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BR.0012.5.3.2015
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Protokół Nr 4/15
Nr 4/15
Nr 4/15
wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz
Komisji Praworządności,
które odbyło się w dniu
19 lutego 2015 roku
________________________________
w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6.

Posiedzenie trwało od godz. 15.45 do godz. 18.00.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1. Omówienie materiałów sesyjnych na V sesję Rady Miasta Konina.
2. Zapoznanie się z działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi - realizowanymi
przez placówki i instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe w ramach
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieŜy w czasie ferii zimowych.
3. 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 V sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności komisji.
Porządek obrad V sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Pkt 4 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2015
rok (druk nr 71).
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez p. O. Skrzypską - Kierownika
Wydziału BudŜetu.

Radny p. M. KOTLARSKI zapytał, czy zmieniła się kwota w ramach zadania
przebudowy ul. Przemysłowej.

Kierownik Wydziału BudŜetu p. O. SKRZYPSKA odpowiedziała, Ŝe zmieniła się
tylko nazwa zadania.

Kontynuując radny p. M. KOTLARSKI zapytał, czy środki finansowe, które
pozostały z wydatków niewygasających trafią do rezerwy budŜetowej.

Kierownik Wydziału BudŜetu p. O. SKRZYPSKA odpowiedziała, Ŝe te środki
w całości zostaną przekazane na zadanie.

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań.

Komisje projekt uchwały przyjęły informacyjnie.

Pkt 18 - Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu
administracji rządowej na podstawie porozumienia (druk nr 72).

Przewodniczący Komisji Praworządności poinformował radnych, czego dotyczy
projekt uchwały.
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami „za”.

Pkt 19 - Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia VII Liceum
Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie (druk nr 53).
Przewodnicząca komisji wiodącej p. E. STREKER-DEMBIŃSKA poinformowała,
Ŝe radni materiały sesyjne otrzymali i zapoznali się z projektem uchwały. Zapytała, czy
radni zgłaszają jakieś uwagi do zaproponowanego projektu uchwały.
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Radny p. J. ZAWILSKI zapytał, czy liceum będzie w tym samym budynku co
gimnazjum. Zapytał równieŜ, czy dyrekcja zostanie ta sama i czy pozostałe organy
administracyjne pozostaną równieŜ bez zmian.

Z-ca prezydenta p. S. LOREK poinformował, Ŝe na dyrektora placówki zostanie
rozpisany konkurs. Ponadto powiedział, cytuję: „Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
wystąpiło z inicjatywą, aŜeby w ramach budynku, którym administruje powołać jedną klasę
liceum sportowego, stąd jest konieczność powołania zespołu gimnazjalno-licealnego
i powołania liceum sportowego. Liceum sportowe, które będzie występowało w rekrutacji
2015 roku, tak jak inne szkoły ponadgimnazjalne naszego miasta, czyli obowiązuje
rekrutacja w oparciu o decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, czyli system
informatyczny zakłada, Ŝe jeden oddział uda się uruchomić w oparciu o kilka dyscyplin
sportowych, natomiast tak naprawdę Ŝycie pokaŜe, czy jest zainteresowanie. Przypomnę
tylko, Ŝe w naszych strukturach szkół ponadgimnazjalnych mieliśmy juŜ klasę sportową na
poziomie licealnym. To była klasa o charakterze koszykarskim. To była rekrutacja 20072010, aŜeby kontynuować naukę w klasie licealnej, która będzie miała charakter klasy
sportowej. Jak Państwo wiecie, jest to więcej godzin wychowania fizycznego, plus program
liceum ogólnokształcącego. MoŜe się okazać, Ŝe ta szkoła licealna zostanie utworzona
uchwałą Państwa, natomiast nie uda się utworzyć oddziału, ale póki tego nie spróbujemy, to
do końca nie będziemy wiedzieli.”

Radny p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Ilu uczniów musielibyśmy mieć, Ŝeby powstała ta
klasa. Czy jeŜeli uda się powołać tę klasę sportową, składającą się z 22 osób, a w trakcie
roku szkolnego ta liczba spadnie, czy my będziemy musieli prowadzić szkołę dla tych
20 ludzi przez cały okres trwania nauki, czy moŜna ją wtedy przebranŜowić i uczniów
przenieść?”

Z-ca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „śycie pokazuje, Ŝe czasem tworzymy
oddziały 28-30 osobowe, a na koniec edukacji mamy oddziały 22 osobowe, ale równieŜ
tworzymy oddziały 30 osobowe, a cieszą się one duŜą popularnością, ludzie zmieniają
miejsca zamieszkania i kończą szkołę w niektórych oddziałach licealnych w liczbie 33 osób.
Jest konkretne zapotrzebowanie środowiska sportowego i uwaŜamy, Ŝe warto spróbować to
liceum uruchomić. Dotychczas jest tak, Ŝe mieszkańcy Konina, którzy byli zainteresowani
edukacją licealną w charakterze sportowym wybierali Poznań, czasem Bydgoszcz, albo
mieliśmy takie przypadki, gdzie nasi sportowcy byli we Wrocławiu, bo swego czasu męskie
liceum ogólnokształcące w ramach struktury XIV liceum we Wrocławiu utworzyło klasę
koszykową we współpracy ze Śląskiem Wrocław i nasi mieszkańcy Konina wybierali
edukację w tamtych ośrodkach.”

Radny p. K. MAJEWSKI, cytuję: „Jestem absolwentem Gimnazjum Nr 6, więc
inicjatywa mnie bardzo cieszy, tylko mam jedno pytanie, które moŜe się wydać dosyć
dziwne. Dlaczego to jest liceum Nr VII, bo ja nie znam ani VI, ani V, ani IV.”

Z-ca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Na sesji poprzedniej kadencji
wprowadziliśmy numerację tzn. formalnie „umarły” licea profilowane. Podczas poprzedniej
kadencji uporządkowaliśmy strukturę, gdy chodzi o licea, więc mamy teraz I LO
im. T. Kościuszki, mamy II LO im. K.K. Baczyńskiego, III LO im. C.K. Norwida, IV LO,
które jest w Zespole Szkół im. M. Kopernika, V LO, które mamy w Zespole Szkół
Górniczo-Energetycznych i VI LO, które jest w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
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Ustawicznego. Taka sieć szkół jest od 1 września 2014 r. I teraz to liceum będzie VII LO,
ale będzie miało w nazwie, Ŝe jest to liceum ogólnokształcące o charakterze sportowym
w Zespole Szkół gimnazjalno - licealnym.”

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „Chciałem zapytać o statut liceum, poniewaŜ jest to
temat w ogóle statutów szkolnych, który dosyć mocno leŜy mi na sercu ostatnimi czasy,
a leŜy mi na sercu jako rodzicowi. Kiedyś z Panem prezydentem dyskutowałem na ten
temat. Tu nie widzę tego zapisu, chyba, Ŝe się mylę albo jeszcze nie doczytałem. Przyznam,
Ŝe nie doczytałem dokładnie statutu, ale chodzi mi o rzecz następującą. Bez względu na to,
czy tak odgórnie jest narzucane czy nie jest narzucane, ale na pewno na spotkaniach
z nauczycielami, kiedy pojawiają się kuratorzy wojewódzcy mówią wszyscy o tym,
Ŝe szkoła ma być przyjazna uczniom. Wydaje mi się, Ŝe nie współgra to, przynajmniej ja,
jako rodzic, jako ten, który ma kontakt z uczniem, Ŝe nie współgra to z tym, co jest zapisane
w wielu statutach szkół. W statucie tej szkoły o której myślę - Gimnazjum Nr 5 taki zapis
jest, tutaj go nie widzę, ale chciałem dopytać i powiedzieć, czego rzecz dotyczy. Rzecz
dotyczy wglądu do kartkówek, sprawdzianów, do tego, jak uczniowie są oceniani przez
nauczycieli. OtóŜ dzisiaj rodzicowi jedyne prawo, jakie daje mu statut, to jest takie prawo,
Ŝe za kaŜdym razem, jak jego dziecko otrzyma ocenę w szkole, bo dziecko otrzymuje
sprawdzian, Ŝeby zobaczyć, jaką ocenę dostało, a rodzic moŜe ten sprawdzian zobaczyć po
spotkaniu osobistym z nauczycielem. W wielu przypadkach jest tak, Ŝe nawet nie ma prawa
skserować tego sprawdzianu. Przyznam szczerze, Ŝe nie rozumiem tego zapisu i obiecałem
sobie, Ŝe jak stanie się tak, jak się stało, Ŝe jak zostanę radnym, to od początku trwania tej
kadencji do końca będę o tym mówił. Dlatego o tym mówię, bo uwaŜam, Ŝe to jest
nieprzyjazny uczniom i rodzicom zapis. Nie rozumiem teŜ, dlaczego on jest stosowany,
mimo, Ŝe czytałem wiele dyskusji w internecie na ten temat i wiele zdań ze strony
nauczycieli takŜe do mnie dociera i z tymi nauczycielami rozmawiam. Nie rozumiem zatem,
dlaczego uczeń nie moŜe zabrać sprawdzianu do domu. Są róŜne sposoby, Ŝeby rodzic teŜ
miał prawo wejrzeć, bo wyobraźcie sobie Państwo sytuację, Ŝe uczeń jest słabszym
uczniem, a rodzice chcą mieć wgląd w postępy w jego nauce i np. jest taka sytuacja, Ŝe ma
trzy sprawdziany albo dwa sprawdziany w tygodniu, trzy kartkówki, jest w miesiącu
powiedzmy kilka takich momentów, kiedy uczniowie są oceniani. Pytam zatem, czy za
kaŜdym razem rodzic ma zwalniać się z pracy i iść do szkoły, Ŝeby zobaczyć sprawdzian
ucznia? Innego sposobu nie ma. Chciałbym, Ŝeby nasze szkoły były przyjazne. Według
mnie takie zapisy przyjazne nie są. Teraz powiem dlaczego to jest takie waŜne, otóŜ kiedy
rodzic, a wierzę, Ŝe tacy rodzice są, bo rozmawiam z rodzicami, kiedy rodzic pracuje ze
swoimi dziećmi, przygotowując je do sprawdzianu, kartkówki, to jeśli robi to
systematycznie, to chciałby wiedzieć, gdzie jego dziecko popełniło błąd na sprawdzianie,
kiedy mu nie poszło. Takiej moŜliwości nie ma, a moŜe się tak zdarzyć, Ŝe za chwilę po
kartkówce jest kolejny sprawdzian i nawet uczeń nie ma momentu i rodzic, Ŝeby wspólnie
popracować nad tym, co nie wyszło na kartkówce.”

Przewodnicząca Komisji p. E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „MoŜe byśmy
wrócili do tematu. W statucie jest zapis mówiący o tym, Ŝe rodzic ma prawo do uzyskania
od wychowawcy i nauczycieli przedmiotów informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce. Jest to bardzo ogólny zapis, ale wyŜej
jest informacja o tym, Ŝe wychowawca zaznajamia dzieci i rodziców o regulaminach, które
obowiązują, jeśli chodzi o oceny. Te regulaminy wypracowane są w danej szkole na
posiedzeniach rad pedagogicznych. Ja myślę, Ŝe gdyby się tych ogólnych zapisów trzymać
i one delegują pewne działania i dla rady pedagogicznej i dla rodziców, w związku z tym
dyskutowanie w tym gronie o tym, czy rodzic ma się zwalniać i pytać o kaŜdą kartkówkę
jest chyba pomyleniem miejsca, w którym o tym rozmawiamy, bo o tym naleŜy rozmawiać
z radami pedagogicznymi, z dyrektorami szkół, natomiast na pewno nie na takim forum.
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Nie sądzę, Ŝeby to były jakieś bardzo szczególne i jakieś ogólne i powtarzające się sytuacje
w związku z tym prosiłabym, abyśmy skoncentrowali się na tym dokumencie, który mamy
dzisiaj do zaopiniowania, mianowicie to, o czym powiedział Pan prezydent jest
najistotniejsze. Chcemy stworzyć szansę dla osób, które chciałby kontynuować swoją naukę
w kierunku sportowym. Nie ma pewności, czy będzie aŜ tak duŜo chętnych, aby w tym
gimnazjum zostać i uczyć się w szkole na poziomie ponadgimnajzalnym, natomiast my
decyzją taką otwieramy ścieŜkę i stwarzamy moŜliwość. Tutaj działać będzie konkurencja,
bo wszystkie szkoły, wszystkie licea ogłoszą nabory, zaoferują swoje dobre strony,
przedstawią swoją ofertę, więc młodzieŜ i rodzice wybiorą określone kierunki. Dzisiejsza
dyskusja sprowadzać się powinna do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jako Komisja
Edukacji opowiadamy się za tym, aby stworzyć młodzieŜy, która uczy się w gimnazjum
sportowym moŜliwość kontynuowania nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, a potem
moŜe i kariery sportowej.
To się wiąŜe z drugim naszym tematem, gdzie dla oszczędności rozumiem, dla
spójności działań, będziemy za chwilę podejmować równieŜ taką decyzję, czy połączyć
w jeden organizm funkcjonalny gimnazjum z liceum, by sprawnie zarządzać całą taką
placówką, takŜe moŜe skoncentrujmy się na tym.”

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „JeŜeli Pani pozwoli, to przeniosę to pytanie na
wolne punkty, nie mniej jednak uwaŜam to za istotne o tyle, Ŝe pierwszy statut uchwala rada
miasta, natomiast kolejne statuty są zmieniane na forum szkoły, natomiast chciałem
dokończyć tę wypowiedź, podając przykład swój jako rodzica, który otrzymał ową
kartkówkę na której znalazł błąd wykonany przez nauczyciela i mówienie i odwoływanie się
za kaŜdym razem do statutu szkoły, a tu za chwilę taki statut będziemy przyjmować, jest
według mnie ograniczaniem przyjazności szkół dla dzieci i nauczycieli.”

Z-ca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Jako uzupełnienie powiem, Ŝe pierwszy
statut jest to kompetencja rady miasta. Wewnątrzszkolne systemy oceniania kiedyś były
osobnymi dokumentami, były wypracowywane przez szkołę we współpracy z rodzicami.
Dzisiaj wewnątrzszkolne systemy oceniania są częścią integralną statutu i to rada rodziców,
która reprezentuje ogół rodziców ma bardzo waŜny głos w tworzeniu wewnętrznych
dokumentów. Szkoła uchwałą rady pedagogicznej nie moŜe zatwierdzić zapisów takich,
które nie byłyby konsultowane z radą rodziców i to róŜne szkoły róŜnie rozwiązują sprawę
wydania tej klasówki czy nie wydania tej klasówki, natomiast chcę powiedzieć, Ŝe szkoły
mają odgórnie narzucony sposób informowania rodziców i to nie tylko są zebrania
z rodzicami, to są dyŜury, to jest powiadomienie o zagroŜeniach, to nie jest tak, Ŝe rodzic
musi się zwolnić. W wielu szkołach mamy dzienniki elektroniczne, ale waŜny jest
bezpośredni kontakt rodzica z wychowawcą czy nauczycielem i szkoły, które organizują
dyŜury z nauczycielami nie robią tego do południa, tylko po południu, więc jeśli mówimy
o konkretnym przypadku, to chcę Państwa zapewnić, Ŝe rada rodziców jest bardzo waŜnym
ogniwem, aŜeby wpływać na szkoły, w tym na statut, gdzie mamy zapisy dotyczące sposobu
informowania rodziców, takŜe dam przykład Panu radnemu. Jak Państwo wiecie dzisiaj jest
teŜ moŜliwość wglądu do egzaminu maturalnego i wglądu do egzaminu, który jest określony
w systemie oświaty. Polega to na tym, Ŝe osoba zainteresowana wglądem do własnego
egzaminu maturalnego robi to na miejscu w OKE i ma na to 15 minut. Dostaje do ręki swoją
pracę, ma okazję tę pracę przejrzeć i ma okazję na podstawie tego odwołać się od sposobu
oceniania, natomiast nie ma moŜliwości ani skserowania tej pracy ani jej zabrania itd., takŜe
są pewne procedury dotyczące egzaminów zewnętrznych. Ocenianie wewnętrzne jest
elementem oceniania w całym systemie. JeŜeli jest dobrze zorganizowana rada rodziców,
czyli rodzice w sposób świadomy są wybierani do tej rady, to gwarantuję Państwu, Ŝe taki
wpływ mają.”
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Kierownik Wydziału Oświaty p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję:
„Dopowiem Panu radnemu, Ŝe to jest ramowy statut. My nakreślamy ramy, a szkoła
rozbudowuje kaŜdy paragraf oddzielnie, w zaleŜności od tego, jaką misję, jaką wizję ma
szkoła. One są róŜne, to są dokumenty, które sięgają do stu stron. Ramy jak Pan zauwaŜył,
w trzecim punkcie jest przytoczone rozporządzenie z 2001 r. i ten statut musi być zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła rozbudowuje dalej. My nie
moŜemy narzucić radzie pedagogicznej danej szkoły, bo jak zapewne Pan wie jedna szkoła
idzie w tym profilu, druga w innym. Szkoła z klasami integracyjnymi rozbuduje zupełnie
inne paragrafy.
Ja tylko Panu powiem tak. Nigdy nie odebrałam uczniowi kartki dlatego, Ŝe czasami
ona była bardziej czerwona niŜ niebieska, bo musiałam mieć na to czas, bo musiałam dać
uczniowi informację zwrotną, a jeŜeli nauczyciel zrobi to po łebkach, to zabierze
sprawdzian do siebie i ja się pytam, skąd ta histeria, Ŝe ktoś mnie sprawdzi, jakim prawem
mnie ktoś sprawdzi, kogo ja mam się bać jako nauczyciel? Chyba sama siebie, Ŝe moŜe
byłam bałaganiarą.”

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji.

Komisja 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
załoŜenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie.

Pkt 20 - Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego w Koninie (druk nr 54).
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.

Komisja 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
załoŜenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie.

Pkt 21 - Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie (druk nr 59).
Przewodnicząca Komisji p. E. STREKER-DEMBIŃSKA poprosiła o omówienie
projektu uchwały z-cę prezydenta p. S. Lorka.

Z-ca prezydenta p. S. LOREK poinformował, Ŝe jest to uchwała techniczna, w której
likwiduje się uzupełniające liceum ogólnokształcące, podobnie jak likwidowane były licea
profilowane.

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.
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Komisja 5 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” od głosowania
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Pkt 22 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r.
Sprawozdanie zostało omówione
p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ.

przez

Kierownika

Wydziału

Oświaty

Radny p. J. ZAWILSKI zapytał, czy do średniego wynagrodzenia była liczona
„trzynastka”.

Kierownik Wydziału Oświaty p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ poinformowała,
Ŝe wszystkie wynagrodzenia są liczone i nauczyciel moŜe otrzymać łącznie 14 dodatków
poza swoim podstawowym wynagrodzeniem.

Radny p. J. ZAWILSKI zapytał, jaką naleŜy przyjąć politykę, Ŝeby dobrze wypaść ze
średnią, a jednocześnie tak „wykorzystać” nauczycieli, Ŝeby nie dać za duŜo nadgodzin, ale
Ŝeby teŜ im nie zapłacić za darmo.

Kierownik Wydziału Oświaty p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ odpowiedziała,
Ŝe nauczyciele średnio wychodzą po trzy godziny ponadwymiarowe, z tym, Ŝe to nie jest
takie proste. Te godziny ponadwymiarowe wypracowują szkoły ponadgimnazjalne i to tam,
gdzie jest wprowadzone kształcenie zawodowe, dlatego, Ŝe dyrektorzy tych szkół mają
problem z pozyskaniem nauczyciela zawodu, który nie przyjdzie na „goły etat”, tylko na co
najmniej zagwarantowane z Karty Nauczyciela półtora etatu, a czasami więcej godzin
dopracuje w innej szkole. Nie ma niektórych specjalności w zawodzie.

Radny p. J. ZAWILSKI zapytał, co byłoby, gdyby nie wykorzystywać godzin
ponadwymiarowych dla nauczycieli.

Kierownik Wydziału Oświaty p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ odpowiedziała,
Ŝe wtedy naleŜałoby wypłacić 14 pensję.

Radny p. J. ZAWILSKI stwierdził, Ŝe na etaty, Ŝeby zatrudnić młodych nauczycieli
środków teŜ nie ma.

Kierownik Wydziału Oświaty p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ odpowiedziała,
Ŝe radny doskonale wie, jaka jest sytuacja. Jest to bardzo trudna sytuacja i samorząd robi
wszystko, Ŝeby nauczyciele nie odczuli niŜu demograficznego, który jest.
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Do sprawozdania radni nie mieli innych pytań.
Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie.

Pkt 23 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin
prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu
Konińskiego (druk nr 68).
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony rzez Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej p. H. Janaska.

Przewodnicząca Komisji p. E. STREKER-DEMBIŃSKA poinformowała,
Ŝe biblioteka powiatowa nie zajmuje się tym, czym biblioteka w kaŜdej gminie czy mieście.
Nie gromadzi, nie kupuje, nie ustala, nie prowadzi wypoŜyczeń itd. Wykonuje zadania
ponadgminne i te zadanie ponadgminne wykonuje równieŜ miasto w ramach miasta na
prawach powiatu dla swojej sieci bibliotek ale takŜe wykonuje je równieŜ dla powiatu.
NajwaŜniejsze z tych zadań to są zadania szkoleniowe, instruktaŜowe, koordynacyjne
i zorganizowania wymiany zbiorów i moŜliwości współpracy bibliotek gminnych.
Te 100 tys. zł nie jest ani na zbiory, ani na organizowanie bibliotek, tylko na koordynowanie
pracy bibliotek gminnych i sprawowanie takiej funkcji nadzorczej, ale równieŜ
administracyjno-statystycznej, a więc zbieranie informacji i organizowanie wsparcia
merytorycznego.

Dyrektor MBP p. H. JANASEK dodał, Ŝe na fundusz biblioteki miejskiej na rok
2015 jest 2.4 mln zł, a na to zadanie jest 100 tys. zł.

Przewodnicząca Komisji p. E. STREKER-DEMBIŃSKA, stwierdziła, Ŝe gdybyśmy
rozmawiali generalnie o bibliotekach w powiecie i w mieście, to nie mówilibyśmy o kwocie
100 tys. zł, bo naleŜałoby uwzględnić kwoty, które gminy przeznaczają na prowadzenie
własnych bibliotek, a te 100 tys. zł jest tylko na koordynację.

Radny p. W. WANJAS zapytał, czy dyrektor MBP, aby spełniać warunki biblioteki
powiatowej musi zatrudnić dodatkowo pracownika i czy kwota 100 tys. zł starcza na
prowadzenie tego zadania, czy potrzebne są dodatkowe środki z funduszy miejskich.

Dyrektor MBP p. H. JANASEK odpowiedział, Ŝe w ciągu 10 lat było dwóch
instruktorów, którzy pełnili funkcję instruktorów powiatowych. W tej chwili jest jedna
osoba. Zadania zostały inaczej rozdzielone. Nie jest to jedna osoba, tylko cała biblioteka,
a więc dyrektor i 34 bibliotekarzy. Ta grupa, jeśli zajdzie taka potrzeba pełni funkcję
biblioteki powiatowej, natomiast instruktorem koordynatorem jest bibliotekarz, który ma
przypisaną taką funkcję i jest to instruktor powiatowy. Wiedząc, jakie są środki nie są
narowiści i pracują w stosunku do finansów.
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Radny p. K. MAJEWSKI stwierdził, Ŝe Ŝadne pieniądze nie pójdą na zakup ksiąŜek.
ZauwaŜył, Ŝe nowego etatu teŜ nie będzie. Zapytał, czy w związku z tym pracownicy
otrzymają dodatki do pensji za to, Ŝe jest więcej pracy?

Dyrektor MBP p. H. JANASEK odpowiedział, Ŝe jest to inny temat. Biblioteka
pracuje w oparciu o środki, które zabezpiecza organizator i w ramach tego musi te wszystkie
elementy płacowe, egzystencjonalne, dziedzictwa kulturowego i inne realizować. Zawsze
moŜna robić to lepiej, jeśli będą wyŜsze środki scedowane na bibliotekę, ale mają
świadomość, Ŝe nie jest źle w Koninie, ale zawsze moŜe być lepiej.

Przewodnicząca Komisji p. E. STREKER-DEMBIŃSKA uzupełniając wypowiedź
powiedziała, Ŝe pieniądze nie są dedykowane do osób i etatów, ale są dedykowane dla
zadań. Zadaniem jest np. zorganizowanie systemu szkolenia bibliotekarzy. Z tego tytułu ta
osoba ma etat i czy ona będzie pracowała tu, czy gdzie indziej, to wykonuje określone
zadania. Nie wiąŜe się to z Ŝadnymi dodatkami powiatowymi, z Ŝadnymi etatami
powiatowymi, to są funkcje biblioteki wykonywane w ramach realizacji ustawy
i przypisanych zadań merytorycznych związanych z prowadzeniem bibliotek powiatowych.

Dyrektor MBP p. H. JANASEK dodał, Ŝe są delegacje na teren powiatu, poniewaŜ
pewnych funkcji, pomimo informatyzacji się nie zrobi. To są teŜ dodatkowe koszty, których
by nie było, ale biblioteki w powiecie naleŜy obsługiwać, poniewaŜ takie porozumienie
zostało spełnione i to naleŜy wykonać.
Dodał równieŜ, Ŝe radny p. Witold Nowak jest naczelnikiem wydziału, z którym
wstępnie negocjuje pewne rzeczy i cieszy się, Ŝe dostrzega on potrzebę zwiększenia tego
funduszu o określoną kwotę.

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.

Komisja 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań
powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego.

Pkt 25 - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za
2014 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez p. A. Kwaśniewską –
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Pani dyrektor ja moŜe tutaj
bardziej w formie redakcyjnej, jakby Pani śledziła, to ja Pani powiem. Na stronie 3. Tu jest
napisane tak: Bardzo duŜe znaczenie w dąŜeniu do poprawy funkcjonowania rodziny ma
zaangaŜowanie konkretnej rodziny we współpracy z asystentem. W przypadku braku
współpracy bardzo trudne jest wyeliminowanie destrukcyjnych postaw i osiągnięcie
poprawy jakości Ŝycia rodziny. A ja dopisałem tu takie zapytanie, być moŜe, Ŝe ono jest
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realizowane. Czy nie jest wtedy warto spróbować zmienić asystenta, bo nieraz tak bywa,
Ŝe asystent nie dogaduje się z jedną rodziną, a z drugą znajdzie wspólny język?”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Na ile jest to moŜliwe, to Ŝeśmy
wspierali i zmieniali asystenta i dla dobra nie tylko rodziny, ale równieŜ asystenta, poniewaŜ
jest to bardzo trudna praca i nie ma wszechstronnych ludzi.”

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Następnie ta tabelka, gdzie
i z kim Państwo współpracujecie, w jakim zakresie i piszecie tak: Urząd Miejski w Koninie Wydział Spraw Lokalowych, współpraca z współpracownikami, motywowanie do składania,
pomoc w wypełnianiu wniosków. Przy Spółdzielniach Mieszkaniowych piszecie tak: pomoc
w sporządzaniu pism dotyczących umorzenia lub rozłoŜenia na raty, załatwianie formalności
związanych z dezynsekcją itd. i motywowanie do regularnego opłacania czynszów. A ja
sobie zrobiłem taką strzałkę powrotną, dlaczego tego punktu nie ma przy mieszkaniach
komunalnych i socjalnych. Niepłacenie czynszów w mieszkaniach komunalnych
i socjalnych wiąŜe się z takimi samym skutkami, jak w mieszkaniach spółdzielczych.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Jest tutaj wymieniony Wydział
Spraw Lokalowych i w kwestii tych mieszkań współpracujemy z Wydziałem Spraw
Lokalowych na Ŝyczenie którego przekazujemy informację z wywiadów środowiskowych.”

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Ja rozumiem doskonale, ale te
rodziny, które mieszkają w mieszkaniach spółdzielczych, to współpracujecie ze
spółdzielniami. W mieszkaniach spółdzielczych Pani napisała, Ŝe motywujecie do
regularnego opłacania czynszów.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „To wynika z tego tytułu, Ŝe nasz
pracownik jest członkiem komisji w Wydziale Spraw Lokalowych i te kwestie są inną drogą
załatwiane.”

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Przy Komendzie Miejskiej
Policji napisała Pani: wspólne wizyty z dzielnicowymi, mające na celu monitorowanie
sytuacji rodzin zagroŜonych problemem alkoholowym w szczególności w godzinach
wieczornych. A ja dopisałem i innych uzaleŜnień, czy nie?”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „To znaczy, jeŜeli chodzi o inne
uzaleŜnienia, to raczej pracownicy socjalni.”

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Czyli mam rozumieć, Ŝe jeŜeli
ktoś bierze narkotyki, to asystenta to nie obchodzi?”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Pani radny, pracownik pomocy
społecznej nie jest wszechstronny. JeŜeli wiemy, Ŝe są narkotyki, a raczej rzadko to wiemy,
to od tego są inne organy w mieście, które tym tematem powinny się zajmować.”
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Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Dokładnie to Pani czytałem,
Ŝe według mnie powinno być dopisane, Ŝe we współpracy z Komendą Miejską Policji są
wspólne wizyty z dzielnicowymi mające na celu monitorowanie sytuacji rodzin
zagroŜonych problemem alkoholowym, a ja dopisałem i innych uzaleŜnień, w szczególności
w godzinach wieczornych, Ŝe nie dotyczy to wizyty z dzielnicowymi czy z innymi
jednostkami, które się tym zajmują, tak jak Pani to powiedziała słusznie, nie dotyczą tylko
problemów alkoholowych, ale równieŜ innych uzaleŜnień.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Ale ja odpowiadam, Ŝe asystenci
rodzinni nie wchodzą w inne uzaleŜnienia. To są tylko trzy osoby zatrudnione na etat i nie
moŜna wymagać od nich, Ŝe będą wchodzili tam, gdzie jest narkomania. Akurat nie było
takich sytuacji. A ponadto ja muszę Panu powiedzieć, Ŝe dopalacze są bardzo trudne do
stwierdzenia. I pracownik socjalny miał pewność, Ŝe rodzina jest pod wpływem dopalaczy,
niestety badania tego nie wykazały.”

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Ja aŜ tak daleko za tym nie idę,
Ŝeby Pani nie zrozumiała tych moich uwag, jako krytyki całego sprawozdania.
To sprawozdanie jest bardzo rzeczowe i konkretne.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „To jest praca trzech osób przez
cały rok, plus czterech osób przez pół roku. Proszę zobaczyć na ten materiał, na ilość
wykonanych zadań.”

Do materiału radni nie mieli innych pytań.

Komisja sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014
rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania zaopiniowała
pozytywnie.

Pkt 25 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu
wspierania rodziny w Koninie na lata 2015 – 2017 (druk nr 57).
Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Przy okazji tego sprawozdanie
juŜ zrobiłam wzmiankę o tym programie, więc ustawa, którą wymieniłam o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej nakłada obowiązek napisania i realizowania dwóch programów.
I jednym z tych programów jest właśnie program wspierania rodziny i tutaj są wypisane
wszystkie zadania, które zakładamy w ciągu 3 lat realizować, przede wszystkim przez
asystentów rodziny we współpracy z innymi pracownikami ośrodka, innymi instytucjami
i podmiotami na rzecz konińskich rodzin.”

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Rozumiem, Ŝe jest to wymóg
ustawowy i tak musi być.”
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Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA odpowiedziała, Ŝe są to nowe zadania,
które zostały nałoŜone na ośrodki od 2012 roku.”

Radna p. E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Oczywiście nikt nie ma Ŝadnych
wątpliwości, program musi być, ustawa to nakłada. Natomiast czytając sprawozdanie
i porównując te dwa dokumenty, sprawozdanie i program na okres 3 lat, to muszę przyznać,
Ŝe program jest bardzo konkretny, ale taki dość skromny w swojej treści. Tzn. są
skondensowane wiadomości, brakuje tej części opisowej. Myślę, Ŝe moŜna by było
pomyśleć nad lepszym uzasadnieniem i szerszym opisaniem tego programu.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Piszemy bardzo duŜo róŜnych
dokumentów, programów i stąd to wynika, Ŝe staramy się, Ŝeby dokumenty, które od nas
wychodzą nie były obszerne, Ŝeby zawierały te kwestie najbardziej istotne, ramowe.
Działania dostosowujemy do programu, do naszych moŜliwości kadrowych i do sytuacji,
jaka występuje w konińskich rodzinach.”

Radna p. E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Serdeczna prośba, poniewaŜ ja
znam wiele Państwa programów i dla was to jest rzeczywiście powielanie często, natomiast
trzeba pamiętać o jednym, Ŝe do odbiorcy tego programu moŜe trafić tylko ten program.
Innych waszych programów nie czyta, nie czyta sprawozdań. Dostaje taki dokument i ten
dokument moim zdaniem jest troszeczkę zbyt skromny, znając wasze moŜliwości,
dokumenty i zakres. A przede wszystkim trzeba mieć bardzo głęboko zakodowane, Ŝe jest to
jeden z najwaŜniejszych dokumentów z działalności społecznej prowadzonej przez
samorząd.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „W ubiegłym roku opracowaliśmy
własnymi siłami w szerokiej współpracy kolejną strategię rozwiązywania problemów
społecznych. Podkreślam bez Ŝadnych ekspertów, bez generowania jakiejkolwiek złotówki
z budŜetu miasta. I właśnie dość szeroko ta problematyka jest ujęta w strategii
rozwiązywania problemów społecznych, gdzie jeden z rozdziałów dotyczy właśnie tej
problematyki. I właśnie w tym programie przywołujemy tę strategię, Ŝeby nie przepisywać
informacji, które tam są zawarte.”

Radna p. E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „JeŜeli juŜ, to proszę mieć na
uwadze, Ŝe w zasadzie jest to taki wycinek, wyciąg ze strategii, w którym Państwo
opisujecie zadania w skrótowej formie co naleŜy robić, natomiast czytany samodzielnie,
jako program jest bardzo skromny...”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Dlatego jest przywołana
strategia.”

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań.

Komisja 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata 2015 – 2017.
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Pkt 26 - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie
Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2014
rok.
Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Koninie wśród licznych zadań ma równieŜ powierzoną obsługę
administracyjno-techniczną Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Ten zespół
interdyscyplinarny jest tworzony przez specjalistów, którzy właśnie w tym sprawozdaniu są
wymienieni. Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest nasz pracownik, jest to
Kierownik Sekcji Interwencji Kryzysowej z siedzibą na ul. Staszica. I właśnie ten zespół
interdyscyplinarny zajmuje się sprawami, kwestiami przemocy w takim dość ogólnym
zarysie. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje grupy robocze dla
konkretnej rodziny, w której występuje przemoc.
W ubiegłym roku dla niektórych z Państwa radnych było zdziwieniem, Ŝe niektóre
rodziny mają dwie niebieskie karty. Natomiast w tym sprawozdaniu powiem, Ŝe sama byłam
zdziwiona, bo są juŜ rodziny takie, które mają cztery niebieskie karty. W związku z tym jest
to bardzo trudna praca tych grup roboczych, które te rodziny zapraszają na spotkania,
poniewaŜ często jest zakładana niebieska karta, a osoby pokrzywdzone nie przychodzą.
Natomiast grupa robocza, w której jest pracownik socjalny czekają na taką osobę. Jeszcze
gorzej jest ze sprawcami przemocy, którzy przychodzą sporadycznie.
Ja jeszcze do tamtych sprawozdań, moŜe odnośnie asystenta dodam, Ŝe teŜ duŜo
czasu i asystentowi rodziny i pracownikowi socjalnemu zajmują pobyty w sądzie, poniewaŜ
na wielu sprawach sądowych uczestniczą właśnie pracownicy pomocy, czy to sprawy
alimentów, czy zabrania dzieci, czy te wszystkie sprawy głośne w Koninie, gdzie chodzi
o ubezwłasnowolnienie, o przymusowe leczenie psychiatryczne, tam są zapraszani
pracownicy i spędzają nieraz wiele godzin w tygodniu w sądzie.”

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Ale wczytując się dokładnie
w sprawozdanie Pani dyrektor, to piszecie tam, Ŝe jednym z waszych zadań jest właśnie to,
co Pani powiedziała przed chwilą, czyli jest to w ramach zadań i obowiązków.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA poinformowała, Ŝe jest to zadanie, którego
liczba wzrasta.

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „W między czasie Pani dyrektor
powracam do tego, co Pani mówiła o tym sprawozdaniu. Z Panią ElŜbieta się
zastanawialiśmy nad powodem wzrastającej z roku na rok ilości niebieskich kart.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „UwaŜam, Ŝe wynika to ze
wzrostu świadomości osób doświadczających przemocy. I poniewaŜ Pan przewodniczący
mnie wywołał jakby do odpowiedzi, to chciałam Państwa poinformować, Ŝe dwa tygodnie
temu nawiązała ze mną kontakt Fundacja La Strada i w Koninie dzięki pomocy Pani
dyrektor MDK będzie prowadziła drzwi otwarte i seminarium w ramach projektu desant.
I drzwi otwarte będą 5 marca od godziny 18:00 w MłodzieŜowym Domu Kultury. 6 marca
od godziny 9:00 do 14:00 jest seminarium, na które wcześniej się osoby pozgłaszały. I jak ja
podałam liczbę z Konina, to jak usłyszeli w Warszawie, to nie chcieli mi się na tę liczbę
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zgodzić, poniewaŜ juŜ wcześniej było to uzgodnione, więc cała ta grupa specjalistów będzie
uczestniczyła. 149 osób chętnych zgłosiło się do mnie by uczestniczyć. Bardzo duŜo osób
jest z pomocy, z oświaty, z Urzędu Pracy. Tu głównie chodzi o przemoc związaną
z tzw. niewiadomymi wyjazdami do pracy.”

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Dziękuję bardzo i chcę Pani
powiedzieć, Ŝe doszliśmy do takiego wniosku z Panią Przewodniczącą, Ŝe prawdopodobnie
to nie ilość tej przemocy tak wzrosła, tylko świadomość tych ludzi, którzy wreszcie mają na
tyle odwagi, Ŝe idą i zgłaszają to.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Jeszcze kilka lat temu tę przemoc
definiowano jedynie, jako przemoc fizyczną, nie mówiło się głośno o przemocy
ekonomicznej, o przemocy psychicznej czy seksualnej. Problemy istniały od dawna, ale
o tych kwestiach się dopiero mówi od dość niedawana, bo o przemocy fizycznej to wszyscy
słyszeli lata temu.”

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „W całej tej rozciągłości tematu,
który nie jest aŜ tak bardzo pocieszający, to chociaŜ jedno zjawisko jest pocieszające,
Ŝe świadomość ludzi rośnie.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „W ramach interwencji jest teŜ
okienko Ŝycia. Jest całodobowo czynna sekcja poradnictwa na ul. Staszica. Jest dostęp do
róŜnego rodzaju specjalistów. Mało tego zatrudniony jest u nas psycholog dla rodzin,
którym z róŜnych powodów jest trudno przyjść do instytucji i składają wizyty w domu.
Weszliśmy w kontakt z taką Fundacją „Dziecko w Centrum” i na nasze zaproszenie na
ul. Staszica będzie prowadziła poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwami.
Pierwsze spotkanie jest 27 lutego o godz. 13:00. To są wszystkie projekty, które jakby mają
na celu ograniczenie zjawiska w róŜnej jej formie. To są takie inicjatywy, które ściągamy do
Konina nie generując Ŝadnych z tego tytułu wydatków budŜetowych.”

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Cieszyłbym się, gdyby były
jeszcze lepsze sprowadzane, nawet jakby były generowane wydatki. Niegenerowanie
wydatków nie jest podstawą działania Pani dyrektor.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Ale moją podstawa działania jest
budŜet jaki posiadam.”

Do sprawozdania radni nie mieli innych pytań.

Komisja Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania za 2014 rok zaopiniowała pozytywnie i przyjęła informacyjnie
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Pkt 27 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta
Konina oraz nadania jej Statutu (druk nr 55).
Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „To są dokumenty przygotowane
po raz drugi przez MOPR. Pierwsze dokumenty przygotowywaliśmy bez tych zapisów,
które się dopiero półtora roku temu pojawiły w ustawie o samorządzie gminnym. Mieliśmy
juŜ Radę Seniorów, której się juŜ skończyła kadencja i są to dokumenty dotyczące
powołania kolejnej Rady Seniorów. Tutaj jest określone, kto moŜe się zgłaszać, ile osób
będzie stanowiła ta Rada i jakie będą procedury związane z głosowaniem. Oczywiście, po
co ta Rada Seniorów ma być, to wiemy doskonale wszyscy, poniewaŜ ta, której skończyła
się kadencja, jej inicjatywa była dosyć głośna. Weszli równieŜ na jedną ze stron Przeglądu
Konińskiego. To są właśnie ludzie z Rady Seniorów. Przede wszystkim opiniowali
prezydentowi róŜne kwestie dotyczące problemów, które dotykają osób starszych.
Reprezentowali osoby starsze i właśnie ta Rada Seniorów, która była, rozwinęła w Koninie
takie spotkania w mieście i myślę, Ŝe kolejna teŜ to będzie kontynuowała. Dla osób
starszych zaproszenie pracownika pomocy i pracownika StraŜy Miejskiej, Policji w związku
z tymi wszystkimi naciągnięciami osób starszych. MoŜe ta Rada Seniorów stanie na
wysokości zadania i uda jej się, Ŝe w Koninie będzie karta seniora, poniewaŜ jakieś
przesłanki pierwsze w Polsce są. MoŜe w tej Radzie, która będzie powołana uda się taką
inicjatywę wprowadzić w Ŝycie. Po przyjęciu wystąpimy do Przewodniczącego Rady Miasta
o wytypowanie dwóch osób do tej Rady Seniorów. Pan prezydent ze swoich pracowników
teŜ wytypuje dwie osoby. Dziesięć osób będzie wytypowanych przez organizacje
i podmioty, które pracują na rzecz osób starszych. Ci, co będą mieli największą ilość głosów
będą reprezentowali konińskie środowisko seniorów u Pana prezydenta.”

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „Chciałem zapytać o statut Rady Seniorów. Jest
opisane, co to jest środowisko senioralne. Natomiast chciałem, zapytać jak definiujemy
seniora, ile on ma lat.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Ja bym tego nie zdefiniowała.
Właśnie w poprzednim statucie było zdefiniowane.

Radny p. W. NOWAK, cytuję: „Pytanie jest zasadne o tyle, Ŝe w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej wszystkie konkursy, które są ogłaszane, są dla seniorów w wieku 60 +.
Pytam o to nie przypadkowo, bo moŜemy teŜ wybrać Radę Seniorów, w której będzie ileś
naście osób w wieku 50 +, albo 40 + i powiedzą, Ŝe czują się seniorami.”

Dyrektor MOPR p. A. KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Tam jest napisane: organizacje,
stowarzyszenia, podmioty reprezentujące seniorów. MoŜe się tak zdarzyć, jeŜeli
stowarzyszenie uzna, Ŝe jest to osoba, która ma bardzo duŜą wiedzę i moŜliwości pracy na
rzecz poprawy warunków seniorów, nie ma tutaj znaczenia wiek.
Jeszcze jedną kwestię chciałam dodać. Być moŜe, Ŝe będzie nasza prośba, teraz
trudno jest powiedzieć, bo jeŜeli by nam się udało, to byśmy prosili Pana prezydenta
o wprowadzenie do programu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, bo wyjeŜdŜając tutaj na komisję dowiedziałam się, mamy juŜ
wiedzę, jakie te środki będą na ten rok. JeŜeli nam się uda całą tą procedurę łącznie z opinią
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, bo taka opinia tejŜe rady jest
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wymagana, to będzie prośba z mojej strony do Pana prezydenta i do Przewodniczącego
Rady Miasta o uzupełnienie porządku obrad.”

Przewodniczący Komisji p. W. WANJAS, cytuję: „Zawsze jesteśmy za dobrymi
inicjatywami.”

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań.

Komisja 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu.
Ad. 2

Zapoznanie się z działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi realizowanymi przez placówki i instytucje samorządowe oraz organizacje
pozarządowe w ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieŜy w czasie ferii
zimowych.
Oferta dotycząca organizacji wypoczynku dzieci i młodzieŜy w czasie ferii
zimowych została szczegółowo przedstawiona przez: kierownika Wydziału Oświaty p. U. Miłosz-Michalkiewicz, p.o. kierownika Wydziału Spraw Społecznych p. J. Stawrowską, Dyrektor MłodzieŜowego Domu Kultury - p. L. Lenard-Woźniak,
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - p. T. Sękowskiego, Przedstawiciela
Konińskiego Domu Kultury p. R. Glapę.
Oferta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji p. E. STREKER-DEMBIŃSKA poprosiła, aby po
zakończeniu ferii przekazać informację, w której zawierać się będzie krótkie sprawozdanie
z przeprowadzonych ferii.
Ad. 3

Sprawy bieŜące
Przewodniczący Komisji p. J. ZAWILSKI zapytał, czy wewnętrzny parking, który
jest wewnątrz Komendy Miejskiej Policji moŜna przeznaczyć równieŜ dla petentów
przyjeŜdŜających zarówno do Komendy Miejskiej Policji jak i dwóch wydziałów Urzędu
Miejskiego, które znajdują się równieŜ w tym budynku.
Ponadto poinformował, Ŝe naleŜy wprowadzić oznakowanie na ul. Powstańców
Styczniowych, gdyŜ jest tam problem z parkującymi osobami, które blokują wjazd
właścicielom garaŜy.

Odpowiadając Komendant Miejski Policji p. S. JĄDRZAK poinformował, Ŝe jeŜeli
chodzi o pierwsze pytanie, to jest to niemoŜliwe ze względu na ochronę obiektu, gdzie
wprowadzono system identyfikacyjny wszystkich osób, które wchodzą do obiektu. Parking
za szlabanem jest dla radiowozów.
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Odnośnie drugiego pytania Komendant Policji stwierdził, Ŝe jeśli będzie decyzja
zarządcy drogi, to oznakowanie moŜna zmienić.

Radna p. A. KURZAWA poinformowała, Ŝe w konińskich przedszkolach od
godz. 8 do godz. 13 realizowany jest program wychowania przedszkolnego. W związku
z tym poprosiła Kierownik Wydziału Oświaty o dokładną analizę dotyczącą tego, ilu
nauczycieli i osób do pomocy przypada na kaŜdą grupę przedszkolną w godzinach realizacji
programu przedszkolnego.

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. Piechocka
Biuro Rady Miasta
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