BR.0012.4.14.2015
BR.0012.5.13.2015
BR.0012.6.11.2015

Protokół Nr 14/15
Nr 14/15
Nr 13/15
wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz
Komisji Praworządności,
które odbyło się w dniu
18 listopada 2015 roku
________________________________
w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6.

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 17.30.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1. Omówienie materiałów sesyjnych na XVI 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 XV sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności komisji.

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

Pkt. 7 - Projekty uchwał w sprawie:
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2015 rok (druk nr 242);
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2015-2018 (druk nr 243) –
Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez p. K. Lebiodę – Skarbnika
Miasta Konina
Do projektów uchwał radni nie mieli pytań.
Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie.

Pkt. 8 Projekty uchwał w sprawie:
a) stawek podatku od nieruchomości (druk nr 238);
b) stawek podatku od środków transportowych (druk nr 239) –
Projekty uchwał omówił z-ca prezydenta S. LOREK.
Do projektów uchwał radni nie mieli pytań.
Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie.

Pkt. 12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu aktywizująco –
wspierającego dla mieszkańców mieszkań chronionych (druk nr 227) –
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez A. KWAŚNIEWSKĄ –
dyrektora MOPR w Koninie.
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
7 głosami „za”.

Pkt. 13 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 161 Rady Miasta
Konina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2015 roku
(druk nr 245) –
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez A. KWAŚNIEWSKĄ –
dyrektora MOPR w Koninie.
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
8 głosami „za”.
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Pkt. 14 Projekt uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016 – 2018 (druk nr 231) –
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez J. STAWROWSKĄ –
kierownika Wydziału Spraw Społecznych.
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
8 głosami „za”.

Pkt. 15 Projekt uchwały
i Rozwiązywania Problemów
na 2016 rok (druk nr 232) –

w sprawie Programu Profilaktyki
Alkoholowych dla miasta Konina

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez J. STAWROWSKĄ –
kierownika Wydziału Spraw Społecznych.
Radny Z. CHOJNACKI, cytuję: „Odniosę się do jednego i drugiego programu,
poniewaŜ chcę poruszyć istotny problem, mianowicie niektórzy z nas uczestniczyli
w bardzo dobrej konferencji zorganizowanej przez naszą Policję. Konferencja poświęcona
była tym zagadnieniom i specjaliści mówią w ten sposób, Ŝe program programowi nie
równy, Ŝe trzeba dokonać najpierw pewnej selekcji tych programów. Trzeba dobrze
pomyśleć, który program przynosi jakie korzyści. Tutaj bym zapytał, w jaki sposób Państwo
dobieracie te programy, bo wszystkim nam zaleŜy, Ŝeby program był jak najbardziej
skuteczny. Okazuje się coś zaskakującego, Ŝe wiele programów o których sądzimy, Ŝe mogą
spowodować te pozytywne zmiany, w konsekwencji okazuje się, Ŝe tych zmian wiele nie ma
i tutaj rzeczywiście jest ogromna sztuka wybrać taki program, który spowoduje te
pozytywne zmiany. Pytam o tę metodologię, dobór tych programów.”
Kierownik WS J. STAWROWSKA, cytuję: „Taką podstawową metodologią naszą
jest właśnie określenie skuteczności danego programu i tutaj posiłkujemy się
rekomendacjami PARPA. Mamy programy, tu chodzi o takie programy, które dają
gwarancję skuteczności, które nie są jednorazowe. Mamy wiele propozycji organizacji
koncertów, czy teatrów nawet dla całych szkół z tym, Ŝe to są jednorazowe akcje i tego
unikamy, poniewaŜ to są duŜe pieniądze, które są wydane i jest mnóstwo firm, które się
specjalizuje w tym, Ŝe przyjeŜdŜają byli alkoholicy i oni tłumaczą młodzieŜy, ale nie widać
tej skuteczności. MoŜe na jakichś osobach zrobi to wraŜenie, ale chodzi o takie działania,
które są długofalowe, które są jakimś cyklem. Tutaj tłumaczyłam niedawno, bo jedna ze
szkół chciała zrobić koncert, ale te koncerty, które są organizowane w Kościele Św.
Wojciecha „Trzeźwienie przez Kulturę” to teŜ jest program. To nie są koncerty
jednorazowe, to jest cykl całoroczny. Tu chodzi o tego typu długofalowe programy. Drugie
kryterium przyjęcia to niestety koszt. Z niektórych musieliśmy zrezygnować ze względu na
koszt. Tutaj się cieszę przez to, Ŝe mamy więcej pieniędzy, Ŝe będzie szansa, Ŝeby
doposaŜyć świetlice, chodzi o świetlice dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie dostają
dzieci wyŜywienie, Ŝeby ich bardziej zachęcić, bo nie wszystkie są na jednym poziomie.
Są teŜ świetlice np. na ul. Dmowskiego, gdzie musimy się tą świetlicą zająć, bo tam duŜo
dzieci przychodzi, a organizacja przeŜywa kłopoty. NajwaŜniejsze, Ŝeby to był program
rekomendowany i który jest długofalowy, takie programy ma np. Monar, taki program ma
Stowarzyszenie „Razem”. My z tego mamy sprawozdania. Ustawodawca nakazuje nam
zdawać raport z realizacji programu narkomanii, ale juŜ nie ma takiego obowiązku, jeśli
chodzi o alkoholizm. My robimy takie raporty i w zasadzie przedstawiamy tylko na
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kierownictwie Panu prezydentowi. UwaŜam, Ŝe nie ma Ŝadnych przeciwwskazań, Ŝeby ten
raport równieŜ trafiał do radnych, ale zgodnie z przepisami nie wiem dlaczego tak było.”
Radna U. MACIASZEK, cytuję: „Często badam doposaŜenie świetlic, więc tutaj
wyjaśniam. Moja świetlicą, więc te środki na prowadzenie świetlicy, jeŜeli chodzi
o materiały do realizacji programu nie są gigantyczne. W mojej świetlicy jednej i drugiej to
jest po 1.000 zł rocznie. Tu nie chodzi o piłki i o gry, bo te rzeczy mamy, ale Ŝeby
zainteresować zwłaszcza młodych ludzi powyŜej 5, 6 klasy szkoły podstawowej my musimy
być kreatywni. My zakupujemy róŜnego rodzaju materiały, farby do rysowania na szkle,
ostatnio robiliśmy torby, te torby trzeba zamówić. To są rzeczy jednorazowego uŜytku
i Ŝeby ściągnąć tę młodzieŜ z ulicy musimy inwestować i właśnie tutaj porównanie czy
inwestujemy w ulotki czy inwestujemy w materiały, takŜe myślę, Ŝe kaŜda ilość środków
o której mówimy, ona na pewno będzie fajnie wykorzystana, bo my w piłkę to nie zawsze
mamy gdzie grać, bo my mamy duŜą świetlicę, gdzie mamy salę sportową ale są świetlice,
gdzie jest jedna sala i trzeba zrobić zajęcia dla wszystkich grup wiekowych i wszyscy by
chcieli znaleźć swój kawałek podłogi, Ŝeby tam się dobrze czuć, bo co z tego, Ŝe mówimy,
Ŝe mamy świetlice, skoro de facto w świetlicy moŜe przebywać jednorazowo 15 osób, bo to
teŜ nas ogranicza ustawowo i nie da się robić ze wszystkim i jednocześnie tego samego
programu, więc te materiały do realizacji programu są bardzo drogie i cieszmy się,
Ŝe idziemy w dobrym kierunku.”
Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Mam pytanie, poniewaŜ mam zaszczyt
reprezentować Radę Miasta w Konińskiej Radzie Działalności PoŜytku Publicznego
w związku z tym mamy pytanie, jaki procent tych środków przeznaczonych na realizację
programów zagospodarują w formie konkursowej organizacje pozarządowe. Ile Państwo
przewidujecie na ten cel?”
Kierownik WS J. STAWROWSKA, cytuję: „Nie wiem jeszcze, jaki procent, ale
wszystkie dotacje na świetlice, na wypoczynek są w ramach konkursów.”
Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Chodzi mi o te programy alkoholowe
i narkotykowe.
Kierownik WS J. STAWROWSKA, cytuję: „Nie potrafię tego w tej chwili określić.
W tym roku na profilaktykę mamy tyle ile jest z tzw. „korkowego” tj. 1.6 mln zł. z tego
jeszcze dofinansowujemy ośrodek interwencji kryzysowej.”
Radna U. MACIASZEK, cytuję: „Tutaj padają ogromne kwoty, ale jeśli świetlica
dostaje 40 tys. zł na prowadzenie świetlicy w tym np. 50 zł wychodzi miesięcznie na
realizację programu dla świetlicy, dla wszystkich dzieci, w tym program profilaktyczny,
a 1.000 zł miesięcznie, są to koszty utrzymania świetlicy. Ja nie mówię o opiekunach, tylko
mówię o prądzie, wodzie, czynszu itd. Tutaj te kwoty są takie gigantyczne. Osoby, które nie
mają do czynienia na co dzień z tymi środkami, to słyszą kwotę i ona jest gigantyczna.”

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań.
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
8 głosami „za”.
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Pkt. 16 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół i placówek oraz zakresu i trybu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 233) –
Projekt uchwały
MICHALKIEWICZ.

omówiła

kierownik

Wydziału

Oświaty

U.

MIŁOSZ-

Radny Z. CHOJNACKI, cytuję: „Ośmielę się sformułować jedno pytanie, moŜe
trochę egzotyczne, poniewaŜ dotyczy sytuacji, które są jeszcze przed nami. Wiem i to prawo
oświatowe nam jakoś gwarantuje i taką moŜliwość nam stwarza, rodzice podejmują sami
odpowiedzialność edukacyjną na poziomie najniŜszym. Czy w związku z tym moŜemy
traktować takie przedsięwzięcie jako podobne do niepublicznej szkoły? Czy tacy rodzice
mogą liczyć teŜ na dofinansowanie? Jak to jest ujęte w przepisach prawnych, bo ja wiem,
Ŝe to są w tym momencie jakieś wyjątki natomiast o czymś takim teŜ trzeba myśleć.”
Kierownik WO U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „Szkoła podstawowa
oczywiście. W Przedszkolu „Bajkolandia” jest wprowadzony do ewidencji zapis
o pierwszym cyklu kształcenia szkoły podstawowej, czyli klas 1-3 i równieŜ Towarzystwo
Salezjańskie prowadzi Szkołę Podstawową.”
Radny Z. CHOJNACKI, cytuję: „Doprecyzuję, bo tu nie chodzi o to, Ŝe prowadzą
jednostki zarejestrowane tylko sami rodzice.”
Kierownik WO U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „Rodzice jak najbardziej.
W tej chwili spotykamy się tylko z indywidualnym tokiem nauczania niektórych
przedmiotów. Taka zdolna uczennica była z gimnazjum nr 6 matematyka i fizyka. Ona w tej
chwili poszła do liceum. Mieliśmy taką zdolną uczennicę z języka niemieckiego i była
w I LO. RównieŜ jest tzw. Nauczanie domowe. Ono jest wpisane w ustawę o systemie
oświaty. W Koninie póki co takiego zgłoszenia nie mamy. Musi zgłosić taki fakt i uczeń
zdaje egzamin z materiału.”
Z-ca prezydenta S. LOREK, cytuję: „Taki przypadek był w II LO jeśli chodzi
o edukację domową. Prawo zdaje taką moŜliwość. Rodzic oświadcza, uczeń zdaje egzaminy
mimo ze jest obowiązek szkolny i nauki do 18 roku Ŝycia moŜna dzisiaj go tak realizować
natomiast to się nie wiąŜe z dofinansowaniem edukacji domowej.”

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
9 głosami „za”.

Pkt. 17 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2014/2015.
Komisja informacji wysłuchała na naradzie dyrektorów placówek oświatowych
o godz. 14.
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Pkt. 18 Projekt uchwały w sprawie trybu inicjatywy uchwałodawczej
przysługującej mieszkańcom miasta Konina (druk nr 203) –
Radny T. A. NOWAK – przewodniczący Komisji Statutowej omówił radnym projekt
uchwały.
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.
Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie.

Pkt. 19 Projekt uchwały zmieniającej Statut Miasta Konina (druk nr 244)
–
Radny T. A. NOWAK – przewodniczący Komisji Statutowej omówił radnym projekt
uchwały.
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.
Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie.

Pkt. 20 Projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do
stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce” (druk nr 237) –
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony A. ŁĄCKI – z-ca kierownika
Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.
Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „KaŜda metoda jest dobra i kaŜde słowo
opisujące projekt jest dobre, bylebyśmy zrealizowali projekt. Skoro dzisiaj jest moda na
klastry, więc idziemy w klastry. Łatwiej dostać na takie projekty pieniądze i oby
z powodzeniem, z czego na pewno będziemy się cieszyć.”
Z-ca prezydenta S. LOREK, cytuję: „Dla nas jako dla miasta waŜne jest to,
Ŝe jesteśmy na tym szlaku i będziemy promowani z całą grupą samorządów. Bralem udział
w spotkaniu, gdzie były podpisywane porozumienia razem z 21 samorządami i powiem,
Ŝe niektórym samorządom nawet było przykro. Wypowiadały się w imieniu innych
samorządów, Ŝe chętnie by się znalazły w tej grupie, ale nie mają zabytków, które
świadczyłyby o wpisaniu w Szlak Piastowski. Ja myślę, Ŝe równieŜ Państwo zauwaŜyliście,
Ŝe jeŜeli jest powołane stowarzyszenie, więc idzie to w kierunku takim, Ŝeby zdobyć na ten
klaster turystyczny środki zewnętrzne, bo stowarzyszenia będą mogły się ubiegać o środki
zewnętrzne a nie samorząd. 21 samorządów reprezentuje Starostwo Gnieźnieńskie.”
Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
9 głosami „za”.
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Pkt. 22 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dębu „Zawiadowca”
pomnikiem przyrody (druk nr 228) –
Projekt uchwały omówił przewodniczący komisji J. ZAWILSKI.
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.
Komisja Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”.

Pkt. 23 Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Konina o wyznaczeniu
podmiotów do przyjmowania skazanych.
Informację przedstawił przewodniczący komisji J. ZAWILSKI.
Do informacji radni nie mieli pytań.
Komisja Praworządności informację zaopiniowała pozytywnie.

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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