PROTOKÓŁ nr 1/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 19 stycznia 2015 r. w sali 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pani Bożeny Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Robert Duda
2. Pan Franciszek Dydyna
3. Pani Honorata Freus
4. Pan Grzegorz Kucharski
5. Pan Kazimierz Leś
6. Pan Marek Mikuś
7. Pan Wojciech Psuja -zastępca
8. Pan Piotr Radowski
9. Pani Bożena Żurek -przewodnicząca
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Burmistrz Wielunia – Paweł Okrasa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2015 rok.
4. Sprawy różne, korespondencja.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała otwarcia posiedzenia witając serdecznie członków
komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdziła prawomocność obrad (na stan
9 członków, obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaprezentowała porządek obrad. Zaproponowała, by ze
składu komisji wyłaniać podkomisję.
Radny Robert Duda stwierdził, że komisje wyjazdowe mogłyby składać się z podkomisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że posiedzenia komisji będą odbywać się
przed planowanym terminem sesji. Zapytała członków komisji, jaki proponują dzień spotkań?
Radny Piotr Radowski poprosił, by stosować się do przepisów prawnych. Zaznaczył, że to
przewodniczący komisji wyznacza termin i miejsce posiedzenia. Odnośnie podkomisji są
powoływane wtedy, gdy szczegółowo omawiany jest jakiś materiał. Zaznaczył, że na
posiedzeniach wyjazdowych uczestniczy cała komisja.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, by posiedzenia wyjazdowe odbywały się
raz na kwartał.

Radny Marek Mikuś wnioskował o ustalenie dnia, w którym odbywałyby się posiedzenia.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, by posiedzenia odbywały się w poniedziałki
o godz. 15:30.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że do dyspozycji są dwie sale obrad: 11 i 101,
jednakże zawsze trzeba sprawdzić, czy w danym terminie są wolne. Zaznaczył, że
zwoływanie sesji w dużej mierze będzie zależało od kalendarza burmistrza.
Radna Honorata Freus zapytała, czy posiedzenia mogłyby odbywać się w bibliotece?
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że podkomisją można byłoby ustalać zakres na
podstawie, którego podejmowałby działania.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek przedstawiła plan pracy, szczegółowo omawiając każdy
kwartał. Poprosiła burmistrza, by uczestniczył w komisji wyjazdowej, podczas której
omawiany będzie punkt dotyczący zapoznania się z funkcjonowaniem i potrzebami placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieluń. Zapytała, czy ktoś ma uwagi do
przedłożonego planu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że będzie uczestniczył w tym spotkaniu.
Dodał, że również chciałby spotkać się z dyrektorami wszystkich szkół.
Radny Wojciech Psuja zwrócił uwagę, że ferie są za dwa tygodnie, a uczniowie wciąż nie
znają harmonogramu zajęć.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, aby w przyszłym roku zebrać informację, czy
uczniowie będą chętni uczestniczyć w zajęciach w czasie ferii. Zasugerowała, by zajęcia nie
odbywały się tylko w szkołach, ale i również w obiektach WOSiR-u oraz WDK-u.
Radny Wojciech Psuja poinformował, że skierował do burmistrza pytania i uzyskał
odpowiedzi nie tylko ze szkół, również z LZS-u. Poinformował, że tylko trzy szkoły
poinformowały o planowanych zajęciach w czasie ferii. Zależało mu, aby w zajęciach mogli
brać udział uczniowie ze wszystkich szkół.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, aby każda ze szkół się porozumiała
i ustaliła po jednej imprezie kulturalnej, sportowej i przedmiotowej pod patronatem
Burmistrza Wielunia.
Radny Piotr Radowski zawrócił uwagę przewodniczącej, by trzymała się pewnych zasad
i pilnowała porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek uważała, że praca komisji nie musi wyglądać jak sesja.
Podkreśliła, że dyrektorzy szkół powinni móc wypowiedzieć się nt. przydziału dodatkowych
godzin w szkole.
Radna Honorata Freus nie uważała, aby wszyscy nauczyciele musieli uczestniczyć
w dyżurach.

Radny Wojciech Psuja zapytał burmistrza, czy wyrazi zgodę na zorganizowanie Biegu
Pokoju i Pojednania? Zadeklarował, że zapoznałby radnych z projektem Biegu Pokoju
i Pojednania.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że idea biegu jest imponująca. Dodał, że
będzie to wpisane w kalendarz imprez sportowych.
Radna Honorata Freus odnośnie II kwartału pkt. 1 planu pracy zaproponowała, aby
w komisji uczestniczył kierownik WOSiRu p. Raszewski.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił radnej Freus, że kierownik WOSiRu nie
zajmuje się takimi sprawami.
Radna Honorata Freus powiedziała, że prezes WKS-u p. Szymicki bardzo dużo zarzuca
kierownikowi WOSiR-u.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, by radna Freus odróżniała sferę
działalności WOSiR-u.
Radna Honorata Freus wyjaśniła, że rodzice są zdezorientowani w kwestii Orlików
i płacenia za ich użytkowanie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślał, że Orlik jest bezpłatny.
Radny Robert Duda zaznaczył, że w II kwartale w pkt. 1 powinno być zapisane:
„Zapoznanie się z oczekiwaniami placówek oświatowych dotyczących realizacji zajęć
sportowych w ramach zajęć obowiązkowych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć prowadzonych
przez kluby i stowarzyszenia sportowe oraz imprez sportowych – komisja wyjazdowa” oraz,
by w pkt. 5 skreślić zdanie zapisane w nawiasie.
Radny Wojciech Psuja zaproponował, aby komisja zajęła się opracowaniem kalendarza
imprez w okresie wakacji.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyraziła aprobatę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że w dniach 2-3 lutego br. dzieci będą
mogły korzystać z bezpłatnego placu zabaw na hali sportowej przy ul. Częstochowskiej.
Radny Kazimierz Leś odnośnie II kwartału pkt. 6, zaproponował, aby zapraszać na
posiedzenia komisji przedstawiciela WSM.
Radny Grzegorz Kucharski wnioskował, aby w II kwartale został dopisany punkt:
„Przyjęcie informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń
(wyżywienia, organizacja dowozu do szkół i inne).” Uznał, że komisja pełni funkcję
kontrolną w stosunku do GKRPA.
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
będzie zajmowała się tym tematem. Zwróciła uwagę, że tworząc plan chciała, aby komisja nie
zajmowała się zbyt dużą ilością spraw.
Radny Kazimierz Leś odnośnie wniosku radnego Kucharskiego zapytał, w jaki sposób
komisja wykorzysta tę informację?

Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że organizacja pracy szkoły polega także na
organizowaniu dowozów, wyżywienia. Szkoły borykają się z dowozem uczniów spoza terenu
gminy. Podkreślił, że nie zauważył, aby GKRPA wykazywała środki dotyczące dożywiania,
czy funkcjonowania szkół wieluńskich.
Radna Honorata Freus uważała, że szkoła powinna zakupić bilet miesięczny dla uczniów
spoza gminy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, z jakich środków?
Radny Wojciech Psuja uważał, że uczniowie, którzy chcą uczęszczać do klasy sportowej
czy artystycznej, a są spoza gminy nie powinni płacić za dojazd.
Radna Honorata Freus według niej środki powinny pochodzić z GKRPA.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że koszty dojazdów uczniów do szkół spoza
gminy ponosi ta gmina, z której uczniowie pochodzą.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez
radnego Kucharskiego: kto jest jego przyjęciem, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
Głosowało 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) przyjęła wniosek radnego Kucharskiego dotyczący dopisania w planie
pracy komisji na 2015 r. w II kwartale dodatkowego punktu: „Przyjęcie informacji na temat
pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń (wyżywienia, organizacja dowozu do szkół
i inne).”.
Przewodnicząca Bożena Żurek nie rozumiała, dlaczego Nagroda Miasta Wielunia
przyznawana jest w różnych ilościach. Zwróciła uwagę, że rzadko przyznaje się nagrody
nauczycielom szkół podstawowych.
Radny Robert Duda uważał, że zasadnym byłoby uzyskać informację dotyczącą
funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016
w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz organizacji zajęć korekcyjnych, w tym z zakresu
gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
Radny Wojciech Psuja zasugerował, że w planie pracy powinien znaleźć się punkt
dotyczący informacji o korzystaniu z zajęć na pływalni.
Radny Robert Duda zaproponował, aby do III kwartału został dopisany punkt: „Informacja
dotycząca korzystania z zajęć na pływalni, profilaktycznej opieki zdrowotnej, gimnastyki
korekcyjno – kompensacyjnej”.
Radny Wojciech Psuja uważał, że komisja powinna spotkać się z przedstawicielami klubów
i sekcji sportowych z terenu gminy celem uzyskania informacji nt. ich osiągnięć, potrzeb,
porażek. Wnioskował, aby do III kwartału został dopisany punkt: „Spotkanie
z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Gminy
Wieluń. Zapoznanie się z ich osiągnięciami i potrzebami.”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez
radnego Psuję: kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
wniosek radnego Psui.
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę, by słowo „refleksja” w IV kwartale w pkt. 5
zastąpić słowem „informacja”.
Radny Wojciech Psuja wnioskował, by do IV kwartału został dopisany punkt: „Przyjęcie
informacji o współpracy sportowej z zagranicą – miasta partnerskie”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem planu pracy
komisji na 2015 wraz ze zgłoszonymi poprawkami, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2015 rok wraz z poprawkami.
Punkt 4
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, aby komisja ustalała, kto z członków
komisji będzie brał udział w zaproszeniach skierowanych do komisji. Wyznaczyła termin
kolejnego posiedzenia na 26.01.2015 r. o godz. 16:00 w sali 11.
Radny Grzegorz Kucharski poinformował, że pisma, które otrzymał jako przewodniczący
Komisji Oświaty i Kultury, a dotyczące zbliżających się ferii przekaże przewodniczącej.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że przygotuje zbiorówkę z pism, które otrzymał
i przedstawi na następnym posiedzeniu.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy turnieje piłkarskie mogłyby odbywać się na poczekaniu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że zwykle turnieje mają charakter
cykliczny i są wpisane w kalendarz imprez sportowych. Nie widział przeszkód w organizacji
dodatkowego turnieju. Poinformował, że radni otrzymają raport nt. marki „Jura wieluńska”.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy gmina mogłaby zrezygnować z tego projektu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że projekt wkrótce kończy się. Dodał, że
gmina oczekuje na zwrot pieniędzy.
Punkt 5
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła porządek obrad posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Agnieszka Badera

Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu
Bożena Żurek

