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Protokół Nr 33/2021 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 31/2021 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 31/2021 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 16.15. 

Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny 

tryb obradowania). Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczył Tomasz Andrzej 

Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, który prowadził komisję 

z sali sesyjnej w Ratuszu przy ulicy 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:  

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

2. Sprawy bieżące. 

Ad.1 

Pkt 5a – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu miasta Konina za 2020 rok (druk nr 590). 

Projekt uchwały omówiła Iwona KAWAŁKIEWICZ kierownik Wydziału Budżetu. 

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2020 rok - 9 głosami „za”, 

0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się”. 
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Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2020 rok - 6 głosami „za”, 

0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 

Komisja Praworządności pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu miasta Konina za 2020 rok - 3 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” 

przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 

Pkt 6 – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu” 

realizowanego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 585). 

Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta Witold NOWAK. 

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

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w ramach modułu 

3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Pkt 10 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 593), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 

(druk nr 594). 

Projekty uchwał omówiła Iwona KAWAŁKIEWICZ kierownik Wydziału Budżetu. 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja mam pytanie dotyczące tego zakupu 

inwestycyjnego dla Konińskiego Domu Kultury – jaka to będzie dotacja zewnętrzna, 

o jakie środki z zewnątrz będzie się ubiegał KDK? Myślę, że to jest ciekawa informacja 

i chętnie bym usłyszał taką informację.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Ta dotacja może 

być do 50% kosztów, nie pamiętam dokładnie kwoty, być może pani kierownik ją 

odnajdzie, ale mniej więcej jeszcze raz tyle środków potrzeba, żeby sfinansować zakup 

tego laserowego urządzenia, które będzie wyświetlać filmy. To, które mamy obecnie 

w KDK ma już 11 lat i nie tyle się zdekapitalizowało, ale też sposób wyświetlania filmów 
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i jakość filmów chcemy, by nie odbiegała od kin, także tych, które są w Koninie, zatem 

chcemy, by Koniński Dom Kultury ten zakup zrealizował, stąd te zmiany w budżecie.” 

Odpowiedzi również udzieliła kierownik Wydziału Budżetu Iwona KWAŁKIEWICZ, 

cytuję: „Środki, które możemy otrzymać na dofinansowanie zakupu tego projektora, to 

jest 132.000,00 złotych.” 

Ad vocem radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Ja 

oczywiście jak najbardziej się cieszę z tego zakupu inwestycyjnego, z faktu, że Koniński 

Dom Kultury podniesie tą jakość świadczonych usług, ale ja się jeszcze pytałem kto 

udzieli nam tej dotacji? Bo ja z kontekstu wypowiedzi tego nie zrozumiałem, skąd my 

tą dotację będziemy czerpać? I bardzo się cieszę, że się o nią staramy, to jest bez 

wątpienia.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Dotacja będzie 

z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czyli z tak zwanego PISF-u i ona właściwie, jeśli 

chodzi o decyzję jest podjęta, to znaczy ta dotacja czy to wsparcie jest nam przyznane, 

tylko teraz kwestia zabezpieczenia własnych środków, tak że nie jest tak, że będziemy 

się teraz już starać, jest pozytywna informacja z PISF-u, a teraz musimy zabezpieczyć 

własną część do tego dofinansowania.” 

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

„Ja chciałbym się zapytać o wydatki majątkowe, o park kieszonkowy przy ulicy 

Broniewskiego 6, coś więcej, to jest 60 tysięcy złotych – środki wydatkowane w ramach 

ustawy o prawie ochrony środowiska.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Proponowałbym to pytanie 

postawić na Komisji Infrastruktury, bo pewnie prezydent Adamów udzieli bardziej 

szczegółowej informacji na ten temat, ale jeśli pani kierownik Kawałkiewicz jest 

gotowa z uzasadnieniem to oddam jej głos, bo nie mam przy sobie tego uzasadnienia 

akurat, co do tego wydatku.” 

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

„Zgadzam się z panem prezydentem i to pytanie zadam na Komisji Infrastruktury.” 

Odpowiedzi udzieliła kierownik Wydziału Budżetu Iwona KAWAŁKIEWICZ, cytuję: 

„Z uzasadnienia, które przygotował wydział celem zadania park kieszonkowy przy ulicy 

Broniewskiego 6 będzie stworzenie małej oazy zieleni, którą chętnie odwiedzać będą 

mieszkańcy okolicznych bloków czy przechodnie. W ramach tego zadania planowany 

jest montaż urządzeń zabawowych, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz wykonanie 

nasadzeń drzew i krzewów.” 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dziękuje bardzo, w takim razie jest to wyczerpująca odpowiedź. Ja mam jeszcze 

pytanie o samą końcówkę tych zmian w budżecie, to jest 1500 złotych dla Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, to taka nie duża kwota. Czy to jest jakiś brak czy uzupełnienie?” 

Odpowiedzi udzieliła kierownik Wydziału Budżetu Iwona KAWAŁKIEWICZ, cytuję: 

„Kwota 1500 złotych będzie przeznaczona na zakup starych zdjęć.” 

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

„A co to za zdjęcia?” 

Odpowiedzi udzieliła kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zenona 

SROCZYŃSKA, cytuję: „Zdjęcia Kwileckich.” 

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

„Myślałem, że takimi sprawami zajmuje się bardziej Muzeum Okręgowe w Koninie, ale 

to dziękuję za wyjaśnienie.” 

Radni nie mieli innych pytań. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiał 

Pkt 18 – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego w ramach Programu 

Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (druk nr 580). 

Projekt uchwały omówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata 

RYCHLIŃSKA. 

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

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

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie”. 
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Pkt 19 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 

(druk nr 581). 

Projekt uchwały omówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata 

RYCHLIŃSKA. 

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

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

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi” z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 

Ad. 2 

Sprawy bieżące. 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Szanowni państwo radni obiecuję, że 

nie zajmę wielu minut tego spotkania. Ale chciałbym poruszyć pewną kwestię, która 

wydaje mi się ważna i dotyczy komisji kultury. W tym roku obchodzimy 100-lecie 

urodzin Stanisława Lema – Sejm przytłaczającą większością głosów, prawie 

jednomyślnie ogłosił rok 2021 rokiem Stanisława Lema. Nikomu twórczości tego 

wybitnego pisarza przytaczać myślę nie trzeba, wartość dydaktyczna, edukacyjna, 

wychowawcza jego książek jest olbrzymia. Uważam, że warto, żebyśmy jako miasto 

wpisali się w ten rok Lema przynajmniej w sposób symboliczny. Przyznam, że 

rozmawiałem na ten temat już z dyrektorem naszej biblioteki, który wyraził chęć 

uczestnictwa, otwarcie na taką inicjatywę, ale chciałbym bardzo prosić pana 

prezydenta Witolda Nowaka, państwa radnych, też kierowników wydziału kultury, 

oświaty o taką otwartość i rozmowę, jak moglibyśmy się wpisać w rok Lema 

i rozumiem, że nie możemy wygenerować wielkich kosztów, nie mogą to być jakieś 

duże obchody, bo też nie ma takiej potrzeby. Ale myślę, że warto uhonorować 

człowieka, który przecież w tym roku został uhonorowany na międzynarodowej stacji 

kosmicznej, więc warto, żeby wpisać się też w Koninie w te obchody i proszę o taką 

burzę mózgów o to, żebyśmy na przykład we wrześniu mogli zorganizować maraton 

czytania Lema, żeby radni, pan prezydent, osoby znane mniej lub bardziej w Koninie 

wzięły udział w takiej inicjatywie. Proszę o otwartość, dyskusję i nie traktowanie tego 

w  żaden sposób polityczny, bo Lem był wyjątkowo apolitycznym pisarzem, krytykował 
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wszystkich od lewa do prawa. Myślę, że warto zapoznawać się z jego twórczością i ją 

propagować, proszę o taką otwartość i o dyskusję państwa. Dziękuję za udzielenie mi 

głosu i liczę na jakiś odzew ze strony nas wszystkich tutaj obecnych.” 

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

„Jako przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu bardzo się cieszę, że tutaj pan 

radny z taką propozycją wystąpił. Rzeczywiście Stanisław Lem był takim trzeźwym 

obserwatorem wszystkiego co się dzieje, nie tylko literatury i rzeczywiście potrafił 

skrytykować od lewa do prawa i nie patrząc kto jest kim, tylko trzymając się różnego 

typu zasad takich lub innych, nie będziemy tego przeciągać. Ja uważam, że jest to 

bardzo dobra inicjatywa, myślę, że Miasto tutaj na pewno się zaangażuje, twórczości 

pisarza nie trzeba przytaczać. Myślę, że Konin jako miasto też profesora Mieczysława 

Bekkera, szczególnie powinno się właśnie zaangażować w uczczenie pisarza, który 

poświęcił tematyce fantastycznej, tematyce dosłownie kosmicznej swoją twórczość.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Dziękuję panu radnemu za 

inicjatywę, panu przewodniczącemu za poklask tej inicjatywie. Lem kiedyś powiedział, 

że wszystkie rzeczy rozpuszczają się w czasie i że nie ma lepszego rozpuszczalnika, 

zatem nie zwlekając obiecuję państwu, że w krótce podejmę rozmowy na ten temat, 

byśmy we wrześniu mogli rzeczywiście jakoś upamiętnić Stanisława Lema. Dziękuję.” 

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 
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