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BR.0012.4.3.2019 

BR.0012.5.3.2019 

Protokół Nr 4/2019 Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

Protokół Nr 4/2019 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 21 marca 2019 roku 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.30. 

W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

Omówienie materiałów na VI sesję Rady Miasta Konina.  

Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – 

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

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powitał wszystkich uczestniczących 

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

Miasta Konina, do których stanowią komisję wiodącą, a także omówią problem 

podwójnego naboru w 2019 roku do szkół ponadpodstawowych. Materiał ten zostanie 

omówiony przez Tadeusza Bonk – Kierownika Referatu Ogólnego Wydziału Edukacji 

Urzędu Miasta w Rybniku.  

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu udzielił głosu Panu Tadeuszowi Bonk, 

który przedstawił materiał dotyczący podwójnego naboru w 2019 r. Prezentacja do wglądu 

w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie. 

Do prezentacji radni nie mieli pytań. 

Po prezentacji Komisje przystąpiły do omawiania materiałów sesyjnych. 

Pkt 5 Raport z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Konina za 

2018 rok. 

Raport został szczegółowo omówiony przez Kierownika Wydziału Spraw Społecznych 

Jolantę STAWROWSKĄ. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Z raportem możemy się zapoznać indywidualnie i oczywiście za ten raport bardzo 

dziękuję. Jeszcze bardziej dziękuję za podejmowane działania, które niewątpliwie są 

działaniami bardzo potrzebnymi. 
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Jedna może taka uwaga, bo w raporcie pojawia się taka sugestia, że korzystny wpływ na 

sytuację osób w naszym mieście ma wprowadzenie między innymi Konińskiej Karty 3+. 

Myślę, że można byłoby, nie dlatego, żeby uprawiać w tym momencie jakąś politykę, ale 

tak przypuszczam, myślę, że się Pani ze mną zgodzi, że również te programy socjalne, 

które poprawiają sytuację rodzin też mają korzystny wpływ na to, że ta patologia jest 

ograniczana. Niestety ludzka bieda też często ludzi prowadzi na „manowce”.” 

Radny Sławomir LOREK, cytuję: „Ja mam pytanie, bo tutaj Pani kierownik też w tym 

raporcie podkreśliła rolę MONAR-u, który ma swoje prawa. Czy MONAR dalej w Koninie 

będzie funkcjonował, mimo, że przegrał możliwość prowadzenia tego punktu 

konsultacyjnego? Bo on był finansowany z różnych źródeł, tak?” 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Jolanta STAWROWSKA, cytuję: „Tak, ponieważ 

MONAR prowadził również hostel dla osób tych zdrowiejących, które wychodziły 

z uzależnienia, ale to było finansowane z budżetu marszałka. Od nas miał tylko na 

utrzymanie tego punktu, był również w budynku Miasta. Nie możemy przekazać dotacji 

w innej formie, bo te dotacje już dostało Stowarzyszenie ETAP.  

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w listopadzie, po prowizorium budżetowym MONAR 

wystartował po raz kolejny w konkursie. Cały czas pozytywnie oceniam działalność 

MONAR-u, ale myślę, że tutaj troszeczkę zadziałało takie uśpienie czy przyzwyczajenie, 

że ta dotacja zawsze była. Po raz pierwszy się zdarzyło, że pojawił się konkurent, który 

przedstawił naprawdę ciekawą ofertę. Nie mam tutaj tych dokumentów, bo jeżeli kogoś 

z Państwa by to interesowało, to zapraszam do wydziału, pokażemy ofertę, jaką dało 

Stowarzyszenie ETAP, pokażemy ofertę MONAR-u.  

Jeżeli ETAP zrealizuje to, co jest zapisane w ofercie, to naprawdę będzie bardzo dobra 

sprawa, ponieważ tutaj ja wiem doskonale, że MONAR-owi chodziło o ludzi, którzy 

przyzwyczaili się już chodzić do grupy wsparcia, które były w tym punkcie organizowane. 

Ale wiem, że szybko zareagował Pan Pietrow ze Stowarzyszenia ETAP i takie grupy też 

tworzy, tak że nie ma problemu, żeby osoby, które szły do MONAR-u dostały pomoc 

w ETAP-ie. 

Trudno mi powiedzieć, jak to dalej będzie. Ja mam nadzieję, że MONAR przetrwa te kilka 

trudnych miesięcy dla niego, bo jeśli chodzi o kwestie finansowe, to będzie dość trudno. 

Wiem, że tam próbowano, chyba pracują w dużej mierze też w wolontariacie, a później nic 

nie stoi na przeszkodzie, żeby wystartował ponownie w konkursie. Może będzie miał 

jeszcze lepszą ofertę teraz. Im lepsza oferta, tym lepiej dla naszych mieszkańców. Wiem 

to są prawa rynku, w sprawach społecznych jest to dosyć trudne, bo tu są jeszcze inne 

elementy, właśnie przyzwyczajenie do tych opiekunów, do tych terapeutów, ale w tym 

Stowarzyszeniu ETAP na ul. Wiśniowej są to naprawdę dobrzy fachowcy i to 

udokumentowane mają.”  

Radny Sławomir LOREK, cytuję: „Celowo o to pytałem, bo uważam Panie Prezydencie, 

żeby robić wszystko, żeby były te dwa ośrodki. Wiadomo każdy z nich zabiega też o środki 

zewnętrzne, ale to jest z korzyścią dla naszych mieszkańców.  

Jeszcze taki jeden element, dotyczący tego raportu. Też chciałbym, żebyśmy pamiętali 

o tych doświadczeniach konińskiej profilaktyki, o grupie PaT-owskiej. Ona wprawdzie 
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dzisiaj inaczej funkcjonuje, bo to już nie jest program też organizowany przez Komendę 

Główną Policji, ale te pewne elementy są robione w ramach też edukacji teatralnej, 

przedstawień, bo to jest cenne, co zostało u nas na trwałe w Koninie, bo nikt tak nie 

przekona do niesięgania po narkotyk, jak grupa rówieśnicza i myślę, że to powinno 

wybrzmieć dzisiaj na tej komisji, żebyśmy o tych naszych rozwiązaniach pamiętali i też je 

pielęgnowali.” 

 Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Jolanta STAWROWSKA, cytuję: „Pamiętamy 

i dajemy to również głównie w tym programie, który jest, bo tu mówimy o kwestiach 

finansowania, z którego rozdziału rozwiązywanie problemów alkoholowych. Troszeczkę 

mniej PaT dostał w tym roku. My naprawdę staramy się dzielić te pieniądze jak najlepiej. 

Naprawdę sporo pieniędzy pochłaniają te placówki wsparcia dziennego, to jest około 

700.000,00 zł. Ale to nie są pieniądze i tak samo jeśli chodzi o wypoczynek, gdyby było 

jeszcze więcej pieniędzy, to byśmy zrobiły 3 turnusy kolonii. Na przykład kolonie dzielimy, 

że dwie organizacje dają wybór, tak że są to pieniądze z tak zwanego „korkowego”, czyli 

z tych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.” 

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

pewnością dyskusja rzeczywiście bardzo ważna. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden 

element tej naszej dyskusji. Oczywiście taka działalność nie jest tania, bo tak naprawdę 

ona musi być bardzo różnorodna. Prawdę mówiąc to powinno być tyle działań, ile jest 

osób, bo tak naprawdę dobieramy działanie pod człowieka, w związku z tym nie dziwmy 

się, że tych działań jest tutaj całe mnóstwo i w tą stronę oczywiście powinniśmy podążać. 

Efekty są trudne do przewidzenia, nie mniej musimy próbować.” 

Do raportu radni nie mieli innych pytań. 

Członkowie KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH po dyskusji przyjęli raport 

z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Konina za 2018 rok. 

Pkt 6 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 

za 2018 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2019 

rok. 

Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione przez dyrektora MOPR  

Annę KWAŚNIEWSKĄ. 

Radny Sławomir LOREK, cytuję: „Ja tylko dopowiem. Proszę Państwa doceńmy to, że w 

naszym mieście działa tyle środowiskowych domów samopomocy, które są finansowane 

ze środków rządowych i utrzymywanie ich jest na barkach, jest wzmocnieniem jak gdyby 

działań samorządu i to wyróżnia nas na tle innych miast w Wielkopolsce, to są działania 

MOPR-u, ale również działania stowarzyszeń, które zabiegały o te środki. 

Druga sprawa, to co powiedziałem na sesji w lutym. Jesteśmy przed problemem opieki 

nad osobami autystycznymi, które wypadną z racji swojego wieku, czyli ukończą 25 lat 

z systemu edukacji, a tych osób będzie przybywało i mam takie ogromne nadzieje, nie 

wiem, jakie ma Pani dyrektor wiadomości, ale bardzo współpracuje Pani dyrektor z Panią 
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dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo taka nazwa 

jest, tam nie ma jeszcze literki „z”.” 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Są prace 

nad zmianą rozporządzenia dotyczącego typów środowiskowych domów samopomocy. 

Ma powstać typ D, czyli Środowiskowy Dom Samopomocy, skierowany do osób 

z autyzmem i ponieważ wszyscy, póki co mówimy, że jest taka potrzeba, ażeby uzyskać 

środki finansowe, miałam przyjemność uczestniczyć w tworzeniu dwóch tego typu domów 

w Koninie, musi być mocna diagnoza i właśnie przystępujemy jako Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie już do diagnozy, żeby mieć gotowy materiał jak zostanie zmienione 

rozporządzenie, żeby Prezydent Miasta Konina mógł wystąpić o środki finansowe na 

tworzenie kolejnego Środowiskowego Domu Samopomocy.” 

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

na końcu, ponieważ to jest ta komisja, która zajmuje się tymi tematami, chciałem Państwa, 

już rozmawiałem z Panią radną Katarzyną Jaworską wysyłając jej nawet wywiad, jeśli 

mieliście Państwo możliwość przeczytania, jeśli nie, to proszę poszukajcie sobie wywiadu 

z ostatniego weekendu, w którym jest rozmowa dziennikarza z szefem Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bardzo ciekawa rozmowa, mówię tutaj 

też do wszystkich członków komisji, ale też do tych, którzy zasiadają w komisji, która 

decyduje o tym, ile i gdzie w Koninie otwiera się punków z alkoholem, bo to jest 

rzeczywiście rozmowa, która idzie trochę w poprzek naszemu myśleniu. Okazuje się, że 

w Polsce coraz więcej spożywa się alkoholu i to nie programy profilaktyczne, mówiąc 

wprost programy profilaktyczne okazuje się, że nie zmieniają tej sytuacji.  

Chciałbym, żebyście Państwo przeczytali, że to tylko niestety może, ale chyba dobrze, że 

to tylko restrykcja i zakazy sprzedawania alkoholu na stacjach benzynowych, czyli 

dostępność do alkoholu, bardzo ciekawe są tam liczby pokazane, że w Polsce 1 punkt 

alkoholowy przypada na 275 osób, czyli można powiedzieć, że każdy blok ma swój sklep 

alkoholowy. Polecam wywiad z Panem Krzysztofem Brzóską, bo jest rzeczywiście 

ciekawy. Okazuje się, że Francja miała 19 litrów na głowę, teraz jest już poniżej 12, Włosi 

z 16 litrów zeszli na 7 litrów, a my za chwilę wejdziemy na 12 litrów na głowę, czyli 

każdego obywatela powyżej 15 roku życia, a fachowcy, psychologowie społeczni i Ci, 

którzy analizują, socjologowie również mówią, że 12 litrów, to jest ta ilość, że zaczyna się 

proces degeneracji społecznej i chciałbym zachęcić Państwa do przeczytania tego 

wywiadu, bo jest rzeczywiście niezwykle ciekawy.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Myślę, że jesteśmy na początku pewnej dyskusji na temat metod, sposobów ograniczania 

nadużywania alkoholu. Przypomniałem sobie również artykuł z tym, że to są przykłady 

fińskie i mogą nam się wydawać bardzo drastyczne. Nie wiem czy Państwo wiedzieliście, 

tam jest wprowadzona godzina policyjna dla młodzieży poniżej 18 roku życia, po godzinie 

22 młody człowiek nie może chodzić po ulicy. Nam się może wydawać, że są to bardzo 

rygorystyczne zasady, ale się okazało, że zmniejszyło to spożycie alkoholu kilka razy. To 

są ciekawe doświadczenia. Myślę, że tak jak powiedziałem, początek dyskusji, natomiast 

by trzeba przebadać te sytuacje, ponieważ myślę, że jest wiele ciekawych rzeczy, które 
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można byłoby wprowadzić. Pewnie sami tego nie zrobimy, natomiast z pewnością 

potrzebna jest dyskusja taka szersza.” 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Panie prezydencie, ja chciałbym się odnieść między 

innymi do tego, co Pan powiedział przed chwilą, ponieważ jestem członkiem tej komisji. To 

nie jest takie proste, że A to A, B to B. To wcale nie jest takie proste i wcale nie wynika 

z tego, że ilość punktów. My w Koninie naprawdę mamy dobrą ilość punktów, która jest 

poniżej średniej krajowej i nie możemy się tego wstydzić. Natomiast problem tkwi gdzie 

indziej. Problem tkwi chociażby w tym, że dlaczego posłowie nie mogą przegłosować 

ustawy, która mówi, że jest zakaz sprzedawania wódki w butelkach mniejszych niż 0,5 

litra. To jest powód. Zobaczcie Państwo za kioskami, za sklepami, przecież tam nie leżą 

butelki 0,5 l, tylko 100 ml, dziesiątki butelek tak zwanych „małpek”. Dlatego, że nie stać 

niektórych ludzi na to, żeby szedł i kupił 0,5 l i on sobie to 100 ml kupi i pije, to jest jeden 

z powodów. Drugie, proszę Państwa nie oszukujmy się, zobaczcie jakąkolwiek dużą 

imprezę sportową, która odbywa się bez reklamy piwa? Żadna.” 

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

ciekawa dyskusja. Myślę, że będzie trzeba kiedyś poświęcić, może specjalne spotkanie.” 

Zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Ale ja nie 

mówię o samorządzie, chciałem zainteresować Państwa tym problemem ogólnopolskim 

czy ogólnokrajowym, bo to oczywiście, że samorząd sam niczego nie zrobi. Tu Krzysztof 

Brzóska mówi o tym, że reklamy piwa, dostępność małych butelek i że cały czas nam 

rośnie ta dostępność tych punków, to są jak gdyby te czynniki decydujące, ale też 

pokazuje wprost, że wiele programów profilaktycznych finansują koncerny wódczane, co 

w ogóle też jest jakimś kuriozum.  

Natomiast odnosząc się do tego, co powiedział Pan radny, tak ale okazuje się, 

że w Niemczech spada to spożycie alkoholu, a tam na imprezach sportowych można 

spożywać alkohol, więc to chyba nie chodzi o to, czy się reklamuje alkohol czy nie. Chyba 

to gdzie indziej ta granica jest, ale nie chcę rozpoczynać tej dyskusji. Polecam ten wywiad, 

bo jest rzeczywiście ciekawy.” 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Ja tylko chciałem dorzucić taką sugestię, uwagę, 

że niektóre samorządy robią ten trend i od pewnej godziny jest wprowadzony zakaz 

kupowania alkoholi, ograniczone też w zależności od lokalizacji. Taka uwaga, że warto też 

się nad tym zastanowić, czy to też nie jest jakieś rozwiązanie problemu.” 

Członkowie KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH po dyskusji przyjęli 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 

2018 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2019 rok. 

Pkt 7 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 105); 

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

(druk nr 106). 

Projekty uchwał omówił zastępca Skarbnika Miasta Kazimierz LEBIODA. 
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Radna Monika KOSIŃSKA podziękowała za znalezienie środków finansowych na 

wykonanie placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO). 

Radni nie mieli innych pytań.  

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały.  

Pkt 17 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr 

KN-I.4131.1.103.2019.2 z dnia 5 marca 2019 roku (druk nr 101); 

b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta 

Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu (druk nr 

102). 

Projekty uchwał zostały omówione przez zastępcę prezydenta Witolda Nowaka.  

Radni nie mieli pytań.  

Komisje przyjęły informacyjnie ww. projekty uchwał.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

OBRADOM PRZEWODNICZYLI: 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Tomasz Andrzej NOWAK 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Zenon CHOJNACKI 

Protokołowało 

Biuro Rady Miasta 
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