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Protokół Nr 50/2023 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 48/2023 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 49/2023 Komisji Praworządności  

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 24 stycznia 2023 roku 

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

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu trwało od godz. 16.00 do godz. 16.30. 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00. 

Posiedzenie Komisji Praworządności trwało od godz. 16.00 do godz. 16.30. 

Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – 

przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Zenon Chojnacki – przewodniczący 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych i Maciej Ostrowski – przewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny. 

W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał wszystkich 

uczestniczących w posiedzeniu.  

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na LXVII sesję Rady Miasta Konina. 

Pkt 4 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok (druk nr 921), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2023-2036 

(druk nr 922). 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Konina Ewelina Ostajewska-Szwankowska. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 
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Pkt 5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Konin do 

realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2023 (druk nr 920). 

Projekt uchwały omówiła pani dyrektor DPS Magdalena Gielniak-Sobczak: 

„Miasto Konin w zeszłym roku realizowało po raz pierwszy program „Opieka 

wytchnieniowa” to była edycja 2020 i po tych naszych doświadczeniach zeszłorocznych 

postanowiono, że w tym roku także wystąpimy o ten program, ponieważ on pozwolił 

odciążyć opiekunów osób zależnych, przede wszystkim starzejące się nasze 

społeczeństwo powoduje to, że mamy coraz więcej osób potrzebujących, starszych, 

którymi też zajmują się osoby starsze i te osoby zajmując się 24 godziny na dobę, 

tak naprawdę nie mają czasem możliwości wyjścia do lekarza, zaplanowania nawet 

jakiegoś zabiegu czy odpoczynku, a Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jakby 

wychodząc naprzeciw problemom osób opiekujących się, postanowiło zrealizować ten 

program, w całości finansowany z Funduszu Solidarnościowego, więc jakby nasza 

gmina nie partycypuje w kosztach i na bazie domów pomocy społecznej postanowiono, 

że ten program będziemy realizować dla mieszkańców miasta Konina, tak samo jak 

w tamtym roku. Z racji tego, że jest bardzo duże zainteresowanie tym programem, 

w tym roku wojewoda niestety zmniejszył środki do 80% ale to i tak uważamy, 

że wystarczy i zapewni w 100% zapotrzebowanie, które mamy dla naszych seniorów.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon Chojnacki: 

„Chcę powiedzieć, że myślę, że ten program będzie też kontynuowany w latach 

przyszłych, ponieważ istnieje duże zapotrzebowanie na ten rodzaj usług. Są to usługi 

skierowane nie tylko wobec osób starszych, ale doskonale wiemy, że jest sporo rodzin, 

które zajmują się dziećmi chorymi i ci rodzice też potrzebują jakby takich momentów, 

kiedy mogą rzeczywiście odpocząć i się zrelaksować.” 

Radna Emilia Wasielewska: „Pani dyrektor, chciałam się zapytać, wszyscy mówimy 

o dużym zapotrzebowaniu na opiekę wytchnieniową, a chciałam się zapytać, ile rodzin 

skorzystało z wcześniejszego programu i czy wszyscy zainteresowani, czy była jakaś lista 

rezerwowa i czy już na tym etapie wiecie państwo, że mimo wszystko te środki są za 

małe, za duże, a może dobrze policzone?”  

Dyrektor DPS Magdalena Gielniak-Sobczak: „W roku ubiegłym skorzystało 27 rodzin, 

łącznie to było 29 niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta, którzy skorzystali 

z tej opieki. Zainteresowanie jest spore, ponieważ wiele osób, które już w poprzednim 

roku brało udział, już dopytuje się, czy ta opieka będzie dalej funkcjonowała.  

Środki są wystarczające, tu nie braknie dla naszych mieszkańców. Problemem było to, 

że w tamtym roku też było duże zainteresowanie gmin przyległych jak Kramsk, Golina, 
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Kazimierz Biskupi. Dzwonili ludzie i pytali, czy możemy przyjąć. Niestety to nasze miasto 

wystąpiło dla naszych mieszkańców, więc byliśmy zobligowani umową z wojewodą, 

że to będą mieszkańcy miasta Konina. W tym roku wiem, że gmina Kramsk i gmina 

Sompolno wystąpiły też o środki z tego programu ze wskazaniem na DPS w Koninie 

czyli będziemy mieć też mieszkańców gminy Kramsk i gminy Sompolno. I wystarczy tych 

środków i dla naszych mieszkańców i dla tych dwóch gmin.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon Chojnacki: „Okazuje 

się, że jesteśmy w pewnym sensie prekursorami przynajmniej w naszym rejonie 

i bardzo dobrze. Dobrze, że dzielimy się tymi naszymi doświadczeniami, bo chodzi o to, 

żeby zwyczajnie ludziom pomagać, a tej pomocy potrzebują osoby mieszkające nie 

tylko na terenie naszej gminy.” 

Radna Emilia Wasielewska: „To jeszcze w kwestii uzupełnienia, ponieważ kolejne 

gminy też przystępują do tego projektu, ile mamy miejsc teraz w dziennym domu 

pomocy i ile miejsc ewentualnie będziemy przeznaczać na opiekę wytchnieniową.” 

Dyrektor DPS Magdalena Gielniak-Sobczak: „W dziennym domu na ten moment 

mamy 50 miejsc i dzienny dom nie wchodzi w opiekę wytchnieniową, ponieważ my 

realizujemy opiekę wytchnieniową tylko całodobową. Nie realizujemy opieki dziennej 

dlatego, że przy tym zasobie kadrowym nie bylibyśmy w stanie tej dziennej opieki 

zrealizować, ponieważ ona tam jest przewidziana do godziny 22. Nasz dzienny dom 

pracuje, w sumie powinien pracować od 7 do 15, ale z racji tego, że jest 

zapotrzebowanie, żebyśmy zaczynali wcześniej i kończyli później, bo taka jest potrzeba 

osób opiekujących się tymi naszymi podopiecznymi, więc tak sobie podzieliliśmy, 

że dzienny dom pracuje od godz. 6.30 do godz. 16, żeby można było odebrać tych 

swoich rodziców z dziennego domu, więc jakby tutaj nie zmniejszamy liczby miejsc.  

Jeśli chodzi o Dom Pomocy Społecznej, to w tamtym roku warunkiem, żeby przystąpić 

do programu było zmniejszenie liczby miejsc i my patrząc już z perspektywy sytuacji, 

jaka spotkała domy pomocy i przede wszystkim po pandemiczna, kiedy bardzo dużo 

starszych osób oczekujących w kolejkach nie doczekało tego swojego miejsca, żeby móc 

przystąpić do tego programu, musieliśmy zmniejszyć tą liczbę, bo taki był warunek 

ministerstwa i my wtedy utworzyliśmy 4 miejsca, ale z racji tego, że w tym roku 

wojewoda daje mniej pieniędzy i wiemy, że te cztery miejsca, to jest trochę za dużo, 

więc zostawiliśmy trzy miejsca.”  

Zastępca prezydenta Witold Nowak: „Ja tylko słowo, to już padło właściwie ale 

chciałem tytułem komentarza powiedzieć, że to jest bardzo ważna usługa, którą chcemy 

realizować dla naszych mieszkańców. Może te 27 rodzin, o których powiedziała pani 

dyrektor, nie jest tutaj spektakularnym wynikiem, ale weźmy też pod uwagę, że za nami 



4 

jest pierwszy rok działania tego programu. Są już zapytania o kolejne i także inne gminy 

pytają, czy taka będzie możliwość w realizowaniu tej usługi. Niepokoi nas trochę, mam 

nadzieję, że to nie będzie trend, że ta stawka, którą mamy od wojewody spadła do 80% 

i żeby nie spadała dalej, żeby ten ciężar nie był przerzucany na barki samorządów bez 

finansowania odpowiedniego, bo to nas niepokoi, ale mam nadzieję, że chociaż te 80% 

będzie w kolejnych latach utrzymywane, bo tak jak mówię potrzeba jest, my mamy 

możliwości, liczba osób w naszym Domu Pomocy Społecznej, o którym mówiła pani 

dyrektor, pracującym 24 godziny, nie zapełniamy tego domu na tyle, że nie możemy 

realizować opieki wytchnieniowej, więc po tym czasie pandemicznym, kiedy spadła 

liczba osób w domu pomocy społecznej, ta opieka wytchnieniowa się wpisuje w te 

możliwości, które mają samorządy powiatowe, bo to dotyczy zadania powiatu, w tym 

przypadku miasta Konina jako miasta na prawach powiatu, więc mamy nadzieję, że ten 

poziom nie będzie z roku na rok zmniejszany, bo my chętnie będziemy takie działania 

realizować.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli więcej pytań. 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Konin do 

realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” 

– edycja 2023. 

Pkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin 

prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego 

(druk nr 913). 

Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta Witold Nowak: „Co roku podejmowana 

jest ta sama uchwała, w tym roku również. Najważniejsza rzecz, która zazwyczaj 

interesuje radnych, to kwota za jaką podejmujemy działania. Ta kwota nie zmienia się 

w tym roku, więc myślę, że to 120 tys. zł, które mamy na 2023 rok pozwoli zrealizować 

i powtórzę to wyraźnie, zadania prowadzenia biblioteki powiatowej właśnie do takiej 

kwoty.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli uwag. 

W jednomyślnym głosowaniu: 10 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin 

prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 
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Pkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku 

Miejskim w Koninie (druk nr 919). 

Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta Witold Nowak: „Złożyliśmy do państwa 

wniosek w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie z powodu tego, co wszyscy 

obserwujemy, czyli rosnących kosztów funkcjonowania każdego z nas, a w tym 

przypadku jednostki naszej miejskiej czyli mówię tu o żłobku. Wnioskujemy o to, 

by zwiększyć procent, bo naliczamy to procentowo, żeby zwiększyć procent i do 16% 

podnieść stawkę od minimalnego wynagrodzenia, którą wnoszą rodzice. Wiemy i mamy 

świadomość, że to jest podwyżka opłat za żłobek, jedyny żłobek w mieście, ale stajemy 

tak jak wszyscy i wszystkie samorządy przed koniecznością zmagania się z rosnącymi 

kosztami energii cieplnej, elektrycznej, z podwyżkami związanymi z funkcjonowaniem 

pracowników czyli z podwyżką kwoty minimalnej, zatem tym uzasadniamy konieczność 

tej podwyżki. O uzupełnienie informacji, przedstawienie obecnej liczby dzieci w żłobku 

poproszę panią dyrektor.” 

Dyrektor Żłobka Miejskiego Magdalena Rabikowska: „W tej chwili w żłobku 

miejskim mamy 179 dzieci, kolejka oczekujących, to jest ponad 100 wniosków, tak że 

potrzeba cały czas jest. Koszty utrzymania są coraz większe, tak jak już pan prezydent 

powiedział, przede wszystkim marzy mi się wyremontowanie tego żłobka 

i wyregulowanie plac moim pracownikom, bo praca jest ciężka, opieka nad małymi 

dziećmi, zwłaszcza cudzymi, chyba sobie zdajemy sprawę jak wygląda i tak właśnie to 

uzasadniam.” 

Radny Wiesław Wanjas: „Ja przy okazji omawiając, sprawa głównie dotyczy stawki, ale 

to, co pani dyrektor powiedziała w swoim wystąpieniu na początku. Pomimo, że już 

żeśmy rozszerzyli i tak liczbę miejsc w żłobku przy ulicy Sosnowej, to jak widzimy, 

to rozszerzenie nie zmniejszyło wniosków rodziców ubiegających się o miejsce 

w żłobku, a wręcz odwrotnie, bo kiedyś było około 70 osób, w tej chwili już ponad 

100 wniosków jest o ubieganie się.”  

Dyrektor Żłobka Miejskiego Magdalena Rabikowska: „Od kiedy pamiętam zawsze 

było powyżej 100. Może we wrześniu był taki moment kiedy przyjęłam najwięcej dzieci 

bo poprzednie odeszły do przedszkoli.” 

Radny Wiesław Wanjas: „Mam prośbę do pana prezydenta, żebyśmy gdzieś się 

rozejrzeli i znaleźli miejsca takie, gdzie znajdziemy miejsce, które będzie bardzo dobrym 

miejscem na rozbudowę bazy żłobkowej, ponieważ tak jak widzimy, potrzeba jest 

wielka ku temu i należy się pochylić z pełną stanowczością, o co bardzo proszę.” 
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Zastępca prezydenta Witold Nowak: „Odpowiadając na prośbę pana radnego, 

chcę powiedzieć, że dokładnie dzisiaj spotkaliśmy się w tym gronie, które tam siedzi na 

widowni, przysłuchując się obradom komisji także po to, by rozważać możliwość 

złożenia wniosku z programu Maluch na utworzenie nowych miejsc żłobkowych. 

Nas z punktu widzenia też takiej logistyki, funkcjonowania i rozwoju miasta interesują 

miejsca żłobkowe w lewobrzeżnej części miasta, bo to nie chodzi tylko o Starówkę, 

chodzi też o bloki powstające przy ul. Piłsudskiego czy na osiedlu Piłsudskiego, więc 

rozważamy na ten moment możliwość wnioskowania. Nie chcę za daleko wybiegać 

w przyszłość, do 19 lutego mamy czas, rozpoczęliśmy dzisiaj intensywną analizę 

możliwości lokalizacji żłobka w tym lewobrzeżnym obszarze miasta. Wiemy, 

że funkcjonuje tutaj na ul. Staszica w części budynku część żłobka miejskiego, ale to 

absolutnie nie wystarcza na tę część miasta, gdzie po pierwsze przybywa 

tu mieszkańców i młodych mieszkańców, więc też wiemy, że będzie się rozbudowywała 

ta część Konina. Są tutaj cały czas tereny mieszkaniowe i one są zabudowywane, 

co państwo widzicie, to dzieje się na naszych oczach, więc będziemy szukać lokalizacji 

dla żłobka miejskiego i dla myślę kilkudziesięciu miejsc, nie chcę określać, proszę mnie 

tu też nie trzymać za słowo, bo trwają analizy finansowe z tym związane do tego, 

by utworzyć więcej miejsc żłobkowych tak to nazwę w tej części Konina. Mamy teraz 

170 miejsc. Myślę, że patrząc na to, jaka jest kolejka, myślę, że 220-230 miejsc byłoby 

już dużą ulgą dla rodziców czekających na miejsca żłobkowe, ale tak jak mówię, jak 

będę znał szczegóły i pewne informacje będę mógł państwu przekazać, to oczywiście to 

uczynię. Cieszę się, że program jest ogłoszony, że szukamy możliwości, a co z tego 

wyjdzie, to będę państwa informował.” 

Radny Wiesław Wanjas: „Ja jestem zadowolony z odpowiedzi pana prezydenta, 

ponieważ jest to bardzo ważna rzecz, a temat, który poruszył odnośnie lewobrzeżnej 

części Konina, to miejsce o którym powiedział, ja już nie będę powtarzał, to jest 

najlepsze miejsce do rozbudowy, bo tutaj już część żłobkowa jest i tylko wystarczy je 

rozbudować, natomiast te instytucje, które są przenieść gdzie indziej, ale to też jest 

moja sugestia, bo nie ja jestem od podejmowania decyzji, ale to pewnie i tak nie 

wystarczy, by ilość miejsc była.  

Ale chcę powiedzieć, wykorzystując, że jest obecna pani dyrektor, ponieważ mam 

kontakt z wieloma rodzicami, których dzieci uczęszczają do żłobka, że ta ilość 

oczekujących rodziców, to nie bierze się znikąd. Muszę podkreślić, że na podstawie 

rozmów z rodzicami, którzy wożą dzieci do żłobka, ocena pracy naszego żłobka jest 

bardzo wysoka, stąd takie jest zainteresowanie również tym, że jest przejrzystość, każda 

sala jest monitorowana, można zobaczyć, co dziecko robi, tak że bardzo dziękuje pani 

dyrektor i całemu personelowi za to, co robicie dla naszych konińskich dzieci.”  
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Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon Chojnacki: „Nie chcąc 

absolutnie kwestionować jakości pracy myślę, że fajnie byłoby usłyszeć opinię od 

samych żłobkowiczów, ale póki co jest to niemożliwe.” 

Dyrektor Żłobka Miejskiego Magdalena Rabikowska: „Od tych starszych słyszymy 

codziennie.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych uwag. 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim 

w Koninie. 

Pkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu 

Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (druk nr 909). 

Projekt uchwały omówiła pani dyrektor MOPR Małgorzata Rychlińska: 

„Korpus wsparcia seniorów na 2023 rok jest również odpowiedzią na wyzwania 

stawiane w związku z procesami demograficznymi w zakresie przede wszystkim 

wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych, zarówno ze względu na wiek 

i stan zdrowia. Adresatami tego programu są mieszkańcy miasta Konina, seniorzy 

powyżej 65 roku życia, którzy w pewien sposób niesamodzielnie funkcjonują w swoim 

środowisku, ze względu na stan zdrowia czy też inne sytuacje.  

Cały korpus wsparcia ma dwa moduły. Pierwszy moduł opiera się przede wszystkim na 

tym, żeby wspierać seniorów w codziennych czynnościach, przede wszystkim tutaj 

robieniu zakupów czy dostarczaniu posiłków, natomiast jeśli chodzi o moduł II, to jest 

to ta opieka na odległość czyli teleopaska. W tamtym roku mieliśmy tych opasek 

bezpieczeństwa 57 i rzeczywiście część osób bardzo była zadowolona z tych opasek 

bezpieczeństwa, ponieważ zarówno podstawowe czynności sobie mogli sprawdzać czyli 

puls czy saturację i w razie czego z centrum teleopieki mogli się skomunikować czy też 

z rodziną czy najbliższymi, którzy zostali wskazani we wnioskach.  

Jeżeli chodzi o moduł I, to w ubiegłym roku skorzystało 24 seniorów. Realizujemy ten 

program od 2020 roku, teleopaskę od ubiegłego roku i myślę, że na ten rok wystąpimy 

również o środki mniej więcej w tej samej części co w ubiegłym roku, ponieważ część 

osób z teleopaski rezygnuje ze względu też na swój stan zdrowia, na brak umiejętności 

obsługi i mamy część osób, które już w tamtym roku się zgłaszały, że jeżeli będzie taka 

możliwość, to chcą skorzystać, w związku z tym to 57 myślimy, że na dzień dzisiejszy 

wystarczy.” 
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Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon Chojnacki: „Program 

jak każdy z programów społecznych niezwykle istotny. Możemy już mówić o pewnym 

doświadczeniu. Jeśli mogę poprosić o krótki komentarz, czy tutaj pani dyrektor też 

spotyka się z podobnymi problemami, że mieszkańcy innych gmin są zainteresowani 

tym programem. Chcę zapytać, jak to wygląda w innych gminach. Ja wiem, że naszym 

celem nie jest kreowanie polityki społecznej w gminach ościennych, ale jakaś 

współpraca i dzielenie się swoim doświadczeniem, tym bardziej, że już mamy któryś rok 

ten pogram realizowany w naszej gminie czy takie zainteresowanie ze strony gmin 

sąsiednich występuje? Jak to wygląda w innych gminach?” 

Dyrektor MOPR Małgorzata Rychlińska: „Jeśli chodzi o Korpus Wsparcia Seniorów, 

to powiem szczerze, że nie, natomiast jeśli chodzi o inny program asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej, bo też byliśmy prekursorami w naszym województwie 

i zaczynaliśmy od 20, pod opieką mieliśmy 20 osób. W tamtym roku mieliśmy już 98 

i rozrasta się ten program, przede wszystkim potrzeby się rozrastają, natomiast tak jak 

wcześniej, jeśli chodzi o opiekę wytchnieniową, to obostrzenia na ten rok są większe 

i już wiemy, że dostaliśmy niestety ale 66% tylko zapotrzebowania, które złożyliśmy. 

Jeśli chodzi o korpus wsparcia, to też po raz pierwszy wprowadzone zostało, że gmina 

musi mieć wkład własny w wysokości 20%, gdzie wcześniej finansowane było ze 

środków publicznych.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon Chojnacki: 

„Powiedziała pani, że część osób rezygnuje z tych opasek dlatego, że nie za bardzo radzi 

sobie z obsługą tych urządzeń, czy jakieś szkolenie jest prowadzone?” 

Dyrektor MOPR Małgorzata Rychlińska: „Jeżeli chodzi o sam początek czyli samo 

przyznanie takiej opaski, to rzeczywiście jest instruktaż krótki, ale ponieważ bardzo 

często osoby, bo tam jest przycisk bezpieczeństwa, który w jakiś tam sposób 

komunikuje się z tym centrum, to bardzo często osoby można powiedzieć, że naciskały 

ten przycisk, to później stwierdziły, że im to przeszkadza, nie potrafią i stwierdziły, 

że tak naprawdę to im nie jest potrzebne.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu 

Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. 
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Pkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków za dożywianie w tym za zakupione posiłki (druk nr 911). 

Projekt uchwały omówiła pani dyrektor MOPR Małgorzata Rychlińska: „Tak jak 

mówiłam, ten program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” podniósł kryteria 

dochodowe do 200%, w związku z tym powyżej teraz tych 200% będą osoby dopiero 

jakby zobowiązane do zwrotu za świadczenia, a przede wszystkim za posiłki w szkołach, 

w przedszkolach i w naszej stołówkę MOPR. Poprzednia uchwała opiewała, że powyżej 

150% kryterium dochodowego osoby ponosiły opłatę czyli były zobowiązane do zwrotu, 

natomiast w związku z tym, że zostało podniesione kryterium do 200%, to dopiero 

powyżej 200% kryterium dochodowego osoby będą zobowiązane do zwrotu.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

za dożywianie w tym za zakupione posiłki. 

Pkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych 

w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019 – 2023 (druk nr 910). 

Projekt uchwały omówiła pani dyrektor MOPR Małgorzata Rychlińska: „Od wielu lat 

realizujemy wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” i ponieważ właśnie 

30 grudnia uchwałą Rady Ministrów zmieniono wysokość kryteriów dochodowych, 

w związku z tym ze 150% na 200% kryterium ogłoszonego w ustawie o pomocy 

społecznej, w związku z tym zasadne jest wywołanie nowej uchwały, która jakby 

rozszerzy krąg osób uprawnionych do ubiegania się o przyznanie zasiłku celowego na 

zakup żywności czy posiłku. Aktualnie kryterium dochodowe w ustawie o pomocy 

społecznej dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, 200% to będzie wynosiło 

1552 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 100% wynosi 600 zł czyli 200% będzie wynosiło 

1200 zł na osobę w rodzinie.  

W ubiegłym roku cały program „Posiłek w szkole i w domu” a więc zarówno zasiłki 

celowe na zakup żywności i posiłki w przedszkolach, szkołach, cały program wynosił 

3.750.000,00 zł z czego 20% mieliśmy wkładu własnego, natomiast 3 mln zł 

otrzymaliśmy dotacji celowej na realizację całego programu.  Na ten rok wystąpiliśmy 

o wyższe środki, co prawda te wyższe środki były planowane w związku z różnymi 
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wzrostami i też żeby kwoty zasiłków przede wszystkim celowych były wyższe, a wiemy 

też, że posiłki w szkołach też wzrastają, natomiast 30 grudnia dowiedzieliśmy się 

również o zmianie kryteriów dochodowych, tak że tutaj na pewno będzie wzrost liczby 

osób uprawnionych do bezpłatnych posiłków w szkołach i do otrzymania formy 

wsparcia w formie pienieżnej.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon Chojnacki: 

„Oczywiście my musimy dostosowywać uchwały do istniejącej sytuacji. Te kwoty muszą 

być realne. Traktuję tę uchwałę w jakimś sensie jako uchwałę techniczną.” 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale 

Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

Pkt 17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (druk nr 923). 

Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta Witold Nowak: „Jak sama nazwa 

wskazuje, zmiany dotyczą stawek za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy 

obliczaniu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli, szkół 

i placówek oświatowych. Zmienia się stawka, w przyjętej uchwale, którą głosowaliście 

państwo niedawno, bo w listopadzie ubiegłego roku dla pojazdu o pojemności 

skokowej silnika do 900 cm3 była kwota 0,5214 zł, a będzie 0,89 zł. Dla pojazdu 

o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 była kwota 0,8358 zł, a teraz będzie 

1,15 zł. To jest jedyna informacja, która przy podejmowaniu tej uchwały dla państwa 

jest istotna.  

Dla pełnego obrazu dodam państwu, że liczba uczniów, dowozu osób 

niepełnosprawnych czyli koszty, jakie ponosimy w związku z tym jako samorząd 

w 2022 roku było to 39 uczniów dowożonych, wartość zawartych umów wynosiła 

116.435,00 zł, natomiast na ten rok 2023 dla 37 uczniów, już po tej zmienionej stawce 

przewidujemy kwotę dwukrotnie wyższą 254.694 zł czyli wzrost o 218%.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli uwag. 

W jednomyślnym głosowaniu: 10 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu 



11 

pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 

Pkt 19 Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za 2022 (Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, Komisja 

Praworządności). 

Do sprawozdań radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 10 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

przyjęła sprawozdanie z pracy za 2022 rok. 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 

przyjęła sprawozdanie z pracy za 2022 rok. 

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

sprawozdanie z pracy za 2022 rok. 

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Pkt 20 Rozpatrzenie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2023 rok 

b) przyjęcie planów Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych, Komisji Praworządności. 

Do planów pracy radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 10 radnych „za” –Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

przyjęła plan pracy ma 2023 rok. 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” –Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 

przyjęła plan pracy ma 2023 rok. 

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

pracy ma 2023 rok. 

Plany pracy stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
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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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