozumienie z Urzędem 
Miejskim na korzystanie z tego adresu do swoich prac. Dzisiaj wyjątkowo mieliśmy tylko 
3 spotkania i szkolenia w COP, ale są dni, możecie zobaczyć to Państwo w naszym kalendarzu, 
kiedy średnio jest ich 4-5. W soboty i niedziele centrum pracuje z mieszkańcami. To jest koło 
350 spotkań rocznie. Zakładając, że 10 osób jest na każdym z tych spotkań, to jest 3500 osób 
korzystających z tych usług.  

COP jako wydział zajmuje się obsługą zadań zleconych organizacjom. Obsługujemy 
warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy. Obsługujemy też konkursy 
w obszarach związanych z małymi grantami, czyli tryb wynikający z art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego. Obsługujemy i koordynujemy całą obsługę Konińskiego 
Budżetu Obywatelskiego, który realizowany jest przez nasze miasto na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym i powiatowym.  
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W zapisie nie ma ani słowa o tym, że organizacje pozarządowe prowadzą centrum. 
Centrum to forma wsparcia ze strony samorządu na rzecz organizacji. Pkt 2 brzmi: „Miasto 
Konin zapewni wsparcie organizacjom poprzez działalność Centrum Organizacji 
Pozarządowych”. Czyli, COP poprzez wszystkie swoje działania wspiera organizacje.” 
 
 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „W tym zapisie nie chodzi o to, co prowadzą 
organizacje. Tylko to jest przedłużenie tego, co się mówi w 1 pkt, że miasto Konin zapewnia 
wsparcie organizacji poprzez to, to, to, jak również – trzeba by tu jasno i wyraźnie zapisać - 
pomaga w ten sposób, że prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych. To miasto prowadzi 
COP w ramach pomocy organizacjom, a nie organizacje pozarządowe. Jak się wyrwie 
z kontekstu, to można inaczej zrozumieć.” 

 
Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 

 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 9 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na lata 2020-2024. 
 
 
 

Pkt 16 - Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego: 
a) trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 

w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 
(druk nr 259), 

b) trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Koninie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Koninie (druk nr 260), 
c) trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w 

Koninie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila 
Norwida w Koninie (druk nr 261), 

d) trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Koninie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie (druk nr 262), 
e) trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-
Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie w czteroletnie V Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława 

Staszica w Koninie (druk nr 263), 
f) trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w czteroletnie VI 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Stefana Batorego w Koninie (druk nr 264), 

g) trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie (druk nr 265), 

h) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. 
Stanisława Staszica w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół 

Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie (druk nr 266), 
i) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia 

Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w pięcioletnie 
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Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie (druk nr 267), 

j) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Stefana Batorego w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 3 w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie (druk nr 

268), 
k) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie 

w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika 
w Koninie (druk nr 269), 

l) czteroletniego Technikum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkół 
Technicznych w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 5 im. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Zespole Szkół Technicznych w Koninie (druk nr 270). 
 
 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. 
 

 
DRUK Nr 259 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Koninie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Koninie. 
 
    
DRUK Nr 260 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie. 
 
 
DRUK Nr 261 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące 
im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie. 
 
 
DRUK Nr 262 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie w czteroletnie IV Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. 
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DRUK Nr 263 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie w czteroletnie 
V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława 
Staszica w Koninie. 
 
 
DRUK Nr 264 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 
w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. 
 
 
DRUK Nr 265 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego 
w Koninie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. 
 
 
DRUK Nr 266 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 
Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 1 
w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. 
 
 
  DRUK Nr 267 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 
Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 
w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. 
 
 
DRUK Nr 268 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 
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Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w pięcioletnie Technikum 
nr 3 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. 
 
 
 
DRUK Nr 269 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 
im. Mikołaja Kopernika w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół 
im. Mikołaja Kopernika w Koninie. 
 
 
DRUK Nr 270 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkół Technicznych w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 5 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkół Technicznych w Koninie. 
 
 
 

Pkt 17 - Podjęcie uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie (druk nr 271). 

 
  
 Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „W statucie powołanie funkcji 
wicedyrektora, dobrze tam widziałam, zaraz wyjdzie, że mam obsesję na tym punkcie. 
Pytam o zasadność, czy jest potrzeba takiego stanowiska.” 
 
 
 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Prawo 
oświatowe w art. 65 mówi o powierzeniu stanowiska wicedyrektora placówki lub innego 
stanowiska kierowniczego w placówce, w której zgodnie z ramowym statutem może być 
utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze. Powierzenia tych 
stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego rady placówki oraz rady pedagogicznej. Tam jest też taka sytuacja na 
wypadek, gdy dyrektor nie jest nauczycielem, czyli wicedyrektor sprawuje nadzór 
pedagogiczny. Ja tylko chcę powiedzieć, że w tej placówce nie planujemy stanowiska 
wicedyrektora, ponieważ to jest mała placówka. Nie ma takich planów i nie będziemy tutaj 
tworzyć stanowiska wicedyrektora.”  
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 
 
 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU – 
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 13 głosami „za” projekt uchwały w sprawie statutu 
Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 
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Pkt 20 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 169 Rady Miasta Konina 
z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów 

na ławników na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 254). 
 
 
Do projektu uchwały radni niemieli  pytań. 
 

 

W głosowaniu – członkowie KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI – zaopiniowali 
pozytywnie - jednogłośnie 6 głosami „za” projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 169 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do 
opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023. 
 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 

OBRADOM PRZEWODNICZYLI: 

                                                           

 

    Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

                                   Tomasz Andrzej NOWAK 

 

              Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

                                   Zenon CHOJNACKI 

  

     Przewodniczący Komisji Praworządności 

                                   Maciej OSTROWSKI 

 

 

 

 

Protokołowała 
M. Kamińska 
 

 


