PROTOKÓŁ nr 4/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 23 marca 2015 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pana Wojciecha Psui
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pan Robert Duda
Pan Franciszek Dydyna
Pani Honorata Freus
Pan Grzegorz Kucharski
Pan Kazimierz Leś
Pan Marek Mikuś
Pan Wojciech Psuja –zastępca
Pan Piotr Radowski
Pani Bożena Żurek –przewodnicząca

Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa - Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych
4. Pan Romuald Kucharczyk - Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo –
Wychowawczych
5. Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
6. Pani Ewa Janik – Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
i Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
7. Pan Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
8. Pan Jacek Raszewski – Kierownik WOSiR
9. Pani Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
10. Pan Jarosław Surma – Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
11. Pani Wiesława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
12. Pani Anna Michniewicz – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wieluń
13. Pan Marek Napieraj – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wieluń
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Wielunia
(St. T. Olejnik).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Wielunia
(M. Wlazły).
5. Zapoznanie się z informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w tym sprawozdanie ze służb
ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Straży Miejskiej w Wieluniu;
4) Ochotniczych Straży Pożarnych.
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6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/187/12 w sprawie przystąpienia
Gminy Wieluń do stowarzyszenia pod nazwą Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Łódzkiego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
szkół podstawowych i gimnazjów, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania.
8. Zapoznanie się z informacją o realizacji uchwały Nr XIII/144/11 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu działań
oświatowych w latach 2012-2016”.
9. Zapoznanie się z informacją z realizacji Programu rozwoju kultury w Gminie Wieluń na lata
2010-2015, za 2014 rok.
10. Zapoznanie się z informacją z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2014
r.
11. Zapoznanie się z informacją dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań
na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+” za 2014 rok.
12. Zapoznanie się z informacją dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań
na rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2014 rok.
13. Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
w Gminie Wieluń.
14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wieluniu za rok 2014.
16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2012-2014, za 2014 rok.
17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2014 rok.
18. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń za 2014 rok.
19. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
i realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2010-2015, za 2014 rok.
20. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności komisji stałych Rady Miejskiej
w Wieluniu za 2014 rok.
21. Sprawy różne, korespondencja.
22. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja dokonał otwarcia posiedzenia witając
serdecznie członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na
stan 9 członków, obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zaprezentował porządek posiedzenia.
Radny Grzegorz Kucharski złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad posiedzenia punktu 14:
„Zapoznania się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
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jednostkę samorządu terytorialnego”. Zaznaczył, że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem na
ostatnim posiedzeniu komisji.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski złożył wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia
punktu 7: „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania”. Podkreślił, że uchwała nie może wejść w życie dopóki nie wejdzie w życie
ustawa zmieniająca ustawę o systemie oświaty.
Przewodnicząca Komisji Bożena Żurek zapytała, czy ta uchwała dotyczy szkół, których
organem prowadzącym jest Gmina Wieluń, czy wszystkich?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że zgodnie z uchwałą.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zarządził głosowanie nad wnioskiem
złożonym przez:
1) dyrektora ZOPO-W Andrzeja Dąbrowskiego: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
wniosek dyrektora ZOPO-W Andrzeja Dąbrowskiego i zdjęła z porządku posiedzenia punkt 7.
2) radnego Grzegorza Kucharskiego: kto jest za zdjęciem z porządku obrad posiedzenia punktu
14, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
wniosek radnego Kucharskiego i zdjęła z porządku posiedzenia punkt 14.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Wielunia (St. T.
Olejnik, zał. nr 2).
Uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za
pozytywnym zaopiniowaniem ww. uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 5/4/14 stanowi zał. nr 3 do
protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Wielunia (M.
Wlazły, zał. nr 4).
Uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za
pozytywnym zaopiniowaniem ww. uchwały, ko jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
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W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 6/4/15 stanowi zał. nr 5 do
protokołu.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych
pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu (zał. nr 6);
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 7);
3) Straży Miejskiej w Wieluniu (zał. nr 8);
4) Ochotniczych Straży Pożarnych (zał. nr 9).
Ad. 1. informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Policji, w tym
sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Wieluniu.
Przewodnicząca Komisji Bożena Żurek zwróciła się z prośbą, aby do sprawozdań, które są
bardzo szczegółowe i wyczerpujące, zapisano ile spotkań odbyło się w poszczególnych szkołach
w związku z prowadzeniem współpracy.
Radna Honorata Freus zapytała, czy dyrektorzy szkół przygotowują takie sprawozdania?
Przewodnicząca Komisji Bożena Żurek odpowiedziała, że tak. Zwróciła uwagę, że wówczas
trzeba byłoby prosić dyrektorów o dostarczenie takich informacji.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Ad. 2 informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wieluniu.
Uwag nie zgłoszono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Ad. 3 informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Straży Miejskiej w Wieluniu.
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Ad. 4 informacja o stanie bezpieczeństwa Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/187/12 w sprawie przystąpienia
Gminy Wieluń do stowarzyszenia pod nazwą Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa
Łódzkiego (zał. nr 10).
Uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za
pozytywnym zaopiniowaniem ww. uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
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W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 4/4/15 stanowi zał. nr 11 do
protokołu.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o realizacji uchwały Nr XIII/144/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia
29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu działań oświatowych w latach
2012- 2016”(zał. nr 12).
Uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za
przyjęciem ww. informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła ww.
informację. Opinia komisji nr 7/4/15 stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją z realizacji Programu rozwoju kultury w Gminie Wieluń na lata
2010-2015, za 2014 rok (zał. nr 14).
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zapytał, kiedy weszła w życie uchwała
o wysokości sportowej nagrody Miasta Wielunia?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że dokładnie nie pamięta. Dodał, że
weszła w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i było to na
przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy dotyczy ona zawodników i trenerów?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek odnośnie organizacji pracy szkół w latach 2013-2015, uważała,
że w sprawozdaniu popełniono błąd, jeżeli chodzi o SP nr 5, ponieważ w szkole wzrosła liczba
oddziałów, a liczba etatów zmalała.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że w sprawozdaniu wykazano liczebność dzieci
w klasach w szkołach miejskich, a w szkołach wiejskich nie.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że problem ze średnią
liczebnością dotyczy dużych szkół, w których są duże oddziały.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała o liczbę etatów pracowników administracji i obsługi
w SP nr 2, gdzie liczba zatrudnienia wzrosła o jeden etat między rokiem 2013/2014 a 2014/2015,
a w SP nr 5 mimo, że wzrosła liczba dzieci to ilość etatów pozostała na tym samym poziomie?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że w roku 2013/2014 pracownicy pracowali
w niepełnym wymiarze i nie osiągali minimalnego wynagrodzenia, dlatego dorzecznym było
podnieść wysokość wynagrodzenia przy jednoczesnym zwiększeniu wymiaru czasu, w którym
pracownicy realizowali swoje zadania.
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Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że zwiększono wymiar czasu pracy pracownikom
i dodatkowo przyrósł jeden etat pracownika w szkole.
Radny Robert Duda zapytał, czy w przyszłym roku w sprawozdaniu za rok 2015 zostanie
zapisane zdanie: „Realizując rekomendację komisji tematycznych organu stanowiącego Gminy
Wieluń, Burmistrz Wielunia podjął działania zmierzające do obniżenia kosztów funkcjonowania
prowadzonych przez Gminę szkół i przedszkoli”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za
przyjęciem ww. informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła ww.
informację. Opinia komisji nr 8/4/15 stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2014
r.(zał. nr 16).
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zapytał, jakie zyski/straty przynosi
lodowisko w Wieluniu?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział, że dokładnie nie pamięta. Dodał, że
w zasadzie nie ma obiektu sportowego, który przynosiłby zyski. Zaznaczył, że średnio obiekty
sportowe przynoszą przychody rzędu 40% - 45% kosztów.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zapytał, czy dokładnie wiadomo ile gmina
dołożyła do lodowiska?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział, że tak oraz, że przygotuje taką informację.
Zaznaczył, że WOSiR do końca marca musi przedłożyć bilans oraz sprawozdanie finansowe,
które jest bardzo dokładnie rozpisane kwotowo. Uznał, że gdyby mógł powyższą informację
składać w kwietniu, wówczas radni mieliby dokładne dane.
Zastepca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zapytał, jaki jest koszt wymiany jednej
dużej lampy na hali?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział, że takie zadanie może być wykonane
w okresie wakacji, kiedy można rozłoży rusztowanie. Dodał, że jedna duża żarówka kosztuje ok.
500 zł.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja podkreślił, że niedoświetlona hala utrudnia
rozgrywki.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski nie zgodził się z przedmówcą. Powiedział, że parametry
są spełnione.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zaznaczył, że na hali, gdzie prowadzi
zajęcia wychowania fizycznego palą się tylko cztery lampy na jednej połowie hali, a na drugiej
pięć na 14 możliwych. Prosił o wymianę lamp.
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Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział, że sprawę tę można rozwiązać.
Radny Robert Duda ze względu na istniejące warunki atmosferyczne, zapytał, czy kierownik
rozważał, aby w przyszłości zadaszyć lodowisko?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział, że radni poprzednich kadencji również
stawiali takie pytanie. Zaznaczył, że z własnych środków nie jest w stanie wykonać zadania,
potrzebne jest ich zabezpieczenie w budżecie gminy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wiąże się to z kosztami.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski przypomniał, że od roku nie ma programu rozwoju bazy
sportowej.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy przewiduje się renowację płyty głównej przy ul. Wojska
Polskiego 38? Zaznaczył, że płyta jest bardzo pozarywana.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział, że musi zostać wykonany program rozwoju
bazy sportowej.
Radny Marek Mikuś zaznaczył, że w każdym roku jakieś środki są i czy w którymś roku nie
można z czegoś ich ująć, aby przeznaczyć na to zadanie.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział, że dawniej spekulowano nad kompleksową
przebudową tego obiektu, jednak nie udało się.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał, że planowaną inwestycją jest budowa
sztucznego boiska. Dodał, że najpierw musi zostać opracowany program rozwoju bazy sportowej.
Zwrócił uwagę, by patrzeć globalnie na problem rozwoju bazy sportowej, począwszy od szkół
podstawowych, skończywszy na klubach sportowych.
Radny Robert Duda uważał, że należy zastanowić się nad potrzebą otwartych obiektów
sportowych na osiedlach.
Radny Grzegorz Kucharski uważał, że priorytetem jest kompleksowy remont basenu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że został przeprowadzony rekonesans
większości obiektów sportowych. Zaznaczył, że należy zastanowić się, czy należy budować nową
krytą pływalnię, czy rozbudować istniejący obiekt.
Radny Grzegorz Kucharski uznał, że budowa, czy rozbudowa krytej pływalni będzie dużo
kosztowała gminę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa ad vocem w ostatnim czasie pływalnia została
zmodernizowana, zastosowano bardziej nowoczesne urządzenia, które będą wykorzystane.
Podkreślił, że rozbudowa kina pochłonęła bardzo duże pieniądze, które mogłyby zostać
przeznaczone na inne rzeczy, o czym należy pamiętać. Zaznaczył, że opracowanie programu
rozwoju bazy sportowej pozwoli na pozyskanie środków zewnętrznych na wyrównanie szans
pomiędzy większymi i mniejszymi miastami. Dodał, że rocznie do lodowiska gmina dokłada ok.
40 000 zł.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że niezbędnym dokumentem jest opracowanie programu
rozwoju bazy sportowej. Zaznaczył, że w latach 2002-2010 program był opracowany, a następnie
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uaktualniany. Dodał, że program ten przyczynia się do spójności i przewidywalności
podejmowanych działaniach. Powiedział, że należy dbać o to, co gmina już ma. Uważał, że należy
przedłużyć żywotność krytej pływalni tak długo jak jest to możliwe, choć obiekt ten nie należy do
nowoczesnych. Powiedział, że bardzo ważną rzeczą jest maksymalne pozyskiwanie środków
zewnętrznych i wykorzystywanie dokumentacji i pozwoleń, które już są. Zaproponował, aby
spośród członków komisji zostały wyłonione trzy osoby najsilniej związane ze sportem, które
włączyłyby się w opracowanie takiego dokumentu. Uznał, że mieszkańcy Wielunia są silnie
przywiązani do krytej pływalni.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski nawiązał do wypowiedzi radnego Radowskiego
i powiedział, że zaprosi trzy osoby, które zostaną wyłonione z komisji, aby zobaczyły jak
wyglądają obiekty sportowe, którymi zarządza od strony wewnętrznej, nie tylko od strony
użytkownika.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za
przyjęciem ww. informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
informację w ww. sprawie. Opinia komisji nr 9/4/15 stanowi zał. nr 17.
Uzupełnienie ww. informacji o wynik finansowy lodowiska stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Punkt 10
Zapoznanie się z informacją dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na
rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+”, za 2014 rok (zał. nr 19).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację (zał. nr 20).
Punkt 11
Zapoznanie się z informacją dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na
rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2014 rok (zał. nr
21).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację (zał. nr 22).
Punt 12
Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie
Wieluń (zał. nr 23).
Radny Grzegorz Kucharski przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu komisja zajmowała się
tym tematem. Dodał, że zgodnie z prawem nauczyciel w czasie ferii zimowych przebywa na
urlopie.
Radna Honorata Freus uznała, że nie powinno się zabraniać nauczycielowi wykonywać pracę w
czasie ferii, jeżeli wyraża na to chęć.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Komisja przyjęła ww. informację (zał. nr 24).
Punkt 13
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2014 (zał. nr 25).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację (zał. nr 26).
Punkt 14
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2012-2014, za 2014 rok (zał. nr 27).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. sprawozdanie (zał. nr 28).
Punkt 15
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2012-2014, za 2014 rok (zał. nr 29).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. sprawozdanie (zał. nr 30).
Punkt 16
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2014 rok (zał. nr 31).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. sprawozdanie (zał. nr 32).
Punkt 17
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń za 2014 rok (zał. nr 33).
Uwag nie stwierdzono.
Komisją przyjęła ww. sprawozdanie (zał. nr 34).
Punkt 18
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
i realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2010-2015, za 2014 rok (zał. nr 35).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. sprawozdanie.
Punkt 19
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Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Wieluniu za
2014 rok (zał. nr 37).
Radny Robert Duda poinformował, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
radna Janina Zapłotna zgłosiła zastrzeżenie, że pod sprawozdaniem z Komisji Rewizyjnej
podpisał się radny Wojtuniak.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. sprawozdania.
Punkt 20
Sprawy różne, korespondencja.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja poinformował o zaproszeniu na galę
sportowca.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy w sprawozdaniu z realizacji gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2014 znajduje się sprawozdanie
z działalności Klubu Krąg i czym ten klub się zajmuje?
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marek
Napieraj odpowiedział, że klub zajmuje pomieszczenie, za które płaci gmina. Powiedział, iż
chciałby, aby klub zaczął wykazywać czym się zajmuje. Poinformował, że działalność tego klubu
jest „martwa”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, czy klub składa sprawozdanie ze swej
działalności do GKRPA?
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marek
Napieraj odpowiedział, że nie.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, czy gmina podpisała z klubem
porozumienie ws. opłaty za lokal?
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marek
Napieraj odpowiedział, że tak.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zaznaczyła, że klub powinien składać sprawozdanie
ze swej działalności.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że działalność klubu powinna zostać
zweryfikowana.
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marek
Napieraj powiedział, że kluby AA powinny funkcjonować każdego dnia po kilka godzin, a nie
raz w tygodniu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że gmina nie będzie płaciła za lokal w centrum
miasta, jeżeli dany podmiot nie spełnia roli zapisanej w statucie.
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marek
Napieraj przekazał, że klub nie składa sprawozdania, gdyż twierdzi, że jest niezależnym
stowarzyszeniem.
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Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 21
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Wojciech Psuja zamknął posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Agnieszka Badera
Zastępca Przewodniczącej komisji
Wojciech Psuja
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