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Protokół Nr 16/15
Nr 16/15
Nr 15/15
wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
oraz
Komisji Praworządności,
które odbyło się w dniu
9 grudnia 2015 roku.
________________________________
w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6.

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 16.30.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XVII sesję Rady Miasta Konina.
2. Sprawy bieŜące.

Posiedzeniu przewodniczyli: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
p. ElŜbieta Streker-Dembińska, Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
p. Wiesław Wanjas i Przewodniczący Komisji Praworządności p. Janusz Zawilski. Powitali
uczestniczących w posiedzeniu radnych, kierowników wydziałów UM oraz dyrektorów
jednostek organizacyjnych.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał zawartych w porządku
obrad XVII sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności komisji.

Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Pkt 4 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 68 Rady Miasta
Konina z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2015 roku
(druk nr 253) –
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez Marię WIATROWSKĄ –
przedstawiciela MOPR w Koninie.

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”.

Pkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu pt.: „Sukces dziecka w naszych rękach” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (druk nr 256) –
Projekt uchwały został omówiony przez Kierownika Wydziału Oświaty U. MiłoszMichalkiewicz.

Do projektu uchwały radni niemieli pytań.

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 głosami „za”.”

Pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin
prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu
Konińskiego (druk nr 254) –
Projekt uchwały został omówiony przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
H. JANASKA.

Z-ca skarbnika dodał, Ŝe środki są niewystarczające na funkcjonowanie
i realizowanie zadań za powiat.

Radny T. A. NOWAK zapytał, czy my na tym wyjdziemy tak samo jak na Izbie
Wytrzeźwień i schronisku dla bezdomnych zwierząt? Ile my będziemy musieli dołoŜyć?

Przewodnicząca komisji E. STREKER-DEMBIŃSKA poinformowała, Ŝe gminy
prowadzą własne biblioteki gminne. Kompletowanie księgozbiorów i prowadzenie bibliotek
naleŜy do gmin. Te zadania, zawarte w uchwale, to koordynacja, dokształcanie
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bibliotekarzy, tworzenie wspólnych działań, jeśli chodzi o działania ponad gminne. Zawsze
środki na te cele są za małe.

Dyrektor MPB H. JANASEK poinformował, Ŝe prezydent Nowicki postanowił
podjąć negocjacje z powiatem, aby w przyszłym roku wynegocjować wyŜszą kwotę.”

Do projektu uchwały radni nie mieli innych uwag.

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 głosami „za”

Pkt 11 Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2015 rok (druk nr 259);
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na
lata 2015-2018 (druk nr 260).
Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez z-cę skarbnika K. LEBIODĘ.

Przewodniczący komisji W. WANJAS zapytał, skąd wzięły się dodatkowe środki
pienięŜne dla Domu Pomocy Społecznej.

Z-ca skarbnika K. LEBIODA odpowiedział, Ŝe są to środki z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie.

Radny K. MAJEWSKI zapytał, jaka jest ściągalność kar za zajęcie pasa drogowego.

Odpowiadając z-ca kierownika Wydziału Drogownictwa A. SZCZEPAŃŚKI
powiedział, cytuję: „Realizacja zajęcia pasa drogowego odbywa się w formie zajęcia
planowanego, a nie w formie kary. Pilnujemy sprawy w ten sposób, Ŝeby ograniczyć
bezpodstawne zajmowanie pasa drogowego tylko Ŝeby to było w formie decyzji, a sama
ściągalność tej decyzji to jest kwestia podatków, ale z tego, co wiem, zajmowane pasy
drogowe są przez firmy, które są dość stabilne na rynku i ze ściągalnością tych płatności nie
ma Ŝadnych problemów.”

Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań.

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie.

Pkt 12 Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budŜetowych, które
nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2015 (druk nr 257) –
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez z-cę skarbnika K. Lebiodę.
Poinformował radnych o moŜliwej autopoprawce, związanej z rozstrzyganym przetargiem
na łącznik ulic: Przemysłowa – Kleczewska. Dodał, Ŝe dotyczy to moŜliwości odwołania
jednego z wykonawców, a takŜe nadzoru.

Przewodniczący komisji W. WANJAS zapytał, czy kwota 990 tys. zł, załatwia
wszystkie odszkodowania?

Odpowiadając z-ca skarbnika K. LEBIODA poinformował, Ŝe powinna załatwić.
Gdyby środków zabrakło, są one równieŜ zaplanowane w przyszłorocznym budŜecie.

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań.

Komisje projekt uchwały przyjęły informacyjnie.

Po wyczerpaniu materiałów głos zabrał Piotr Pęcherski – przewodniczący Konińskiej
Rady Działalności PoŜytku Publicznego. Zapoznał radnych z działalnością Rady.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji Praworządności
Janusz ZAWILSKI
Przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
ElŜbieta STREKER-DEMBIŃSKA

Przewodniczący
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław WANJAS
Protokołowała:
M.K.
Biuro Rady Miasta
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