
BR.0012.4.10.2020 

BR.0012.5.10.2020 

BR.0012.6.10.2020 

Protokół Nr 24/2020 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Protokół Nr 23/2020 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 23/2020 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 24 listopada 2020 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 16.00. 

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, który prowadził 

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. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXXI sesję Rady Miasta Konina. 

Pkt 4 – Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 344 Rady Miasta 

Konina z dnia 29 kwietnia 2020 roku 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 468). 

Projekt uchwały omówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata 

RYCHLIŃSKA. 

Przewodniczący posiedzenia otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja jak zwykle chciałbym złożyć podziękowania na 

ręce pani dyrektor dla całego MOPR-u za to, że tak czujnie sprawuje władzę na tymi 

pieniędzmi, które dostajemy. Bo wiemy doskonale, że niewykorzystane one muszą 

wrócić. To jest pierwsza moja taka sprawa. 



2 

Druga sprawa jest tego rodzaju, że bardzo dziękuje pani dyrektor za to, że jak zostały 

pieniążki właśnie na to otwarcie barier architektonicznych, na materace, na wózki, że 

dołożyliście państwo tyle trudu i poszła taka informacja do naszych mieszkańców, 

którzy są w potrzebie, właśnie w tych sytuacjach, które pani wymieniła. Jeszcze raz 

bardzo dziękuję, jak zwykle MOPR stoi i swoje zadanie wypełnia należycie. Dziękuję 

bardzo.”  

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

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 344 Rady Miasta 

Konina z dnia 29 kwietnia 2020 roku 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 6 – Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektów: 

a) pn.: „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” w ramach PO WER 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”(druk nr 466); 

b) pn.: „Interaktywny wymiar biblioteki szkolnej jako promocja 

czytelnictwa” w ramach dotacji pozakonkursowych Fundacji PZU (druk nr 

467).  

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Otrzymaliście 

państwo uzasadnienie. Jest to kolejny projekt z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, póki mamy środki z Unii Europejskiej to będziemy je wydawać. Tyle 

mojego komentarza, wszystko jest w uzasadnieniu. 

Drugi projekt uchwały. Tutaj mamy akurat wniosek, który nie jest składany do 

projektów unijnych, ani do projektów norweskich, to jest projekt składany do fundacji 

„Interaktywny wymiar biblioteki szkolnej jako promocja czytelnictwa” w ramach dotacji 

pozakonkursowych Fundacji PZU, tutaj szkoła wykazywała aktywność. My 

zabezpieczamy wkład własny na poziomie 1300,00 złotych. Wartość całego wniosku 

14.000,00 złotych. W uzasadnieniu macie państwo informację, na co będą 

przeznaczone te środki i jakie to będzie unowocześnienie biblioteki szkolnej.” 

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

DRUK Nr 466 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie do realizacji 
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projekt pn.: „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” w ramach PO WER 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. 

DRUK Nr 467 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie do realizacji 

projekt pn.: „Interaktywny wymiar biblioteki szkolnej jako promocja czytelnictwa” 

w ramach dotacji pozakonkursowych Fundacji PZU. 

Pkt 7 – Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2019/2020. 

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Macie 

państwo po raz kolejny przygotowaną informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2019/2020. Rok szkolny szczególny, same egzaminy 

szczególne sami państwo o tym wiecie, jak to wyglądało w czasach pandemicznych, 

COVID-owych. Macie pełną informację tutaj przygotowaną przez Wydział Oświaty, jest 

także pani kierownik gdybyście mieli państwo jakieś pytania, to jesteśmy do 

dyspozycji. Informacja oczywiście zawiera realizację zadań oświatowych, nie zawiera 

informacji o finansowaniu oświaty, o czym podkreślam na wielu komisjach, o czym 

mówię państwu i sygnalizuję, czemu się państwo zazwyczaj przysłuchujecie. Dziękuje 

bardzo.” 

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

chcę tylko podziękować, ponieważ w tym roku szkolnym obecnym już żadne sygnały 

nie docierają o tym, że są jakieś problemy z nauką zdalną. Te dzieci, które siadają do 

lekcji, mają te lekcje. Ja na tę chwilę nie słyszę żadnych głosów negatywnych, więc 

prawdopodobnie nasza konińska oświata na tę chwilę już po prostu jak to się mówi 

pracę domową po tym pierwszym takim strzale z tamtego roku szkolnego odrobiła 

i jest teraz tak jak powinno być, za co dziękuję i po prostu gratuluję, bo to dla 

wszystkich jest trudny czas dla dzieci, dla nauczycieli i dla rodziców też i może 

i czasami przede wszystkim.” 

Radni nie mieli pytań. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 
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Pkt 8 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 469), 

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

2023 (druk nr 470). 

Projekt uchwały omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Radni nie mieli pytań.  

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiał. 

Pkt 9 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta 

Konin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 

(druk nr 456). 

Projekt uchwały omówił kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz 

JĘDRZEJCZAK. 

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

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta 

Konin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

Pkt 21 - Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Konina o wyznaczeniu 

podmiotów do przyjmowania skazanych na rok 2021. 

Radni nie mieli pytań. 

Komisja Praworządności przyjęła informację Prezydenta Miasta Konina o wyznaczeniu 

podmiotów do przyjmowania skazanych na rok 2021. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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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. K. 
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