
BR.0012.4.5.2021 

BR.0012.5.4.2021 

BR.0012.6.4.2021 

Protokół Nr 31/2021 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 29/2021 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 29/2021 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2021 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00. 

Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania). Posiedzeniu połączonych komisji 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:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XLI sesję Rady Miasta Konina. 

Pkt 4 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn. „Do odważnych świat należy” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 

Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 

Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(druk nr 550). 

Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, 

cytuję: „Macie oczywiście państwo materiały, macie państwo uzasadnienie. Jest to 

projekt, którego jesteśmy partnerem, miasto Konin łamane na Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Koninie. Jesteśmy partnerem, 

dlatego, że w tym działaniu wniosek złożyło Stowarzyszenie Razem Damy Radę 
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z siedzibą w Koninie. Jest to stowarzyszenie, które wspiera Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, więc czasem jest tak, że my jesteśmy liderem projektu i składamy 

wnioski, bo możemy, czasami oprócz nas występują partnerzy, przyjaciele, ci którzy 

wspierają dane działanie i tak jest w tym przypadku. Macie państwo dokładnie przy 

każdym projekcie rozpisane dofinansowanie, jakie mamy dofinansowanie ze środków 

europejskich, jakie z budżetu państwa, i jaki mamy wkład własny. W tym przypadku 

niepieniężny, bo jest to użyczenie pomieszczeń. 

Natomiast będąc już przy głosie, żeby się dwa razy nie zgłaszać, chciałem 

poinformować, bo tu mieliśmy działanie z poddziałania, 8.1.2. Ale chciałem państwu 

powiedzieć, że w ubiegły czwartek już na 100% zatwierdzono do realizacji projekt, czyli 

pozyskaliśmy kolejne środki unijne z tego działania, czy w ogóle z tego budżetu WRPO 

jedne z ostatnich środków, jakie można pozyskać. Projekt o wartości 1.527.895,35 

złotych - cztery konińskie szkoły ponadpodstawowe, jedna z Kleczewa jako partner, bo 

zaprosiliśmy też do tego działania, jako lider projektu powiat koniński i pozyskaliśmy 

na ten cel prawie bez małych złotówek 1.300.000 złotych. Środki posłużą na 

wyposażenie pracowni mechatronicznej, komputerowej, programowania i grafiki 

cyfrowej, robót wykończeniowych w budownictwie, obrabiarek CNC, pracowni 

gastronomicznej i pracowni graficzno-projektowej. Te działania w będą realizowane 

w szkołach i jednostkach, bo tu tak trzeba powiedzieć, czyli Zespół Szkół Budownictwa 

i Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Zespół Szkół imienia Mikołaja Kopernika, jako ta piąta Szkoła jest szkoła 

z Kleczewa - ona się teraz nazywa Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

w Kleczewie. Tak że tą miłą informacją chciałem zakończyć to moje wystąpienie. 

Oczywiście pewnie na kolejnej sesji państwo też będziecie głosować ten projekt. 

Bardzo się cieszę, że udało nam się z tych ostatnich źródeł, które są w WRPO 2014 - 

2020 pozyskać te środki, bo zawsze wiadomo jak z pieniędzmi na edukację jest, 

a szczególnie na wyposażenie i remonty. Tutaj kolejne pieniądze trafiają do naszego 

budżetu. Dziękuję bardzo.” 

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

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn. „Do odważnych świat należy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 

Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Pkt 10 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 553), 

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

(druk nr 554). 

Projekt uchwały omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Pan 

skarbnik był uprzejmy wspomnieć o druku numer 552 nad którym będziemy 

dyskutować i który będziemy przyjmować jutro. Skoro mamy tutaj pana prezesa 

Lorka, prezesa MPEC, co prawda kwestia ta dotyczy roku 2022/2023 niemniej zostało o 

tym już wcześniej wspomniane i jeśli jest pan prezes, to ja bym poprosił ewentualnie, 

żeby pan prezes możliwie najprościej wyjaśnił nam, za co będziemy płacić? Czyli 

mówiąc krótko zakres prac, jak najkrócej sposób finansowania, pewnego rodzaju 

profil finansowy tego przedsięwzięcia. Wiem, że w uzasadnieniu tam jest bardzo 

szczegółowo podane, ale gdyby tak te dwie rzeczy zebrać, czyli mówiąc krótko 

finansowanie i finansowanie czego? Co za to będziemy mieć? Dziękuję uprzejmie. Jeśli 

pan prezes byłby gotów odpowiedzieć na to pytanie będę wdzięczny.” 

Odpowiedzi udzielił prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sławomir 

LOREK, cytuję: „Wczoraj tak jak pan przewodniczący Zenon Chojnacki powiedział 

Komisja Infrastruktury i Komisja Finansów w sposób tutaj precyzyjny dyskutowała 

o projekcie uchwały numer 552, który będzie jutro podczas obrad sesji głosowany. 

Natomiast w telegraficznym skrócie chciałem państwu tylko powiedzieć trochę 

o historii, czyli przypomnę w 2012 roku został złożony wniosek, jeżeli chodzi o odwiert 

GT – 1. Z narodowego funduszu zostały pozyskane środki na ten odwiert. Wartość tej 

inwestycji to była ponad 15 milionów złotych i wtedy ten odwiert GT - 1 był 

finansowany w połowie z dotacji narodowego funduszu i w połowie ze środków 

własnych, czyli były to środki miasta Konin. Jak państwo wiecie całe przedsięwzięcie 

zostało zakończone i rozliczone w roku 2016. Wiercenia były zakończone w marcu 

2015, był to odwiert badawczy, od tego czasu, kiedy widzieliśmy, jakie parametry ma 

woda znajdująca się na głębokości ponad 2600 metrów były rozpoczęte prace nad 

przygotowaniem koncepcji, później projektem ciepłowni geotermalnej. Ja już tylko 

państwu powiem, że ostatni konkurs, w którym spółka MPEC Konin uczestniczyła, to 

był konkurs w roku 2019, był to konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak państwo wiecie rozstrzygnięcie tego konkursu 

trochę trwało, ale uzyskaliśmy wkład funduszu i tutaj środki unijne powyżej 24 

milionów złotych na tą inwestycję, jak również uzyskaliśmy pożyczkę 15 milionów 

złotych. To przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę budynku ciepłowni, budowę 

w pobliżu tego budynku ciepłowni zbiornika o pojemności 2000 metrów³ zostanie 
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wykonane otwór kierunkowych GT-3 wraz z rurociągiem łączącym z ciepłownią i 

będzie również przyłącze ciepłownicze do planowanej właśnie tej ciepłowni od 

istniejącej magistrali, która biegnie wzdłuż Trasy Warszawskiej. Spółka MPEC Konin 

uzyskując te środki ogłosiła przetarg, ten przetarg niestety został unieważniony, on był 

w dwóch częściach. Jedna część dotyczyła wybudowania budynku wraz z 

infrastrukturą, druga część dotyczyła odwiertu. W pierwszej części mieliśmy trzy 

oferty, ale z racji tego, że nie dostrzegliśmy w zakresie odwiertu ten przetarg został 

w całości unieważniony. Jedną z przyczyn, że żadne firmy wiertnicze nie składały oferty 

był dosyć precyzyjnie określony sposób użycia rur w zakresie tego odwiertu, który jest 

odwiertem po „esce”, tak że to jest odwiert kierunkowy. Nie ukrywam to nas też jak 

gdyby zmusiło, ale z drugiej strony przygotowaliśmy dodatek do projektu, ten dodatek 

został formalnie zatwierdzony w lutym przez geologa wojewódzkiego i ogłosiliśmy 

drugi przetarg. Przetarg był ogłoszony w tym samym zakresie, czyli budowa budynku 

wraz z infrastrukturą, ale jednocześnie i odwiert zatłaczający GT-3, aktualnie 

konsorcjum złożyło nam ofertę. Nie ukrywam, że przygotowując założenia tego 

przetargu, ja przypomnę, najpierw bazowaliśmy na kosztorysach z roku 2019, one 

oczywiście modyfikowane w roku 2020. Natomiast dzisiaj jesteśmy na etapie 

rozstrzygnięcia tego przetargu, co do ważności oferty jesteśmy w czasie procesu, ale 

nie mamy pełnego finansowania, stąd spółka zwróciła się do pana prezydenta 

8 kwietnia, kiedy widzieliśmy, że to oferta spełnia warunki o możliwość wsparcia 

finansowego. Dlaczego rok 2022 i 2023? Jak państwo wiecie, w pierwszym modelu 

finansowania też się zwracaliśmy do samorządu miasta Konina, ale przy dyskusjach 

tworzenia budżetu ten temat został odłożony. Dzisiaj natomiast pan prezydent 

pozytywnie rozpatrzył wniosek, czyli finansowanie 2022, 2023, jeżeli w środę ten nasz 

wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radę, to praktycznie będziemy mogli 

zakończyć proces przetargu i ruszyć z budową. Założenia są takie, że ta instalacja 

geotermalna powstanie do końca grudnia 2022 roku, formalne rozliczenie tego 

wniosku i tych dotacji, które otrzymaliśmy to jest pierwszy kwartał 2023, stąd mając 

ten model finansowania mogliśmy tutaj zaproponować tą pomoc w zakresie roku 

2022 i roku 2023. Równocześnie prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem 

i tutaj chcę państwu radnym powiedzieć, mówiłem o tym wczoraj, bardzo zależy nam 

wszystkim, a żeby ta ciepłownia geotermalna już od pierwszej dekady powstała, jak nie 

teraz to, kiedy. I myślę, że państwo sobie z tego zdają sprawę, że to są też 

zaangażowane bardzo duże środki, które pochodzą tego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Również prowadzimy rozmowy o innym modelu 

finansowania uwzględniającym aktualne ceny. Tak naprawdę mamy w tym modelu, 

ten wzrost jest tylko o około 8% w stosunku do tego, co zakładaliśmy w roku 2019 

i troszeczkę zmodyfikować w roku 2020. I mogę państwu z całą odpowiedzialnością 
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powiedzieć, że robienie kolejnego przetargu w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie 

ceny, a jakie są sytuacje na rynku w zakresie budownictwa, myślę, że państwo sami 

śledzicie i dlatego bardzo by nam zależało, ażeby uzyskać to wsparcie miasta 

i jednocześnie wybudować ciepłowni geotermalnej w mieście Konin.” 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Proszę państwa, a ja przypominam sobie, jak w 

2015 roku, zresztą pan przewodniczący Zenon Chojnacki też tam był wtedy z nami, 

robiliśmy sobie zdjęcia, jak się cieszyliśmy z tego, że zakończony został pierwszy 

odwiert. Myśleliśmy, że nasza droga do marzeń, droga do szczęścia dla miasta Konina 

jest krótka, prosta i łatwa. Okazało się, że nie tak do końca jest, ponieważ to, co dla 

nas jest dobre się okazało również złem a to dlatego, że duże zasolenie wody, jaki 

i wysoka temperatura spowodowały, że minister Ochrony Środowiska nie wyraził 

zgody, żeby ta woda, która jest wydobywana tym jednym odwiertem była wylewana, 

tak w skrócie mówiąc na powierzchnię ziemi, bo doprowadziłoby to, że cały ten obszar 

stałby się pustynią. W związku z tym dość długo czekaliśmy na pieniądze, na drugi 

odwiert, na ciepłownię, ja już nie będę teraz szukał przyczyny tak długiego czekania. 

Najważniejsze to, że wreszcie dostaliśmy te pieniądze. Proszę państwa w stosunku do 

tak powiedział pan prezes Lorek w stosunku do 2019 roku jest to wzrost o 8% tej ceny 

przetargowej. Ja chcę przypomnieć, że ostatnie przetargi jak się dowiadywałem, to 

średnia cena w stosunku do dwóch lat do tyłu, to jest około 15%. Czyli i tak to trzeba 

przyznać, że został dobrze wynegocjowany ten przetarg, tym bardziej, że to nie jest 

zwykła budowla, tylko tak, jak w przypadku odwiertu jest to specjalistyczna praca, jak 

i ciepłownia również nie jest zwykłym budynkiem mieszkalnym. 

Proszę państwa, dlatego bardzo apeluję o to, żebyśmy po tych 6 latach oczekiwania 

ruszyli z pracami, bo to jest w tej chwili największa szansa Konina na to, żebyśmy 

zaistnieli nie tylko w Wielkopolsce, nie tylko gdzieś tu w naszym obszarze, ale na 

terenie całej Polski. Mamy znakomitą wodę, którą trzeba wykorzystać, mamy 

znakomite umiejscowienie środek Polski i naprawdę nie zostało nam nic innego, jak 

zagłosować, żeby dołożyć te pieniądze, żeby nie stracić kolejnej szansy i żeby się 

realizowało jak najszybciej, życzyć MPEC, prezesowi, załodze, jak najszybszej realizacji 

tego przedsięwzięcia. Dlatego bardzo proszę wszystkich, wszystkie koleżanki i kolegów 

radnych o to, żebyśmy przegłosowali i pozytywnie się odnieść do tego przedsięwzięcia. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Ja ze swojej strony również muszę powiedzieć, że popieram ten wniosek. To jest 

ważna sprawa, zresztą, jeżeli już powiedzieliśmy A, musimy powiedzieć B i będzie to 

bardzo ważna inwestycja.” 

Radni nie mieli innych pytań. 
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Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiał. 

Pkt 14 - Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Koninie za 2020 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie 

realizowanych zadań na 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Oczywiście my tutaj pochylamy się nad dokumentem, za którym tak naprawdę stoi 

wiele historii ludzkich i dlatego on jest o tyle ważny. My często po macoszemu 

traktujemy te dokumenty, a jest tam, jak już powiedziałem zawarta pomoc, jaką 

miasto świadczy na rzecz różnych środowisk i to jest oczywiście pomoc bardzo 

szeroka, bardzo złożona, generalnie taką działalność można byłoby podzielić tak 

naprawdę na takie dwa etapy, bo ten dokument sam w sobie jest też tak podzielony, 

czyli mówi krótko, co wydarzyło się w 2020 roku, czyli jest to takie sensu stricte 

sprawozdanie z działalności, a z drugiej strony jest również informacja o potrzebach 

na 2021. Ta informacja o potrzebach pojawia się dopiero na stronie 64, jeśli dobrze 

pamiętam, w związku z tym te proporcje są właściwe, czyli wykazanie się działalnością 

zajmuje 63 strony, a dopiero na 64 jest mowa o potrzebach, tak pół żartem pół serio. 

I tutaj jak wspomniałem te działania mają z tego, co wyczytałem takie podwójne 

znaczenie, bo to są działania, które podejmować trzeba szybko, czyli to są interwencje 

w konkretnych przypadkach i to są również takie działania długofalowe. 

A ja korzystając z obecności pani dyrektor, chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo żeśmy 

tutaj prowadzili taką rozmowę telefoniczną, oczywiście związaną z działalności 

i komisji rodziny, ale również z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, bo 

pojawiło się takie nowe przedsięwzięcie pod tytułem asystent osoby 

niepełnosprawnej. Troszeczkę temat znam, natomiast myślę, żeby też pani dyrektor 

mogła zapoznać przede wszystkim członków komisji rodziny z tym nowym 

przedsięwzięciem, możliwie krótko. Dziękuję.” 

Odpowiedzi udzieliła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata 

RYCHLIŃSKA, cytuję: „Tak, jak pan przewodniczący Zenon Chojnacki powiedział, to 

jest nowe zadanie, które zaczęliśmy realizować w 2020 roku - asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej, który został współfinansowany ze środków ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Celem tego programu było przede wszystkim zapewnienie 

osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym wsparcia 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Wsparciem 9 asystentów zostało objętych 20 osób z niepełnosprawnością. 

Realizowaliśmy ten program od stycznia do grudnia, po raz kolejny przystąpiliśmy do 
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projektu tego na 2021 rok, staraliśmy się o środki i mamy nadzieję, bo informację już 

mamy, że otrzymaliśmy tutaj akurat ponad pół miliona złotych. W 2020 roku kwota, 

jaką otrzymaliśmy na realizację tego programu, to była kwota 199.351,53 złotych. Na 

ten rok jest zaplanowana kwota ponad pół miliona złotych, chcemy objąć szerszą 

grupę osób z niepełnosprawnością, jeszcze raz taką jak w 2020 roku. Dziękuję bardzo.” 

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

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

Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2020 rok oraz informacja o potrzebach 

w zakresie realizowanych zadań na 2021 rok. 

Pkt 15 - Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Pomoc społeczna jest takim przedsięwzięciem, które zajmuje pokaźne miejsce 

w naszym budżecie, bo tak naprawdę mówimy o wydatkach przekraczających 

160 milionów. Tutaj warto zauważyć, w tym dokumencie jest ta informacja, że nastąpił 

tutaj dość duży wzrost wydatków związanych właśnie z tą działalnością społeczną, to 

jest wzrosty prawie 22 miliony, to jest około 16%. Tutaj najważniejszą pozycję zajmuje 

oczywiście program „500 +”, na który wydajemy przeszło 63,5 miliona złotych, fundusz 

alimentacyjny, świadczenia rodzinne, to jest prawie 38 milionów złotych i pomoc 

społeczna. Tak, że mówimy tutaj o dużych pieniądzach, mówimy też o dużej 

działalności, cóż takie czasy i pojawia się potrzeba i wobec tej potrzeby instytucje 

gminne muszą zająć właściwą postawę i tutaj korzystając z okazji chciałbym 

podziękować szczególnie tym osobom, które naprawdę z sercem podchodzą do 

tematu i angażują się w pracę na rzecz osób potrzebujących. Tyle z mojej strony, 

dziękuję.” 

Do oceny radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

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

Społecznych pozytywnie zaopiniowała ocenę zasobów pomocy społecznej. 
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Pkt 16 Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta 

Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

za rok 2020. 

Sprawozdanie omówił kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz 

JĘDRZEJCZAK, cytuję: „W raporcie, który państwu przedkładamy staramy się pokazać 

jak co roku działania dotyczące współpracy samorządu miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi i myślę, że w sposób taki graficzny często opiera się o porównania 

z latami poprzednimi, pokazujemy państwu, co wydarzyło się w roku 2020. Co ważne, 

że będziecie mogli państwo zobaczyć progres w tej współpracy na przestrzeni 

ostatnich 5 lat. Kwoty, które przeznaczyliśmy, jako samorząd na tą współpracę wzrosły 

o prawie 2,5 miliona złotych w roku ubiegłym, mimo, że już wiedzieliśmy o pandemii, 

samorząd i państwo też zdecydowaliście o tym, aby tych pieniędzy, które były 

przeznaczone na wsparcie działań społecznych, społeczeństwa obywatelskiego nie 

zmniejszać. I co ważne udało się w większości te pieniądze wykorzystać. Mieliśmy, co 

prawda niewielkie zwroty około 300.000,00 złotych, ale wynikały one właśnie głównie 

z ograniczeń wynikających z pandemii tego, że nie można było organizować spotkań, 

wyjazdów młodzieży na wakacje, wczasów niepełnosprawnych i stąd kilka organizacji 

zwracało nam środki. Natomiast to, co chciałbym jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi 

o ilość działań, które były w tamtym roku realizowane mimo tak trudnej sytuacji 

utrzymaliśmy ten poziom, który był w roku też 2019 przed pandemią tak, jak 

powiedziałem środki nawet większe zostały przekazane organizacją ma oczywiście 

związek z tym, że udało nam się jako miastu pozyskać i pieniądze na wsparcie 

z zewnątrz, mamy środki pochodzące też ze środków województwa, które 

przekazujemy czy dystrybuujemy dla organizacji. 

Chciałem na koniec dodać, że jeżeli chodzi o to, co dzieje się w roku 2021, mimo że to 

już nie dotyczy tego sprawozdania podtrzymujemy wsparcie dla organizacji, 

podtrzymujemy pomoc podobnie, jak w przypadku wsparcia dla biznesu, tutaj do 

organizacji pozarządowych jest ten sam pakiet pomocowy świadczony przez urząd. 

Natomiast, jeżeli chodzi o środki finansowe jesteśmy przynajmniej na tym samym 

poziomie jak w roku 2020, więc tutaj nie ma tak często i w naszym kraju pojawiającej 

się sytuacji, gdzie organizacje pozarządowe wskazywałyby o to, żeby to wsparcie 

utrzymywać czy przynajmniej go nie redukować. Nasze miasto jest tutaj pod 

względem takim modelowym przykładem dobrego i wywarzonego wsparcia, które 

przekazujemy właśnie dla trzeciego sektora.” 

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z realizacji Programu 

Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za rok 2020. 

Sprawy bieżące. 

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

zapomniałem mówiąc o tamtej informacji, zapomniałem państwu dodać, że jeśli 

chodzi o edukację złożyliśmy także dwa projekty w funduszach norweskich, w dwóch 

komponentach zobaczymy czy tam nam uda się pozyskać środki. To są działania, które 

są w stu procentach finansowane, one oczywiście nie są tak inwestycyjne jak te, 

o których wspomniałem, ale mam nadzieję, że i w tych funduszach norweskich 

z programu edukacja uda nam się sięgnąć po środki. Jeśli państwo macie pytania 

jakiekolwiek dotyczące edukacji, kultury i sportu to jestem oczywiście do dyspozycji. 

Dziękuję bardzo.” 

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

„Proszę państwa ja mam taką nietypową sprawę, postaram się streścić. Ponieważ 

jesteśmy tutaj na posiedzeniu połączonych komisji, jedna z nich Komisja 

Praworządności opiniuje nazewnictwo na terenie miasta, ale komisja, której ja 

przewodniczę jest Komisja Edukacji, Kultury i Sportu i tak się składa, że w ostatnim 

czasie złożyłem 4 projekty uchwał dotyczące nazewnictwa, ale to są takie postacie 

historyczne zasłużone dla Konina i chciałbym państwu kilka słów, korzystając z takiego 

szerokiego grona tutaj przestawić, bo myślę, że jako radni powinniśmy troszeczkę 

więcej wiedzieć. Tylko powiem o postaciach, nie będę mówił o lokalizacjach. Pierwsza 

osoba, to znany nam już król Przemysł II, który w 1283 roku dał naszemu miastu 

prawa miejskie na prawie niemieckim, oczywiście Konin istniał już wcześniej, ale 

w 1283 roku Przemysł II nadał nam prawa miejskie. Prawa miejskie, które docelowo 

spowodowały, że jesteśmy dzisiaj w miejscu, w jakim jesteśmy, że jesteśmy radnymi, 

bo to był początek rady miejskiej. 

Druga postać, którą zgłosiłem, bo pierwsza to król być może najważniejsze, ale druga 

postać to jest prezydent Polski, to jest prezydent Polski Gabriel Narutowicz, który 

dotychczas nie został w Koninie uczczony. Postać bardzo ciekawa, a jednocześnie 

postać tragiczna, to był wybitny naukowiec profesor Politechniki, działał w Szwajcarii 

i na zachodzie Europy, był hydrotechnikiem, elektrykiem. Zaprojektował, brał udział 

w budowie dużej ilości zapór elektrowni wodnych na zachodzie Europy, a po 
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odzyskaniu przez Polskę niepodległości mógł już przyjechać do Polski i został 

zaangażowany na stanowiskach ministerialnych, a w 1922 roku Zgromadzenie 

Narodowe, bo tak wybierano prezydenta wybrało go prezydentem Rzeczpospolitej. 

Niestety jak pewnie państwo wiecie z historii został po niedługim czasie zastrzelony 

przez Eligiusza Niewiadomskiego i tutaj jest ciekawostka – artystę, który między 

innymi wykonał witraże i malowidła u nas w Farze, więc prezydent Gabriel Narutowicz. 

Trzecia kandydatura na patronów, to jest kandydatura powiedzmy że zbiorowa. 

Państwo wiecie, że teraz remontujemy, jako miasto dom Zemełki. Otóż w domu 

Zemełki od 1866 roku mieściło się konińskie gimnazjum, czyli szkoła średnia - licea 

wprowadzono dopiero później w latach 30 były gimnazja i licea. Więc to była nasza 

szkoła średnia i w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1919 roku w Koninie i konińskie 

WKU zbierało tutaj ochotników, kandydatów do udziału w bitwie, bo jak wiemy 

byliśmy zaatakowani przez Rosję sowiecką i wtedy w wielu częściach kraju tak się 

stało, ale akurat u nas w Koninie było to takie ciekawe, że cała szkoła męska, bo to 

było gimnazjum męskie wraz z nauczycielami wyruszyli na front, gdzie jeden z nich 

zginął w bitwie pod Oranami i tutaj nawet w domu Zemełki była jego tablica taka 

pamiątkowa, którą w lipcu 1921 roku odsłonił uroczyście marszałek Piłsudski. I w tym 

roku mamy właśnie rocznicę tych wydarzeń, to się wszystko odbyło z wielką pompą na 

mieście potężna msza na Wale Tarejwy, przy tym krzyżu, który tam stoi, wspaniała 

defilada ulicami miasta, odsłonięcie tej tablicy, jednocześnie uczczenie też ojca 

Maksymiliana Tarejwy, bo jeszcze wtedy była pamięć o powstańcach Styczniowych 

bardzo żywa. Tak że ciekawe wydarzenia i mówię taki ewenement, to jest 96 uczniów 

z Konina, którzy poszli na front, jeden z nauczycieli dostał krzyż Walecznych, jeden 

z uczniów gimnazjalistów zginął i to by było rondo Konińskich Ochotników 1920 roku. 

Czwarta kandydatura to jest kandydatura pani Janiny Komornickiej. Może państwo 

kiedyś o niej słyszeli, ona była dotychczas znana w Koninie, jako twórczyni 

i nauczycielka pensji żeńskie, dla dziewcząt w Koninie, a później założycielka 

i nauczycielka Szkoły Handlowej w Koninie. Więc warto tutaj o tej postaci trochę 

szerzej powiedzieć, ponieważ nie chciałbym tutaj, żeby państwo to odebrali jakoś źle, 

ale po sprawie Marii Dulębianki, jak państwo wiecie ja argumentowałem, że to osoba, 

która nie była związana z Koninem. Rozpoczęliśmy poszukiwania kobiety, która byłaby 

niemniej zasłużona dla nas, spraw kobiecych i znaleźliśmy naszą konińską 

emancypantką. Pani Janina Komornicka tu już powiem może bliżej jej życiorys. 

Urodziła się w Kaliszu 11.10.1881 roku. Janina Honorata Placyda Komornicka, od 1884 

roku wraz z rodzicami osiada w Koninie, z którym pozostaje związana do 1918 roku. 

Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie w 1899 roku wraca do Konina. W 1902 roku 

zakłada II klasową szkołę dla dziewcząt (pensję żeńską), w której uczy wspólnie m.in. 

ze Stefanią Łucją Esse. Jednocześnie prowadzi tajne nauczanie języka polskiego 
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i historii Polski, zakazanych przez rosyjskiego zaborcę. W 1907 roku w miejsce 

konińskiego progimnazjum powstaje męska Szkoła Handlowa. Janina Komornicka 

organizuje Szkołę Handlową żeńską, w której także uczy m.in. Stefania Łucja Esse. 

W 1918 roku opuszcza Konin i podejmuje pracę zawodową jako nauczycielka 

i urzędnik oświatowy różnych szczebli, a także działaczka społeczna, w kolejnych 

miastach – związana z Białymstokiem, Lublinem i Warszawą. 

W latach 1919 - 1926 pracuje w Białymstoku, m.in. jako nauczycielka w Państwowym 

Gimnazjum Żeńskim, a od 1922 roku jako samodzielny referent ds. Oświaty 

Pozaszkolnej w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku. Współorganizatorka 

i Przewodnicząca Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich. 

W ramach Uniwersytetu Powszechnego prowadziła wykłady z języka polskiego 

i historii. Była też publicystką i korespondentką lokalnych gazet. 

W Lublinie pnie się po szczeblach kariery. Jest członkiem Komisji Zarządu Głównego 

Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Lublinie, Przewodniczącą Sekcji 

Oświaty Pozaszkolnej przy Komisji Zarządu Głównego Polskiego Nauczycielstwa Szkół 

Powszechnych w Lublinie. Okręgowym Wizytatorem Szkół Okręgu II w Kuratorium 

Okręgu Szkolnego w Lublinie, następnie Naczelnikiem Wydziału Szkół Powszechnych 

tegoż Kuratorium. W 1936 roku tymczasowo na stanowisku naczelnika Wydziału 

Szkolnictwa przy lubelskim Magistracie.  

Inicjatorka i organizatorka pierwszej w Lublinie biblioteki pedagogicznej – Centralnej 

Biblioteki Pedagogicznej przy lubelskim Kuratorium Oświaty (1927), którą przez 3 lata 

nieodpłatnie prowadziła.  

Była w ścisłym gronie inicjatorów powstania Powszechnego Uniwersytetu 

Regionalnego im. Stefana Żeromskiego w Lublinie, a także lubelskiego oddziału 

Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.  

Przewodnicząca Wojewódzkiego Oddziału Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w 

Lublinie, a po jego rozłamie w 1935 roku członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Samopomoc Społeczna Kobiet w Warszawie i sekretarz tego stowarzyszenia. Od 

czasów gimnazjalnych głęboko zaangażowana w działania niepodległościowe tajnych 

stowarzyszeń patriotycznych Związku Młodzieży Polskiej: gimnazjalnego „Przyszłość” 

(„PET”), a następnie akademickiego „ZET”.  

Członkini elitarnego Związku Patriotycznego utworzonego przez najwyższe szczeble 

starszyzny „ZET-u”, a także członkini Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej 

(członkini Związku Seniorów ZPMD)). Reprezentowała umiarkowane skrzydło tych 

organizacji, popierające politykę Józefa Piłsudskiego. 
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Radna Rady Miasta Lublina w latach 1929 – 1939 wybierana z list Bezpartyjnego Bloku 

Współpracy z Rządem. Przewodnicząca Klubu Bezpartyjnego Bloku Pracy 

Gospodarczej. 

Podczas okupacji niemieckiej 1939 – 1945 zaangażowana w działalność Polskiego 

Państwa Podziemnego w ramach współpracującego z Armią Krajową Związku 

Syndykalistów Polskich - tajne nauczanie oraz kolportaż prasy podziemnej. Działa 

także w Bratniej Pomocy Więziennej organizując paczki dla więźniów. Dochodzi do 

stanowiska setnika, była też członkiem Rady Naczelnej i Rady Programowej ZSP. 

W trakcie kolportażu prasy ulega wypadkowi i traci rękę. Mimo kalectwa i podeszłego 

wieku nie wycofuje się z walki. Po wybuchu Powstania Warszawskiego odcięta od 

macierzystego oddziału, który walczy na Starówce (104 Kompania ZSP), pozostaje w 

Śródmieściu. Po upadku Starówki, zostaje członkiem Egzekutywy Syndykalistycznego 

Porozumienia Powstańczego powstałego w Śródmieściu, służąc w stopniu 

podporucznika w szeregach nowopowstałej Brygady Syndykalistycznej. Po upadku 

Powstania Warszawskiego trafia do Pruszkowa, a następnie do Tarnowa, by po 

zakończeniu II Wojny Światowej powrócić do Warszawy, gdzie rozpoczyna pracę 

w szkolnictwie. Niestety ciężka choroba szybko kończy jej pełne poświęceń życie. 

W dniu 11.04.1947 roku Janina Komornicka umiera na raka wątroby. Pochowana na 

Powązkach Wojskowych w Warszawie. Najważniejsze odznaczenia: Krzyż 

Niepodległości, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Walecznych. 

Proszę państwa postać naprawdę wspaniała, i ja znałem tę postać właśnie z tego, że 

ona zakładała u nas pensje żeńską i uczyła. Ja zwróciłem się do pana Piotra 

Rybczyńskiego z archiwum konińskiego i pan Piotr zaczął badania swoim torem, ja 

zacząłem swoim, obaj byliśmy zaskoczeni, jak bardzo ta postać jest dla nas, dla Konina 

nieodkryta i jak bardzo dobrze zapisała się w dziejach całej Polski, bo przypomnę 

przeszła z Konina, który się okazał dla niej być może można, to powiedzieć wprost za 

ciasny, przeszła do większego wielokrotnie Białegostoku, a następnie do jeszcze 

większego Lublina i skończyła w Warszawie, cały czas jeszcze ucząc po całych tych 

swoich perypetiach. I zgłosiłem też jej kandydaturę, jako jedną właśnie z takich postaci 

wartą uczczenia. Więc z tego, co wiem to rozmawiałem z panem prezydentem mamy 

w Koninie 7 obiektów, które nie mają jeszcze żadnych propozycji nazewniczych. Ja 

tutaj zgłosiłem te cztery, ale myślę, że to są takie postacie czy z pierwszych stron gazet, 

czy jak to się mówi z najwyższej naszej historycznej półki związanej z historią Polski, 

jak również właśnie te dwie też związane tutaj tak lokalnie bardzo z nami. Myślę, że to 

jest dla państwa też ciekawe i dziękuję w takim razie za uwagę. Chciałem właśnie 

państwa zapoznać z tymi kandydaturami, więc dziękuję, że państwo wysłuchali, bo 

widzę że wszyscy państwo zostali.”  
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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 


