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PROTOKÓŁ nr 40/14 

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

odbytego w dniu 9 września  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  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Prezentacja porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów nr 38/14 i 39/14 z poprzednich posiedzeń komisji. 

4. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 

2014 roku.  

5. Zapoznanie się z informacją o programach z zakresu profilaktyki zdrowotnej 

realizowanych na terenie Gminy Wieluń. 

6. Sprawy różne, korespondencja. 

7. 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. 
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Głosowało 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołów nr 38/14 i 39/14 z poprzednich posiedzeń komisji. 

 

Uwag do protokołu nr 38/14 nie stwierdzono. 

Głosowało 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła protokół nr 38/14. 

 

Uwag do protokołu nr 39/14 nie stwierdzono. 

Głosowało 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła protokół nr 39/14. 

 

Punkt 4  

 

Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2014 

roku (zał. nr 2). 

 

Radny Jan Kępiński wyraził uznanie z osiągnięcia wysokiego wskaźnika dochodów. 

Zapytał:  

1) dział 900 Gospodarka Komunalna - czy nie będzie zachwiań w jego realizacji; 

2) dział 926 Kultura fizyczna i Sport – czy środki wydatkowane przejdą na rok następny? 

Radny Piotr Radowski stwierdził, że spadły wpływy z tytułu opłaty targowej. Zwrócił 

uwagę na przeciągającą się przebudowę Kina Teatru Syrena, która rozpoczęła się już za 

kadencji burmistrza Majchera i do tej pory nie została oddana. Stwierdził, że jest to najdłużej 

trwająca inwestycja w Gminie Wieluń. Uznał, że wzrost dochodów z tytułu podatku jest 

spowodowany wnoszeniem opłat za cały rok z góry przez mniejszych podatników.  

 

Zastępca Burmistrza Janusz Pamuła radnemu Kępińskiemu odpowiedział, że oba działy są 

działami inwestycyjnymi. Dodał, że płatności za inwestycje widoczne są w III kwartale. 

Wyjaśnił, że płatność za inwestycję związaną z budową skyteparku pojawiła się dopiero po 

1 lipca br., choć zaczął być użytkowany wcześniej. Zaznaczył, że podobna sytuacja będzie 

w przypadku inwestycji związanej z przebudową basenu, która potrwa do 15 września br. 

Wspomniał o procedurze przeprowadzania przetargów. Nie podzielił poglądów radnego 

Radowskiego odnośnie opłat z targowiska. Oznajmił, że sporządził analizę dochodów 

z targowiska na przełomie lat 2010/2014 r. Wyjaśnił, że dochody z targowiska są pochodną 

wielkości płyty, ilości sprzedających oraz warunków atmosferycznych. Zaznaczył, że łączna 

kwota z tytułu opłat za pierwsze półrocze wcale nie różni się od lat poprzednich, a nawet jest 

większa od roku ubiegłego. Odnośnie remontu kina powiedział, że burmistrz cały czas mówił, 

iż chciałby, aby inwestycja została zakończona na 1 września br. Nie zaprzeczał, że realizacja 

przebudowy kina przeciągnęła się w czasie, za co winę ponosi projektant. Odnośnie zakupu 

nieruchomości w Jodłowcu, która jest licytowana przez komornika powiedział, że celem jest 

stworzenie alternatywy dla wymiany gruntów z Nadleśnictwem Wieluń. W temacie 

współpracy gminy z powiatem w zakresie inwestycji drogowych oznajmił, iż powiat oczekuje 

inicjatywy ze strony gminy, dzięki czemu gmina nie musi latami czekać na modernizację ul. 

Fabrycznej.  

 

Radny Jan Kępiński zapytał, dlaczego sprzedający na targowisku nie wystawiają ceny oraz, 

czy jest to sprawdzane przez Straż Miejską? Poparł inwestycje prowadzone wspólnie przez 

powiat i gminę, gdyż dzięki temu modernizowane są drogi gminne. Podziękował, za zrobienie 

podwójnych zatok przy ul. Kosynierów i ul. Młodzieżowej. Zwrócił uwagę, by postawiono 

barierki przed piekarnią Państwa Strzały, po to, by kierujący nie stawiali samochodów i tym 

samym nie zasłaniali prawoskrętu.  

 



 

 

3 

Zastępca Burmistrza Janusz Pamuła oznajmił, że z wykonawcą ustalili, że na 30 listopada 

br. zostanie zakończona inwestycja przebudowy kina.  

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak uczulił, że proces całościowego odbioru inwestycji 

będzie trwał bardzo długo, dlatego będą dokonywane odbiory cząstkowe. Zaznaczył, że 

realny termin otwarcia kina będzie na przełomie obecnego i nowego roku.   

 

Więcej uwag nie stwierdzono.  

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 100/40/14 stanowi zał. 

nr 3 do protokołu.   

Punkt 5 

 

Zapoznanie się z informacją o programach z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanych 

na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 4). 

 

Radny Jan Kępiński zapytał, jakie jest zainteresowanie wczesnym wykrywaniem chorób i 

leczeniem? 

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak odpowiedział, że zainteresowanie jest na 

porównywalnym poziomie.  

 

Radny Jan Kępiński zapytał, na czym polega program HPV? 

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak odpowiedział, że są to szczepienia dobrowolne, 

ochronne dla dziewcząt urodzonych w 2001 roku, zapobiegające rakowi szyjki macicy. 

Poinformował, że 14 września 2014 r. na wieluńskim Orliku będą przeprowadzane bezpłatne 

badania okulistyczne dla 300 osób.   

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zaznaczył, że profilaktyka jest zawsze tańsza od 

leczenia. Zauważył, że mieszkańcy Wielunia chętnie korzystają z organizowanych badań.  

 

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 programach z zakresu  profilaktyki zdrowotnej realizowanych na terenie Gminy Wieluń.  

 

Punkt 6 

 

Sprawy różne., korespondencja. 

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski poinformował, iż wpłynęło zaproszenie z Urzędu 

Miejskiego w Rabce - Zdroju na XXIII Konferencję Zdrowych Miast Polskich, jednakże nie 

zgłosił żadnej osoby. 

 

Radny Piotr Radowski zapytał, czy ktoś z urzędu skorzystał z zaproszenia. 

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak odpowiedział, że pani Zofia Spaleniak.  

 

Radny Jan Kępiński powiedział, że został poproszony, aby zgłosić potrzebę zajęcia się 

symbolicznym grobem córki Wendta na cmentarzu ewangelickim. Ponownie zaapelował, aby 

odnowiono pomnik Zygusia i doprawiono rękę. Poprosił, aby przy Dębie Kościuszki 
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postawiono tablicę informacyjną. Zaznaczył, że nie ma informacji na temat wyłonienia 

wykonawcy obwodnicy Wielunia.  

 

Radny Piotr Radowski zapytał, czy ktoś rozważał, aby na wieży ratuszowej została 

zawieszona flaga gminy? Zwrócił uwagę, że obecnie przymocowana flaga nie ma żadnej 

kolorystyki trudno określić, że jest to flaga. 

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak odpowiedział, że pani Sekretarz zajmie się tym 

tematem. Odnośnie obwodnicy Wielunia odpowiedział, że są odwołania, stąd potrzebny jest 

dodatkowy czas. Zapewnił, że co roku czynione są starania na wieluńskich cmentarzach oraz, 

że uwagi zgłoszone przez radnego Kępińskiego zostaną uwzględnione. Zapewnił, że tablica 

informacyjna zostanie zamieszczona.  

  

Radny Jan Kępiński oznajmił, że powiększona została ścieżka dydaktyczna w lasku 

miejskim i posadzono rododendrony.  

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak odpowiedział, że pieniądze pozyskano z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  

 

Radny Radosław Buda zapytał, na jakim etapie jest przystosowanie SP nr 5 i gimnazjum nr 

3 dla uczniów niepełnosprawnych? 

 

Dyrektor ZOPOWu Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że zostały zlecone zadania i są 

prowadzone prace nad komunikacją dojazdu dzieci przed wejście do szkoły i wyjazdu z 

terenu szkoły.  

 

Radny Radosław Buda zapytał, w czyjej gestii jest wniesienie dziecka niepełnosprawnego 

na wózku do szkoły: rodzica czy szkoły? 

 

Dyrektor ZOPOWu Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że szkoły. 

 

Radny Radosław Buda powiedział, że pewien rodzic skarżył się, że sam musi wnosić córkę 

do gimnazjum nr 3.  

 

Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk poinformował, że zarzuty stawiane 

przez SP nr 2 i niektórych radnych, dotyczące zmiany nazwy szkoły zostały odrzucone przez 

Łódzkiego Kuratora Oświaty. Odczytał pismo przesłane przez  Łódzkiego Kuratora Oświaty.  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, czy w sprawach organizacyjnych szkół nie 

wydarzyło się nic, co miałoby wpływ na funkcjonowanie placówek szkolnych? 

 

Dyrektor ZOPOWu Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że rok szkolny rozpoczął się 

zgodnie z przyjętym planem. Zaznaczył, że tradycją jest, że z dniem 1 września zmianą 

ulegają arkusze ze względu na zgłaszaną przez rodziców potrzebę kształcenia 

indywidualnego. Dodał, że jest kilkoro dzieci sześcioletnich, które uzyskały odroczenie z 

realizacji obowiązku szkolnego i powrotu do przedszkola ze względu na realizację obowiązku 

przedszkolnego. Nie ukrywał, że jest to duży problem. Zaznaczył, że poza tym nie ma innych 

sygnałów świadczących o jakichkolwiek nieprawidłowościach w szkołach i przedszkolach. 

Poinformował o zmianie dyrektorów i ich zastępców w dwóch placówkach szkolnych.  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski zapytał, czy powrót sześciolatków do przedszkoli 

nie spowodował, że niektóre oddziały należało zamknąć oraz, czy nie wpłynęło to na zmianę 

w etatach? 
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Dyrektor ZOPOWu Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że w tym roku szklonym żaden z 

nauczycieli nie został zwolniony na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Poinformował, że 

sześć osób zdecydowało się korzystać z świadczeń emerytalnych na zasadach wynikających z 

art. 88 Karty Nauczyciela i zostały wypłacone odprawy.  

 

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski serdecznie podziękował za mnogość imprez 

przygotowanych w okresie wakacyjnym.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

Punkt 7 
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 


