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Protokół Nr 19/2020 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Protokół Nr 18/2020 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 18/2020 Komisji Praworządności 

 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 26 maja 2020 roku 
________________________________ 

 

 

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 10.25 

Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 

obradowania). Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – 

przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Zenon Chojnacki - przewodniczący 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, Maciej Ostrowski – przewodniczący Komisji 

Praworządności. Przewodniczący komisji prowadzili komisję z sali sesyjnej w Ratuszu przy 

ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny.  

 

W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Porządek posiedzenia: 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXV sesję Rady Miasta Konina. 

 

  

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powitał wszystkich 

uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty porządku obrad 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej Nowak - wyczytał 

radnych według listy obecności trzech komisji. 

 Radni potwierdzili swoją obecność. 

 

 

 

Pkt 4 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn.: „e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów 

klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” (druk nr 374). 

 

  

 Projekt uchwały omówiła kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: 

„Jeżeli chodzi o projekt uchwały dla Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika, jest to projekt na 

kwotę prawie 530.924,63 zł, skierowany on jest głównie do uczniów klas o profilu 

teleinformatycznym i informatycznym, a także na adaptację klas i ich doposażanie. Jeżeli 

chodzi o wkład własny, to wkład własny ze strony Miasta to jest tylko kwota 27.120,00 zł  
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i polega to na tak zwanym wkładzie niepieniężnym, czyli udostepnieniu pomieszczeń oraz 

wkładzie pieniężnym 25.972,47 zł i to jest na wynagrodzenie dla nauczyciela. 

 Tak że jest to projekt pod każdym względem wartościowy i wnoszący bardzo wiele, 

ponieważ przynoszący bardzo duże pieniądze na wzmocnienie bazy w Zespole Szkół im. 

Mikołaja Kopernika.” 

 

 

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

 

W jednomyślnym głosowaniu 13 radnych „za” - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: 

„e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas 

informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie”. 

 

 

 

Pkt 6 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 376); 

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

(druk nr 377). 

 

 

Projekty uchwał omówił z-ca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

 

Radni nie mieli pytań.  

 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 

 

 

 

Pkt 10 – Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. 

 

 

 Sprawozdanie omówił kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz 

JĘDRZEJCZAK, cytuję: „Sprawozdanie było przygotowane przez panią Annę Majchrzak  

z mojego wydziału oraz współpracowników. Zawiera syntetyczne informacje o tym co działo 

się w ciągu 2019 roku. Z najważniejszych rzeczy, które chciałbym państwu przekazać to jest 

nadal niewielki wzrost w roku 2019 środków przekazywanych na obsługę zadań samorządu, 

które realizowane są przez organizacje pozarządowe. Ten wzrost był w roku 2014, 2015 dosyć 

wyraźny, bo przypomnę i też państwo możecie zobaczyć w sprawozdaniu – zaczynaliśmy  

z poziomu około 6 mln zł i rok rocznie ta kwota zwiększała się aż do około 8.200.000,00 zł  

w roku 2019, progres był bardzo wyraźny. Natomiast w roku 2019 został on przyhamowany 

myślę, że to ma wyraźny związek z potężnymi inwestycjami podjętymi przez samorząd, które 

spowodowały, że wszystkie możliwe środki, które były gdzieś tam porozkładane w naszym 

samorządzie zostały skierowane na te wielkie budowy, które obecnie są realizowane. Natomiast 

to, co chciałem państwu powiedzieć, wyraźnie widać duże zainteresowanie organizacji 

pozarządowych uczestnicząc w tak zwanych małych konkursach, czyli pozakonkursowych, 

dzisiaj w tym co się dzieje, czyli w dobie też koronawirusa na bieżąco jak by tutaj wychodząc 

poza rok 2019 mamy teraz kolejną grupę pieniędzy otrzymanych z PFRON-u, które są 

wskazane na pomoc dla osób ze szczególnymi potrzebami i też organizacje ponownie składają 

wnioski. Więc myślę, że ten kierunek będzie się wyraźnie rozwijał, myślimy też o tym, żeby 
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zaproponować państwu do rozważenia takie szybkie interwencyjne wsparcie w roku 2021  

i chcemy o tym z państwem już od czerwca rozmawiać. 

 Natomiast, jeżeli chodzi o to, co działo się w organizacji, co organizacje robiły. 

Będziecie państwo mogli przeglądając to sprawozdanie zobaczyć porównania dla lat ubiegłych, 

to jakie obszary najmocniej są wspierane. Jeżeli chodzi o aktywność, to w Centrum Organizacji 

Pozarządowych, to tylko w roku 2019 mieliśmy 435 wydarzeń, które odbyły się w tym jakby 

nie było niewielkim biurze, co powoduje, że w dniu roboczym to są dwa spotkania dziennie. 

To też mówi jak mocno rozwijają się miejskie organizacje, jak dużo chcą robić dla 

mieszkańców. Przypomnę, że w roku 2018 tych spotkań było prawie 100 mniej, czyli tutaj 

bardzo wyraźnie widać wzrost aktywności, wzrost ilości organizacji, które powstają w naszym 

mieście i to jak wiele obszarów przez te organizacje jest obsługiwanych na rzecz mieszkańców 

naszego miasta.” 

 

 

 Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

W jednomyślnym głosowaniu 9 radnych „za” - Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 

przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. 

 

 

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: 

J. Koszal 

Biuro Rady Miasta 


