
BR.0012.4.2.2022 

BR.0012.5.2.2022 

BR.0012.6.2.2022 

Protokół Nr 40/2022 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 38/2022 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 38/2022 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 17 lutego 2022 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 16.40. 

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 12 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Nieobecni radni: Krystian Majewski, Monika Kosińska. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

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

2. Sprawy bieżące. 

Pkt 4 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 727); 

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

2025 (druk nr 728). 

Projekty uchwał omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Radni nie mieli pytań. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 
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Pkt 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” za 2021 rok. 

Sprawozdanie omówiła kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN , cytuję: 

„Co roku do 10 lutego Prezydent Miasta Konina sporządza sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w naszym 

przypadku przez Miasto Konin. W tym roku po raz kolejny we wszystkich stopniach 

awansu czyli na poziomie nauczyciela stażysty, kontraktowanego, mianowanego 

i dyplomowanego osiągnęliśmy wynagrodzenia i nie było potrzeby wypłaty dodatku 

uzupełniającego.” 

Do sprawozdania radni nie mieli pytań.  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła do wiadomości sprawozdanie 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” 

za 2021 rok. 

Pkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 118 Rady 

Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Konin oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 

1 września 2019 roku (druk nr 723). 

Projekt uchwały omówiła kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: 

„Uchwała wprowadza zmiany w granicach obwodów od 1 września 2022 roku. Wiąże 

to się z nadaniem nazw nowo powstałym ulicom, a także zmiany obwodów Szkoły 

Podstawowej nr 8 i 7. Te nowo powstałe ulice dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1, 3, 4 9, 

12 i 15. Także będą one już wprowadzone do rekrutacji do szkół podstawowych 

i w takiej formie te obwody będą funkcjonowały od 1 września tego roku. Uchwała 

w takim brzmieniu i obwody w takiej formie uzyskały pozytywną opinię 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.” 

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

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

przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 

24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
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podstawowych prowadzonych przez Miasto Konin oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

Pkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi 

na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WOOS.4021.56.2021.MKSW 

z dnia 31 stycznia 2022 roku (druk nr 722). 

Projekt uchwały omówiła kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: 

„W tamtym roku 27 stycznia podjęta była uchwała w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie, które wchodzi w skład Zespołu Szkół 

Technicznych w Koninie. 15 lutego ubiegłego roku Prezydent Miasta Konina zwrócił się 

do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. 

Otrzymaliśmy 18 marca opinię negatywną, z którą się nie zgodziliśmy i 29 marca roku 

ubiegłego zostało wniesione zażalenie na postanowienie Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty do Ministra Edukacji i Nauki. Tak naprawdę procedura trwa już ponad rok 

i w tej chwili wniesienie skargi dotyczy elementów związanych z kodeksem 

postępowania administracyjnego, dotyczy różnic w kwestii list uczniów pełnoletnich 

i rodziców, którzy byli powiadamiani w trakcie trwającej wtedy procedury 

likwidacyjnej, a także dotyczy procedury przeniesienia kształcenia w niektórych 

zawodach i przekształcenia równolegle z Zespołem Szkół Technicznym Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jest to takie administracyjne zakończenie 

procedury związanej z likwidacją Technikum nr 5.” 

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

W głosowaniu: 9 radnych „za”, 4 „przeciw”, O „wstrzymujących się” od głosowania – 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła projekt uchwały w sprawie wniesienia 

skargi na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-

WOOS.4021.56.2021.MKSW z dnia 31 stycznia 2022 roku. 

Pkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu 

osłonowego „Korpus wsparcia seniorów na rok 2022” (druk nr 718). 

Projekt uchwały omówiła dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „Program 

Korpus wsparcia seniorów na rok 2022 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają 

przed nami zachodzące procesy demograficzne w zakresie wsparcia działań na rzecz 

seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, a także ze względu 

na utrzymujący się stan epidemii.  
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Celem programu jest przede wszystkim zapewnienie możliwości samodzielnego 

funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania, jak również zaświadczenie 

usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie miasta oraz poprawa 

bezpieczeństwa osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. 

Jest to nowa forma wsparcia. Adresatami programu są mieszkańcy miasta Konina -

seniorzy w wieku 65 lat i więcej mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem 

ze względu na stan zdrowia, na niepełnosprawność, prowadzący samodzielne 

gospodarstwo domowe. W ramach tego programu będą realizowane jakby dwa 

moduły. Moduł 1 to przede wszystkim zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat 

i więcej przez świadczenie usług wynikających z potrzeb przede wszystkim wsparcie 

w czynnościach dnia codziennego np. robienie zakupów czy też zakupów dotyczących 

lekarstw. Moduł drugi tak jak wcześniej powiedziałam, jest to nowa forma wsparcia - 

poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 

dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do opieki na odległość tzw. opaskę 

bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Systemy te będą wyposażone w różne 

funkcje np. przycisk bezpieczeństwa sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia 

opaski lokalizator GPS czy funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe jak 

puls czy saturacja. Opaska będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu, co 

zapewni poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi ale także rodzinie i usługi te 

w ramach tego programu Korpusu wsparcia seniorów będą bezpłatne dla 

mieszkańców miasta. Myślę, że przyjęcie uchwały, ponieważ tak naprawdę 

przystąpienie do tego programu korpusu wsparcia, to gmina ma obowiązek 

opracowania programu osłonowego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej. 

Środki, które zostaną przyznane gminie będą pochodzić z funduszu przeciwdziałania 

COVID-19, czyli finansowane zupełnie ze środków zewnętrznych.” 

Głos zabrał przewodniczący komisji Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Pewnie wszyscy 

zgodzimy się z tym, że tego rodzaju programów będzie coraz więcej, powinno być 

coraz więcej, ponieważ jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej starzejącym się i ta 

opieka będzie nam zwyczajnie potrzebna. Ja się cieszę, że taki program jest i mam 

nadzieję, że za tym programem pójdą jeszcze inne. Zabieram głos, bo być może 

udałoby się nam dzisiaj przynajmniej w przybliżonym zakresie określić skalę tego 

przedsięwzięcia. Nie będę pytał o liczbę, bo przypuszczam, że osoby, które ukończyły 

65 rok życia będą zgłaszać takie zapotrzebowanie, będą zgłaszać się do stosownego 

miejsca, żeby taką opaskę otrzymać, żeby w jakiś sposób zalogować się do całego 

systemu, by te osoby były w ten sposób zaopiekowane. Być może pani dyrektor ma 

taką wiedzę i jest w stanie już dzisiaj w pewnym sensie prognozować skalę tego 

przedsięwzięcia, jeśli chodzi o naszą gminę. My wiemy, że ten program jest bardzo 
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potrzebny, jesteśmy społeczeństwem bardzo schorowanym. Ja nie mówię o samym 

COVID-19, bo kiedy przeglądałem statystyki, które pojawiają się, jeśli chodzi o stan 

zdrowia naszego społeczeństwa, sprawdzałem jeszcze z okresu przed COVID-19. 

W Polsce 30% i więcej umiera na 100 tys. mieszkańców niż np. w takiej Hiszpanii. 1002 

osoby, to jest średnia europejska, natomiast u nas 1200 osób na 100 tys. mieszkańcy, 

a w Hiszpanii 800 osób na 100 tys. mieszkańców, więc różnice są, dlatego takie 

programy są jak najbardziej nam potrzebne. A wracając do pytania, czy jesteśmy 

w stanie dzisiaj określić skalę tego przedsięwzięcia, jeśli chodzi o nasz rejon, czyli 

naszą gminę. Być może za wcześnie to pytanie stawiam, a być może nie.” 

Głos zabrała radna Emilia WASIELEWSKA, cytuję: „Jedno z pytań pan Chojnacki już 

zadał, natomiast ja jeszcze też chciałam uzupełnić o kolejne pytanie, jak będzie 

wyglądała rekrutacja i jak będziemy docierać do seniorów, którzy tak naprawdę nie 

korzystają z niczyjej pomocy, a zdecydowanie kwalifikują się do projektu.” 

Głos zabrała radna Monika KOSIŃSKA, cytuję: „Moje pytanie dotyczy tego, kto będzie 

realizował ten projekt, bo rozumiem, że ktoś będzie musiał prowadzić rekrutację ale 

ktoś będzie musiał tą całodobową pieczę nad seniorami w programie sprawować, 

zatem moje pytanie, kto dokładnie będzie się tym programem zajmować w mieście 

Koninie.” 

Odpowiadając dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „Jeżeli chodzi 

o rekrutację, to na stronie zarówno Urzędu Miejskiego jak i MOPR opracowaliśmy taką 

informację i prosiliśmy o zgłaszanie się osobiste, telefoniczne czy seniorzy czy osoby 

z rodziny do MOPR w Koninie. Podaliśmy stronę zarówno e-mail, jak i numery 

telefonów pod które osoby już mogą się zgłaszać i powiem tak, mamy cztery 

zgłoszenia takie indywidualne z miasta. To najczęściej rodziny dzwoniły czyli dzieci 

osób starszych lub też dostaliśmy listownie informację, żeby objąć danego seniora 

wsparciem przede wszystkim o opaskę bezpieczeństwa. Będziemy my jako pracownicy 

MOPR, przede wszystkim pracownicy socjalni rekrutować, ponieważ większość osób 

starszych nie samodzielnych, korzystają z różnych form wsparcia i tutaj np. aktualnie 

157 osób objętych jest usługami opiekuńczymi, w tym 25 osób typowo samotnych, 

niemających najbliższej rodziny, natomiast w ramach specjalistycznych usług 

opiekuńczych mamy 42 osoby, gdzie 8 osób jest samotnych, też nieposiadających 

najbliższej rodziny. 

Jeżeli chodzi o opaskę bezpieczeństwa, to będzie polegało na tym, że my zrobimy 

zgodnie z prawem zamówień publicznych rozeznanie rynku, już zanim się ogłosił 

program, to różne firmy z całej Polski przysyłały do nas ofertę miedzy innym 

z Warszawy, Szczecina, Łodzi czyli to będzie polegało na tym, że dana osoba jak 
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dostanie taką opaskę bezpieczeństwa, oczywiście zakupioną wtedy od danej firmy, to 

będzie się łączyła z centrum monitoringu, bo oprócz zakupu opaski, to będzie również 

koszt obsługi tego całego programu, tego monitoringu czyli taki abonament, tak że 

takie informacje mamy przynajmniej od tych firm, jak to będzie mniej więcej 

wyglądało. Co miesiąc, to już też mamy informację, co miesiąc będziemy otrzymywać 

taki wykaz czy rzeczywiście któryś z seniorów skorzystał z tej opaski, czy trzeba było 

jakąś pomoc udzielić, bo będzie się wtedy dany ratownik, który będzie zatrudniony 

przez firmę, będzie prowadził wywiad środowiskowy w czym tak naprawdę może 

pomóc. Jeżeli będzie wymagało to wezwania również pogotowia ratunkowego, to ta 

sobą będzie już wtedy bezpośrednio, która przyjemnie zgłoszenie będzie realizowała.” 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 11 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

przyjęła 

Pkt 10 Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Konina (druk nr 720). 

Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał 

OBLIZAJEK, cytuję: „Projekt tej uchwały, uchwały podobnej treści przyjmujemy co rok. 

Wynika to z obowiązków ciążących na mieście, a wynikających z ustawy o ochranie 

zwierząt. Zgodnie z ustawą zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz 

wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Wypełniając ten obowiązek zgodnie z 

ustawą rada miasta musi corocznie do dnia 31 marca przyjąć uchwałą program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten 

opisuje wszystkie działania, jakie miasto wykonuje realizując nałożony na nie 

obowiązek właśnie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ustawa określa nam osiem 

takich obligatoryjnych obszarów działania w zakresie opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami. W Koninie realizujemy nawet więcej, bo podejmujemy dziesięć takich 

działań. Zostały opisane w § 5 naszej uchwały, ja teraz krótko je omówię. W zakresie 

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zapewniamy 

to w schronisku prowadzonym przez Towarzystwo opieki nad zwierzętami w Polsce 

oddział w Koninie na ul. Gajowej 7. Do schroniska przyjmowane są wszystkie 

bezdomne zwierzęta, gdzieś właśnie odłowione z terenu miasta Konina. W zakresie 

drugiego zadania sprawujemy opiekę nad kotami wolnożyjącymi w tym dokarmiamy 

je. Tą opiekę w roku 2022 sprawować będzie TOZ w Koninie.  Z TOZ w Koninie została 
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podpisana umowa w ramach KBO w Koninie właśnie na opiekę nad kotami 

wolnożyjącymi na terenie miasta Konina.  

Kolejnym zadaniem w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest ich 

odławianie z terenu miasta Konina. Realizuje to także konińskie schronisko dla 

zwierząt między innymi przy pomocy naszej Straży Miejskiej. W zakresie ograniczania 

populacji bezdomnych zwierząt wszystkie psy, które są przyjęte do schroniska, których 

właścicieli się nie odnajdzie, one są poddawane obligatoryjnej sterylizacji i kastracji. 

Kolejnym zdaniem jest poszukiwanie bezdomnych zwierząt. Nasze schronisko dla 

bezdomnych zwierząt ma bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi właśnie o poszukiwanie 

właścicieli. Po pierwsze ze względu na to, że każdy pies, który jest gdzieś przyjęty do 

schroniska, on jest czipowany czyli gdy zostanie adoptowany i się zgubi łatwo jest 

znaleźć jego właściciela a także poprzez kanał facebook. Ci właściciele dosyć szybko 

odnajdują swoich pupili. Usypianie ślepych miotów, to także jest zadanie realizowane 

przez TOZ. W zakresie znalezionych na terenie Konina zwierząt gospodarskich, bo 

takie się trafiają lub zwierząt dzikich zajmuje się tym PGKiM w Koninie na podstawie 

umowy jaką posiada z wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Całodobową opiekę 

weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych 

realizuje także TOZ. Na stronie TOZ jest telefon awaryjny jakby jakiś mieszkaniec 

zauważył ranne zwierzę może zadzwonić do schroniska, pracownicy schroniska 

podejmą interwencję. 

Kolejnym działaniem to już takim naszym dodatkowym, które nie wynika z ustawy 

o ochronie zwierząt jest edukacja mieszkańców Konina w zakresie opieki nad 

zwierzętami. Realizuje to TOZ poprzez właśnie swoje kanały kontaktu ale także 

poprzez spotkania, które odbywają się w TOZ. Tam przyjeżdżają szkoły, zwierzęta są 

wirtualnie adoptowane. Miasto Konin te działania robi poprzez współprace z 

zarządcami, właścicielami nieruchomości różnych na terenie miasta Konina w celu 

udostepnienia różnego rodzaju pomieszczeń czy to piwnicznych czy tez innych 

nieużywanych, w celu sprawowania opieki nad zwierzętami przez wolontariuszy tutaj 

głównie chodzi o te koty wolnożyjące w sezonie zimowym i kolejne takie zadanie 

nieobligatoryjne które my robimy to jest to to co wspominałem wcześniej czyli 

elektroniczne znakowanie i chipowanie psów w schronisku aby gdy taki pupil się 

zagubi mógł być łatwo odnaleziony. W 2020 roku na te zadania wynikające z programu 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowaliśmy prawie 811 tys. zł. Na samo 

prowadzenie schroniska wydamy 520 tys. zł. Opiekę nad kotami wolnożyjącymi to jest 

zadanie finansowane z KBO 99 tys. zł. Usuwanie tych znalezionych gdzieś w Koninie 

takich chodzących wolno zwierząt gospodarskich czy zwierząt dzikich 98.892 zł. Na 
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chipowanie i kastrację psów dla mieszkańców Konina działanie realizowane w ramach 

KBO 99 tys. zł.” 

Głos zabrała radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „ja chciałam się zapytać w jaki sposób 

jest realizowana ta opieka nad zwierzętami bezdomnymi ponieważ np. na ul. 

Kolejowej jest kilka takich ognisk zwierząt bezdomnych, wiem że jedna pani z u. 

Górniczej chodzi dwa razy dziennie jest bezradna, co ona może zrobić w tej sytuacji 

żeby ja odciążyć. Również z własnego doświadczenia wiem, że koty nie mogą być 

wpuszczane do klatek kiedy było zimno i w jaki sposób my to rozwiązujemy i czy jest 

na to jakiś pomysł, żeby właśnie ta opieka mogła trochę inaczej wyglądać?” 

Odpowiadając kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał OBLIZAJEK, cytuję: 

„Jeśli jest jakiś wolontariusz który potrzebuje w tym zakresie pomocy, proszę o kontakt 

ze schroniskiem dla zwierząt. Ta pomoc może być różna i jeśli rzeczywiście okaże się, 

że te psy nie mają właściciela, to one mogą być gdzieś umieszczone w schronisku, 

żeby ewentualnie tego wolontariusza odciążyć. Jeśli ten wolontariusz jest związany 

z tymi psami i wyznaczył dla nich jakieś miejsce, w którym te psy się gromadzą i nie 

zagrażają mieszkańcom Konina czyli nie są agresywne, są opanowane i potem 

wolontariusz nad nimi panuje, to schronisko może tutaj pomóc w ten sposób, że 

można ze schroniska odebrać karmę dla takich zwierząt. Tutaj schronisko z wieloma 

wolontariuszami współpracuje w tym zakresie, wiele osób przychodzi po te karmę, 

a gdy sobie już nie dają rady, to ten pies jest gdzieś tam do schroniska zabierany, jest 

pomoc w jego adopcji. Mogą państwo wejść na facebook naszego schroniska, tam 

schronisko współpracuje z takimi bardzo profesjonalnymi fotografami, którzy robią te 

sesje zdjęciowe i te pieski bardzo szybko trafiają do nowych właścicieli. 

Jeśli chodzi o koty wolno żyjące, to są takie koty, które są naturalnie w środowisku, 

występują w środowisku miejskim i tutaj też ta pomoc jest w zakresie ich dokarmiania. 

Zgadza się, że do klatek nikt ich nie wpuści, bo zwierzęta mają zarówno swoich 

zwolenników i przeciwników. Takie zwierzę, ono nie rozumie, że w tej klatce się nie 

można załatwić itd. Dlatego tym kotom wolnożyjącym są często udostępniane jakieś 

piwnice, często jest udostępniane jakieś miejsce w ciepliku. Ci wolontariusze, którzy 

gdzieś tam tymi kotami się zajmują mają już te miejsca gdzieś zdiagnozowane, 

przyjazne dla kotów. Często sami gdzieś czy z pomocą schroniska wybierają takie 

miejsca gdzieś na obrzeżach miasta na terenach mniej zamieszkałych, tak więc jeśli 

rzeczywiście jest jakiś problem, którego schronisko nie widzi, a które gdzieś pani widzi, 

gdzieś występuje tak jak pani wspomniała na ul. Górniczej i jeżeli ten wolontariusz 

sobie nie radzi, to jak najbardziej zachęcam do kontaktu ze schroniskiem i ta pomoc 

zostanie udzielona.” 
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Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chce tylko przypomnieć, 

że koty wolnożyjące są bardzo ważne ponieważ przeciętnie jeden szczur przypada na 

jednego mieszkańca i to jest minimum więc te koty rozprawiają się ze szkodnikami.” 

Głos zabrała radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Dziękuję za tę wypowiedź i tych 

punktów w których się gromadzą koty jest trochę więcej, bo ta pani zgłaszała się do 

mnie z kilkoma więc ja jej powiem o tym, a czy my również możemy się zajmować 

kotami bezdomnymi znajdującymi się na terenie lasy ślesińskiego czy już nie? Czy 

tylko gmina Ślesin się zajmuje tymi kotami i je sterylizuje i tam są duże problemy i ta 

opieka jest nieskuteczna.” 

Odpowiadając kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał OBLIZAJEK, cytuję: 

„Ustawa nakłada obowiązek na każdą gminę. My wypełniamy ten obowiązek dla 

terenu miasta Konina. Jeśli te zwierzęta bezdomne występują na terenie gminy Ślesin, 

to gmina ma również obowiązek uchwalenia takiego programu nad zwierzętami 

bezdomnymi i ma obowiązek się niemi zająć, czyli tutaj jeśli są bezdomne zwierzęta i 

one są na terenie gminy Ślesin, to należałoby się zgłosić do urzędu gminy w Ślesinie.” 

Głos zabrała radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Ja myślałam o takiej sytuacji, kiedy 

gmina nie jest w stanie, bo tam ze względów finansowych, ale teraz rozumiem, że 

miasto Konin nie pomaga w takich sytuacjach.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja ze swojej strony mogę 

powiedzieć tyle, że każda gmina jest zobowiązana, każda gmina ma fundusze i każda 

gmina się powinna z tych rzeczy wywiązywać. Nie ma takiej sytuacji że dana gmina nie 

ma pieniędzy na taki program. Jeżeli nie ma, to niech ściągnie z czegoś innego. Nami 

w Koninie nikt się nie przejmuje czy mamy czy nie mamy. My swoje zobowiązania 

wykonujemy, wiemy jak było wcześniej ze schroniskiem dla zwierząt i współpracy 

z pozostałymi gminami. My jesteśmy gminą Konin, zajmujemy się gminą Konin, 

a rzeczywiście zwierzęta potrzebują pomocy i tutaj panią radną Musiał popieram ale 

pan kierownik Oblizajek nie może inaczej powiedzieć, bo my jesteśmy gminą Konin 

i realizujemy zadania na terenie swojej gminy.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Zadanie to jest na teren miasta Konina. 

Pamiętam jak żeśmy pomagali klasztorowi w Bieniszewie, ile potem było problemów 

bo nie jest zbudowany na terenie miasta. Są pewne zadania dla każdej gminie i tak, jak 

pan powiedział, wszyscy musimy się wywiązywać. Ja widzę, że na terenie Konina jest 

bardzo dużo budek dla kotów dzikich także jest opieka i żebyśmy nie przesadzili, żeby 

nie była większa niż nad dziećmi.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W głosowaniu 4 radnych „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” od głosowania – 

Komisja Praworządności przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Konina. 

Pkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Miasta Konina (druk nr 729). 

Projekt uchwały omówił pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Michał LEWICKI, cytuję: „W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 

17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych ustawodawca wymusza na 

gminie co dwa lata wprowadzenie nowej uchwały dotyczącej wysokości ekwiwalentu 

wypłacanego dla strażaków ochotników z jednostek ochotniczych straży pożarnych na 

terenie gminy. Tym samym do 30 czerwca jesteśmy zobowiązani wprowadzić nową 

uchwałę gminy. Ta uchwała ma być też wprowadzana co dwa lata.” 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 5 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Miasta Konina. 
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2. Sprawy bieżące 

Przewodniczący komisji, cytuję: „Prośba, która wpłynęła wczoraj, jest to pismo 

użytkowników basenu krytego przy ul. Szymanowskiego 5 na Zatorzu i to jest do 

ponownego rozpatrzenia, gdzie może ja państwu przeczytam, bo to jest krótki tekst: 

„My niżej podpisani użytkownicy basenu przy ul. Szymanowskiego w Koninie 

stanowczo protestujemy na zapowiedzianą kolejną zmianę otwarcia rannego ww. 

basenu. Prosimy, aby otwarcie basenu pozostało jak dotychczas tj. od godz. 6.30 

również w sobotę, a jest od 8. Zmiana godzin otwarcia utrudni bardzo wielu 

użytkownikom korzystanie z niego, a być może będziemy musieli zrezygnować 

z przyjemności uprawiania sportu na tym obiekcie. Podpisały się 102 osoby. Prosiłbym 

o wyjaśnienie tej sytuacji, jak sprawa wygląda przez panią dyrektor MOSiR Ewę 

Kulczyńską.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Zanim oddam głos pani 

dyrektor, chciałbym zapytać pana przewodniczącego, pismo, które pan odczytał z jaką 

jest datą?” 

Przewodniczący komisji, cytuję: „Ono jest z datą 16 luty, wpłynęło wczoraj. Dostałem 

to dzisiaj, więc panie prezydencie ja uważam, że jeśli nie jesteśmy przygotowani, żeby 

odpowiedzieć, to odpowiemy w innym terminie…” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Pismem na które 

odpowiadaliśmy dla osób, podejrzewam podobnych bądź tych samych, które 

podobne pismo składały w grudniu o ile pamiętam. O tym piśmie, o tej prośbie 

dowiaduje się teraz od pana przewodniczącego, bo nie miałem okazji otrzymać 

takiego pisma, ale jeśli chodzi o to, czy odpowiedzieliśmy, w jaki sposób 

odpowiedzieliśmy, bądź dlaczego ta zmiana nastąpiła, to tutaj oczywiście mogę oddać 

głos pani dyrektor i może kilka słów wyjaśnień na ten temat.” 

Przewodniczący komisji, cytuję: „To jest takie ponowienie prośby. Nie traktujemy tego 

w kategoriach skargi, tylko prośby, więc udzielam głosu pani dyrektor.” 

Głos zabrała dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Ewa KULCZYŃSKA, 

cytuję: „Rzeczywiście na temat, bo ja rozumiem, że pan przewodniczący ma dzisiaj 

jakieś nowe pismo w tym temacie, bo ja jestem zapoznana z pismem, które było 

skierowane do pana prezydenta 9 grudnia, tak było datowane, wpłynęło 20 grudnia do 

sekretariatu pana prezydenta. To była ta treść którą pan odczytał ale to rozumiem, że 

mówimy o tym samym piśmie, czy jest coś świeżego, gdybyśmy mogli się 

doprecyzować czy odnoszę się do nowej czy tej już raz podniesionej sprawy.” 
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Przewodniczący komisji, cytuję: „To jest powtórzenie prośby poprzedniej. 

Ja przeczytałem prośbę z 9 grudnia, a mieszkańcy 16 lutego napisali o ponowne 

rozpatrzenie prośby czyli generalnie nic się nie zmieniło. Doprecyzuję, bo może nie do 

końca precyzyjnie powiedziałem.” 

Głos zabrała dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Ewa KULCZYŃSKA, 

cytuję: „Powiem jak wygląda sytuacja z naszej strony. To pismo wpłynęło, było 

kierowane na ręce pana prezydenta z podpisami 112 osób. Rzeczywiście 

skontaktowaliśmy się z osobą, która zostawiła to pismo w sekretariacie pana 

prezydenta, jest to pan, który jest stałym bywalcem i uczestnikiem basenu krytego na 

ul. Szymanowskiego. Takowe pismo wpłynęło, ja miałam przyjemność z tym panem 28 

grudnia i 13 stycznia rozmawiać. Wyjaśniłam temu panu, na jakiej podstawie, był to 

pan Kazimierz Cybulski, na jakiej podstawie podjęłam decyzję, aby basen na ul. 

Szymanowskiego pracował w dwunastogodzinnej zmianie od 8 do 20. Tak to wygląda 

od 1 stycznia. W takiej zmianie pracuje ten obiekt i na tę zmianę pewnie było to pismo. 

Pan Cybulski, który był przedstawicielem całej grupy podpisanej uzyskał ode mnie 

informacje, żeśmy szczegółowo przeanalizowali. Ja nawet pamiętam te analizy, gdyż 

robiłam z nich notatkę panu prezydentowi. Rzeczywiście jest 112 podpisów na tej 

petycji, natomiast z raportów kasowych, które pokazują ile osób, które odwiedza nasz 

obiekt o godzinie porannej jak i o każdej godzinie i godziny od 7 do 8 gromadziły 

miedzy 3 a 8 osób na basenie krytym, natomiast na basenie rondo była to podobna 

ilość 8-9 osób. Uznałam że basen, właściwe MOSiR administruje dwa baseny, obydwa 

są dla tych, którzy chcą pływać. Od godz. 7 jest otwarty basen na rondzie, wiec ci 

państwo mają możliwość pływania o tej godzinie. Dodatkowo jedna z moich obietnic 

również dla tych państwa z basenu na ul. Szymanowskiego. Wiecie państwo, że basen 

na ul. Szymanowskiego ma korzystniejsze stawki dla klientów niż na rondzie z uwagi 

na brak atrakcji, zatem wprowadziłam cennikiem z 1 lutego również taką stawkę, która 

nazywa się bilet poranny i jest tej samej wartości, co bilet poranny na basenie na ul. 

Szymanowskiego, więc państwo zostali zatroszczeni, jeśli chodzi o koszty, są to 

dokładnie tej samej kwoty opłaty biletowe, natomiast sprawdzałam raporty, bo 

śledzimy na bieżąco, jak to wygląda po zmianie od stycznia do lutego, ostatnie raporty 

mam z tego tygodnia, szanowni państwo, mniej więcej jest po 4-5 osób na torze 

każdego dnia. Torów na rondzie mamy 6 plus duży brodzik, każdego dnia plus minus, 

bo to nie jest stała liczba, ale możemy to państwu pokazać na raportach, basen 

gromadzi po 3-5 osób na jednym torze. Myślę, że to jest taka ilość, która nie utrudnia 

treningów porannych ani korzystania z wody. Nie znam tej prośby dzisiejszej, 

natomiast tyle tytułem komentarza, co do wcześniejszej dyskusji z miłośnikami 

porannego pływania. Zaproponowałam te same godziny na innym obiekcie w tych 

samych korzystnych cenach co wcześniej.” 
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Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja rozumiem, że tutaj takim czynnikiem 

decydującym i ważnym, bo przecież pieniądze są ważne przy prowadzeniu tego 

rodzaju działalności, ten czas skrócenia właśnie funkcjonowania basenu podyktowany 

jest chęcią zaoszczędzenia finansów i ja to jestem w stanie zrozumieć. Musimy 

korzystać z tych naszych obiektów w sposób racjonalny, natomiast zastanawiam się 

nad jedną rzeczą, bo tę petycję, tę prośbę podpisała spora grupa osób - 102 osoby, 

w każdym razie jest to dość duża grupa. My cały czas funkcjonujemy w sytuacji 

covidowej. Nie wiem, czy nie przesadzę tutaj w tych swoich prognozach, bo nie byłbym 

pierwszy, który byłby się pomylił, jeśli chodzi o to, jak długo jeszcze ten COVID będzie 

trwał, ale są pewnego rodzaju przesłanki, że chyba powolutku, powiem jak najbardziej 

ostrożnie wychodzimy z tego COVID i być może za dwa, trzy miesiące pojawi się nowa 

sytuacja. My mamy świadomość, że COVID spowodował zmniejszenie tej mobilności 

ludzi, spowodował, że z tych obiektów użyteczności publicznej korzysta mniej osób, 

w związku z tym moja sugestia jest taka, żeby nad tym tematem jeszcze raz się 

pochylić w momencie, kiedy już tak będziemy wychodzić na pewno z tej sytuacji 

kryzysowej, jaką jest z pewnością COVID i być może wtedy tych osób chcących 

korzystać z rannego pływania będzie zdecydowanie więcej. To nie będą trzy czy cztery 

osoby, jak to zostało powiedziane, tylko ta grupa będzie bardziej liczna, w związku 

z tym biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki ekonomiczne, otwieranie tego basenu 

o wcześniejszej porze będzie bardziej zasadne. To jest z mojej strony taka sugestia, 

którą proponowałbym, żeby wziąć pod uwagę.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Chciałbym się odnieść do 

słów pana przewodniczącego Chojnackiego. Ja się z nimi zgadzam, my analizujemy tę 

sytuację na bieżąco i będziemy analizować na bieżąco. Teraz rzeczywiście z powodu 

COVID znacznie mniej osób przychodzi na oba baseny. Ja przypomnę państwu, 

wczoraj to mówiłem na naszej dyskusji, kiedy o karcie mieszkańca mówiliśmy, my 

mamy trzy baseny w Koninie i trzy baseny utrzymujemy, jak na takie miasto to jest 

spora ilość basenów, to jest pierwsza ważna uwaga. Druga uwaga do każdego basenu 

dopłacamy około 80% i to oczywiście tak jak powiedział pan przewodniczący, my 

liczymy, patrzymy na koszty, kiedy trzeba regulujemy też bilety, podnosimy stawki, tak 

jak musieliśmy zrobić to ostatnio ale też analizujemy liczbę odwiedzających. 

Na basenie rondo 132 osoby mogą być jednocześnie. Tutaj pani dyrektor mówiła 

chwilę temu, że to jest kilka osób o poranku. Jeśli będzie rzeczywiście duże 

zapotrzebowanie rano, to być może wrócimy do tej sytuacji jeszcze jednej godziny 

porannej i popołudniowej. Teraz patrząc i analizując tę sytuacje wydaje się 

optymalnym zastosowanie takiego rozwiązania. Przypomnę nie jesteśmy w Poznaniu, 

te baseny są oddalone od siebie naprawdę nie na jakaś wielką odległość. To nawet nie 

wiem, czy to byłyby 2 kilometry, może by tak było, więc to nie są wielkie odległości. 
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Ja wiem i rozumiem, że czasem starsze osoby mieszkające na osiedlu Zatorze mają 

wygodniej i chętniej skorzystałyby z tego basenu o 6.30 i poszłyby popływać do tej 

7.30, ale tak jak powiedziała pani dyrektor, otwieramy basen rondo wcześnie, 

dodatkowo przy tej regulacji cen, która ostatnio była, ten zupełnie poranny bilet jest 

w takiej samej cenie, jak był na ul. Szymanowskiego, więc on jest zupełnie bardzo 

promocyjny i staramy się jakoś tak to regulować, ale tak, jak powiedział pan 

przewodniczący Chojnacki, będziemy się przyglądać tej sytuacji w przyszłości, jeśli 

będzie duże zapotrzebowanie, jeśli będziemy obserwować na raportach kasowych 

duże zainteresowanie, to oczywiście będziemy reagować.” 

Przewodniczący komisji, cytuję: „Mogę to podsumować w ten sposób, że podziwiam 

skowronki, które na 6.30 idą popływać, bo ja jestem sową i raczej na 22.30 bym się 

pisał. Dziękuję za wyjaśnienia.” 
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