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Protokół Nr 7/2019 Komisji Edukacji Kultury i Sportu, 

Protokół Nr 7/2019 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 7/2019 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 roku 

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

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00. 

W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

1. Omówienie materiałów na IX 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 Jacek Kubiak – zastępca przewodniczącego 

Komisji Praworządności. 

Przewodniczący Rodziny i Spraw Społecznych powitał wszystkich uczestniczących 

w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty porządku obrad IX Sesji Rady 

Miasta Konina, do których stanowią komisję wiodącą. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 1. 

Pkt. 5 Projekty uchwał w sprawie: 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2018 rok (druk nr 

166); 

b) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina z tytułu wykonania 

budżetu Miasta Konina za 2018 rok (druk nr 167). 

Do projektu uchwały - druk nr 166 radni nie mieli pytań. 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

7 głosami „za”. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

8 głosami „za” 

Komisja Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami „za”. 
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Pkt. 6 Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów pn.:  

a) „Kreatywna edukacja” w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 169); 

b) „Poczuj siłę do działania” w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 170); 

c) „Bawiąc się poznaję świat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (druk nr 171). 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie 

8 głosami „za”. 

Pkt. 8 Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 172); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 

(druk nr 173). 

Projekty uchwał omówiła kierownik Wydziału Budżetu Olga SKRZYPSKA.  

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. projekty uchwał.  

Pkt. 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Konina (druk nr 162). 

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

„Chciałem zapytać, czy w punkcie 1 mamy określone, że mieszkańcy Konina, więc 

chciałbym się zapytać, czy nie powinniśmy tu wprowadzić definicji mieszkańca Konina, bo 

to ostatnio mocno wybrzmiewało przy KBO i może to w przyszłości rodzic pewne 

problemy, bo analogicznie ktoś się powoła precedensowo do KBO, że tam taka jest 

uznana definicja mieszkańca, dlatego chciałbym, żebyśmy określili tam definicje 

mieszkańca.” 

Zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Odniosę się do zapytania 

Pana radnego. Ono wynika z uzasadnienia, właściwie wprost my tu mówimy, dlaczego te 

zmiany wprowadzamy w tej uchwale, która funkcjonowała od 2012 roku, właśnie 

w związku z tymi głosami, między innymi takimi, jak Pan radny podniósł. My nie mamy 

ustawowej definicji mieszkańca. Opieramy się na tych dokumentach, aktach prawnych, 

które cytujemy tutaj w uzasadnieniu, a ponieważ nie mamy, to my też nie możemy 

wprowadzić. Jeżeli nie ma ustawowego, to nie będziemy sami wymyślać ustawowej 

definicji mieszkańca, bo to zostanie nam od razu podważone, więc opieramy się na aktach 

prawnych, na Konstytucji, na kodeksie cywilnym i z tego wnioskujemy te zmiany, które 

chcemy wprowadzić do uchwały. To nie jest tylko nasz problem, to jest problem 

wszystkich miast, samorządów w Polsce, problem z określeniem definicji mieszkańca. 

Mam nadzieję, że w prawie się to w końcu pojawi.” 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „W 

takiej ekstremalnej sytuacji będzie mogło być tak, że ktoś mieszkający 20 km od Konina 

będzie mógł zgłosić takie coś, bo powie, że pracuje w Koninie i zbierze sobie 100 

podpisów osób wokół Konina, ponieważ pracują w Koninie i będzie przeprowadzał 

konsultacje w Koninie. Uważam, że powinien być wpisany zapis o zameldowaniu 

w Koninie i wiele samorządów przy różnego typu uchwałach ma takie zapisy 

konkretyzujące. Jeżeli ktoś będzie chciał to podważyć, ktoś kto nie jest z Konina, to wtedy 

mu powiemy, że nie jest z Konina i to by w pewnym sensie rozwiązywało temat.” 

Zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Nie mam takich 

kompetencji, żeby podważać radców prawnych ani zapisów, które znajdują się w kodeksie 

cywilnym i Konstytucji, dlatego przedstawiamy Państwu taką uchwałę zmieniającą, 

w oparciu o te dokumenty i akty prawne z podpisem Pana radcy prawnego. Nie mamy jako 

miasto i samorząd takich kompetencji do tego, żeby wprowadzać definicję mieszkańca.”  

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

„Przypomnę, że sprawa jest teraz w sądzie, jeśli chodzi o definicję mieszkańca, więc jeżeli 

nasza definicja mieszkańca będzie nieprawidłowa, to ją poprawimy jeżeli ktoś ją 

zakwestionuje. Ja nie widzę tutaj żadnego problemu. W sprawie KBO mamy sprawę 

w sądzie i zobaczymy, jak ona się rozstrzygnie. Dlaczego nie możemy zrobić uchwały po 

„konińsku”.” 

Zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Podtrzymuję swoje słowa. 

Nasze stanowisko jest takie. Jeżeli Pan ma taką definicję, proszę ja wprowadzić i możecie 

Państwo ją głosować. Ja mówię tylko, jakie stanowisko mamy w tej sprawie.” 

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

takim razie trzeba poczekać na rozstrzygniecie sądowe, to wtedy będziemy musieli to 

zmienić i określić dokładnie.” 

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

uspokajającym punktem jest punkt 2, że trzeba podać imię, nazwisko i adres 

zamieszkania i wychodząc naprzeciw jednej i drugiej opcji, w momencie, kiedy to 

rozstrzygnięcie sądowe nastąpi, myślę, że w każdym momencie możemy taki zapis 

uściślający pojęcie mieszkańca do uchwały wprowadzić. Póki co myślę, że rzeczywiście 

nic więcej na ten dzień zrobić nie możemy, bo nie ma sztywnej definicji tego pojęcia.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 

Komisja Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami „za”. 

Pkt. 11 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych 

w Koninie poprzez zmianę siedziby (druk nr 157). 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

8 głosami „za”. 
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Pkt. 12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 673 Rady Miasta Konina 

z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych 

opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Konin (druk nr 158). 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

8 głosami „za”. 

Pkt. 13 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Konin (druk nr 159). 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

8 głosami „za”. 

Pkt. 14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie 

(druk nr 161). 

Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK. 

Dyrektor Żłobka Miejskiego Magdalena RABIKOWSKA, cytuję: „Obłożenie jest 100%, 

frekwencja 52%. Dużo dzieci choruje i tak, jak Pan prezydent wspomniał, nie wiem jak to 

tłumaczyć, dużo dzieci jest odbieranych po obiedzie, czyli przed godz. 12. Na takich 

zasadach działa klub dziecięcy nie żłobek. U nas płacimy pracownikom wszystkim za 

gotowość, czyli 8 godzin dziennie wszyscy pracownicy są, kuchnia działa. Uważam, że te 

dzieci wtedy powinny chodzić do klubu nie do żłobka. Kolejkę mamy olbrzymią, ponad 120 

wniosków na samej ul. Sosnowej, a przyjmiemy tylko 60 dzieci maksymalnie.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Dziękuję za te wyjaśnienia, być może jest gro osób, żeby zastanowić się nad innymi 

formami opieki nad dziećmi, które nie potrzebują tak rozbudowanej opieki, tak jak Pani 

mówi, że te dzieci często zabierane są po kilku godzinach przed godziną 12, to można 

wyciągnąć wniosek, że ten żłobek traktowany jest na zasadzie takiej rezerwy, takiego 

klubu.” 

Dyrektor Żłobka Miejskiego Magdalena RABIKOWSKA, cytuję: „Chciałam jedną rzecz 

nadmienić, że ci rodzice, którzy przyprowadzają codziennie dziecko na 8 h na tej opłacie 

zyskają, nie jakąś wielką kwotę, ale zyskają.” 
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Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuje: „Może 

to będzie szansa, żeby ulżyć doli osób pracujących w przedszkolach, myślę tu o wsparciu 

finansowym, mówiąc wprost o chociażby lekkich podwyżkach, bo wiemy, że nie są te 

dochody osób pracujących w żłobkach i przedszkolach zbyt wysokie.” 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

7 głosami „za”. 

Pkt. 20 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Koninie 

(druk nr 175). 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

Komisja Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami „za”. 

Ad. 2.  

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

pytanie do Pana prezydenta, ponieważ w marcu 2019 roku odbyły się w Koninie 

mistrzostwa Polski juniorów w boksie. My jako Konin zdobyliśmy na tych mistrzostwach 

jeden złoty medal, jeden srebrny i dwa brązowe. Finansowanie mistrzostw wyglądało tak, 

że miasto obiecało partycypację w określonej kwocie, w każdym razie do dnia dzisiejszego 

nie ma 16 tys. zł. Ja miałem potwierdzenie w marcu, że te pieniądze się znajdą. Jest 18 

czerwca, pieniędzy ani widu ani słychu, z klubem nikt się nie kontaktuje, trenerzy będą 

pewnie musieli wziąć prywatne kredyty, żeby koszty pokryć, więc mam pytanie do Pana 

prezydenta, nie wyciągałem tego tematu od razu, bo nie chciałem być posądzony 

o złośliwość, a to są pewne zobowiązania, więc też nie chciałbym tego poruszać na sesji, 

tym bardziej, że będzie to sesja absolutoryjna, a wszystko miało być pod kontrolą. 

Chciałbym poprosić o wyjaśnienia, czy tą sprawę zażegnamy, bo ja usprawiedliwiałem 

i uspokajałem, że te pieniądze się jednak znajdą, ale za chwilę będą wakacje i może być 

z tym różnie, a mówię, były to najtańsze mistrzostwa Polski juniorów, jakie zostały 

dotychczas w Polsce zorganizowane i z pełnym sukcesem organizacyjnym, sportowym, 

więc warto byłoby temu klubowi wyrównać ich koszty tym bardziej, że było to obiecane.” 

Zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „W całości mogę 

przygotować tą odpowiedź na piśmie, bo dzisiaj tylko kilka wyjaśnień. Czy były to 

najtańsze mistrzostwa Polski zorganizowane do tej pory to ja nie wiem. Takich informacji 

nie mam, bo nie weryfikowałem tego nigdzie, więc trudno mi się do tego odnosić czy były 

najtańsze. Chcieliśmy je zorganizować czy współorganizować. Poprosiliśmy klub 

o przedstawienie kosztów i pewną pomoc w różny sposób dopuszczony prawem i naszymi 

możliwościami finansowymi udzielaliśmy, natomiast chciałbym, żeby kierownik Sękowski 

kilka słów na ten temat powiedział.” 

Kierownik Wydziału Kultury i Sportu Tomasz SĘKOWSKI, cytuję: „Rzeczywiście nie 

wszystkie z tych możliwych środków, które były wcześniej przyobiecane dla klubu, były 

możliwe do przekazania zaraz w pierwszym okresie już przy organizacji mistrzostw. 

Jesteśmy cały czas w kontakcie z trenerem Goińskim i jesteśmy w trakcie ustaleń jeszcze 

jednego wydarzenia, które miałoby się odbyć 7 lipca przy okazji święta boksu 
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i wypromowania po części naszego, może przyszłego olimpijczyka, syna trenera 

Goińskiego, który ma duże szanse na to, żeby brać udział w walkach eliminacyjnych i to 

byłby dobry przyczynek do tego, żeby uzupełnić te środki, których nie udało nam się 

w pierwszym terminie przekazać klubowi na organizację poprzedniej imprezy.” 

Zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Dodam tylko, że to, co 

zadeklarowaliśmy, postaramy się z tego wywiązać, natomiast na ten moment nie mamy 

ani prawnej możliwości ani finansowej możliwości. Szukamy tych możliwości, żeby klub 

nie pozostał poszkodowany po tej naszej obietnicy.” 

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

„Właśnie to tak trochę wygląda, że jedne mistrzostwa nie do końca rozliczone finansowo, 

ale będziemy robić następną imprezę. Ja wiem, że są możliwości, żeby tę kwotę jakoś 

wyrównać i zrekompensować klubowi, a rzeczywiście po Igorze Jakubowskim, który dzisiaj 

został gwiazdą Big Brother, a był wicemistrzem Europy i mistrzem Unii Europejskiej, 

będziemy mieć młodszego Goińskiego, który przygotowuje się do mistrzostw Europy. To 

są osoby, które sławią Konin, bo to już są bardzo poważne sukcesy, nie tylko 

ogólnopolskie, ale też właśnie na wyższych poziomach i tak, jak nie trzeba przedstawiać 

Medyka Konin, tak Zagłębia Konin też nie trzeba przedstawiać. To jest klub, który cały 

czas gwarantuje wysokie wyniki i taki klub trzeba wspierać i szanować.” 

Radny S. LOREK, cytuję: „Pan przewodniczący wywołał ten temat i jest to w luźnej 

dyskusji, to ja mimo wszystko chciałbym, żebyśmy jednak wprowadzili pewne 

uporządkowanie. Jeżeli ktoś decyduje się na organizowanie tego typu imprezy, to tworzy 

budżet. Jeżeli tworzy budżet, to wie i mówię to w takim moim doświadczeniu z lat 

wcześniejszych, to wie, jakie są zasady finansowania sportu w naszym mieście, jak 

również tworząc budżet i dostając całą infrastrukturę za free, bo to nie jest tak, że między 

innymi ring został zakupiony itd. W ubiegłym roku się odbyły akurat igrzyska młodzieży, 

gdzie właśnie ta dyscyplina była bardzo mocno promowana i tutaj klub wykazał się, tak jak 

szermierka, jako super organizator i ta współpraca wyglądała bardzo dobrze. 

Chcę, żebyśmy sobie twardo powiedzieli na komisji, że jeżeli w danym momencie ten 

budżet się nie spina, to zanim czegoś się klub będzie podejmował, to albo ma budżet 

spięty albo dobiera pewne wydatki do możliwości, które są, bo nie chciałbym bardzo, żeby 

po dzisiejszej komisji było takie zdanie, z jednej strony organizując w ubiegłym roku te 

igrzyska ogólnopolskie w dwóch dyscyplinach, bo to najpierw miała być szermierka, potem 

się okazuje, że w Wielkopolsce nie miał kto zorganizować boksu i nasz klub koniński się 

tego podjął i również w ubiegłym roku staraliśmy się jako samorząd miasta, mówię tutaj 

w liczbie mnogiej ale pilotowałem te sprawy, zrobić wszystko, żeby tych pieniędzy z jednej 

strony jak najwięcej zostało na infrastrukturę stąd radni wiecie, jakie zostały podejmowane 

decyzje finansowe dotyczące remontu i doposażenia klubu w pewne dodatkowe rzeczy. 

Chciałbym, żeby nie było takiego zdania, bo ja też współuczestniczyłem w pewnych 

sprawach, dotyczących tej imprezy i Pan trener Goiński wiedział, że jest w stanie uzyskać 

takie środki a nie większe, tak, że mimo wszystko bardzo bym prosił, żeby przekaz był 

jasny. Tworząc budżet, podejmując się pewnych zobowiązań, bo tak naprawdę, to zawsze 

będziemy mieć taką sytuację, że będzie albo budżet na wyrost albo za późno była 

decyzja, bo przecież przy konstruowaniu budżetu można było tą imprezę wpisać do 
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budżetu, a przypomnę, że budżet jest tworzony we wrześniu. Pytanie takie czy klub 

wiedział we wrześniu, że będzie organizował, jeżeli nie to musiał się liczyć z tym, że jeżeli 

się czegoś podjął, to też po stronie klubu jest pewne spięcie budżetu, bo jeżeli my 

będziemy dzisiaj każdą imprezę ogólnopolską, Wielkopolską w ramach działalności 

klubów sportowych analizować jako radni, to chyba też nie jest to nasza rola. To są 

dyscypliny, które w ubiegłym roku pokazały super organizację, tym bardziej tak jak 

powiedziałem, nie było chętnych w Wielkopolsce, żeby zorganizować igrzyska młodzieży, 

bo nie tylko w Koninie trenowany jest boks. Mało tego jedna z dyscyplin, która była na 

igrzyskach, była wyprowadzona z województwa Wielkopolskiego, bo też nie udało się 

znaleźć organizatora, który by to organizował.  

Uważam, że ale konstrukcja budżetu powinna być taka, że przy organizacji takich imprez, 

to też są imprezy często zlecone przez federację też trzeba zrobić wszystko, żeby nie tyle 

klub zarabiał w sensie finansowym, jeżeli mógłby zarobić byłoby dobrze, a jeżeli nie jest 

w stanie zarobić, to żeby się wzbogacił o bazę swoją czy sprzęt. Tak to było w przypadku 

igrzysk, tak że niedobrze jest, że teraz jest taki wydźwięk, że coś zostało obiecane i tak 

zostało zrobione ale nie można doprowadzić do sytuacji, że ktoś podejmuje zobowiązania, 

a te zobowiązania nie do końca da się spiąć, bo my też jesteśmy ograniczeni pewnymi 

ograniczeniami, jest forma konkursu, są przydzielane środki. Nie ma takiej puli, która 

byłaby w gestii prezydenta czy rady miasta, bo mamy takie, a nie inne możliwości 

budżetowe.” 

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

„Zgadzam się, co do zasad budżetowania, ale pewne imprezy pojawiają się ad hoc 

i czasami to jest też okazja, bo to jest w pewnym sensie promocja dla miasta. Oczywiście 

obciążenie dla klubu, wiadomo, że federacje nie zawsze chcą partycypować w takim 

zakresie, jakim my jako miasto byśmy chcieli, ale jeżeli my jako miasto zapewniamy klub, 

że damy, to damy. Są pewne rzeczy honorowe i musimy pewne rzeczy utrzymywać. Nie 

możemy zmieniać takich rzecz, jeżeli klub ma obiecane, stają na głowie, zawodnicy 

trenują, zdobywają medale nie możemy im powiedzieć sorry, ale wasi trenerzy dali ciała 

w momencie, kiedy się organizowali i są na minusie 16 tys. zł. Tak to wybrzmiało.  

Chodzi o to, że jeżeli były te mistrzostwa i w pewnym momencie poszło zobowiązanie, że 

zapewnimy im te pieniądze, ja nie będę wnikał jak te pieniądze się miały pojawić, może nie 

trzeba tego rozgrzebywać do kości, ale one miały się pojawić, to osoby, które dały to 

słowo, powinny stanąć na głowie i ten temat zamknąć, a w przyszłości określać to trochę 

inaczej albo wcześniej uzgadniać to z osobami, które miałyby partycypować w tych 

kosztach. Nie można tego robić klubowi, bo klub nie jest od polityki i martwienia się, kiedy 

machina rusza i mistrzostwa są organizowane. Mieli zapewnienie, że te pieniądze, które 

będą im brakowały będą i dlatego się odzywam, bo chciałbym, żeby ta sprawa została 

rozwiązana, bo być może w innych klubach też to się może pojawiać i to są takie zgrzyty, 

które później odbierają zawodnikom chęć trenowania a trenerom chęć uczenia.” 

Radny J. KUBIAK cytuję: „A może sponsorów znajdziemy w tych vip-ach, którzy się 

pięknie fotografowali z tymi zawodnikami?” 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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