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PROTOKÓŁ nr 39/14 

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

odbytego w dniu 10 czerwca 2014 r. w sali 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu (ratusz, I piętro),  

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 Wojciech Panek  

6. Pan Piotr Radowski 

7. Pan Zbigniew Wiśniewski – przewodniczący 

 

Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji: 

1. Pan Mieczysław Majcher  
 

Lista obecności stanowi zał. nr 1. 

Ponadto obecni na posiedzeniu: 

1. Pan Janusz Antczak – Burmistrz Wielunia 

2. Pan Janusz Pamuła – Zastępca Burmistrza Wielunia  

3. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta 

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

Wychowawczych  

5. Pan Romuald Kucharczyk -  Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo 

– Wychowawczych  

6. Pani Agnieszka Kościarz – Księgowa jednostek kultury 

7. Pani Agnieszka Mikulska – Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury 

8. Pan Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej   

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Prezentacja porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 

okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.: 

1) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu; 

2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu; 

3) Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu. 

4. Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2013 r. – dla których 

organem prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń. 

5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania do 

usunięcia naruszenia interesu prawnego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 

Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu, spowodowanego przyjęciem 

uchwały Nr XXXVII/462/14 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 11 lutego 2014 roku 

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 

w Wieluniu 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje  

świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń oraz warunki 

i sposób ich przyznawania. 
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7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystosowania apelu do Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia roku 2015 jako Roku Jana Długosza. 

9. Zapoznanie się z informacją o organizacji roku szkolnego 2014/2015. 

10. Zapoznanie się z ofertą placówek oświatowych na okres wakacji. 

11. Sprawy różne, korespondencja. 

12. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

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,  7 obecnych). 

Punkt 2 

Prezentacja porządku obrad. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zaprezentował porządek obrad dzisiejszego 

posiedzenia. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 

 

Głosowało 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

Punkt 3 

 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za okres 

od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.: 

1) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu (zał. nr 2); 

2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (zał. nr 4); 

3) Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu (zał. nr 6). 

 

Ad. 1 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Wieluniu  

 

Radny Jan Kępiński zapytał: 

1)  czy przychody za wynajem biur poselskich są przychodami biblioteki, czy gminy? 

2) jeżeli jednostki kultury nie wykorzystają wszystkich środków budżetowych 

przekazanych przez gminę, to czy przechodzą one na następny rok, czy należą do 

gminy? 

 

Agnieszka Kościarz – księgowa jednostek kultury odpowiedziała, że są to przychody 

biblioteki. 

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zarządził głosowanie: kto jest za, kto przeciw, a kto 

wstrzymał się od głosu? 

 

W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wieluniu.  
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Opinia komisji nr 93/39/14 stanowi zał. nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 2 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 

okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.  

 

Radny Jan Kępiński zapytał dyrektora muzeum: 

1) czy piwnice, które zajmują na ul. P.O.W są ogrzewane, a jeżeli nie to czy płacą za 

ogrzewanie? Zaznaczył, że interesuje się muzeum i jego losem.  

2) czy kwota jaką płacą za wynajem jest duża? 

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek podziękował, za przekazanie lokalu na 

ul. P.O.W. 14. Podkreślił, że warunki są tam zdecydowanie korzystniejsze, aniżeli na 

ul. J. Żubr. Powiedział, że opłata za czynsz w skali roku wynosi ok. 25 000 zł. Dodał, że płacą 

za media, ogrzewanie, wodę i prąd w kwocie 2,46 za/m². Odpowiadając radnemu 

Kępińskiemu, uznał, że kwota nie jest mała, tym bardziej, że lokal nie jest ogrzewany 

radiatorami. Zaznaczył, że radiatory zostały zakręcone przez pracowników Przedsiębiorstwa 

Komunalnego, w ten sposób oszczędzają na tzw. cieple. Dodał, że z środków własnych 

wykonali okratowanie. Poinformował, że raz na dwa tygodnie wybija szambo, przez co, 

nawet późno wieczorem musi wstawiać się w budynku. Nie ukrywał, że sprawia to pewną 

uciążliwość.  

 

Radny Jan Kępiński zapytał, czy od ciepłej wody pobierane są opłaty? 

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek odpowiedział, że tak.  

 

Radny Jan Kępiński zapytał, dlaczego płacą skoro mają odcięty dopływ ciepłej wody? 

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek odpowiedział, że jest to opłata stała, 

płacona 2,46 zł/m² brutto za miesiąc. 

 

Radny Piotr Radowski wytłumaczył, że piony i przenikanie ciepła z korytarzy są po to, aby 

w okresie zimowym temperatura w pomieszczeniu wynosiła 17ºC. Zaznaczył, że muzeum 

płaci opłatę stałą od połowy powierzchni oraz, że w pomieszczeniach, gdzie miały być zajęcia 

warsztatowe grzejniki nie są zablokowane. Wyraził zdziwienie, gdyż nikt nie zgłaszał, że 

wylewa szambo. Odnośnie nieprzyjemnego zapachu, wyjaśnił, że niekoniecznie przyczyną 

było wylewające szambo, tylko zatory występujące poza budynkiem. Dodał, że dyrektor 

faktycznie był obecny w dniu wolnym od pracy w czasie remontów prowadzonych przez 

sanepid. Zaznaczył, że była to sytuacja jednorazowa oraz, że dyrektor nie jest 

administratorem i nie musi pilnować instalacji.  

 

Radny Jan Kępiński poprosił, aby pochylić się raz jeszcze nad tym, czy konieczne jest 

obciążanie jednostek kultury opłatami.  

 

Radny Piotr Radowski zwracając się do radnego Kępińskiego powiedział, że jest to 

wspólnota mieszkaniowa P.O.W. 14, do której gmina płaci zaliczkę na utrzymanie części 

wspólnej i fundusz remontowy.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej 

w Wieluniu.  
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Opinia komisji nr 94/39/14  stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 

okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu. 

 

Radny Jan Kępiński zapytał, kto zdaniem dyrektor WDK-u powinien płacić czynsz za 

wynajem - jednostki kultury, czy gmina? Podkreślił, że na 1 września br. kino nie będzie 

jeszcze oddane do użytku.  

 

Dyrektor WDK-u Agnieszka Mikulska poinformowała, że płacą czynsz za cztery budynki, 

a ich stawki są różne. Dodała, że w skali roku kwota ta wynosi ok. 9 000 zł netto. Zaznaczyła, 

że jest to kłopotliwa sytuacja, tym bardziej, że sale użyczane są bezpłatnie jednostkom 

organizacyjnym. Podkreśliła, że rozmawiała z niektórymi dyrektorami placówek szkolnych 

i uzgodnili, że za korzystanie z sali będą płacić symboliczne kwoty na pokrycie kosztów 

eksploatacyjnych. Odnośnie kina powiedziała, że napotykają na różne niespodzianki. Dodała, 

że w dniu dzisiejszym można zobaczyć kolorystykę zewnętrzną budynku oraz, że kino będzie 

utrzymane w barwach cementowo – szaro – białych. Poinformowała, że na 1 września br. 

budynek będzie pomalowany oraz zostanie oddana do użytku ulica.  

 

Radny Jan Kępiński zapytał, czy pozostanie mur od sali kolumn? 

 

Dyrektor WDK-u Agnieszka Mikulska odpowiedziała, że jest to konstrukcja pod centralę 

wentylacyjną, które zostaną częściowo zasłonięte konstrukcją w postaci żaluzji. 

Poinformowała, że po uzgodnieniu z wykonawcą radni mogą zobaczyć, co zostało do tej pory 

wykonane. 

 

Agnieszka Kościarz - księgowa jednostek kultury odpowiedziała, że wysokość dotacji 

podmiotowej kalkulowana jest o podstawowe koszty działalności każdej jednostki, plus 

zadania dodatkowe. Zaznaczyła, że nie było takiej sytuacji, kiedy dotacja byłaby w nadmiarze 

oraz, że jest wykorzystana w 100 %.  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zwrócił się do burmistrza o poczynienie wszelkich 

próby, aby placówki kultury płaciły jak najmniejszy czynsz.  

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak odpowiedział, że instytucje kultury otrzymują 

wsparcie.  

 

Dyrektor WDK-u Agnieszka Mikulska podziękowała za scenę jednocześnie prosząc 

o zakup potrzebnego sprzętu (mikrofony, najazdówki, odsłuchy).  

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek również podziękował burmistrzowi 

i radzie za wsparcie kultury. Zaznaczył, że pieniądze wykorzystują efektywnie oraz 

powiększają majątek muzeum. Wspomniał o osobie z Niemiec, która mogłaby wspomóc 

wydanie książki i partycypować koszty.  

 

Radny Jan Kępiński poinformował, że 14.06. br. zostanie otwarta baszta „Męczarnia”. 

W związku z tym zapytał, czy zostanie zainstalowany monitoring? 

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak odpowiedział, że jest to planowane.  

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek dodał, że ze względu na 

niewystraczające środki muzealia nie są ubezpieczone.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 
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W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wieluńskiego Domu 

Kultury w Wieluniu. Opinia komisji nr 95/39/14 stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak poprosił, aby punt 8 porządku obrad komisji został 

przeniesiony do  punktu 4 posiedzenia komisji.  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zarządził głosowanie: kto jest za, kto jest przeciw, 

a kto wstrzymał się od głosu w sprawie przeniesienia punku 8 pod punkt 4 porządku? 

 

W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała prośbę burmistrza. 

Punkt 4  

 

Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2013 r. – dla których 

organem prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń (zał. nr 8). 

 

Radny Jan Kępiński stwierdził, że placówki kultury są prowadzone przez dobrych 

dyrektorów. Wyraził uznanie dla wielu imprez organizowanych przez jednostki.  

 

Dyrektor WDK-u Agnieszka Mikulska zaprosiła na zbliżające się Dni Wielunia oraz do 

korzystania z wypożyczalni rowerów.  

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu Jan Książek zaprosił na otwarcie 

Baszty „Męczarni”. 

 

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 osiągnięciach placówek kultury za 2013 r. – dla których organem prowadzącym lub 

organizatorem jest Gmina Wieluń. 

Punkt 5 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania do usunięcia 

naruszenia interesu prawnego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. 

Henryka Sienkiewicza w Wieluniu, spowodowanego przyjęciem uchwały Nr XXXVII/462/14 

Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu (zał. nr 9).  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski przypomniał, że komisja rozpatrywała pismo szkoły 

na poprzednim posiedzeniu i wydała opinię pozytywną. Dodał, że po przedłożeniu 

dodatkowych materiałów przez dyrektor szkoły zdecydował o ponownym wprowadzeniu tej 

sprawy pod obrady komisji, celem wydania opinii do ww. projektu uchwały.  

 

Radny Jan Kępiński powiedział, że przeanalizował materiał i zwrócił uwagę na zalecenia 

pokontrolne burmistrza, szczególnie dotyczące wglądu do protokołu, którego dyrektor szkoły 

odmówiła. Zaznaczył, że wszystkie zalecenia pokontrolne burmistrza są powszechne i nie 

mogłyby urażać dyrektor szkoły. Uznał, że w szkole są pewne zaniedbania. Zapytał: 

1) czy zapowiedziany był cel kontroli i wskazano jakie dokumenty będą sprawdzane? 

2) czy w trakcie kontroli musi być obecna dyrektor szkoły? 
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Odniósł wrażenie, że doszło do konfliktu między dyrektor szkoły a zespołem kontrolującym. 

Nie wykluczył, że dyrektor szkoły mogła uznać, że jest to zemsta. Odnośnie Rady 

Pedagogicznej powiedział, że nie ma ona wpływu na zmianę nazwy szkoły, poza nadaniem 

szkole imienia. Podkreślił, że niekoniecznie trzeba ująć w nazwie szkoły oddziały sportowe, 

stąd zastanawia się czy potrzebne jest to wyrażenie. Nie zauważył, aby spór dotyczył 

zespołów integracyjnych. Wyraził wątpliwość, czy klasy integracyjne pozostaną w tej szkole.  

 

Radny Bogusław Kurzyński oznajmił, że na poprzednim posiedzeniu wstrzymał się od 

głosu, ponieważ informacje przedłożone przez szkołę wniosły nowe światło na sprawę. 

Powiedział, że jego przekonanie, co do słuszności działań obecnych i w perspektywie 

następnych, które burmistrz założył są działaniami w dobrym kierunku. Uznał, że 

niepotrzebnie doszło do napięcia pomiędzy stronami. Zastanowił się, czy ta sytuacja nie 

powinna skłonić do refleksji nad tym, jak prowadzona jest placówka podległa gminie oraz, 

czy organ prowadzący nie powinien dokładniej przyjrzeć się systemowi kontroli czy nie 

powinny być one częstsze i ukierunkowane na kompetencje dyrektora, Rady Pedagogicznej. 

Dodał, że system kontroli od czasu wojny wygląda bardzo różnie. Oznajmił, że system 

kontroli być może powinien zostać zmieniony.  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski powiedział, że po przeanalizowaniu wszystkich pism 

nie zauważył, żeby działania zostały uznane za niezgodne z prawem, czy stawiające szkołę  w 

złym świetle. Uważa, że błąd kontroli, polega na niewyegzekwowaniu od dyrektor 

pozostawienia szkoły bez dyrekcji, kiedy wyszła na zebranie OKE. Zaznaczył, że dyrektor 

wychodząc na jakiekolwiek spotkanie musi pozostawić swojego zastępcę.  

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak udzielił wyczerpującej odpowiedzi, podkreślając, że 

jego rolą jest podejmowanie decyzji na przyszłość i dostarczenie dzieciom odpowiednich 

warunków kształcenia. Wyraził nadzieję, że w szkole zostanie zachowana tradycja grania 

w siatkówkę. Nie sądził, ze podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy szkoły doprowadzi do 

takiego konfliktu. Zaznaczył, że zmieniając nazwę szkoły chcieli zasygnalizować rodzicom, 

że będzie w tym miejscu szkoła z oddziałami sportowymi. Poinformował, że każdy 

zainteresowany będzie miał udostępnione dokumenty, o które wystąpi na piśmie. Dodał, że 

uchwała nie została uznana ze niezgodną z prawem. Podkreślił, że ma bardzo duże 

wątpliwości, co do słów wicedyrektor szkoły i zaangażowania w sprawę wielu ludzi 

z zewnątrz. Dodał, że w szkole został uruchomiony oddział dla pięciorga dzieci 

niepełnosprawnych. Poinformował, że szkołą w pełni dostosowaną do przyjęcia dzieci 

niepełnosprawnych będzie szkoła na ul. Traugutta. Zapewnił, że decyzje podjęte w uchwale 

przyniosą rozwój społeczności szkolnej. 

 

Radny Jan Kępiński zrozumiał, że najpierw szkoła musi przygotować się organizacyjnie do 

tego, by od 1 września mogła zacząć funkcjonować z oddziałami sportowymi.  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski oznajmił, że podejmując uchwałę szkoła z dniem 

1 marca przyjęła nazwę Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. 

H. Sienkiewicza z w Wieluniu. Dodał, że wojewoda nie stwierdził niezgodności z prawem.  

 

Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odnosząc się do przeprowadzonej kontroli 

powiedział, że sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego przez organu prowadzący nad 

szkołami i przedszkolami jest określony w ustawie o systemie oświaty w art. 34a. Wyjaśnił, 

że w odróżnieniu od nadzoru prowadzonego przez kuratora, organ prowadzący nie ma 

podstawy prawnej do wydania regulacji, co do trybu, sposobu, formy, zapowiadania, 

tworzenia harmonogramów, czy wydania odpowiedniego aktu prawnego. Każda uchwala 

podejmowana przez RM musi mieć umocowanie tzn. delegację w konkretnym przepisie 

prawnym. Dodał, że w tym przypadku ustawa o systemie oświaty przewiduje taką delegację 

tylko i wyłącznie dla organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dla ministra właściwego ds. 
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oświaty. Zaznaczył, że rozporządzenie zostało wydane przez ministra i zawiera zasady, 

którymi kierują się organy sprawujące nadzór pedagogiczny, czyli przede wszystkim 

kuratorzy oświaty. Wyjaśnił, o czym stanowi przepis art. 34a ustawy o systemie oświaty. 

Wskazał, że kontrole mogą, ale nie muszą być zapowiedziane. W sposób szczegółowy opisał 

każdy sposób przeprowadzania kontroli. Podkreślił, że informowali dyrektorów placówek 

szkolnych, że w tym roku będą przeprowadzane kontrole, przede wszystkim odnoszące się do 

przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły albo przedszkola. 

W przypadku kontroli prowadzonej w SP nr 2 powiedział, że dwa dni wcześniej telefonicznie 

zapowiedzieli się oraz, że na miejscu podali jej szczegółowy cel, który został wpisany do 

szkolnej książki kontroli. Uwyraźnił, że kwestie poruszone przez radnego Kępińskiego 

zostały wyjaśnione. Uznał, że tworzenie trybu kontroli może mieć wymiar nieformalny i nie 

może mieć charakteru zarządzenia burmistrza czy stosownej uchwały Rady Miejskiej.  

Odnosząc się do sugestii radnego Wiśniewskiego powiedział, że w czasie wyjścia 

wicedyrektor ze szkoły na zebranie OKE nie przeprowadzali kontroli. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, kto pełnił obowiązki dyrektora szkoły 

w czasie, kiedy wicedyrektor wyszła na zebranie OKE, a dyrektor szkoły była nieobecna? 

 

Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie zajmowali się tą kwestią.  

Przypomniał, że na ubiegłym posiedzeniu komisji został poruszony problem dotyczący 

wprowadzenia w błąd Komisji Rewizyjnej i przekazania jej nieprawdy w dokumentach, 

w celu przeanalizowania warunków kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieluń. Przyznał, że na pierwszej stronie materiału 

będącego ogólną metryczką, rzeczywiście popełnili błąd - zamiast 10 dzieci 

niepełnosprawnych, podali liczbę 1. Zwrócił uwagę, że w dalszej części tej informacji są 

szczegółowe dane, gdzie można było dostrzec ile faktycznie jest dzieci niepełnosprawnych. 

Twierdzenie, że komisja została wprowadzona w błąd nie ma uzasadnienia. Poinformował, że 

w odpowiedzi na pismo rodziców posługiwali się liczbą 10 dzieci niepełnosprawnych, która 

również została przesłana do posła Łuczaka. Wyjaśnił, że burmistrz przekazał Komisji 

Rewizyjnej podpisane przez siebie pismo przewodnie, do którego dołączone były materiały 

oraz informację zbiorczą podpisaną przez dyrektorów ZOPO-W.  

 

Radny Piotr Radowski zapytał, ile oddziałów sportowych funkcjonuje w każdej ze szkół, 

w której z dniem 1 marca br. zmieniono nazwę? 

 

Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że w gimnazjum nr 1 funkcjonują 2 

oddziały i od nowego roku szkolnego będą tworzone kolejne dwa oddziały, choć informacja 

ta nie jest pewna. Dodał, że w gimnazjum nr 2 są dwa oddziały sportowe, a w SP nr 2 

dotychczas nie było oddziałów sportowych. 

 

Radny Piotr Radowski uznał, że zasadnym byłoby podjęcie uchwał i ich wejście w życie 

z dniem 1 września. Uznał, że powstała fikcja, ponieważ jest szkoła podstawowa z oddziałami 

sportowymi, w której nie ma oddziałów sportowych. 

 

Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski nie zgodził się. Wytłumaczył, że w grudniu 2013 r. 

została znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która weszła w życie w styczniu w 2014 r. 

nakazująca umieścić w statutach szkół szczegółowe zasady rekrutacji w tym do oddziałów 

integracyjnych, sportowych, dwujęzycznych. Oznajmił, że w ich ocenie możliwość 

wprowadzenia do statutu zasad rekrutacji musi być uwzględniona po współpracy z organem 

prowadzącym. Dodał, że zmiany w statucie mogą być dokonane po podjęciu stosownych 

uchwał przez organ prowadzący, np. uchwały o zmianie nazwy szkoły wprowadzającej 

możliwość tworzenia w szkole oddziałów sportowych.  
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Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk dodał, że rodzice zapisując dziecko 

do szkoły muszą mieć świadomość jakie zasady obowiązują, co zapisane jest w statucie.  

 

Radny Piotr Radowski zapytał, czy jest to zawarte w statutach wszystkich szkół? 

 

Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że większość szkół 

wprowadziła wszystkie zmiany w statucie, prócz SP nr 2, która nie wprowadziła zmian 

w statucie dotyczących oddziałów sportowych.  

 

Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że SP nr 2 pisząc pisma nie posługuje się zmienioną 

nazwą, czyli nie dodaje wyrażenia „z oddziałami sportowymi”.  

 

Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że oni pisząc pisma posługują się 

nazwą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk zwrócił uwagę, że wojewoda 

również posługuje się zmienioną nazwą szkoły.  

 

Radny Piotr Radowski stwierdził, że tylko nazwa szkoły zawiera wyrażenie „z oddziałami 

sportowymi”, faktycznie w szkole oddziałów sportowych nie ma.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 2 

głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.  

Opinia komisji nr 96/39/14 stanowi zał. nr 10 do protokołu.  

Punkt 6 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje  

świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń oraz warunki i sposób ich 

przyznawania (zał. nr 11).  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zwrócił uwagę na opinie złożone przez Związki 

Zawodowe,  z których jedna jest pozytywna, a druga negatywna.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono.  

 

W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie. 

Opinia komisji nr 97/39/14 stanowi zał. nr 12 do protokołu.    

Punkt 7 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń (zał. nr 13).  

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie. 

Opinia komisji nr 98/39/14 stanowi zał. nr 14 do protokołu.  

 

Punkt 8 
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystosowania apelu do Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia roku 2015 jako Roku Jana Długosza (zał. nr 

15).  

 

Radny Jan Kępiński stwierdził, że w apelu za mało zaakcentowano o osobie Jana Długosza.  

 

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że treść apelu była konsultowana 

z dyrektorem muzeum Janem Książkiem.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.  

Opinia komisji nr 99/39/14 stanowi zał. nr 16 do protokołu.  

  

Punkt 9 

 

Zapoznanie się z informacją o organizacji roku szkolnego 2014/2015 (zał. nr 17). 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zwrócił uwagę na błąd w tabeli nr 5 dotyczący 

zwyżki zatrudnienia w Publicznym Przedszkolu nr 2. W związku z tym zapytał, czym zostało 

to spowodowane?  

 

Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że związane jest to 

z otwarciem żłobka dla dzieci.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza sprzeciw do 

przedłożonej informacji. Wobec braku sprzeciwu uznał, że komisja zapoznała się z 

informacją o organizacji roku szkolnego 2014/2015.  

 

Punkt 10 

 

Zapoznanie się z ofertą placówek oświatowych na okres wakacji (zał. nr 18).  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski dodał, że oferty placówek oświatowych będą 

wzmacniane przez jednostki kultury. Uznał, że oferta jest wystarczająca dla tych dzieci, które 

będą chciały z niej skorzystać.  

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski  zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza sprzeciw do 

przedłożonej oferty. Wobec braku sprzeciwu uznał, że komisja zapoznała się z ofertą 

placówek na okres wakacji. 

Punkt 11 

Sprawy różne, korespondencja. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zaznaczył, że w miesiącu wrześniu ubiegłego roku 

komisja rozmawiała o Nagrodzie Miasta Wielunia. Poinformował, że do końca czerwca br. 

komisja może wytypować kandydata, stąd zwrócił się do członków komisji o wskazanie 

osoby. 
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Radny Jan Kępiński zapytał, czy kandydata należy wytypować z pracowników kultury? 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski odpowiedział, że nie tylko. Chodzi o te osoby, które 

spełniają warunki regulaminowe. Uznał, że Nagroda Miasta Wielunia nie może być 

powieleniem Nagrody Burmistrza Wielunia. Zgłosił kandydaturę Pana Mirosława Szymula, 

który jest opiekunem zespołu „Tadeusza nic nie rusza”. Opisał działalność wskazanej osoby.  

 

Radny Jan Kępiński zgłosił Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej – Jana Książka.  

 

Radny Piotr Radowski zapytał, o osoby które ubiegają się o Nagrodę Miasta Wielunia 

i wykonują jakieś przedsięwzięcia, organizują imprezy plenerowe itd. robiąc to w ramach 

swoich obowiązków służbowych, czy powinny być za te rzeczy dodatkowo nagrodzone? 

Odnosząc się do kandydatury Pana Mirosława Szmula stwierdził, że rzeczywiście poza pracą 

zawodową angażuje swój czas prywatny w wiele imprez, wyjeżdża z młodymi ludźmi.  

 

Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk zaznaczył, że należy sprawdzić, co 

zapisane jest w regulaminie dotyczącym przyznania Nagrody Miasta Wielunia.  

 

Radny Wojciech Panek zgłosił kandydaturę Pana Leszka Pałygi – nauczyciela Gimnazjum 

Nr 2 w Wieluniu.  

 

Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk w przypadku kandydatury Jana 

Książka, powiedział, że był on już laureatem tej nagrody. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski wyjaśnił, że dziś nie wybierają, a jedynie wskazują 

kandydata do nagrody. 

 

Radny Radosław Buda zgłosił kandydaturę Pana Henryka Bogusa – wieloletniego działacza 

sportowego i trenera.  

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak oznajmił, że przyjrzą się regulaminowi i jeśli będzie 

konieczność zostaną wprowadzone do niego poprawki.   

 

Radny Wojciech Panek poprosił, aby burmistrz i dyrektorzy ZOPO-W zakomunikowali 

rodzicom SP nr 2, że zmiana nazwy szkoły nic nie zmieni w stosunku do dzieci.  

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak odpowiedział, że nikt nie będzie zmuszał dzieci do 

dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego. 

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

Punkt 12 
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 


