
BR.0012.4.4.2020 

BR.0012.5.4.2020 

BR.0012.6.4.2020 

Protokół Nr 18/2020 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Protokół Nr 17/2020 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 17/2020 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2020 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 do godz. 11.30 

Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny 

tryb obradowania). Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej 

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

przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Maciej Ostrowski – 

przewodniczący Komisji Praworządności. Przewodniczący komisji prowadzili komisję z sali 

sesyjnej w Ratuszu przy ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny.  

W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXIV sesję Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał wszystkich 

uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty porządku obrad 

XXIV Sesji Rady Miasta Konina, do których stanowią komisje wiodące. Porządek obrad 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon Chojnacki - wyczytał 

radnych według listy obecności. 

Radni potwierdzili swoją obecność. 



2 

Pkt 4 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektów: 

a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu 

Edukacja – Komponent III (druk nr 353); 

b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

(druk nr 354); 

c) pn.: „DOBRE PRZEDSZKOLE TO DOBRY START” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (druk nr 355); 

d) pn.: „Równy start dla najmłodszych” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (druk nr 356); 

e) pn.: „Edukacja bez barier” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (druk nr 357). 

Głos zabrał zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: 

„Szanowni państwo. Przedstawiamy tutaj, tak jak pan przewodniczący powiedział blokiem 

projekty uchwał, które będziecie państwo opiniować. Te projekty w większości dotyczą 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z wyjątkiem tego punktu, który 

teraz Państwo będziecie głosować, czyli punkt 4 podpunkt a – tutaj mamy projekt 

związany z Funduszami Norweskimi, to jest pierwszy projekt z Funduszy Norweskich, 

o który się staramy. Znaleźliśmy tutaj partnera do Zespołu Szkół Budownictwa 

i Kształcenia Zawodowego, mam nadzieję, że sytuacja w realizacji tego projektu, 

obiektywna sytuacja z koronawirusem się poprawi i będzie to projekt, w którym Zespół 

Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego – uczniowie i nauczyciele będą mogli 

podróżować do Islandii i do Norwegii. Cieszymy się, że jest partner, bo to jest warunek 

nieodzowny. 

Natomiast, jeśli chodzi o pozostałe przedszkolne projekty chciałem tylko Państwu dodać, 

że jeśli chodzi o poddziałanie 8.1.1., to cztery nasze przedszkola uzyskały wsparcie 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. I jeśli chodzi o Wielkopolskę to 

żadne miasto, żadna gmina nas tutaj nie wyprzedzi, jeśli chodzi o skuteczność, ale też 

chęć pozyskania tych środków, dostaliśmy najwięcej środków, najwięcej naszych 

przedszkoli wnioskowało o to działanie. Dziękuję bardzo.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Panie przewodniczący, a szczególnie Panie 

prezydencie, żeby tych ludzi podbudowywać, że występują o te różne programy, o te 

różne granty ja bym bardzo prosił, chyba wszyscy radni będą za, żeby tych właśnie 

dyrektorów, inicjatorów z oświaty jakoś wyróżniać przy różnych świętach grantami 

finansowymi. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio dużo złych rzeczy się dzieje na przykład 

w sporcie, ja robiłem wiele imprez sportowych, za to że poszukałem oprócz tego jeszcze 

sponsorów to już takich grantów na przykład w Wielkopolsce nie można dostać, dostałem 

pismo takie, to wtedy jest tak – nic nie rób to wtedy dostaniesz. A tych ludzi należy 

mobilizować jeszcze bardziej po dodatkowe środki dla nas. Serdecznie im gratuluję, że 

potrafią pisać i wyszukiwać środków. Dziękuję.” 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

DRUK Nr 353 
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W głosowaniu: 11 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 1 radny „wstrzymał się” od 

głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projekt pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej 

Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III. 

DRUK Nr 354 

W głosowaniu: 12 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących się” od 

głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projekt pn.: „Poznaję świat ucząc się od 

najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. 

DRUK Nr 355 

W głosowaniu: 12 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących się” od 

głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projekt pn.: „DOBRE PRZEDSZKOLE TO DOBRY 

START” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. 

DRUK Nr 356 

W głosowaniu: 12 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących się” od 

głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projekt pn.: „Równy start dla najmłodszych” 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

DRUK Nr 357 

W głosowaniu: 12 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących się” od 

głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projekt pn.: „Edukacja bez barier” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Pkt 5 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (druk nr 358). 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Szanowni Państwo. Ja mam pewne 

wątpliwości dotyczące tego punktu, bo on jest dosyć ważny, on mówi o pewnej 

architekturze naszego miasta, o likwidacji jednej z instytucji. I tak się zastanawiam czy 

w takim akurat trybie, w którym jakość naszej debaty jest znacznie obniżona, ale też 

pewna dostępność do tej debaty ze strony mieszkańców, czy też osób zainteresowanych 

jest trochę ograniczona. Czy powinniśmy akurat podpunkty, które mówią o likwidacji albo 

jakiejś znacznej zmianie architektury takiej organizacji, instytucji naszego miasta 

procedować? Mam pewne wątpliwości, co do tego, ale chciałem po prostu te wątpliwości 

wyrazić. Dziękuję.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Bardzo 

dobrze, bardzo, długo i bardzo szczegółowo rozmawialiśmy na temat likwidacji Miejskiego 
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Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na sesji, kiedy Państwo radni podejmowali uchwałę 

zasadniczą, czyli o zamiarze likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 

pół roku przed faktyczną jego likwidacją. A uchwała, nad którą teraz procedujemy jest 

kolejną można powiedzieć konsekwencją tamtej uchwały. Pamiętacie państwo jak długo 

dyskutowaliśmy i jak były to szczegółowe także dyskusje, w których mogli wypowiadać się 

przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Ta debata była bardzo 

długa, nawet państwo mówiliście, że za długa. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło, ani 

ze strony Urzędu Miejskiego w sprawie likwidacji tej jednostki. Tak jak Państwo macie 

w uzasadnieniu podtrzymujemy, aby jednostka została zamknięta. Dziękuję bardzo.”  

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

Wynikiem głosowania: 8 radnych „za”, 3 radnych „przeciw” i 1 radny „wstrzymujący się”, 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie 

likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.  

Pkt 6 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II 

stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia 

Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie (druk nr 359). 

Projekt uchwały omówiła kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: „Ta 

uchwała dotyczy Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych, która będzie włączona do 

Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego. Jest to tak naprawdę już ostatni 

etap reformy, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych typów szkół i tym staje się właśnie ta 

szkoła. Tą uchwałą nadajecie Państwo akt założycielski szkole oraz statut. Zgodnie 

z przepisami, z prawem oświatowym akt założycielski jest nadawany przez radę miasta 

i jeżeli chodzi o statut, to pierwszy statut nadaje rada miasta.  

Jest to szkoła, która będzie kształciła słuchaczy w cyklu 2-letnim, w formie kształcenia 

zaocznego. Będzie to na tę chwilę jedyna branżowa szkoła II stopnia w naszym mieście. 

Szkoła ta będzie kształciła w zawodzie technik, będzie dawała możliwość zdania 

egzaminu maturalnego i tym samym absolwenci tej szkoły uzyskają wykształcenie średnie 

branżowe, bo o takim się mówi w tej chwili w prawie oświatowym również. 

Zgodnie z tym, o czym mówiłam już na początku będzie to akt założycielski, będzie to 

statut, który zawiera postanowienia ogólne, cele i zadania szkoły, informacje o organach 

szkoły, o prawach i obowiązkach słuchaczy, o osobach, które są zatrudnione, czyli 

o nauczycielach  

w tej szkole oraz zawiera postanowienie ogólne między innymi omówienie ceremoniału. 

Myślę, że to wyczerpuje na tę chwilę zakres tej uchwały. Oczywiście statut, który będziecie 

Państwo podejmowali może być zmieniany zgodnie z kompetencjami przez radę 

pedagogiczną, ale to już w trybie późniejszym.” 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Cieszę się bardzo, że jest taka inicjatywa, 

bo daje to duże szanse wszystkim absolwentom zasadniczych szkół, żeby mogli zdobyć 

wykształcenie średnie, jak również zdać egzamin maturalny. Jest to naprawdę 

fantastyczne pociągnięcie i tutaj trzeba dziękować dyrekcji. Nie tak dawno mówiliśmy 

„budowlanka”, a w tej chwili z dumą mówimy, że jest to Zespół Szkół Budownictwa 
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i Kształcenia Zawodowego, bo naprawdę poziom nauczania w tej szkole i poziom 

absolwentów wzrósł niewspółmierne, tak że duże podziękowania i ukłony pod kątem 

dyrekcji szkoły, całej rady pedagogicznej, wszystkich pracowników szkoły, Wydziału 

Oświaty i pana prezydenta, że jest taka inicjatywa. 

Odpowiadając na to, co w poprzednim punkcie mówił Pan radny Majewski, to jest również 

wpisanie się w krajobraz miasta, to jest również poszerzenie bazy edukacyjnej, ale po 

prostu taki mamy czas i nie możemy czekać, bo nie wiemy kiedy skończy się. Dziękuję.”  

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

Wynikiem głosowania: 12 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących 

się” od głosowania Komisja Edukacji Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do 

Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

w Koninie. 

Pkt 7 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej w Mieście Koninie na 2020 rok (druk nr 349). 

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

razem rzeczywiście chodzi o spore pieniądze, bo to jest kwota prawie 4 mln zł, te pieniądze 

oczywiście zostały rozdysponowane. Natomiast o szczegółach powie nam Pani dyrektor 

MOPR Małgorzata Rychlińska.” 

Projekt uchwały omówiła dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, 

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

Wynikiem głosowania: 8 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących 

się” od głosowania Komisja Rodziny i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2020 rok. 

Pkt 8 – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Koninie za 2019 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań 

na 2020 rok. 

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

jest dokument, który jest dość obszerny - liczy 60 stron, podzielony jest na dwie części. 

Mówiąc krótko jest tutaj analiza tego, co było oraz zarys potrzeb na lata przyszłe, czyli 

potrzeby na rok 2020. Do sprawozdania dołączony jest załącznik i oczywiście 

uzasadnienie, ale więcej na ten temat powie nam Pani dyrektor MOPR Małgorzat 

Rychlińska.” 
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Sprawozdanie omówiła dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „Tak jak, co 

roku ustawa o pomocy społecznej nakłada na dyrektora obowiązek corocznego składania 

radzie gminy sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej. Dodatkowo rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej również nakłada obowiązek 

corocznego sprawozdania z działalności wydatkowania środków finansowych warsztatów. 

Szanowni państwo, tak jak pan przewodniczący powiedział, że dokument jest bardzo 

obszerny, nie będę omawiała całości, ponieważ musiałabym każdy rodzaj zadań zarówno 

własnych, zleconych, powiatowych i projektów omawiać. Ale chciałabym na kilka rzeczy 

zwrócić uwagę, ponieważ tak jak państwo widzicie budżet w 2019 roku jakim Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie dysponował to ponad 150 mln zł. W stosunku do 2018 roku to 

jest wzrost o 18 mln zł. Większość tych środków pochodzi z dotacji celowej budżetu 

centralnego, wzrost przede wszystkim związany jest ze świadczeniem wychowawczym 

500+, ponieważ w stosunku do 2018 roku wzrosły nam wydatki o ponad 17 mln zł – to jest 

związane ze zmianą przepisów od 1 lipca 2018 roku objęciem wszystkich dzieci do 18 

roku życia bez kryterium dochodowego świadczeniem wychowawczym. Wzrost o ponad 3 

mln zł również jest związany ze świadczeniami rodzinnymi, też otrzymywane środki 

z budżetu centralnego przede wszystkim na świadczenie opiekuńcze, świadczenie 

pielęgnacyjne gdzie zmieniła się interpretacja sądów, co do korzystania z tego 

świadczenia przez osoby dorosłe, osoby, które utraciły pracę w związku ze sprawowaniem 

opieki nad osobą dorosłą czy też dzieckiem. 

Szanowni państwo przez wiele lat realizujemy wiele programów, wiele projektów 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej różne programy i konkursy ogłasza, 

staramy się realizować te programy. 

Chciałabym też podkreślić potrzeby na 2020 rok. Tak jak państwo widzicie, w większości 

są to braki związane z różnymi zadaniami, zarówno z zadaniami własnymi, jak i zleconymi 

czy też powiatowymi, ale to przede wszystkim te niedobory wynikają ze środków budżetu 

centralnego. Natomiast ze środków miasta braki na ten rok występują przede wszystkim 

w domach pomocy społecznej w tym zadaniu, ponieważ co roku obserwowany jest przede 

wszystkim wzrost utrzymania mieszkańca, jak i wzrost - potrzeba umieszczania osób 

starszych w domach pomocy społecznej. Mogę powiedzieć, że w tym roku bardzo wzrosły 

koszty w niektórych domach pomocy społecznej, gdzie nasi mieszkańcy są umieszczeni 

w całej Polsce, między innymi w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi czy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. I tu chciałabym powiedzieć, 

że w samych na przykład w Broniszewicach czy w Pleszewie wzrost na jednego 

uczestnika – w Broniszewicach prawie 1 tys. zł, koszt na jednego mieszkańca to 5,5 tys. 

zł, a w Pleszewie wzrost o 720 zł, koszt na jednego mieszkańca wynosi 4,5 tys. zł, są to 

bardzo duże wzrosty. Nasz dom pomocy społecznej ma 115 mieszkańców, 33 osoby są 

z terenu innych gmin, a 12 osób jest jeszcze na tak zwanych starych zasadach, czyli 

budżet centralny finansuje. Natomiast całość, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej jest 

to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.” 
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Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Co prawda nie jestem członkiem komisji, ale 

mam tylko jedno pytanie. Mieszkańcy z poza naszego terenu, różnicę dopłacają ich 

gminy?” 

Odpowiedzi udzieliła dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „Tak, całość. Czyli 

jeżeli u nas jest koszt domu pomocy społecznej na rok 3.940,00 zł na przykład gmina 

Kazimierz Biskupi ponosi całość kosztów.” 

 Do sprawozdania radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

Wynikiem głosowania: 8 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących 

się” od głosowania Komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła sprawozdanie 

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2019 rok oraz 

informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2020 rok. 

Pkt 9 – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. 

Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok omówiła dyrektor MOPR Małgorzata 

RYCHLIŃSKA, cytuję: „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej wynika to z ustawy o pomocy 

społecznej, gdzie do 30 kwietnia musimy przedstawić radzie gminy te materiał. Ten 

materiał już od kilku lat funkcjonuje w naszej realizacji. Można powiedzieć, że jest to jakby 

zestawienie zarówno mieszkańców, czyli struktura demograficzna jest przedstawiona, 

przedstawiona jest również struktura dotycząca mieszkalnictwa w mieście, czy korzystania 

z różnego rodzaju świadczeń i przedstawiona jest działalność zarówno w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Rodzinie jak i placówkach typu dom pomocy społecznej, czy ośrodki 

wsparcia jak Środowiskowe Domy Samopomocy, czy dzienne domy pomocy. Można 

powiedzieć, że część informacji, część danych wynika również ze sprawozdania, które 

zostało przedstawione. Inne dane dotyczące liczby ludności czy dotyczące mieszkalnictwa 

czy też oświaty, czyli żłobków, przedszkoli są pozyskiwane z odpowiednich wydziałów 

Urzędu Miejskiego czy z Centrum Organizacji Pozarządowych. Większość tych danych 

pochodzi z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale to można 

powiedzieć, że sprawozdanie jest powiązane z oceną zasobów pomocy społecznej. Widać 

ile placówek i jak to wszystko funkcjonuje w mieście, jakimi zasobami dysponujemy – 

zarówno mieszkalnymi, jak i zasobami jeżeli chodzi  

o placówki wsparcia dziennego czy całodobowego.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, cytuję: „Oczywiście dokument jest 

bardzo obszerny – 84 strony, ale dokument powinien zawierać te rzeczy, które zawiera. 

Szanowni państwo oczywiście ten dokument stanowi też podstawę do planowanych 

wydatków na lata przyszłe. Nie wdając się w szczegóły, każdy z państwa tym 

dokumentem dysponuje.” 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Pani dyrektor chciałbym w imieniu swoim 

i myślę, że wszystkich radnych serdecznie na ręce pani dyrektor podziękować za działania 

konińskiego DPS, bo obserwując za pomocą telewizji, to co się dzieje w Polsce, to 

jesteśmy przerażeni tym co się w niektórych domach pomocy społecznych dzieje. 

Natomiast tutaj konsekwencja i znakomicie ułożona praca naszego personelu DPS 

doprowadza do tego, że do chwili obecnej i oby tak się stało dalej, nie mamy żadnych 
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problemów. Jestem w kontakcie z załogą i wiem ile ich to kosztuje, dlatego bardzo proszę 

pani dyrektor, na pani ręce i wszystkich tych, którzy mają wkład na utrzymanie takiej 

sytuacji w DPS o to, żeby pani przekazała im – myślę, że od wszystkich radnych 

podziękowania i szacunek, i wszystko co im się należy za pracę, którą wykonują.”  

Głos zabrała dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „Powiem tak, w tym 

trudnym okresie, gdzie wiemy jak to wygląda w domach pomocy społecznej, w tamtym 

tygodniu mieliśmy umieszczenie jednego z mieszkańców Konina ze szpitala, właśnie też 

w naszym domu pomocy społecznej. Przebiegło to sprawnie i miejmy nadzieję, że 

wszystko będzie okay, tak że współpraca jest.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Dziękuję serdecznie. Tak że tutaj te doświadczenia są bardzo bogate. Oczywiście 

przyłączamy się tutaj do tych podziękowań. Sądzę, że będziemy mogli jeszcze lepiej 

udowodnić to nasze przychylne spojrzenie na działalność MOPR poprzez głosowanie.” 

Do oceny radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 

Wynikiem głosowania: 8 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących 

się” od głosowania Komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła Ocenę Zasobów 

Pomocy Społecznej za 2019 rok. 

Pkt 10 – Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2019 rok oraz 

przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok. 

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

tego co się dowiedzieliśmy z dokumentu taką pieczę sprawujemy nad jednym rodzinnym 

domem dziecka. W dokumencie jest również mowa o koordynatorach, którzy pracują na 

rzecz rodzin zajmujących się właśnie pieczą zastępczą. Dokument zawiera również 

informację na temat placówek opiekuńczo – wychowawczych, ale więcej szczegółów na 

ten temat powie nam pani dyrektor MOPR Małgorzata Rychlińska.” 

Sprawozdanie omówiła dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję, „Od 2012 roku 

jesteśmy organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Konina. Tak jak 

Pan przewodniczący powiedział, że pieczą obejmujemy rodzinny dom dziecka, 91 rodzin 

zastępczych, w których w 2019 roku umieszczonych było 144 dzieci. Sprawozdanie 

szeroko analizuje i przedstawia charakterystykę rodzin zastępczych – spokrewnionych, 

niespokrewnionych, niezawodowych, jak i zawodowych pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego rodzin zastępczych zawodowych i źródła ich finansowania, i koszty, jakie 

zostały poniesione w 2019 rok. Ja tylko chcę podkreślić, że największą bolączką, 

ponieważ 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej sprawuje pieczę nad tymi 

rodzinami, ale mamy 3 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia 

rodzinnego i tutaj w tym roku już mamy w każdym pogotowiu po 7, 8 dzieci, gdzie w tych 

rodzinach powinno przebywać 3 dzieci, więc skala zabezpieczenia i podkreślę też, że 

w dobie pandemii, w panujących warunkach mieliśmy zabezpieczenie również 3 dzieci.  
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Dlatego tutaj składając to sprawozdanie chciałabym też podziękować rodzinom 

zastępczym za to, że nigdy nie zamknęły swojego serca na dzieci, nigdy nie zamknęły 

drzwi na dzieci, te które potrzebują w danym momencie wsparcia.  

Potrzeby są ogromne, żeby osoby chętne były do sprawowania właśnie tej funkcji. 

Otrzymują, co prawda ale ono nie jest adekwatne do tego, że są w gotowości 24 godziny 

na dobę. Więc staramy się jak możemy, realizujemy również swój autorski program 

„Czekając na miłość rodzicielską” - szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy 

zastępczej. W związku z tym zachęcamy osoby chętne do sprawowania tej funkcji. 

Rodziny zastępcze oprócz środków pieniężnych, które przysługują na dziecko otrzymują 

również 500+, jak i z programu „Dobry start”, czyli 300+. Dziękuję.” 

Do sprawozdania radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

Wynikiem głosowania 8 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących 

się” od głosowania Komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła sprawozdanie 

z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb 

w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok. 

Pkt 11 – Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla 

Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2019. 

Sprawozdanie omówił kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Paweł FIGURSKI, cytuję: „To sprawozdanie jest bardzo obszerne. Chcieliśmy Państwu 

przedstawić jaki jest ogrom działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa na terenie 

miasta. W samym spisie treści mogą Państwo zobaczyć ile instytucji i podmiotów jest 

zaangażowanych we wszelkie działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców 

naszego miasta. Nie będę przedstawiał oczywiście już tych informacji, które są zawarte 

w tym sprawozdaniu. Następne sprawozdania będę o wiele mniejsze, ponieważ będziemy 

skupiać się tylko i wyłącznie na konkretnych liczbach. 

Jeżeli będą pytania dotyczące oczywiście danych zawartych w tym sprawozdaniu, są to 

dane instytucji, które są przedstawione w spisie treści. My jeżeli będziemy potrafili udzielić 

informacji bezpośrednio udzielimy takiej informacji, a jak nie to poprosimy instytucję, która 

sporządzała dla nas taka informację o wyjaśnienie poszczególnych zapisów.” 

Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Dziękuję bardzo 

panu kierownikowi. Ja w imieniu swoim i myślę, że wszystkich radnych chcielibyśmy 

podziękować wszystkim służbom zaangażowanym w tym trudnym czasie za sprawowanie 

bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. Jest to dla nas ważne w tym szczególnym 

czasie. Widzimy szpitale, Policję, Straż Miejską i inne instytucje, które są zaangażowane 

w pilnowanie i przestrzeganie wprowadzonych restrykcji za to bardzo serdecznie 

dziękuję.”  

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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Wynikiem głosowania: 6 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących 

się” od głosowania Komisja Praworządności przyjęła sprawozdanie cząstkowe z realizacji 

„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2019. 

Pkt 12 – Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Konina za 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Oczywiście wszystkie dokumenty są ważne, ten również. Z tego co udało mi się wyczytać 

z dokumentu, tak naprawdę obejmuje on dwie sfery, po pierwsze – leczenie, czyli pomoc 

osobom uzależnionym, a po drugie – profilaktyka, czyli coś co jest niezwykle istotne, żeby 

tego leczenia mówiąc kolokwialnie było jak najmniej.  

Wiem, że w skład raportu wchodzą informacje związane z poradnictwem terapeutycznym, 

są udzielane oczywiście porady i to wprost, są również porady telefoniczne, udzielono 

przeszło 600 takich porad. Funkcjonują na terenie Konina placówki, które zajmują się 

pomocą osobom uzależnionym, to są trzy poradnie – dwa dzienne oddziały leczenia 

uzależnień, jeden oddział leczenia uzależnień. Tej terapii poddanych było 524 osoby. 

Oczywiście w raporcie znajduje się dużo więcej szczegółów, ale do tych szczegółów 

macie państwo dostęp.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Chciałem 

tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o te bardziej istotne zmiany, które państwo zauważycie 

w tym raporcie, to na pewno ta działalność związana z profilaktyką. Mamy nowy punkt 

konsultacyjny od ubiegłego roku, ten punkt konsultacyjny kiedyś był w MONAR dzisiaj jest 

przy ulicy Południowej i ta zmiana była istotna, jeśli chodzi o ubiegły rok. Oczywiście były 

wtedy dyskusje, na pewno państwo pamiętacie - czy nie moglibyśmy dać jednej i drugiej 

organizacji, ale to tak jak wcześniej wspominałem, to działanie odbyło się w trybie 

konkursów. Środków tyle ile możemy powierzyć – powierzamy, rozdzielanie tego zadania 

na pół byłoby w naszym przekonaniu niecelowe, więc przejęła to działanie jedna 

organizacja. I podobnie jest w tym roku po rozstrzygnięciu tego konkursu, tak że ta sama 

organizacja podejmuje to działanie profilaktyczne. To właściwie tyle, to sprawozdanie jeśli 

chodzi o swoją zawartość jest bardzo podobne do tego, które Państwo otrzymujecie 

każdego roku, chciałem tylko zwrócić uwagę na tą istotniejszą zmianę.” 

Do raportu radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

Wynikiem głosowania: 8 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących 

się” od głosowania Komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła raport z realizacji 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina za 2019 rok. 
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Pkt 13 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 364); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 

(druk nr 365). 

Projekty uchwał omówił z-ca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Radni nie mieli pytań.  

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 

Pkt 14 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu 

przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie 

wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” (druk nr 333). 

Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Sportu i Turystki Tomasz SĘKOWSKI, cytuję: 

„Witam Państwa. Na poprzedniej sesji był to jeden z punktów, jako projekt uchwały, który 

w tej chwili przedstawiam dla państwa. Projekt uchwały w porównaniu do poprzedniej 

wersji nie uległ w żaden sposób zmianie. Natomiast w porównaniu do uchwały, która była 

podjęta w 2017 roku dotyczyła właśnie tej sytuacji, mamy uzupełnienie kryteriów w § 1 

o konkurencje i dyscypliny paraolimpijskie oraz w § 4 ustępie 1 i 2 pojawiają się igrzyska 

paraolimpijskie, natomiast w § 6 w ustępie 2 w literze „d” zgodnie z obowiązująca 

nomenklaturą zastępujemy zapis osób niepełnosprawnych treścią 

z niepełnosprawnościami. 

Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie finansowania nagród w równej mierze 

sportowcom z niepełnosprawnościami, jak i sportowcom pełnosprawnym. Było to 

skonsultowane zarówno ze środowiskiem sportowym osób niepełnosprawnych tych, które 

zajmują się sportami olimpijskimi, ze środowiskiem olimpiad specjalnych oddziału 

specjalnego olimpiad oddziału konińskiego oraz były przedstawione społecznej radzie do 

spraw osób niepełnosprawnych, gdzie mamy informację o tym, że jest brak uwag 

dotyczących treści uchwały, czyli pozytywna akceptacja tych zapisów.”  

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Szanowni Państwo radni, dobrze się stało, że 

to jest taka porządkująca ta uchwała, tutaj po prostu już nigdy nie zostaną pominięte 

osoby z niepełnosprawnościami. Dziękuję bardzo Panu prezydentowi i Panu kierownikowi, 

że ona jest tak uregulowana i teraz myślę, że będą wszyscy zadowoleni. Dziękuję bardzo.” 

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

również się przyłączam do tych gratulacji wydziału pana kierownika.” 

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

Wynikiem głosowania: 12 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 0 radnych „wstrzymujących 

się” od głosowania Komisja Edukacji Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta 

Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”. 
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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:  

J. Koszal 
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