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PROTOKÓŁ nr 37/14 

 

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

odbytego w dniu 21 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Masłowicach,   

pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Wiśniewskiego 

 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji: 
1. Pan Radosław Buda 

2. Pan Kazimierz Jarek  

3. Pan Jan Kępiński 

4. Pan Bogusław Kurzyński – zastępca 

5. Pan Mieczysław Majcher 

6. Pan Wojciech Panek  

7. Pan Piotr Radowski 

8. Pan Zbigniew Wiśniewski – przewodniczący 

 

Lista obecności stanowi zał. nr 1. 

 

Ponadto obecni na posiedzeniu: 

1. Pan Janusz Antczak – Burmistrz Wielunia 

2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta  

3. Pan Janusz Jasiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach 

4. Pani Anna Michniewicz – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych 

5. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wieluniu 

6. Pani Ewa Nowak – Kierownik Zespołu ds. Interdyscyplinarnych w Wieluniu  

7. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo – 

Wychowawczych  

8. Pan Romuald Kucharczyk - Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo – 

Wychowawczych  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad 

2. Prezentacja porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu nr 36/14 z poprzedniego posiedzenia komisji 

4. Prezentacja placówki przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowicach. 

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wieluniu za rok 2013. 

6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2013 r. 

7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii w Gminie Wieluń za 2013 r. 

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego programu wspierania rodziny 

w Gminie Wieluń za 2013 r. 

9. Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 

w Gminie Wieluń. 

10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Gminie Wieluń na lata 2010-2015, za 2013 rok. 

11. Zapoznanie się z informacją na temat pomocy materialnej dla uczniów. 

12. Sprawy różne, korespondencja. 

13.  Zamknięcie posiedzenia komisji. 
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Punkt 1 

 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie 

członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 

8 członków,  8 obecnych). 

Punkt 2 

Prezentacja porządku obrad. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zaprezentował porządek obrad dzisiejszego 

posiedzenia. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 

 

Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu nr 36/14 z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

Uwag do protokołu nr 36/14 nie stwierdzono. 

Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła protokół nr 36/14. 

 

Punkt 4  

 

Prezentacja placówki przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowicach. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski poprosił dyrektora szkoły, by pierwsza część jego 

prezentacji miała charakter teoretyczny, a następnie po zakończonych obradach 

zaprezentował placówkę.   

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński w sposób wyczerpujący 

opowiedział historię szkoły, podał liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły 

podstawowej. Zaznaczył, że w szkole zatrudnionych jest 12 nauczycieli. Podkreślił, że od 

2011 r. działa drużyna druhów, a dzieci maja możliwość nauki trzech języków (angielski, 

niemiecki i włoski). Odnośnie wyników sprawdzianów kompetencji powiedział, że szkoła 

utrzymuje się powyżej średniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi i średniej 

województwa łódzkiego. Wspomniał o inwestycjach przeprowadzonych i planowanych 

w szkole. Nadmienił, że SP uczestniczy w projekcie „Szkoła Współpracy”; zajęła III miejsce 

w IX Gminnym Konkursie dla klas III „Mały Erudyta” 2014 w Sieńcu. Podziękował 

samorządowi za zainteresowanie się ich placówką.         

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

Punkt 5 

 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wieluniu za rok 2013 (zał. nr 2).  

 

Radny Jan Kępiński oznajmił, że przedstawione sprawozdanie zostało bardzo dokładnie 

opracowane. Zapytał: 

1) odnośnie problemów dotyczących alkoholizmu, narkomanii i bezdomności w tabeli na 

stronie 5 - w jaki sposób ośrodek sprawdza, czy przekazana pomoc finansowa została 

wykorzystana w sposób prawidłowy?; 

2) odnośnie charakterystyki uczniów korzystających z pomocy w formie stypendiów 

szkolnych - czy odbiór tych środków kwitują rodzice, czy rodzice i dziecko?  
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Kierownik M–GOPS w Wieluniu Zdzisława Warych udzieliła odpowiedzi: 

1) weryfikacja prawidłowości wykorzystywania świadczeń polega na sprawdzeniu, czy 

w danej rodzinie występuje problem alkoholizmu. W przypadkach występowania tego 

problemu ośrodek bezpośrednio udziela pomocy w naturze (posiłki, odzież) 

najbardziej pokrzywdzonym członkom rodziny, czyli dzieciom. Dla osób, którym 

zasiłek przysługuje z tytułu niepełnosprawności czy wieku przekazuje się bony, albo 

pomoc w naturze - gorący posiłek w okresie zimowym. Poinformowała, że osoby 

korzystające z pomocy socjalnej podpisują tzw. kontrakt oraz są motywowani do 

poprawy swojej sytuacji; 

2) tylko osoba pełnoletnia może złożyć wniosek o pomoc w formie stypendium 

szkolnego, które jest przesyłane na wskazany numer konta albo do odbioru w kasie 

Urzędu Pocztowego, w innych przypadkach stypendium odbiera rodzic.  

 

Radny Radosław Buda odnośnie tabeli 2 zapytał, czy ośrodek stosuje regres w stosunku do 

osób najbliższych? 

 

Kierownik M–GOPS w Wieluniu Zdzisława Warych odpowiedziała, że na samym 

początku przeprowadza się wywiad i sprawdza się, czy dana osoba korzystała ze świadczeń.   

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza sprzeciw. Nikt 

się nie zgłosił. Wobec braku sprzeciwu uznał, że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem 

z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za rok 2013.  

               

Punkt 6 

 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2013 r. (zał. nr 3). 

 

Radny Jan Kępiński zapytał dyrektora, czy w jego szkole w klasach I-VI występuje problem 

alkoholizmu i narkomanii? 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński powiedział, że dyrektor 

małej szkoły może takie problemy diagnozować znacznie wcześniej, gdyż jest w stanie 

poznać wszystkich uczniów. Stwierdził, że w jego szkole takich problemów nie ma. Dodał, że 

często podejmuje starania i współpracę z policją celem zasięgnięcia wiedzy, czy takie 

problemy występują u uczniów poza szkołą.   

 

Więcej uwag nie stwierdzono.  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza sprzeciw. Nikt 

się nie zgłosił. Wobec braku sprzeciwu uznał, że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem 

z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

w Gminie Wieluń za 2013 r.  

Punkt 7 

 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii w Gminie Wieluń za 2013 r. (zał. nr 4).  

 

Radny Piotr Radowski zapytał, czy na terenie Gminy Wieluń zjawisko narkomanii jest duże 

oraz, czy znane są sytuacje i miejsca, gdzie rozprowadza się narkotyki? 
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Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Anna 

Michniewicz odpowiedziała, że problem narkomanii istnieje w Wieluniu, natomiast na dzień 

dzisiejszy miasto w porównaniu do innych, większych miast w Polsce jest bezpieczne. 

Dodała, że liczba narkomanów czynnych nie jest duża. Podkreśliła, że częściej występują 

uzależnienia krzyżowe, czyli od alkoholu, narkotyków i leków.  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, jaki jest los osób, które zgłosiły się do 

punktu interwencji kryzysowej? 

 

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Anna 

Michniewicz odpowiedziała, że osoby, które zgłosiły się do punktu interwencji kryzysowej 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „TRATWA” to głównie rodzice 

dzieci, które miały do czynienia z narkotykami oraz osoby, które próbowały nadużywać 

narkotyków. Zaznaczyła, że uzależnieni odbywają zajęcia i warsztaty  na terenie różnych 

szkół wieluńskich z dwoma osobami, które realizują program. 

 

Radny Jan Kępiński poinformował, że po rozmowie z naczelnikiem policji dowiedział się, 

że problem narkotyków w Wieluniu należy do rzadkości, a bardziej zjawisko to jest widoczne 

na dyskotece w Gminie Biała. Pochwalił policję za dużą wykrywalność.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza sprzeciw. Nikt 

się nie zgłosił. Wobec braku sprzeciwu uznał, że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem 

z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń za 2013 r. 

 

Punkt 8 

 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego programu wspierania rodziny 

w Gminie Wieluń za 2013 r. (zał. nr 5). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza sprzeciw. Nikt 

się nie zgłosił. Wobec braku sprzeciwu uznał, że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem 

z realizacji 3-letniego programu wspierania rodziny w Gminie Wieluń.  

 

Punkt 9 

 

Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 

w Gminie Wieluń (zał. nr 6). 

 

Radny Jan Kępiński zapytał, czy zajęcia organizowane w czasie ferii są finansowane przez 

gminę i są dobrowolne?  

 

Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że są to zajęcia 

całkowicie dobrowolne, a nauczyciele zgodnie z przepisami prawa w czasie ferii szkolnych 

mają urlopy.  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski dodał, że nauczyciele mają prawo do urlopu, którego 

nie muszą wykorzystać w czasie ferii zimowych, a w czasie wakacji. Podkreślił, że dyrektor 

ma prawo zatrzymać nauczyciela do wykonania jakiś zadań opiekuńczych. Zwrócił uwagę na 

błąd w zapisie, że w turnieju piłki siatkowej uczestniczyło 7 osób oraz o podwójnym zapisie 

liczby uczniów uczestniczących na lodowisku i basenie.   
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Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza sprzeciw. Nikt 

się nie zgłosił. Wobec braku sprzeciwu uznał, że komisja zapoznała się z informacją 

o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie Wieluń.  

 

Punkt 10 

 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2010-2015, za 

2013 rok (zał. nr 7). 

 

Radny Jan Kępiński zapytał, czy dyrektor zauważył, aby w rodzinach uczniów występowało 

zjawisko przemocy?  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński odpowiedział, że dyrektor 

szkoły ma bezpośredni kontakt z kuratorem sądowym, a informacje w tym temacie są bardzo 

drażliwe. Zaznaczył, że współpraca z kuratorami przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu jest 

bardzo dobra, dzięki czemu problemy mogą być szybko zdiagnozowane.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza sprzeciw. Nikt 

się nie zgłosił. Wobec braku sprzeciwu uznał, że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem 

z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2010-2015, za 2013 rok.  

 

Punkt 11 

 

Zapoznanie się z informacją na temat pomocy materialnej dla uczniów (zał. nr 8). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza sprzeciw. Nikt 

się nie zgłosił. Wobec braku sprzeciwu uznał, że komisja zapoznała się z informacją na temat 

pomocy materialnej dla uczniów.  

Punkt 12  

Sprawy różne, korespondencja. 

 

Radny Wojciech Panek odnośnie pisma, które wpłynęło od Zarządu Osiedla Nr 6 w sprawie 

nie przyjmowania przez gminę dróg dojazdowych zapytał, jaki jest powód odmownego 

przejęcia działek przez miasto? 

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak odpowiedział, że stosowne odpowiedzi zostały 

udzielone na piśmie bezpośrednio zainteresowanym stronom. Zaznaczył, że on i obecna rada 

zaczęła przejmować nieruchomości gruntowe, na których najpierw muszą być zakończone 

zaplanowane prace, ażeby następnie myśleć o kolejnych przejęciach. Zaznaczył, że 

z przejęciem dróg wiążą się duże koszty ich bieżącego utrzymania. 

 

Radny Wojciech Panek wytłumaczył, że mówiąc o tym piśmie chciał wiedzieć, czy gmina 

ma może sporządzony harmonogram na 2015 r. w zakresie przejmowania określonych 

gruntów.  
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Burmistrz Wielunia Janusz Antczak podkreślił, że na dzień dzisiejszy gmina nie ma 

potrzeby, by przejmować te grunty. Zasugerował, aby spółdzielnia mieszkaniowa wykazując 

chęć przekazania ww. gruntów, najpierw wykonała ich remont.  

 

Radny Jan Kępiński zaznaczył, że mieszkańcy spółdzielni i osiedli domków 

jednorodzinnych są mieszkańcami Wielunia i mają prawo wystąpić z wnioskiem                              

o przekazanie gruntów. Poinformował, że osobiście sprawdził nieruchomości wykazane przez 

spółdzielnie. Stwierdził, że niektóre obszary powinny być sukcesywnie przejęte dla dobra 

mieszkańców. Dodał, że znajdują się tam budynki nie spółdzielcze. Zdaje sobie sprawę 

z tego, że drogi na osiedlu Stare Sady należy doprowadzić do porządku.  

 

Radny Mieczysław Majcher zgodził się z radnym Kępińskim. Zwrócił uwagę, że nie 

otrzymał na skrzynkę mailową protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski wytłumaczył, że prawdopodobnie nastąpił błąd, za 

co przeprosił i oznajmił, że zostanie to sprawdzone.  

 

Radny Mieczysław Majcher poprosił, aby komunikaty, które są wysyłane przed sesją 

zaczęto wysyłać przed posiedzeniami komisji, ze względu na to, że radni często poruszają 

tematy, które nie są stricte związane z porządkiem posiedzenia. Poinformował, że zwrócił się 

z prośbą do przewodniczącego rady, aby przesłano mu na skrzynkę mailową kopię pism 

z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących zawiadomień o wszczętych 

postępowaniach w sprawie zmian nazw szkół. Podziękował za realizowanie jego prośby.   

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski podziękował wszystkim za przybycie, przygotowane 

materiały oraz dyrektorowi szkoły ma miłe przyjęcie.   

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński oprowadził obecnych po 

placówce.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono.  

Punkt 13 

Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Sportu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:       

 

Agnieszka Pułka                                          Przewodniczący Komisji 

 

              Zbigniew Wiśniewski 


