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Protokół Nr 20/16
Nr 22/16
Nr 20/16
wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
oraz
Komisji Praworządności,
które odbyło się w dniu
21 kwietnia 2016 roku
________________________________
w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6.

Posiedzenie trwało od godz. 15.45 do godz. 17.00.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
Omówienie materiałów sesyjnych na XXI sesję Rady Miasta Konina.
Sprawy bieŜące.
Posiedzeniu przewodniczyli: Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław Wanjas, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu ElŜbieta Streker Dembińska i Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski.
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał uczestniczących
w posiedzeniu radnych, kierowników wydziałów UM oraz dyrektorów jednostek
organizacyjnych i słuŜb mundurowych.

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

Porządek obrad XXI sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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Pkt 5 Projekty uchwał w sprawie:
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2016 rok (druk nr 338);
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta konina na lata 20162019 (druk nr 339)
Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Z-cę Skarbnika Miasta
Kazimierza LEBIODĘ.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław WANJAS, cytuję: „Dziękuję za omówienie, czy ktoś z Państwa radnych albo z
Państwa, z naszych gości chciałby zabrać głos, zadać pytanie odnośnie przedstawionych
zmian w budŜecie miasta i WPF- ie? JeŜeli nie, to ja sobie pozwolę tylko jedno pytanie zadać.
Panie Prezydencie rozumiem, Ŝe oświetlenie ulicy Ametystowej będzie robione głównie pod
kątem między innymi schroniska dla bezdomnych tak? To jeszcze mam prośbę przy okazji,
Ŝeby nam nie umknęło. Jak juŜ jest tam jakakolwiek inwestycja robiona, zróbmy to o czym
mówiliśmy, odmalować elewację, te słupy tylko od strony ulicy, wtedy będzie tak ładnie
wyglądało, Ŝeby ta tablica przyczepiona nie wisiała na starym obdartym słupie, tylko odnowić
elewację i powiesić tablicę, dobrze?”

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Ta elewacja dotyczy
słupów nie dotyczy tablicy, natomiast zadanie jak Państwo widzicie dotyczy oświetlenia, nie
bardzo widzę moŜliwość i Ŝeby składać deklarację dzisiaj odnowienia elewacji.”

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję:
„Ale mnie chodzi tylko o malowanie i tam nie ma sensu odnawiania jakiegoś.”

Z-ca Prezydenta S. LOREK odpowiedział, cytuję: „Ale Proszę Państwa, jest tam taka
grupa w tej chwili.”

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. WANJAS, cytuję: „To trzeba im kupić
emulsję tylko.”

Radna ElŜbieta STREKER–DEMBIŃSKA powiedziała, Ŝe malowanie wykonują
bezdomni w czynie społecznym.”

Z-ca Prezydenta S. LOREK odpowiedział, cytuję: „Natomiast tablicę fizycznie
wykonamy i taką tablicę dostarczymy.”

Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań.
Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie.
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Pkt 7

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu
Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS udzielił
głosu kierownikowi COP w celu przedstawienia sprawozdania.
Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz JĘDRZEJCZAK, cytuję:
„Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie, które jest dla nas myślę takim bardzo
waŜnym punktem w tym, co robiliśmy wspólnie przez lata od 2012 do 2015 r. Dlatego, Ŝe to
sprawozdanie róŜni się od wcześniejszych tym, Ŝe pierwszy rok, w którym wprowadzaliśmy
planowanie wieloletnie, to był rok właśnie 2015. Dzięki Państwa pomocy przyjęliśmy
program, oprócz rocznego takŜe wieloletni i to oznacza, Ŝe zaplanowaliśmy naszą współpracę
z trzecim sektorem, rozmawiając z nim o tym, co chcemy robić, wyznaczając kierunki, które
nas interesują. Na okres od roku 2015 do 2019, czyli ten program roczny, który co roku
sprawozdajemy, jest takim uszczegółowieniem tego, co zaplanowaliśmy w tym wieloletnim.
Co waŜne jesteśmy jednym z nielicznych jak na razie samorządów, który w ten sposób
podchodzi do planowania współpracy z sektorem pozarządowym. Nie jest to jeszcze standard
myślę, Ŝe warto w ten sposób myśleć, aby dłuŜej niŜ w ciągu roku czy trzech lat myśleć o
tym, co moŜemy wspólnie zrobić, zwłaszcza, Ŝe środki, którymi dysponujemy na pewno nie
zaspokoją wszystkich potrzeb organizacji pozarządowych. Z tego raportu będziecie Państwo
widzieli, Ŝe mamy progres w tym co się dzieje we współpracy z trzecim sektorem około 4%
w stosunku do roku 2015 więcej środków przeznaczyliśmy na współpracę. Tak samo w
podobnej wielkości więcej zlecanych jest zadań, więcej konkursów, więcej nowych umów,
ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę to to, Ŝe będziecie mogli Państwo w formie graficznej
zobaczyć tak jak i w roku ubiegłym w tym sprawozdaniu, jak wygląda nasza współpraca,
więc nawet dla osób, które na co dzień tym tematem się nie zajmują, albo nie jest dla nich to
tak naturalny obszar. Staraliśmy się zamiast opisu, skomplikowanych dat czy liczb pokazać
graficznie jak wygląda ta współpraca.
JeŜeli chodzi o przygotowanie tego programu, o którym teraz rozmawiamy, znów
postanowiliśmy z organizacjami rozmawiać nieformalnie w ciągu tygodnia, tylko
przesunęliśmy konsultacje wcześniej. One odbywają się w naszym mieście na przełomie maja
i czerwca. W tamtym roku i w latach ubiegłych rozpoczynaliśmy konsultacje, rozmawialiśmy
przez kilka miesięcy, czyli daliśmy przestrzeń do tego i czas, Ŝeby kaŜdy mógł się
wypowiedzieć, Ŝeby kaŜdy mógł zaproponować rozwiązania, które dla organizacji
pozarządowych i dla samorządu będą interesujące.
śeby teraz nie zabierać juŜ więcej czasu Państwu, chciałem tylko podkreślić jedną
rzecz. Kiedy zaczynaliśmy pracę, jako centrum organizacji pozarządowych, w
przedstawionym Państwu projekcie zakładaliśmy, Ŝe w tym centrum nową lokalizację
znajdzie około 40 organizacji pozarządowych. W roku 2015 mieliśmy ich juŜ 57, dzisiaj
mamy ich juŜ około70. Mówimy o nowych podmiotach, albo takich, które przeniosły się do
centrum, to oznacza prawie dwukrotnie przekroczenie tego, co zakładaliśmy i myślę, Ŝe nadal
będziecie mogli Państwo oglądać kolejne organizacje, które działają na rzecz mieszkańców,
które rozwijają się w naszym mieście i tak jak mówię, to tylko jest część oczywiście tego, co
moŜemy spotkać, bo 70 prawie organizacji to są te, które zdecydowały się pracować w COPie i tam znaleźć swoje miejsce do pracy czy rejestracji. Natomiast na pewno wiele innych
organizacji, które Państwo widzicie w Koninie, to są następne, które działają juŜ bez naszego
wsparcia. Więc tutaj myślę, Ŝe warto zauwaŜyć, Ŝe to, co Państwo wsparliście parę lat temu
naprawdę przynosi wymierne rezultaty i bardzo Państwu za tą decyzję sprzed kilku lat
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dziękuję. Myślę, Ŝe to kierunek, który sprawia, Ŝe nasze miasto jest lepsze, jest przyjaźniejsze
mieszkańcom, w którym więcej się dzieje i to jest na innym lepszym poziomie. TakŜe
dziękuję jeszcze raz Państwu, jeŜeli macie Państwo pytania, jeŜeli chodzi o ten raport, bardzo
proszę jestem do Państwa dyspozycji, postaram się szczegółowo na pytania odpowiedzieć.”

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Mam jedno pytanie, ale moŜliwe
coś przeoczyłem, więc z tego wykazu dotacji udzielonych organizacjom wynika, Ŝe ani jedna
dotacja nie była udzielona, chyba, Ŝe ja to przeoczyłem, na wsparcie kultury narodowej albo
na krzewienie patriotyzmu. A gdzie to jest? Bo mi chodzi dokładnie o to krzewienie
patriotyzmu, a to jest zapisane w programie, jeŜeli dobrze pamiętam, bo nawet na sesji o tym
rozmawialiśmy. Jest to teŜ w ustawie i z czego wynika to, Ŝe organizacje nie mają takiej chęci
działalności w tym zakresie?”

Kierownik COP Bartosz JĘDRZEJCZAK odpowiedział, cytuję: „Panie radny
ja powiem w ten sposób, jeŜeli chodzi o obszary, które są obsługiwane przez organizacje
pozarządowe, to właśnie w ramach konsultacji, jeŜeli dany obszar jest zauwaŜalny przez
organizacje pozarządowe, jako do ujęcia czy do obsłuŜenia, są one dodawane. I za kaŜdym
razem kiedy przeprowadzane są konsultacje część obszarów, np. jest wyłączanych,
bo zakładamy, Ŝe w Koninie nie ma organizacji, które mogłyby tym się zająć, a właśnie np.
tak jak Pan tutaj pokazuje jest nowy, który warto obsłuŜyć. JeŜeli chodzi o ten obszar, który
Pan powiedział, to oczywiście w ramach konsultacji on został dopisany do programu
współpracy, ale na rok 2016, natomiast sprawozdanie dotyczy roku 2015, czyli wtedy, kiedy
jeszcze organizacje pozarządowe załóŜmy konsultowały ten program, czyli w roku 2014 tego
obszaru wtedy jeszcze nie dostrzeŜono, albo nie wskazywano, jako taki, który powinien być
ujęty. Natomiast w tym roku juŜ ten obszar jest dopisany. TakŜe stąd wynika ta róŜnica.”

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję:
„Czy Pan radny przyjmuje to wyjaśnienie?”

Radny K. MAJEWSKI potwierdził.

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Panie Kierowniku mam pytanie
dotyczące małych grantów. Chciałem zapytać jak Pan Kierownik ocenia tego typy sposób
realizacji zadań publicznych poprzez udzielanie wsparcia organizacjom? ”

Kierownik COP Bartosz JĘDRZEJCZAK odpowiedział, cytuję: „Rozumiem, Ŝe za
chwilę będzie następne pytanie. Tryb małych grantów został ustalony moŜna powiedzieć w
naszym samorządzie trzy lata temu. Pytania, które napływały do naszego urzędu ze strony
organizacji pozarządowych przed jego uruchomieniem właśnie były związane z tym dlaczego,
albo dotyczyły pytania dlaczego w naszym samorządzie mimo, Ŝe ustawodawca przewidział
w 2010 roku taki tryb i art. 19 a, nie korzystaliśmy z niego? Ja moŜe dla osób, które nie mają
z tym na co dzień do czynienia powiem na czym to polega. Tryb tak zwanych małych
grantów polega na tym, Ŝe organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje propozycje zadań,
które chciałyby wykonać w oparciu o ten system, czy o ten mechanizm. Jest kilka ograniczeń,
czyli do 10 tys. zł na pomysł, który jest opisany w formularzu zgłoszeniowym, który jest
treścią rozporządzenia, które mówi jak naleŜy ten formularz zgłaszać. Przesyłają do naszego
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urzędu, w ciągu 7 dni, jeŜeli nie ma Ŝadnych zastrzeŜeń do takiego projektu, przedkładane są
one do zatwierdzenia prezydentowi i on decyduje juŜ ostatecznie o tym, które z tych
projektów są realizowane. Tam jest jeszcze ograniczenie czasowe, czyli do 90 dni taki pomysł
moŜe być obsługiwany przez organizację pozarządową. I ostatnie ograniczenie, dwa takie
pomysły w ciągu roku w tym trybie organizacja pozarządowa moŜe złoŜyć, czyli łącznie
około 20 tys. zł.
My przyjęliśmy, Ŝe po pierwsze uruchomimy ten mechanizm, ale teŜ wykonaliśmy
jeszcze jedną pracę, czyli stworzyliśmy taki mechanizm pokazujący organizacjom młodym
jak naleŜy przygotowywać wnioski w tym trybie. Bo uznaliśmy, Ŝe to jest nie tyle sposób na
to by łatać jakieś dziury tylko tych, którzy zaczynają swoją pracę jako organizacje
pozarządowe, albo tych, którzy jeszcze nie pozyskiwali środków od administracji nauczyć jak
naleŜy te wnioski wypełniać. Powiedzieliśmy dobrze, razem z Państwem powinniśmy
zastanowić się, jak powinien taki wniosek wyglądać, przygotowaliśmy cały taki mechanizm,
który jest teŜ jako tryb małych wniosków przyjęty w 2014 roku. I co roku odbywają się
w przypadku naszego wydziału dwa nabory. Pierwszy na niewielkie kwoty 20, 30 tys zł dla
wszystkich organizacji konińskich. Jak Państwo domyślacie się dosyć szybko się te pieniądze
wyczerpują. Drugi nabór odbywa się na przełomie kwietnia-maja, dzięki uprzejmości
MOPRu, który udostępnia nam pieniądze PFRONowskie od dwóch lat, to jest 75 tys. zł.
I tutaj w oparciu o ten sam mechanizm, ale skierowany juŜ dla organizacji zajmujących się
pomocą dla osób niepełnosprawnych, teŜ ogłaszamy nabór takich projektów. I domyślam się
pytania, jka wyczerpywane są te środki i jak jest ogłaszany taki nabór. My przyjęliśmy
zasadę, ze do wyczerpania tych środków, bo uznaliśmy, Ŝe jest to tak mała kwota, jedna i
druga, 75 tys. zł i powiedzmy 20 czy 30 tys. zł, Ŝe byłoby z naszej strony nadwyręŜeniem
cierpliwości organizacji pozarządowych, gdybyśmy powiedzieli, Ŝe robimy nabór w terminie
od do. Więc w ogłoszeniu jest informacja, Ŝe przyjmujemy do wyczerpania środków projekty
od organizacji pozarządowych. Czy to wyczerpuje oczekiwania organizacji? Myślę, Ŝe nie.”

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Moje pytanie wiąŜe się z pytaniami
właśnie od organizacji pozarządowych, które mówią, Ŝe to ogłaszanie konkursu, no tak
moŜna powiedzieć w terminie, one nie wiedzą kiedy to będzie ogłoszone, chociaŜ te, które
współpracują bliŜej mogą się domyślać, bądź mieć jakieś informacje. Natomiast te, które nie
współpracują, czyli pozostałe a wiemy, Ŝe jest ich coraz więcej, muszą czekać na ogłoszenie.
I pojawiły się takie pytania, nie chcę tego nazywać kontrowersjami, bo daleki jestem od tego,
ale pojawiły się takie pytania, czy to ogłoszenie takie w pewnym momencie, organizacje po
dwóch dniach juŜ właściwie nie mają co składać, bo juŜ nie ma tych środków, bo kto
pierwszy ten lepszy. Moje pytanie w związku z tym brzmi, czy stanowiący prawo, czy
ustawodawca mówi, Ŝe to jest jedyny sposób na to, by rozdać te pieniądze nawet w trybie
małych grantów? Bo ja rozumiem to narzędzie równieŜ, natomiast chodzi mi o to czy to, kto
pierwszy ten lepszy, nie powoduje tego, Ŝe bez względu na to jak ta oferta będzie wyglądać
i teŜ termin tego ogłoszenia nie jest jasno podany, tylko on teŜ się pojawia jako pewnego
rodzaju tajemnica, tu mnie organizacje pytają, czy tu nie powinno być jakiś zmian. Jak Pan
Kierownik na to patrzy?”

Kierownik COP Bartosz JĘDRZEJCZAK odpowiedział, cytuję: „Panie radny wiem,
Ŝe interesuje się Pan tą tematyką, więc po pierwsze mówienie o tajemnicy, kiedy jest budŜet,
który Państwo zatwierdzacie i do którego to budŜetu jest wgląd i wiadomo jakie środki co
roku są przeznaczane w trybie tzw. małych grantów, bo to Ŝadną tajemnicą nie jest. MoŜna,
więc przewidzieć na podstawie wcześniejszych konsultacji, gdzie otwarcie mówimy jakie
środki są planowane na to zadanie, Ŝe taki konkurs odbędzie się.
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Wartość jaką dysponujemy, czyli 20, 30 tys. zł na całe ogłoszenie, gdzie organizacja
pojedyncza moŜe uzyskać maksymalnie do 10 tys. zł. teŜ wydaje mi się, Ŝe podpowiada
odpowiedź, Ŝe jeŜeli będą trzy dobre projekty przedstawione Panu Prezydentowi do wyboru,
dosyć szybko wyczerpie tą pulę, więc mówienie o tym, Ŝe po dwóch dniach od ogłoszenia,
przy bardzo prostej procedurze, bo to jest bardzo prosta procedura i teŜ doskonale Pan o tym
wie, Ŝe złoŜenie takiego projektu i napisanie go naprawdę nie zajmuje duŜo czasu. Nie jest
niczym niespotykanym, Ŝe przy 20 tys. zł po dwóch dniach juŜ przy 10 tys. na jedno
zgłoszenie, no niestety te pieniądze nam się kończą. Ja odwróciłbym to i powiedział, Ŝe
z przyjemnością zaproponowalibyśmy organizacjom pozarządowym pieniądze na takim
pułapie, który pozwoliłby im przez dłuŜszy czas składać wnioski i zaspokoić te potrzeby,
które są na rynku, bo naprawdę jesteśmy do tego gotowi. Ta kwota, którą dysponujemy
powtarza się co roku i to, Ŝe my po konsultacjach społecznych przedstawiamy propozycję,
albo pytanie o zwiększenie tych środków, no nie jest juŜ w naszej gestii czy w naszych
moŜliwościach decydowania o tym, jakie one są. Natomiast mechanizm i tutaj wracając do
tego pomysłu i do tego narzędzia. On ma jeszcze jedną furtkę i organizacje korzystają z niej,
takie, które wcześniej z niej nie korzystały, albo chciałyby rozpocząć współpracę z miastem.
Ustawodawca przewidział jeszcze jedną moŜliwość, czyli w tym trybie takim
pozakonkursowym organizacja moŜe w nieogłaszanym konkursie złoŜyć juŜ propozycję i
wniosek. I to jest narzędzie, z którego korzystają teŜ konińskie organizacje pozarządowe.
Natomiast Prezydent musi odpowiedzieć i odnieść się do trzech elementów, czy jest to
moŜliwe do obsłuŜenia ze względu na posiadane środki, czy jest to zasadne i czy jest to
racjonalne, czy ekonomiczne. Jest taka moŜliwość, tylko co w momencie, kiedy nie mamy
tych pieniędzy. Czyli organizacja wykona swoją pracę, złoŜy projekt i tak naprawdę, jeŜeli
nie mamy środków i nie mamy skąd ich przesunąć, to w tym momencie nawet najlepszy
projekt nie jest do obsłuŜenia.”

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Moje pytanie ostatnie juŜ zmierza do tego czy nie
byłoby lepiej, jeśli to jest właściwe i moŜliwe, Ŝeby data ogłoszenia tych małych grantów,
tego uproszczonego trybu była jawna, a organizacje miały np. ale teŜ zrobić zastrzeŜenie,
Ŝe mają trzy dni na to, Ŝeby złoŜyć tę ofertę, np. od ogłoszenia w dniu 1 marca, Ŝe będą
1 marca ogłaszane te małe granty i organizacje będą miały trzy dni. Czy ten zapis nie
spowoduje, Ŝe wtedy będzie bardziej wyrównana konkurencja i będzie to bardziej
obiektywne? I to jest moje ostatnie pytanie.”

Kierownik COP Bartosz JĘDRZEJCZAK odpowiedział, cytuję: „My rozwaŜaliśmy na
jednym z posiedzeń Rady Działalności PoŜytku Publicznego tą kwestię. Był ten temat
wnoszony przez Pana Waldemara Duczmala i wydawało mi się, Ŝe wyjaśnialiśmy sobie juŜ tą
kwestię, ale jak rozumiem to nadal wraca i myślę, Ŝe tak biorę na siebie odpowiedzialność.
Będziemy ogłaszać te konkursy po pierwsze w takim terminie, którego jesteśmy pewni, czyli
jeŜeli mówimy np. o trybie małych wniosków 75 tys., to ja nie podam daty ogłoszenia tego
konkursu, do momentu, kiedy nie otrzymamy potwierdzenia, Ŝe w takiej wartości Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych takie pieniądze zapewni i w momencie kiedy
będziemy wiedzieli, Ŝe juŜ te środki zostały przekazane, dlatego, Ŝe nie obarczyłbym Pana
Prezydenta, czy naszego urzędu odpowiedzialnością za konkurs i podanie daty konkursu
w momencie, kiedy nie mam zabezpieczonych na jego obsłuŜenie pieniędzy, więc do
momentu, kiedy te informacje do nas nie spłyną, ja tej daty po prostu nie podam. To jest
pierwsza rzecz.
Druga, jeŜeli chodzi o małe projekty, myślę, Ŝe nie ma Ŝadnej przeszkody na tym,
Ŝeby ustalić, Ŝe co roku będzie to dany termin, jeŜeli Państwo sobie tego Ŝyczycie
i w konsultacjach organizacje na to wskaŜą, moŜemy tak zrobić. Jestem ciekaw, jak będzie
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wyglądało składanie wniosków w tym momencie, ale ok Ŝaden problem. Dla 20 tys. zł
moŜemy coś takiego zrobić. Jeszcze raz powtarzam ten mechanizm miał słuŜyć temu, Ŝeby
organizacje, które chcą rozpocząć swoją przygodę i przy tak małych pieniądzach chcieliśmy
po prostu pomóc i powiedzieć jak moŜna przygotować wniosek. Nie wiem do czego ta
zmiana doprowadzi w tym momencie.”

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Nie chodzi mi tylko o to, Ŝe wiemy teŜ, Ŝe w tych
małych grantach dostają teŜ to wsparcie nie tylko małe organizacje, które są na początku tej
drogi, ale równieŜ organizacje, które od wielu lat działają na chociaŜby konińskim rynku.”

Kierownik COP Bartosz JĘDRZEJCZAK odpowiedział, cytuję: „Ja jeszcze raz
powiem, decyzję ostateczną o tym kto otrzymuje dofinansowanie, podejmuje Prezydent.”

Z-ca Prezydenta S. Lorek, cytuję:, „Jako uzupełnienie akurat miałem okazję
uczestniczyć w posiedzeniu Konińskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego, kiedy ta
sprawa była zgłaszana formalnie. Zapis ustawy daje taką moŜliwość. Często jest teŜ tak, Ŝe
nawet ci przedstawiciele organizacji, którzy byli obecni, a zgłaszali tą uwagę, zadawaliśmy
pytanie: a jaki macie pomysł, co byście chcieli? I się okazuje, Ŝe nawet nie mieli jakiegoś
takiego gotowego pomysłu. Ja osobiście akurat na tej liście cieszę się, Ŝe zobaczyłem
harcerzy i rozmawiałem bezpośrednio z komendantem hufca ZHP i powiedział mi, Ŝe on tak
naprawdę to na kaŜdy wariant był gotowy, po to, aŜeby obniŜyć uczestnictwo dziecka na
obozie harcerskim, poniewaŜ część moŜliwości współfinansowania były konkursy
organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdzie równieŜ o takie środki mógł,
szczególnie w obozach międzynarodowych, bo ta wymiana między, narodowa jest na obozach
harcerskich. Komendant powiedział, Ŝe nie ma szans, natomiast miał gotowy projekt
i cierpliwie czekał. TakŜe nie mogę się zgodzić akurat z tym argumentem, po prostu złoŜył po
raz pierwszy w małym grancie, wcześniej składał w ramach konkursów organizowanych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, albo przez kuratorium. Tu zawsze się pojawi
problem, bo ktoś dostanie, ktoś nie dostanie. Natomiast teŜ takie zobowiązanie, które tu
zgłosił kolega radny, Ŝe jeŜeli w przyszłości będzie moŜna gdzieś tą datę graniczną określić,
moŜe to będą bardziej wyrównane szanse.
Chcę Państwu powiedzieć, Ŝe przykład chociaŜby środków juŜ nie dla organizacji, ale
mówimy tutaj o tych projektach i Wielkopolskiej Wiary, teŜ pokazuje, bo to teŜ są pieniądze,
które nieformalne grupy mogą zdobyć. Często są to grupy, które gdzieś są wokół organizacji
pozarządowych a teŜ powiem Państwu, Ŝe wcale z tą aktywnością niektórych naszych
organizacji, które potem mają uwagi wcale nie jest tak dobrze i ja się cieszę, Ŝe są grupy
nieformalne. Natomiast chciałbym, Ŝeby więcej było teŜ na rzecz naszych mieszkańców, ale
równieŜ jak Państwo wiecie jest to w duŜo szerszym zakresie i wskaŜę Państwu kilka małych
środowisk.
Nie będę wymieniał nazw miejscowości czy szkół, wiejskich szkół, które dostały
niezłe pieniądze, 3 tys. w ramach Wielkopolskiej Wiary. Po to, bo zrobili projekt na rzecz
swojego środowiska, na rzecz swojego otoczenia.”

Kierownik COP Bartosz JĘDRZEJCZAK odpowiedział, cytuję: „Jeśli Państwo
pozwolicie jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, bo chciałem się odnieść do pytania o to czy
jest to transparentne. Na początku tak teŜ to odebrałem, była sugestia, jeśli chodzi, o to
dlaczego w ciągu dwóch dni wyczerpują się środki itd. Ja chciałem podkreślić bardzo waŜną
rzecz, którą przewidział ustawodawca, czyli właśnie od 2010 roku, bo wcześniej nie było
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takiej procedury, wszystkie te projekty, które spływają do naszego urzędu są upubliczniane.
KaŜdy z tych projektów wywieszany jest na tablicy ogłoszeń, który spływa na nas. My mamy
obowiązek zamieścić go teŜ w Biuletynie Informacji Publicznej i przez 7 dni kaŜdy
mieszkaniec moŜe zgłaszać uwagi, jeŜeli znajdzie w takim projekcie rzeczy, które są
niezgodne merytorycznie z ogłoszeniem, czy jeŜeli chodzi o koszty, które są ujęte w tym
projekcie dostrzeŜe jakieś nieprawidłowości, poza nami, bo my oczywiście teŜ sprawdzamy te
wnioski. MoŜe o tym poinformować, złoŜyć zastrzeŜenia.”

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
W. Wanjas, cytuję: „Ja wczytując się w dokument, który dostaliśmy, sobie zaznaczyłem tutaj
dwie rzeczy, które są między innymi odpowiedzią na te pytana, które zadawał Pan radny
Witold Nowak, bo tak, co mnie cieszy 4% więcej niŜ do tej pory wpłynęło w ramach
ogłoszonych otwartych konkursów, ofert, 3,5% więcej zawartych umów w ramach otwartych
konkursów ofert. I teraz poruszam ten temat, który był przed chwilą tyle wałkowany.
25% więcej ofert, jakie wpłynęły w ramach tzw. małych grantów w stosunku do 2014r. i to
jest połowa odpowiedzi. A druga połowa jest taka, Ŝe 25% zawartych umów w ramach tzw.
małych grantów w stosunku do roku 2014, czyli coś się w tym temacie dzieje to nie jest tylko
powielanie w ciągu roku tych samych sytuacji. Jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo
ucieszyła to to, Ŝe z roku na rok rośnie nam kwota, którą mamy do przeznaczenia działając
w róŜnych obszarach poŜytku publicznego, to juŜ jest kwota prawie 6,5 mln zł w 2015 r.
Miałem przyjemność równieŜ na zakończenie jeszcze być przez jakiś czas członkiem
Konińskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego, pamiętam, Ŝe tak jak tutaj Pan
Kierownik równieŜ sobie przypomina, Ŝe ciągłe narzekaniem było na to, Ŝe kultura jest tak
szeroka, kultura jest taka i ciągle tylko 30 tys. było. Teraz jak juŜ patrzymy na to, na tą
kulturę, ja nigdy nie powiem, Ŝe jest za duŜo, bo na kulturę nigdy nie jest za duŜo, ale juŜ jest
85 tys. w ramach tego. Czyli widzimy, Ŝe tutaj równieŜ z roku na rok te kwoty rosną. Cieszy
mnie to, Ŝe na wspieranie, upowszechnianie np. działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, ta kwota juŜ jest ponad pół miliona w ramach tych działalności, czyli nie
zrobimy skoku nagle takiego, Ŝeby to był jakiś skok potęŜny, ale cieszy to, Ŝe nie ma
stagnacji, tylko jest ciągły wzrost środków z roku na rok. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych
chciałby zabrać głos w tym temacie?”

Nie było innych pytań do sprawozdania

Komisje projekt uchwały przyjęły informacyjnie.

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie (druk nr 330).

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie Annę KWAŚNIEWSKĄ.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław
WANJAS, cytuję: „Dziękuję Pani Dyrektor, te 1600 wniosków, które juŜ są załatwione, to
czekają na wypłacenie, to jest jaki procent w stosunku do wszystkich, które mamy?”
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Dyrektor MOPR Anna KWAŚNIEWSKA odpowiedziała, cytuję: „Dzieci mamy
orientacyjnie około 7 tys., a na jeden wniosek jest ok. 1,5 dziecka. Jest to bardzo trudne,
poniewaŜ w Koninie są osoby jedne zameldowane, nie mieszkają, więc tak faktycznie
ocenimy za 3 miesiące.”

Głos zabrała radna Anna KURZAWA, cytuję: „Ja nie z pytaniem tylko
z podziękowaniem, poniewaŜ chciałam naprawdę wyrazy podziwu za 500+ moŜna
powiedzieć, poniewaŜ obsługa jest przemiła tych Pań, które tam udzielają, jak równieŜ Pana,
więc sama skorzystałam, więc naprawdę moŜna się było dodzwonić bez problemu.”

Głos zabrała Dyrektor MOPR Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Jest mi bardzo miło,
naprawdę staraliśmy się od samego pierwszego dnia Ŝeby nikt nie wyszedł niezadowolony i
do tej pory takiej osoby przynajmniej ja nie znam.”

Do projektu uchwały radni nie mieli więcej pytań.

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
7 głosami „za”.

Pkt 9 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Konina.
Ocenę zasobów szczegółowo przedstawiła Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Anna KWAŚNIEWSKA powiedział, cytuję: „Powiem tak, ja firmowałam swoim nazwiskiem
i Dyrektor Rychlińska, natomiast jest to praca wielu moich współpracowników, a równieŜ
instytucji z nami współpracujących, organizacji pozarządowych, tu równieŜ wydziałów,
poniewaŜ na nas ustawodawca nałoŜył obowiązek sporządzania takiej oceny zasobów i po
przyjęciu tej informacyjnie przez Radę Miasta Konina my to wysyłamy do Poznania, dalej do
Warszawy i jest to taki materiał porównawczy dostępności określonych usług dla
mieszkańców miasta. Inaczej rzecz ujmując, jest to dokładnie prawie to samo nieco tutaj
rozszerzone o obszar poza pomocowy, to, co było zawarte w tym sprawozdaniu opisowym w
marcu. Z tym, Ŝe moŜna sobie tutaj porównać pewne wartości jak one się miały w roku
poprzednim, jak w roku oceny i jakie są załoŜenia. Najistotniejsze co się zmieniło, co
powtarzam, w Koninie w ubiegłym roku został uruchomiony Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym i jak moŜna zauwaŜyć w tym materiale
juŜ wykazujemy, Ŝe jest potrzeba zwiększenia ilości miejsc w tym Środowiskowym Domu.
I to, co ja Państwu mówiłam, bez tego materiału, Ŝe zmniejszyło się niewiele, co prawda, ale
liczba gospodarstw obejmowanych pomocą z powodu bezrobocia. Niestety zwiększyło się
tam teŜ niewiele, ale jednak z powodu narkotyków, dopalaczy. Mniej więcej na tym samym
poziomie utrzymuje się pomoc z powodu uzaleŜnień, nieco tam zmniejszyła się pomoc
z powodu np. przemocy, ale teŜ na niektóre wartości to, co niejednokrotnie powtarzam maja
wpływ zmieniające się przepisy, ale jest to materiał taki porównawczy i to na skalę
ogólnopolską, potem Ministerstwo to porównuje, analizuje, co się dzieje.
W kaŜdym razie podsumowując ten materiał w Koninie jest naprawdę duŜa
dostępność dla mieszkańców i do róŜnego rodzaju form wsparcia, które realizuje Miejski
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Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale teŜ inne wydziały i instytucje i organizacje pozarządowe.
Właściwie gdyby nie ograniczenia finansowe, bo tego jest zawsze za mało, to kaŜda osoba
potrzebująca jakąś formę taką konkretną w Koninie dla siebie moŜe uzyskać. Tyle byłoby z
mojej strony.”

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję:
„Materiał ten teŜ równieŜ przyjmujemy informacyjnie, poniewaŜ to jest materiał
informacyjny. Ja mam pytanie Panie Prezydencie w związku z tym, Ŝe dzisiaj jest 21
kwietnia, a 21 kwietnia kojarzy nam się z jedną rzeczą, Z zamknięciem albo z upłynięciem
terminu zapisu bądź przyznawania miejsc w przedszkolach, tak? W związku z tym mam takie
pytanie do Pana, niech Pan nas poinformuje jak to się ma u nas i czy wszystkie dzieci tak jak
juŜ otrzymaliśmy informację w grudniu i w styczniu potwierdzoną, wszystkie dzieci
w naszym mieście będą mogły skorzystać z miejsc w przedszkolach?”

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Chciałbym tutaj wyjaśnić,
Ŝe ta informacja, która była, mówiłem, Ŝe stwarzamy takie warunki, aby dzieci mogły
skorzystać. Dzisiaj było zamknięcie systemu. Mamy formalny wniosek niektórych Pań
dyrektor Lada moment będą wywieszone listy. Brakuje nam dzisiaj kilka miejsc dla dzieci
objętych edukacją przedszkolną dzieci 5, 6 -letnich, ale praktycznie te miejsca są w innych
przedszkolach. I mamy w tej chwili jeszcze parę brakujących oczekiwań, jeŜeli chodzi
o dzieci 3 letnie. Większość dzieci 3 letnich znalazła miejsce w naszych przedszkolach. Nie
odpowiem teraz dokładnie co do liczby. Ruszają rekrutacje uzupełniające. Te rekrutacje
uzupełniające trwają od 2 maja i po połowie sierpnia, kiedy będą chętni, będą podejmowane
decyzje.”

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję:
„Dotarły do mnie głosy i nauczycieli i dyrektorów Panie prezydencie, Ŝe w tej chwili są
problemy z nauczycielami nauczania początkowego w szkołach podstawowych. I tak sobie
pomyślałem, Ŝe gdybyśmy zrobili to w ten sposób: nie ponosimy kosztów płacowych,
poniewaŜ przenosimy tych nauczycieli na rok czasu ze szkoły do przedszkola, ponosimy
koszt tylko utrzymania tego dziecka w przedszkolu. A za rok czasu będzie wysyp tych 7 latków i wracają z powrotem do szkoły, bo w takim razie jakie wyjście znajdziemy dla tych
nauczycieli? Zwalniać, a za rok znowu przyjmować i szukać? Dlatego proszę Panie
Prezydencie, pomoŜemy jak trzeba, będziemy szukać, ale zostańmy tym samorządem,
o którym się mówi w Polsce, Ŝe jako jedyny nie ma problemów z przedszkolami.”

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Proszę Państwa tak
naprawdę jeszcze raz powtórzę, nie kaŜde dziecko 3 letnie, które jest zameldowane,
jednocześnie chce iść do przedszkola i ja chciałbym po pierwsze, Ŝebyśmy jednak poczekali
na to, co wynika z rekrutacji. I tak jak powiedziałem, od 2 maja jest rekrutacja uzupełniająca.
KaŜdy z rodziców będzie wiedział, w którym przedszkolu są wolne miejsca i najpierw
zapełnimy tam gdzie mamy wolne miejsce. JeŜeli się okaŜe, Ŝe nie spełnimy oczekiwań,
będziemy podejmować decyzję o uruchamianiu oddziałów. To jest po pierwsze.
Po drugie w ubiegłym roku dobrze Państwo wiecie, Ŝe dyrektorzy szkół podstawowych
ratowali wiele sytuacji kadrowych szczególnie dla nauczycieli, którzy tak naprawdę byli
nauczycielami od zerówek w przedszkolach. I równieŜ w tej chwili są prowadzone rozmowy
z dyrektorami, Ŝe w tych przedszkolach, które wykazują braki kadrowe, bo jest więcej
oddziałów niŜ w roku ubiegłym a Ŝeby w pierwszej kolejności byli przyjęci ci nauczyciele,
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dla których by nie było pracy. Natomiast nie zaczarujemy danych statystycznych, bo jeŜeli
my dzisiaj a zakładałem, Ŝe będzie, co najmniej po jednym oddziale w szkołach
podstawowych, a my dzisiaj, dam Państwu przykład Szkoły Podstawowej Nr 11, w której
mamy zapisane dwójkę dzieci z obwodu i dwójkę spoza obwodu. To przepraszam, ale nikt
racjonalny nie uruchomi czteroosobowego oddziału i dzisiaj podjęliśmy taką decyzję, Ŝe
rodzica z 11 proponujemy 10 i tam mamy dziesięcioro dzieci. TakŜe dobra pozycja naszych
przedszkoli, czyli liczby miejsc, bo nie mamy tego problemu, który jest w większych
aglomeracjach, Ŝe nie ma miejsc dla dzieci 3-letnich. W mieście Koninie jest miejsce dla
dzieci 3-letnich, natomiast dyrektorzy szkół podstawowych prosili, aŜeby poczekać z tą
rekrutacją. Nasze społeczeństwo jest przyzwyczajone, Ŝe do szkoły moŜna zapisaać. To, Ŝe
wprowadziliśmy system komputerowy w tym roku, wymusiliśmy w ogóle pewną decyzyjność
wcześniej. Ja jeszcze jestem optymistą, natomiast dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, Ŝe raczej
mówimy o uruchomieniu 10 oddziałów, czy 9 oddziałów w szkołach podstawowych, a
w ubiegłym roku Państwo wiecie, w tamtym roku tych oddziałów było 45, to pokazuje ile jest
mniej tych oddziałów.”

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję:
„Dokładnie to powiedziałem, ale Panie Prezydencie bardzo bym Pana prosił o to, bo wie Pan
doskonale, tak samo jak i my, dlaczego stało się tak, jak się stało. Nie moŜna uruchomić
i zmusić dyrektora placówki, Ŝeby on uruchomił dwa oddziały więcej, nawet jak ma tyle
chętnych więcej, jak nie dostał od Pana więcej pieniędzy. On nie znajdzie, on nie zniesie
płacy nauczycielom. Jak by były większe pieniądze przeznaczone, oni by te nabory robili od
razu, ale całe szczęście, Ŝe jeszcze się zdecydowaliście Panowie Prezydenci na to, Ŝe
będziecie robić ten nabór dodatkowy, bo taka jest potrzeba, naprawdę.”

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Jeszcze raz powtórzę.
Rekrutacja tak naprawdę jest rekrutacją ciągłą, od 2 maja będzie trwała do połowy sierpnia.
Natomiast proszę Państwa trudno dzisiaj decydować, bo to, Ŝe rodzic nie wskazał, dam
przykład 5 osiedla, gdzie tak naprawdę na sąsiednich ulicach mamy trzy przedszkola, rodzic
wskazał jedno z tych przedszkoli, jeśli dzisiaj wie, Ŝe ulicę dalej, ulicę Sosnową mamy i
przedszkole nr.17, mamy 11, kawałek dalej mamy 12, mamy 15, mamy cztery przedszkola,
które są tak naprawdę na jednym terenie. JeŜeli my dzisiaj wskaŜemy, mimo Ŝe rodzic nie
wskazał wśród tych trzech przedszkoli tam gdzie jest wolne miejsce a jest, to chcemy, Ŝeby
najpierw rodzic podjął decyzję, czy on jest tym zainteresowany. Ja patrzę na ofertę
przedszkoli jak na naczynia połączone. To samo przerabialiśmy w szkołach
ponadgimnazjalnych. Panie dyrektor przedszkoli bardzo sobie chwalą system komputerowy,
ja uwaŜam, Ŝe te obawy, które tutaj Pan przewodniczący dzisiaj ma, są trochę za wczesne.
Poczekajmy niech rodzice do końca zdecydują, bo ja wiem, Ŝe niektórzy rodzice zablokowali
to miejsce w przedszkolu, bo tamten termin był krótszy, natomiast wiem równieŜ bo nie
zgadzają mi się statystycznie deklaracje, bo przecieŜ forum oświatowe mieliśmy na początku
kwietnia, drzwi otwarte są w kwietniu i np. dyrektor mi mówi, Ŝe on dzisiaj w systemie, ale u
niego był ten rodzic i ten rodzic wie, Ŝe dyrektor ma tak naprawdę obowiązek zawsze zapisać
dziecko, które jest dzieckiem w obwodzie szkoły. Proszę Państwa dla mnie połowa sierpnia to
jest ten moment ostateczny, natomiast to, Ŝe dzisiaj dyrektorzy przedszkoli robią projekt
arkuszu organizacyjnego o stan faktyczny, który jest i on zostanie zrobiony. Dyrektorzy
równieŜ dysponują budŜetem, który mają zatwierdzony na ten rok.”
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław
WANJAS, cytuję: „Tak i w ramach tego budŜetu nie zrobią oddziału więcej, a
powiedzieliśmy sobie, Ŝe będziemy szukać środków, przecieŜ to tutaj w tej sali na tej Komisji
Panie Prezydencie rozmawialiśmy o tym. Prawda jest taka, Ŝe to, co Pan Prezydent nam tutaj
tłumaczy, to Pan Prezydent tłumaczy cały czas o kwestii 6-latków, 5-latków, 4-latków.
Natomiast my mówimy o 3-latkach, którzy nie zostaliby w ogóle rozpatrywani, poniewaŜ
takich oddziałów nie było i nie było takiej moŜliwości.”

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Nie zgodzę się proszę
Państwa, nie zgodzę się Panie Przewodniczący, został Pan wprowadzony w błąd.
Statystycznie dzisiaj brakuje nam 24 miejsc dla dzieci 3-letnich. Naprawdę ja nie widzę
problemu, natomiast problem, który się pojawił proszę Państwa, to co dyrektorzy przedszkoli
zmieniają w swoim podejściu organizacyjnym. JeŜeli dzisiaj dyrektorzy będą mieli grupę
łączoną 5-latków i 6-latków, bo będą mieli łączoną, bo część dzieci odroczonych jako 7-latki
pójdą … itd., to równieŜ dla dyrektorów było duŜym szokiem, Ŝe mają mieć grupę łączoną 3,
4-latków, ale to juŜ jest i to był na początku szok. To, co ja mam zrobić, Ŝe z tej grupy
najstarszej dziesięcioro dzieci odejdzie i zostanie mi piętnaścioro dzieci. To ja tłumaczę, na
miejsce tych dziesięcioro dzieci Pani przesunie po rozmowie z rodzicami dziesięcioro dzieci
z grupy młodszej i będą w grupie mieszanej. Ta dziesiątka zwolni miejsce w grupie 4-latków
a Pani połączy je itd. I to jest ten problem, dlatego ja mam gorącą prośbę do Pana
Przewodniczącego, do członków komisji. Jest rekrutacja uzupełniająca najpierw niech się
odmeldują dzieci, które mają się odmeldować, niech będą ogłoszone listy, bo one będą lada
moment ogłoszone. Do połowy sierpnia będziemy prowadzić rekrutację uzupełniającą
zarówno w przedszkolach jak i w szkołach podstawowych.”

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję:
„Dobrze i to ostatnie zdanie, które powiedział Pan Prezydent jest dla mnie waŜne, Ŝe
uzupełniającą, czyli wszyscy ci rodzice, którzy będą chcieli jeszcze skorzystać z tego będą
mogli złoŜyć. I mam jeszcze jedno pytanie. Jak byliśmy ostatnio Panie Prezydencie na tym
spotkaniu, co MOPR organizował odnośnie tych rodzin zastępczych, Pani Mariola Jach
powiedziała, Ŝe złoŜyła podanie do Urzędu Miasta w sprawie zrobienia łazienki, to, co kiedyś
Ŝeśmy rozmawiali, czy Pan prezydent moŜe udzielić jakiejś informacji, czy będzie miała w
wakacje zrobione?”

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Ja jestem w kontakcie
bezpośrednim, tak w ubiegłym roku udało się znaleźć sponsora zewnętrznego, który wykonał
remont dachu równieŜ w ten sam sposób, bo nie moŜemy inaczej przekazać. MoŜemy tak
naprawdę jako Miasto szukać ludzi, którzy będą chcieli pomóc.”

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wieslaw WANJAS, cytuję:
„Wiem, bo całe malowanie w zeszłym roku zorganizowałem sam, ale mam prośbę Panie
Prezydencie, Ŝeby to dokończyć i byśmy mieli ten problem z głowy, bo ta rodzina naprawdę
zasługuje na pomoc.”

Kolejny głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „To ja w innej kwestii, bo
paru mieszkańców, moich znajomych zresztą, pytało mi się o Pomnik śołnierzy Wyklętych,
ten z KBO. Jaka będzie formuła odsłonięcia tego pomnika, czy Miasto zorganizuje jakąś
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formułę odsłonięcia? Bo te osoby chcą teŜ, jeŜeli nie będzie takiej formuły odsłonięcia,
jakiejś bardziej oficjalniej chcą zorganizować społeczne obchody tego. Bardzo fajne
środowisko się wokół tego stworzyło takich ludzi ponadpartyjnie zorganizowanych. Czy
Miasto coś próbuje w tej kwestii zrobić?”

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Była odpowiedź juŜ
w czasie sesji. Dzisiaj wiem, Ŝe juŜ jest oficjalna odpowiedź, mamy de facto zatwierdzony
napis na tym pomniku. Z głowy nie powiem, przepraszam, ale była Pani akurat szkoda, bo to
pytanie było do Pani Kierownik Sroczyńskiej. Mnie tylko poinformowała, Ŝe Rada Pamięci
Męczeństwa, do której zostało wystosowane pismo do Warszawy z zatwierdzeniem treści na
pomniku, zaopiniowała pozytywnie i w tej chwili wiem, Ŝe chyba juŜ jest podpisana umowa
z wykonawcą. Ja podałem termin, Ŝe moŜe we wrześniu, natomiast będziemy gotowi
w czerwcu. I ostatnia rozmowa była taka, Ŝe w pierwszej kolejności, poniewaŜ to jest skwer
obok Szkoły Podstawowej Nr 4, prosiłem Panią Kierownik, aŜeby juŜ bezpośrednio
rozmawiała z Panem Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 4, aŜeby zrobić w połowie
czerwca, nie czekać na Ŝadne daty, bo nie ma Ŝadnych dat, które byłyby w czerwcu związane
z śołnierzami Wyklętymi, a nie będziemy czekać do 1 marca, Ŝeby był rok szkolny, Ŝeby ta
uroczystość miała charakter patriotyczny z udziałem młodzieŜy.”

Radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Czyli we współpracy z dyrektorem?”

Za-ca Prezydenta Stanisław Lorek odpowiedział, cytuję: „Pani Kierownik Sroczyńska
dostała ode mnie taka prośbę, Ŝeby się kontaktowała bezpośrednio z Panem Dyrektorem
i mówiliśmy o terminie czerwcowym, ale wiadomo 1 czerwca jest Dzień Dziecka, są róŜne
festyny sportowe, mówiliśmy około 10 czerwca.”

Radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Bo 7 maja będzie wystawa.”

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Wiem, będzie wystawa 7
maja, natomiast na 6 maja nie jesteśmy w stanie. Do końca maja tak.”

Głos zabrała radna Anna Kurzawa, cytuję: „Chciałam się jeszcze dopytać w sprawie
przedszkoli, właściwie o pracę logopedów w przedszkolach. Czy w kaŜdym przedszkolu
w Koninie jest zapewniona opieka logopedy?”

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Tzn. opieka logopedy
wynika teŜ z opinii czy orzeczeń, które są wystawiane przez poradnie. Nie odpowiem teraz
czy w kaŜdym, ale w większości, dlatego Ŝe to jest akurat rzecz, na którą zwracają uwagę
rodzice. Rodzicom bardzo zaleŜało na rytmice, bardzo zaleŜało na języku angielskim i bardzo
zaleŜało na zajęciach z logopedii. Tak jak powiedziałam, nie mam tu dzisiaj zestawień czy
w kaŜdym, ale w większości, jeŜeli takie były zalecenia, to są te godziny. Z tym, Ŝe teŜ
pamiętajmy o tym, Ŝe funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, gdzie
równieŜ jest moŜliwość uzyskania wsparcia, jeŜeli chodzi o logopedę.”
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Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja chciałem poprosić Pana Prezydenta o
takie zestawienie, bo nie wiem czy z pamięci się uda, ale moŜe się uda, nie wiem na ile to jest
trudne pytanie. Chciałbym poznać średnią liczbę uczniów w klasie w szkołach
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Konina, jeśli nie teraz to
poproszę informację jakąś na e-mail, gdyby się udało.”

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Mam takie zestawienie na
poszczególnym typie szkół, jak poszperam w komputerze, to nawet mogę pokazać, natomiast
tak jest to zrobione w oparciu o arkusze.
Ta średnia jest dobra, moŜe tak powiem. Jak Państwo wiecie w szkołach
podstawowych maksymalnie 25, my mamy dosyć dobrze szkoły podstawowe zorganizowane
tak więc chyba około, statystycznie, tylko pamiętajmy, Ŝe w integracji jest trochę mniej, czyli
mamy chyba 21, 22. Natomiast najwięcej jest w ponadgimnazjalnych, ale
w ponadgimnazjalnych jest teŜ duŜy ruch uczniów, czyli dyrektorzy zaczynają od 30, mają
wolną rękę, przyjmują nawet do 32, a są takie technika, Ŝe przyjmują 34, bo wiedzą, Ŝe
w pierwszym roku, szczególnie w pierwszym semestrze będzie naturalny odsiew. Jak
najbardziej ja Panu radnemu pokaŜę te dokumenty, które mam, gdzie są średnie na
poszczególnych poziomach, nawet w kaŜdych placówkach średnio wyliczone.”

Nie było innych pytań do oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta
Konina.

Komisja przyjęła informacyjnie.

Na tym posiedzenie zakończono.
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