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BR.0012.6.12.2020 

Protokół Nr 26/2020 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Protokół Nr 25/2020 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 25/2020 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 22 grudnia 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 13 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXXIII sesję Rady Miasta Konina. 

Pkt 6 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 483), 

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

2023 (druk nr 484). 

Projekt uchwały omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Radni nie mieli pytań.  

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiał. 

Pkt 11 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Koninie na lata 2021 – 2023 (druk nr 477). 

Przewodniczący posiedzenia Tomasz Andrzej Nowak, cytuję: „Będziemy w sumie 

takie trzy programy omawiać i one są dosyć obszerne. Wszyscy państwo te programy 



2 

 

dostaliście na e-maila. Mieliśmy czas, żeby się z nimi zapoznać, więc wydaje mi się, że 

byłoby zasadne, żebyśmy przeszli do dyskusji, a pani dyrektor MOPR Małgorzata 

Rychlińska udzieli nam odpowiedzi na wszelkie nasze pytania i wątpliwości.” 

Przewodniczący posiedzenie Tomasz Andrzej Nowak otworzył dyskusję nad projektem 

uchwały. 

Przewodnicy Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Komentarz mój będzie bardzo krótki. To są trzy szerokie dokumenty obejmujące kilka 

lat, bo przecież pierwszy dokument to są lata 2021 – 2023, drugi dokument 2021 – 

2025, trzeci 2021 – 2023. Chciałem w tym momencie właściwie podziękować za 

przygotowanie tych dokumentów, dużo szczegółów, duży nakład pracy myślę, że też 

duże wyzwanie, jakie czeka nas jako radnych, ale przede wszystkim Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie i tutaj jakby zaczynając święta noworoczne życzę, żeby wystarczyło 

sił na realizację tych programów. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący posiedzenia Tomasz Andrzej Nowak, cytuję: „Dziękuję panu 

przewodniczącemu. Oczywiście myślę, że wszyscy członkowie komisji naszego 

dzisiejszego połączonego posiedzenia przyłączają się do tych słów pana 

przewodniczącego Chojnackiego.” 

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 przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Koninie na lata 2021 – 2023. 

Pkt 12 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2021-2025 (druk nr 478). 

Przewodniczący posiedzenie Tomasz Andrzej Nowak otworzył dyskusję nad projektem 

uchwały. 

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 przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

terenie Miasta Konina na lata 2021-2025. 
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Pkt 13 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2021 – 2023 (druk 

nr 479). 

Przewodniczący posiedzenie Tomasz Andrzej Nowak otworzył dyskusję nad projektem 

uchwały. 

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 przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2021 – 

2023. 

Zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI, cytuję: „Korzystając z okazji chciałbym złożyć 

najserdeczniejsze życzenia na święta dla państwa radnych, dla pań z Biura Rady, 

podziękować za ten rok współpracy, tak jak powiedziałem życzyć satysfakcji 

w zasiadaniu w Radzie Miasta Konina i zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich 

czasie.”  

Przewodniczący posiedzenia Tomasz Andrzej Nowak powiedział, cytuję: „W imieniu 

swoim, w imieniu panów przewodniczących Jacka Kubiaka i Zenona Chojnackiego 

życzę wszystkiego dobrego, zdrowia, spełnienia marzeń, co tylko państwo sobie 

zażyczą, ale przede wszystkim, żebyśmy się ustrzegli tej dziwnej grypy, która nas tutaj 

dziesiątkuje w jakiś sposób, tak że oby udało nam się jej nie przejść, a kto przechodzi 

niech wyzdrowieje.” 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Obradom przewodniczyli: 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Tomasz Andrzej NOWAK 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Zenon CHOJNACKI 

Wiceprzewodniczący Komisji Praworządności 

Jacek KUBIAK 

Protokołowała:  

J. K. 
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