PROTOKÓŁ nr 2/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 26 stycznia 2015 r. w sali 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu (ratusz, I
piętro), pod przewodnictwem Pani Bożeny Żurek
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 Danuta Kondracka - Skarbnik Miasta
3. Pan Romuald Kucharczyk - Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo –
Wychowawczych
4. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2015.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na
drugim etapie postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem
prowadzącym.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na
drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których
Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.
6. Zapoznanie się z kalendarzem imprez portowych na rok 2015 realizowanych
w Gminie Wieluń.
7. Zapoznanie się z kalendarzem działań promocyjno – kulturalnych i patriotycznych
realizowanych w Gminie Wieluń na rok 2015.
8. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Wieluń za rok
2014 – informacja o przebiegu i kosztach imprez i uroczystości za 2014 r.
9. Zapoznanie się z informacją nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
– oferta szkół, placówek kulturalnych i sportowych w Gminie Wieluń.
10.
Sprawy różne, korespondencja.
11.
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
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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 posiedzenia. Nikt nie wniósł uwag
do porządku obrad.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2015
(zał. nr 2).
Radna Honorata Freus zapytała, czy burmistrz brał pod uwagę, aby w Gimnazjum nr 3
oprócz windy zrobiono również dojazd i parking dla dzieci niepełnosprawnych od strony
ulicy Traugutta?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, że parking pod oknami klas tylko po to,
żeby ktoś miał łatwiejszy dojazd i zjazd od zawsze był dużym nieporozumieniem.
Przechodzące tamtędy dzieci odwracają uwagę uczniów będących na lekcji. Zaznaczyła, że
zjazd nie może być wykonany przy ogrodzeniu, gdyż znajduje się tam gazociąg. Zapytała, czy
bardziej zasadnym jest uczenie dzieci i prowadzenie zajęć dydaktycznych w spokoju, czy
robienie parkingu pod oknami klas?
Radna Honorata Freus powiedziała, że radna Żurek, kiedy była dyrektorem szkoły była za
wykonaniem takiego zjazdu. Dodała, że nie zależy jej na tym, by zjazd był pod samymi
oknami, ale by został w ogóle wykonany.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że nigdy nie była za takim rozwiązaniem. Poza
tym, bezpieczny podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ul. Kwiatowej,
jest tam również parking. Aby dzieci niepełnosprawne mogły dojechać do windy należy
wykonać podjazd wewnątrz szkoły obok sekretariatu.
Radna Honorata Freus zaznaczyła, że w szkole jest jedno dziecko niepełnosprawne na
wózku, uczęszczające do drugiej klasy gimnazjum. Uznała, że ul. Kwiatowa jest wąska
i niebezpieczna, dlatego powinien zostać wykonany inny dojazd i parking.
Przewodnicząca Bożena Żurek jako dyrektor szkoły nigdy nie miała zamiaru robić parkingu
pod oknami klas.
Radny Marek Mikuś powiedział, że mieszkańcy zwracali uwagę, że wejście do urzędu jest
bez poręczy i jest bardzo ślisko.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że poręcz będzie wykonana.
Konserwator nakazała umocować poręcz do schodów, a nie do ściany budynku. Powiedziała,
że w okresie zimowym na schody kładzione są gumowe chodniki i dodatkowo są posypywane
piaskiem. Dodała, że rodzaj tworzywa z jakiego zrobiono schody był dobierany pod
nadzorem konserwatora zabytków.
Radny Marek Mikuś zwrócił uwagę, że nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
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Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że powierzchnia chodnika od
strony zachodniej jest za mała, by móc zrobić podjazd dla tych osób. Dodała, że przy
schodach jest przycisk, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą poprosić pracownika
urzędu o pomoc.
Radna Honorata Freus zapytała, jakie muszą zostać spełnione kryteria, by dziecko zostało
przyjęte do przedszkola?
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła, by radna Freus zadała to pytanie w następnym
punkcie.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy w budżecie został uwzględniony wniosek Kluby
Radnych Sport – Zdrowie – Edukacja, dotyczący Biegu Pokoju i Pojednania?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie jest to zadanie stricte inwestycyjne,
i które powinno znaleźć się w budżecie. Powiedział, że w trakcie roku gmina może
wyasygnować kwotę na to zadanie.
Przewodnicząca Bożena Żurek w imieniu dyrektorów szkół zapytała, przy której szkole ma
być wybudowana sala gimnastyczna? Dodała, że burmistrz wspominał o tym na spotkaniu
z dyrektorami szkół.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że mówił to w związku ze wzrostem zajęć
sportowych, i że zasadnym byłoby, aby w ciągu kadencji zbudowano salę gimnastyczną.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że budżet planowany jest na okres 5 lat i nie
zauważyła, aby zabezpieczono na ten cel jakieś środki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że budowa obiektów sportowych w dużej
mierze zależy od wsparcia ze strony Ministra Sportu. Zwrócił uwagę, że sala w SP nr 4 nie
spełnia najwyższych wymagań ISO.
Radny Wojciech Psuja zapytał, kto byłby administratorem boiska?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że WOSiR jest administratorem
wszystkich obiektów sportowych.
Radny Wojciech Psuja zapytał, jakie byłby wymiary takiego boiska?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że 92m x 48m.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy boisko nie mogłoby być szersze?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że projekt jest przygotowany na boisko
o takich wymiarach i jest za późno, by wprowadzić do niego zmiany.
Radny Marek Mikuś podkreślił, że chodzi o 6 m. Zaznaczył, że szerokość boiska wynosząca
54 m pozwala uzyskać licencję na rozgrywanie meczów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zdaje sobie z tego sprawę, tylko że jest za
późno. Podkreślił, że 27 lutego br. musi zostać złożony kompletny wniosek z pozwoleniem na
budowę.
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Radny Marek Mikuś powiedział, że boisko miało powstać za kadencji byłego burmistrza
i do tej pory nie zostało wykonane. Nalegał, by spróbować poszerzyć boisko o te parę
metrów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że będzie się starał, choć nic nie może
obiecać.
Radny Wojciech Psuja zwrócił uwagę, że boisko o większych wymiarach pozwoli na
organizowanie obozów sportowych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że sportowiec uczący się grać na mniejszym
boisku, zdecydowanie dobrze poradzi sobie na większym.
Radny Marek Mikuś stwierdził, że posiadanie boisko o większych wymiarach pozwoliłoby
zaoszczędzić, gdyż zespoły mogłyby trenować na miejscu.
Radny Piotr Radowski dodał, jeżeli projekt nie spełnia oczekiwań klubów sportowych
i działaczy sportowych, to jest inny kompletny projekt na orlik lekkoatletyczny w Gaszynie.
Zaznaczył, że wnioski radnych o zwiększenie powierzchni boiska są jak najbardziej zasadne.
Złożył formalny wniosek, aby zamiast składania wniosku o budowę boiska przy WKS-ie
został złożony kompletny projekt na budowę orlika lekkoatletycznego w Gaszynie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wytłumaczył, że program na podstawie, którego zostanie
złożony wniosek o budowę boiska przy WKS-ie nie obejmuje boisk przy szkołach, dlatego
wniosek o budowę orlika lekkoatletycznego w Gaszynie nie może zostać pod to podpięty.
Poinformował, że niebawem powinien ukazać się program finansowania innych boisk.
Radny Piotr Radowski zaznaczył, że kończy się pozwolenie na budowę orlika
lekkoatletycznego w Gaszynie. Podkreślił, że program dotyczący finansowania orlików
lekkoatletycznych miał się ukazać do końca 2014 r., co się nie stało. Zaznaczył, że rzadko
zdarza się, by jedna gmina uzyskała dwa dofinansowania. Uznał, że lepiej coś poprawić
późno niż wcale, a boisko takie będzie służyło latami. Powiedział, że nie jest przeciwnikiem
budowy boiska przy WKS-ie. Dodał, że gmina nie ma orlika lekkoatletycznego, jego
posiadanie pozwoliłoby organizować rozgrywki międzyszkolne. Stwierdził, jeżeli gmina nie
będzie mogła skorzystać z drugiego programu na budowę orlika w Gaszynie, wówczas będzie
trzeba go sfinansować z innych środków.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że rozmawiał z Ministrem Sportu, który
powiedział, że otrzymanie dofinansowania na budowę boiska przy WKS-ie nie będzie
eliminowało gminy do otrzymania dofinansowanie na orlik.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że kiedyś w Wieluniu był stadion lekkoatletyczny.
Radny Franciszek Dydyna stwierdził, że najpierw należy dowiedzieć się, czy jest możliwość
poprawienia projektu, a następnie należy zająć się budową orlika w Gaszynie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nie uważał, by obecne wymiary boiska nie pozwalały na
grę. Zaznaczył, że wymiary boiska, jeżeli będzie to możliwe i nie będzie wiązało się z dużymi
kosztami zostaną zmienione.
Radny Robert Duda zauważył, że będzie to bardzo dobry obiekt, gdyż wraz z budową
boiska będą również wykonane parkingi.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że pojawiła się koncepcja wybudowania
kortów, jednakże najpierw musi zostać wykonana drenacja terenu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez
radnego Radowskiego: kto jest za złożeniem wniosku o budowę orlika lekkoatletycznego
w Gaszynie, gdyby nie składano wniosku o budowę boiska przy WKS-ie, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu?
Radny Robert Duda złożył formalny wniosek o odrzucenie wniosku radnego Radowskiego.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego Dudy: kto
jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 4 głosach „za”, 3
głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) przyjęła wniosek radnego Dudy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że subwencja, która gmina otrzymuje
wynosi ok. 20 mln zł, a wydaje się na oświatę ponad 30 mln zł. Należy te proporcje brać pod
uwagę.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że wydatki majątkowe są na bardzo wysokim poziomie.
Zapytał skarbnik, czy wcześniej też tak było?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że były. Wyjaśniła, że kiedy uchwala
się budżet, to wydatki są zawsze na wysokim poziomie. Dodała, że wpłynęła na to dotacja
z Lokalnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że we wrześniu gmina będzie ubiegała
się o dotację w ramach „Schetynówek” na ul. Długą w Rudzie.
Radny Piotr Radowski sprostował wypowiedź burmistrza w kwestii dopłaty do oświaty, że
nie chodzi tylko o szkoły, ale i również o przedszkola. Zapytał, ile Gmina Wieluń dopłaciła
w roku szkolnym 2014/2015?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że w trakcie roku dopłaca się ok. 1mln
zł, głównie na wypłatę dodatków tzn. wyrównawczego.
Radny Piotr Radowski stwierdził, że szkoły podstawowe i gimnazja w stosunku do
subwencji wymagają dofinansowania z dochodów własnych gminy w kwocie ok. 2,5 mln zł.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na 2015
rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał 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 1/2/15 stanowi
zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na
drugim etapie postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów
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przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem
prowadzącym (zał. nr 4).
Radny Robert Duda odnośnie § 1 pkt 3 ww. projektu uchwały zapytał, jak rozumieć zmianę
miejsca zamieszkania – z gminy do gminy?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk wyjaśnił, że kryteria zawarte
w projekcie będą stosowane na drugim etapie, a na pierwszym etapie stosuje się kryteria
zawarte w statutach przedszkoli. Dodał, że są sytuacje, że rodzice dzieci zmieniają miejsce
zamieszkania i okazuje się wtedy że, proces rekrutacyjny został uniemożliwiony dla takiego
dziecka.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że są stosowane tylko po pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, po dokonaniu zmiany miejsca zamieszkania.
Radna Honorata Freus zapytała, co jest w przypadku, gdy rodzice rekrutującego się dziecka
są bezrobotni i oczekują na pracę?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że oceniana jest
sytuacja aktualne, a nie hipotetyczna. Dodał, że komisja rekrutacyjna powoływana jest przez
dyrektora przedszkola.
Radna Honorata Freus uważała, że powinny być zapewnione min. dwa miejsca rezerwowe
dla dzieci, których rodzice podejmą pracę później, aniżeli we wrześniu.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że w obecnym stanie
prawnym nie jest to możliwe. Dodał, że wszystkie miejsca w grupie muszą być wypełnione,
a lista osób jest podana do wiadomości publicznej.
Przewodnicząca Bożena Żurek odnośnie § 1 pkt 5 zapytała, czy można uregulować tą
kwestię, ponieważ często zdarza się, że dzieci zameldowuje się u dziadków po to, ażeby
dostało się do wybranej szkoły, czy przedszkola?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk wyjaśnił, że zgodnie z przepisami
prawa miejscem zameldowania dziecka jest miejsce zameldowania jego rodziców.
Niepokojącym jest, że dziecko nie mieszka z rodzicami, a z dziadkami.
Przewodnicząca Bożena Żurek uważała, że w § 1 pkt 5 powinno być zapisane: „miejsce
zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka (…)”, wówczas zlikwidowano by
możliwość przemeldowania dzieci.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk wyjaśnił, że rodzice zgłaszać
dziecko do oddziału przedszkolnego wypełniają dokument wpisując miejsce zamieszkania
swoje i dziecka, które musi być tożsame.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, dlaczego nie można wprowadzić zapisu: „miejsce
zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów (…)”?
Radny Robert Duda uznał, że jest to tożsame, ponieważ z przepisów prawa wynika, że
miejscem zameldowania dziecka jest miejsce zameldowania jego rodziców.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapewniała, że w przypadku szkół tak nie jest.
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Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk wyjaśnił, że w przedszkolach nie ma
obwodów, a rodzice chcą, by dziecko uczęszczało do przedszkola blisko miejsca
zamieszkania.
Przewodnicząca Bożena Żurek złożyła formalny wniosek, by zastąpić zapis w § 1 pkt 5 na
zapis: „miejsce zamieszkania lub pracy co najmniej jednego z rodziców lub co najmniej
jednego z prawnych opiekunów w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje
oddział przedszkolny – 5 pkt;”. Zarządziła głosowanie: kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
wniosek przewodniczącej komisji.
Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 2/2/12 stanowi zał. nr 5
do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na
drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina
Wieluń jest organem prowadzącym (zał. nr 6).
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk wyjaśnił, że od 2016 r. oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych zostaną z mocy prawa przekształcone
w przedszkola, a szkoły staną się zespołami szkolono – przedszkolnymi.
Radny Robert Duda zapytał, czy § 1 pkt. 4 można wprowadzić tak sam zapis jak
w projekcie uchwały wcześniejszej?
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyraziła aprobatę. Zarządziła głosowanie: kto jest za
pozytywnym zaopiniowaniem ww. projekt uchwały i wprowadzeniem do pkt. 5 zapisu:
„miejsce zamieszkania lub pracy co najmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) w
obwodzie szkoły podstawowej, na którego terenie przedszkole ma swoją siedzibę – 5 pkt;”,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie i wyraziła zgodę na zmianę zapisu
w § 1 pkt. 5 projektu uchwały. Opinia nr 3/2/15 stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Punkt 6
Zapoznanie się z kalendarzem imprez portowych na rok 2015 realizowanych w Gminie
Wieluń (zał. nr 8).
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę, że w kalendarzu imprez sportowych nie
zapisano imprezy: „Liga Małego Szczypiornisty”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, w jakim miesiącu odbywa się liga?
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Radny Wojciech Psuja odpowiedział, że przez cały rok.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że będzie to wprowadzone.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytał, kto jest za to odpowiedzialny?
Radny Wojciech Psuja odpowiedział, że p. Perliceusz. Poprosił, by do kalendarza wpisano
w miesiącu sierpniu Bieg Pokoju i Pojednania.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że również zostanie dopisany do
kalendarza imprez sportowych.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk zapytał, kto będzie organizatorem tej
imprezy?
Radny Wojciech Psuja odpowiedział, iż chciałby, żeby to była gmina i WOSiR. Dodał, że
nie rozmawiał jeszcze z p. Raszewskim.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, że radny Korpal na pierwszym posiedzeniu
komisji również proponował jeden turniej.
Radny Wojciech Psuja wyjaśnił, że radnemu Korpalowi zależało na złożeniu podziękowań
p. Irenie Wolniak, za wkład włożony na rzecz siatkówki dziewcząt.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy p. Wolniak kończy karierę?
Radny Wojciech Psuja odpowiedział, że z tego co widzi, nie prowadzi już żadnych grup.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, co kryje się pod pojęciem „wakacje w mieście”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że są to zajęcia coroczne w tym okresie
m. in. basen, orliki.
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła, by rozesłać tę informacje przed wakacjami.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z kalendarzem imprez portowych na rok 2015 realizowanych
w Gminie Wieluń.
Punkt 7
Zapoznanie się z kalendarzem działań promocyjno – kulturalnych i patriotycznych
realizowanych w Gminie Wieluń na rok 2015 (zał. nr 9).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że niektóre imprezy na stałe są wpisane do
kalendarza. Oznajmił, iż chciałby powrócić do organizowania dożynek na wsiach.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z kalendarzem działań promocyjno – kulturalnych i patriotycznych
realizowanych w Gminie Wieluń na rok 2015.
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Punkt 8
Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Wieluń za rok 2014
– informacja o przebiegu i kosztach imprez i uroczystości za 2014 r. (zał. nr 10).
Przewodnicząca Bożena Żurek zauważyła, że imprezy które odbyły się w bibliotece były
bezkosztowe, natomiast imprezy w muzeum pociągają za sobą dość duże koszty.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że muzeum żyje tymi imprezami.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, z jakiej okazji odbył się koncert Enej? Jak wynika
z otrzymanych materiałów gmina dopłaciła do koncertu 71 854 zł.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że był to koncert na hali WOSiR.
Dodała, że zostanie uzupełniona informacja, w tym punkcie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że święto bursztynu było finansowane
z dwóch źródeł: z WDK oraz z budżetu gminy. Zaznaczył, że w tym roku Europejskie Święto
Bursztynu nie odbędzie się.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją o realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Wieluń za
rok 2014 – informacja o przebiegu i kosztach imprez i uroczystości za 2014 r.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych –
oferta szkół, placówek kulturalnych i sportowych w Gminie Wieluń.
Przewodnicząca Bożena Żurek odnośnie korespondencji, którą otrzymała od byłego
przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury p. Kucharskiego poinformowała, że zajęcia
w czasie ferii będą organizowane przez dwa gimnazja oraz siedem szkół podstawowych.
Dodała, że szkoły, które nie organizują zajęć w czasie ferii powołały się na odpowiednie
przepisy prawa. Zaznaczyła, że zajęcia w czasie ferii były dodatkowo płatne, a w tej chwili
oczekuje się, że będą one bezpłatne.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk powiedział, że do tej pory nie żądano
od szkół takiej informacji przed feriami tylko po feriach. Stwierdził, że dyrektorzy szkół
mogli odebrać to jako formę nacisku, czy sugestii, że mają w okresie ferii przyjść do pracy.
Przewodnicząca Bożena Żurek nie zgodziła się z p. Kucharczykiem. Uznała, że zapytanie
o tą informację przed, czy po feriach oznacza to samo.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że również wystosował takie zapytanie, bo chciał
dowiedzieć się, czy dzieci w czasie ferii będą mogły skorzystać z jakiś zajęć.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zwróciła uwagę, że osoby, które wystosowały
pismo są nauczycielami i zostały przez innych nauczycieli niezrozumiale odebrane. Jako
rodzic również chciałaby wiedzieć, co szkoły proponują uczniom w tym czasie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy nauczyciel w czasie wolnym od pracy
powinien pracować?
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Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że nie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy w przyszłości gmina przewiduje płatne zajęcia
w okresie ferii?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie.
Radna Honorata Freus zwróciła uwagę, że nauczyciele kierują pytanie do rodzica z góry
zakładając, że w zajęciach na świetlicy będzie uczestniczyło tylko jego dziecko.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk wywnioskował, że to o czym mówi
radna Freus dotyczy przerwy świątecznej, podczas której nauczyciel nie jest na urlopie.
Dodał, że dyrektor szkoły odpowiada na organizację w placówce i chce wiedzieć,
w przybliżeniu ilu uczniów będzie, w tym czasie na świetlicy. Nie sądził, aby nauczyciel
wywierał presje na rodzicu, do którego kieruje takie pytanie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 10
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że otrzymała zaproszenie:
1) na Koncert Zimowy 29 stycznia br. o godz. 17:00 w M-GBP w Wieluniu. Zapytała,
czy ktoś z członków komisji deklaruje udział w tym koncercie? Zgłosił się radny Leś
i radny Mikuś;
2) na wspólne kolędowanie „Niech Kolęda budzi” 30 stycznia br. o godz. 10:00
w Kościele Ojców Franciszkanów w Wieluniu. Udział zadeklarowała przewodnicząca
B. Żurek, radny Leś oraz radny Radowski.
Zapytała, kiedy członkowie chcieliby spotkać się na kolejnym posiedzeniu komisji?
Radny Robert Duda zaproponował, poniedziałek po feriach.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, by spotkanie odbyło się 18 lutego br.
o godz. 13:00.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
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
Bożena Żurek
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