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Protokół Nr 43/2022 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 41/2022 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 41/2022 Komisji Praworządności  

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 24 maja 2022 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 16.00 

Komisja odbyła się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość. Posiedzeniu połączonych 

komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu,i Zenon Chojnacki – przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych oraz Maciej Ostrowski – przewodniczący Komisji Praworządności, którzy 

prowadzili 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. 

Nieobecny był radny Wiesław Wanjas. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na LVIII sesję Rady Miasta Konina. 

Pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn.: „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building 

Competences of Early Childhood with Erasmus+”) (druk nr 777). 

Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta Witold NOWAK. 

Radni nie mieli pytań. 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn.: „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building 

Competences of Early Childhood with Erasmus+”). 
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Pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci 

i młodzieży DREWS w Koninie” (druk nr 784). 

Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Roman 

JANKOWSKI. 

Głos zabrał przewodniczący komisji Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Pytanie do pana 

kierownika, chociaż nie wiem, bo jest tutaj ta pomoc bardzo szeroko rozpisana, skąd 

ta grupa 200 osób to już wiemy mniej więcej, jakieś dane statystyczne niejako 

sugerują, że nasze miasto pewnie taką grupę zgromadzi dwieście osób. Tak jak pan 

kierownik wspomniał 5 mln zł tak prosto licząc wychodzi ok 2,5 tys. zł na osobę, czy to 

dużo, czy mało, nie mnie to oceniać. Wiem, że dzięki temu projektowi przygotujemy 

bazę do pracy z dziećmi, niewątpliwie z młodzieżą, niewątpliwie taka pomoc jest 

potrzebna, natomiast interesują mnie szczegóły ale przypuszczam, myślę o tej już 

pomocy sensu stricte czyli tej psychologicznej, pedagogicznej czy to jest realizowane 

w oparciu o jakiś program, przypuszczam, że osoby realizujące ten program pewnie 

mogłyby więcej powiedzieć, być może pan kierownik też ma pewną orientację, to 

byłbym wdzięczny za informację, jakiego typu program będzie skierowany, bo trzeba 

przyznać, wydatek 2,5 tys. zł, to nie są małe pieniądze na osobę, w związku z tym ten 

program pewnie będzie dosyć bogaty.” 

Odpowiadając kierownik Wydziału RI Roman JANKOWSKI, cytuję: „Odpowiadając 

powiem w ten sposób, że te środki w prostej kalkulacji tak wychodzą, natomiast 

musimy pamiętać o tym, że jest kwestia przygotowania ponad 200 metrów hotelu 

Konin na te gabinety, żeby one funkcjonowały. Program jest dofinansowany z Unii 

Europejskiej z priorytetu 7. 7 to są te projekty dotyczące włączenia społecznego, 

działania usługi społeczne i zdrowotne i tam Urząd Marszałkowski wiem, że ma 

doświadczenie z Centrum Medycznym DREWS, bo prawdopodobnie, to na 100% nie 

wiem, ale jednostka, która będzie realizowała, musi przedstawić swój program z 

założenia taki, który będzie realizowała podczas leczenia z dziećmi.” 

Odpowiadając zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Ja odpowiadając, czy 

dopowiadając na pytanie pana przewodniczącego Chojnackiego, chciałbym 

powiedzieć, że my przede wszystkim bardzo się cieszymy, że ten projekt będzie 

uruchomiony. Jak wygląda psychiatria dla dzieci i młodzieży w Polsce, czy nawet 

pomoc psychologiczna, to każdy z państwa, który koncentruje swoją uwagę na 

kwestiach społecznych wie, że to jest w bardzo słabym stanie i bardzo się cieszymy, że 

udało nam się za drugim razem pozyskać te środki na realizację tych działań. Ta grupa 

docelowa, ona oczywiście koncentruje się na mieście Koninie. Dodam, że będzie 

drugie podobne centrum dla mieszkańców powiatu konińskiego też uruchomione w 
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mieście Koninie, ale ta pomoc psychologiczna, pomoc psychiatryczna poza szpitalna 

jest tak niezwykle ważna, bo mając na co dzień, a przecież mamy jako miasto, powiat, 

w tym przypadku bardziej powiat niż miasto poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

widzimy, że ona ze względu chociażby na liczbę osób tam zatrudnionych, ale też na 

możliwość pozyskiwania pewnych, czy na koncentrowaniu swoich działań na 

orzeczeniach i opiniach, a trudno w takim składzie osobowym, w jakim jest poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna realizować dłuższe terapie. One się zdarzają, bo to nie 

jest tak, że nie ma tam dzieci i młodzieżą, która terapii nie jest poddana, natomiast 

generalnie ze względu na liczbę wniosków, a teraz po pandemii ta liczba 

zdecydowanie wzrosła, naprawdę bardzo potrzebna jest pomoc psychologiczna i 

psychiatryczna dla dzieci i młodzieży z naszego miasta, więc ja nie niepokoję się w 

żaden sposób o grupę docelową. Wydaje mi się, że ona jest w ogóle za mała i 

zobaczymy, jak to dalej będzie funkcjonowało, natomiast ja rozumiem, że pytanie 

pana przewodniczącego dotyczy też sposobu czy rodzaju psychoterapii i w jakiej będą 

funkcjonować, czy to będzie jakaś szkoła psychoterapii psychodynamicznej czy 

ericksonowska, czy jakaś inna. Jeśli pan pozwoli, to ja się dokładnie dowiem i 

odpowiem w najbliższym czasie.” 

Radni nie mieli innych pytań. 

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

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci 

i młodzieży DREWS w Koninie”. 

Pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 778); 

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

2025 (druk nr 779). 

Projekty uchwał omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Radni nie mieli pytań. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 

Pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany lokalizacji i przebiegu 

ulicy Józefa Piłsudskiego (druk nr 776). 

Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 6 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji i przebiegu ulicy Józefa 

Piłsudskiego. 

SPRAWY BIEŻĄCE 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Na zakończenie tej komisji wyrażę tylko swoje zdanie o pewnej 

sytuacji, która zaistniała, ponieważ jak państwo pamiętacie z poprzedniej komisji, 

otrzymałem pismo od pana radnego Krystiana Majewskiego z zastrzeżeniami 

dotyczącymi biblioteki miejskiej i realizacji zadań przez bibliotekę pod wodzą pana 

dyrektora Damiana Kruczkowskiego. Poprosiłem o wyjaśnienia, ponieważ pan 

dyrektor był na urlopie, nie był na komisji, więc poprosiłem, że może mógłby się 

odnieść na piśmie do tych zarzutów, które tam ma postawione też na piśmie, które 

członek naszej komisji złożył do mnie jako do przewodniczącego. Nie wiem, czy to do 

pana dyrektora dotarło, ale ja na e-maila nic nie dostałem, do urzędu też nic nie 

wpłynęło. Wydawało mi się, że może pan dyrektor pojawi się dzisiaj i w kilku słowach 

się odniesie. Nie ma go, ale żeby zachować jakąś przyzwoitość i procedurę, na 

następną komisję zaproszę specjalnie pana dyrektora Kruczkowskiego, żeby się 

wypowiedział, ponieważ nie chcę atakować osoby, której nie ma, a na tamtej komisji 

już były zastrzeżenia przeze mnie w skrócie wyrażone, te które są w piśmie radnego 

Majewskiego, więc o takie coś poproszę, bo jednak jeżeli radni na coś zwracają uwagę, 

to należy nam się jako komisji wyjaśnienie i niezależnie kto by to nie był i jaka opcja 

i jaki czas i która komisja, to uważam, że powinniśmy tak robić, więc na następną 

komisję poproszę pana dyrektora Kruczkowskiego, chyba się do niego zwrócę 

osobiście albo przez Biuro Rady Miasta, aby nam się wypowiedział, co do tych 

zastrzeżeń. Wydawało mi się, że może dzisiaj się pojawi ale to mnie się wydawało.”  
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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: 

M. Kamińska 
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