PROTOKÓŁ nr 6/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 27 kwietnia 2015 r. w sali nr 11 (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. Pan Paweł Okrasa - Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
4. Pani Wiesława Warych – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wieluniu
5. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w
Wieluniu
6. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wieluniu
7. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
8. Pani Anna Freus – Audytor Wewnętrzny
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 4/15 i nr 5/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zapoznanie się z koncepcją budowy parku przy ul. Sadowej w Wieluniu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/47/15 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2015-2022.
7. Zaopiniowanie 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 pobrania i
wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
8. Zapoznanie się z informacją o realizacji inwestycji przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru
„Syrena”.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w roku 2014 programu współpracy Gminy Wieluń
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. Zapoznanie się z informacją o ocenie zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń za rok
2014.
11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji „DNI WIELUNIA” w roku 2015.
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12. Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych za 2014 rok.
13. Zapoznanie się z informacją o terenach rekreacyjnych i urządzeniach sportowych na terenach
miejskich i wiejskich Gminy Wieluń.
14. Zaopiniowanie pisma Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia.
15. Zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego im. Stanisława
Poznerowicza Gminy Wieluń.
16. Sprawy różne, korespondencja.
17. 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 posiedzenia. Zapytała, czy ktoś składa
wniosek o zmianę porządku obrad?
Radny Robert Duda złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: „Zaopiniowanie
projektu uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego im. Stanisława Poznerowicza Gminy
Wieluń”.
Radny Grzegorz Kucharski złożył wniosek o:
1) zdjęcie z porządku obrad punktu 6: „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Wielunia”. Stwierdził, że skarga nie dotyczy kwestii
oświatowych;
2) rozszerzenie porządku obrad o punkt: „Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w roku
2014 programu współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie nad wnioskami złożonymi przez radnych:
kto jest za wnioskiem złożonym przez radnego Dudę, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła
wniosek radnego Dudy.
kro jest za wnioskami złożonymi przez radnego Kucharskiego, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
wnioski radnego Kucharskiego.
Radny Robert Duda złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: „Zaopiniowanie
koncepcji wybudowania parku przy ul. Sadowej”.
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Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że radni nie otrzymali takiej informacji. Zapytała, radnego
Dudę, który ma być to punkt porządku obrad?
Radny Robert Duda odpowiedział, że mógłby to być punkt 4 porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie nad wnioskiem radnego Dudy: kto jest za
jego przyjęciem, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
wniosek radnego Dudy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 4/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 4/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 4/15.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że na skrzynki e-mailowe radni otrzymali również
protokół z piątego posiedzenia komisji. Zapytała, czy radni wnoszą uwagi do tego protokołu?
Komisja nie wniosła uwag. Zarządziła głosowanie nad protokołem nr 5/15 z poprzedniego
posiedzenia komisji: kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 5/15.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Zapoznanie się z koncepcją budowy parku przy ul. Sadowej w Wieluniu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska wyjaśnił, że
budowa nowego parku w Wieluniu wynika z potrzeb. Dodał, że część obszarów miasta jest uboższa
w tego typu infrastrukturę. Dodał, że pomysł utworzenia małego parku dotyczy terenu przy
ul. Sadowej, w pobliżu siłowni napowietrznej. Zaznaczył, że ten obszar w planie miejscowym jest
przeznaczony pod zabudowę wielomieszkaniową, z możliwością zagospodarowania zieleni i
infrastruktury sportowej. Oznajmił, że park byłby miejscem, gdzie mieszkańcy sadów mieliby teren
rekreacyjny, połączony w jedną całość z istniejącą „aleją platanową”. Poinformował, że od wielu lat
zmagał się z tym pomysłem.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest tego jakiś szkic?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że jest to pomysł, o którym rozmawiał z burmistrzem. Burmistrz wyraził
zainteresowanie i poparcie. Podkreślił, że mówi o tym ponieważ chce, aby radni mieli tego
świadomość, a komisja wydała swoją opinię.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jaka byłaby powierzchnia tego parku?
Naczelnik Wydziału Gospodarki
odpowiedział, że ok. 0,5 ha.

Komunalnej

i

Mieszkaniowej
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Kluska
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Radny Robert Duda dodał, że kontynuacją tego pomysłu mogłoby być wybudowanie boiska
wielofunkcyjnego, co stworzyłoby kompleks rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców tego obszaru.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska zwrócił się
do komisji z prośbą, by zaopiniowała ten pomysł, aby móc formalnie przygotować o tym informację.
Radny Franciszek Dydyna zapytał, czyje to są tereny?
z sali: są to tereny gminne
Radny Wojciech Psuja oznajmił, że popiera budowę takiego obiektu w tamtym miejscu, jednak
zwrócił uwagę, że niektóre szkoły nie mają żadnej infrastruktury.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapewnił, że do końca maja br. radni powinni otrzymać
program w roboczej wersji. Zaznaczył, że należy tą sprawę przedyskutować ze środowiskiem
sportowym. Dodał, że należy mieć na uwadze perspektywę czasową, tzn. które z tych obiektów –
inwestycji sportowych zdaniem rady są rzeczą najważniejszą, a które będą w dalszej części
finansowania.
Przewodnicząca Bożena Żurek uważała, że należy wydać projekt bazy sportowej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami
ZOPO-W i WOSiR-u i do końca maja br. radni będą mogliby się zapoznać z jego roboczą wersją.
Zaznaczył, że dzięki takiemu programowi można ubiegać się o środki zewnętrzne.
Przewodnicząca Bożena Żurek podkreśliła, że nie jest przeciwna budowie parku, ale chciałaby
widzieć jakiś zarys tego pomysłu.
Radny Grzegorz Kucharski uznał, że można głosować za stworzeniem takiej koncepcji.
Radny Piotr Radowski przypomniał, że powstawały już takie projekty, koncepcje budowy
obiektów sportowych, jednak nie wystarczało pieniędzy na ich realizację. Zwrócił uwagę na
wykonane projekty przy ul. Broniewskiego, na który wydano 1 mln zł, oraz projekt orlika
lekkoatletycznego w Gaszynie, gdzie nie podjęto do tej pory żadnej decyzji. Prosił, aby nie tworzyć
kolejnej koncepcji, jeżeli nie zostały wykonane te które już są. Zaznaczył, że takie działania są
niepoważne i jeżeli gmina ma wykonane projekty, to powinno się je zrealizować.
Radny Robert Duda podkreślił, że chodzi o wypracowanie koncepcji, aby następnie móc nad tym
dyskutować. Zapytał, czy radny Radowski chce wrócić do projektu budowy basenu?
Radny Piotr Radowski zapytał, dlaczego nie? Uważał, że mieszkańcy są przyzwyczajeni do
korzystania w słoneczne dni z odkrytego basenu i zapewne nie byliby zadowoleni, gdyby tego
basenu nie było. Zaznaczył, że dziś trudno jest głosować, czy jest się za koncepcją, czy nie.
Radny Grzegorz Kucharski uważał, że przedstawiona propozycja jest jak najbardziej trafna. Dodał,
że ta koncepcja nie dotyczy wszystkich mieszkańców gminy, a tylko pewnej części, co odróżnia tą
koncepcję, od projektów, które już są.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że dyskusja powinna dotyczyć przede
wszystkim tematu, czy ten teren, który jest przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne i usługi
towarzyszące zdaniem i wolą rady może być zaaranżowany pod kątem parku. Zaznaczył, że
przedstawienie koncepcji nic nie kosztuje. Poinformował, że Program rozwoju bazy sportowej stracił
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swoją aktualność, dlatego musi zostać zaktualizowany, i wtedy będzie można pozyskać środki z
zewnątrz. Odnośnie basenu przy ul. Broniewskiego, zaznaczył, że to od rady zależy, czy stać gminę
na realizację tego projektu w takiej formie w jakiej został przygotowany, czy zmienionej.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy są inne tereny w mieście, przeznaczone pod
zabudowę wielorodzinną?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że takimi terenami są tereny przy ul. Sadowej
w kierunku ul. Częstochowskiej – obszar, gdzie odbywało się Europejskie Święto Bursztynu.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że wobec tego wskazana jest budowa w tym obszarze
takiego parku.
Radna Honorata Freus zapytała, jaki byłby koszt tego przedsięwzięcia?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że koszt zależy od wyposażenia. Dodał, że szacunek może zostać przygotowany.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła glosowanie: kto jest za opracowaniem koncepcji budowy
parku przy ul. Sadowej, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 2
głosach „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na opracowanie koncepcji budowy parku przy ul.
Sadowej.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015 rok (zał. nr 3).
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę na kwotę „zmiana” w zadaniu dobudowa wodociągu
Dąbrowa, ul. Torowa – Kolejowa.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podał przykłady zadań i pokazał, jak kształtowały się kwoty po
przeprowadzonych przetargach.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy będzie wybudowany parking przy skyteparku?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, o której drodze jest mowa w zadaniu: „49 000 zł
przeznaczyć na roboty dodatkowe przy budowie drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia
w Wieluniu”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest to ul. Popiełuszki od ul. 18 Stycznia,
która będzie przedłożona do ul. Sieradzkiej – ul. Ciepłowniczej.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy są to roboty dodatkowe, czy projekt?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że są to roboty dodatkowe do projektu.
Radny Robert Duda zapytał, czy będzie wybudowane rondo na skrzyżowaniu ul. 18 Stycznia
i Popiełuszki?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest projektowane.
Radny Robert Duda zapytał, czy będzie także na skrzyżowaniu ul. Warszawska z ul. Popiełuszki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Dodał, że należy wstrzymać się do
momentu, kiedy ul. Warszawska będzie droga miejską.
Przewodnicząca Bożena Żurek odnośnie działu 926 zapytała, czy powstaje plac zabaw przy
skyteparku?
Skarbnik Miasta danuta Kondracka odpowiedziała, że nazwa zadania została niezmieniona.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że na ten moment nie przewiduje się budowy placu zabaw.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy w dziale 852 kwota 1 865 zł stanowi kwotę
dodatkową?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że po stronie dochodów kwota jest taka sama.
Dodała, że są to środki z zadań za lata ubiegłe, które prowadzi ośrodek pomocy społecznej.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
ww. uchwały, 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 17/5/15 stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
Radny Robert Duda złożył wniosek, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o punkt: „Zaopiniowanie
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości”.
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że można tą kwestę poruszyć w sprawach różnych.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/47/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wieluń na lata 2015-2022 (zał. nr 5).
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, jaki jest cel wydania pieniędzy zapisanych w zadaniu odbiór
odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Rudzie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że umowa jest do końca czerwca oraz, że są to
roczne koszty ponoszone przez gminę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
ww. uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał 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 18/5/15 stanowi zał. nr 6 do
protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie 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 pobrania i wykorzystywania oraz terminu i
sposobu rozliczania dotacji (zał. nr 7).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy takie sprawozdania będą składane co miesiąc?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że takie sprawozdania z wykorzystaniem
dotacji powinno być składane przez organ prowadzący tylko raz w roku po otrzymaniu określonej
kwoty. Dodał, że co miesiąc będą musiały być składane informacje o liczbie dzieci.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy dotyczy to szkół katolickich?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie tylko.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowanie 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 19/5/15 stanowi zał. nr 8 do
protokołu.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją o realizacji inwestycji przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru „Syrena”
(zał. nr 9).
Radny Piotr Radowski zapytał:
1) czy na podstawie dokumentów, które dostarczono burmistrzowi i po zapoznaniu się z nimi –
wszystkie prace budowalne zostały wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją oraz
specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy postępowaniu przetargowym na realizację
tego zadania?;
2) czy zapłacono za wszystkie pracę, które zostały wykonane?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że na podstawie dokumentów
z przeprowadzonego audytu, prace, które zostały wykonane podczas tej inwestycji w dużej mierze
odbiegają od pozwolenia na budowę, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodał, że
spora część robót została wykonana poza zamiennym pozwoleniem na budowę z roku 2012.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy na dzień dzisiejszy jest projekt zamienny?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że otrzymał informację od zastępcy dyrektora
WDK–u pani Kniazińskiej, że projekt zamienny został dostarczony przez firmę projektową.
Radna Honorata Freus zapytała, ile kosztował projekt zamienny?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że bieżącą dokumentację prowadzi WDK, który
realizuje tą umowę. Dodał, że do gminy nie wpłynął żaden dokument z WDK z prośbą o pokrycie
jakiś kosztów.
Radna Honorata Freus w imieniu swoim i mieszkańców Wielunia zwróciła się z prośbą
o możliwość pokazania slajdów w telewizji lokalnej z przeprowadzonej budowy kina.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że raczej jest to niemożliwe.
Radna Honorata Freus dodała, że mieszkańcy mają różne zdania i zastanawiają się na jakim etapie
jest inwestycja.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, że prowadzone są postępowania oraz, że w dalszym
ciągu jest to plac budowy. Zaznaczył, że istotą sprawy jest, kiedy budynek może być zgłoszony do
odbiorów technicznych.
Radny Piotr Radowski zapytał:
1) czy wszystkie prace jakie dotychczas zostały wykonane, zarówno zgodnie jak i niezgodnie
z dokumentacją zostały zapłacone?;
2) czy przy przebudowie tego obiektu miała miejsca samowola?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że z audytu wynika, że doszło do samowoli
budowlanej. Powiedział, że trudno jest mu odpowiedzieć ile robót zostało zapłaconych przez WDK,
i które płatności realizowane przez WDK wynikały z pozwolenia na budowę, a które z samowoli
budowalnej. Zwrócił uwagę na inspektora nadzoru, który z ramienia inwestora opiniuje
poszczególne etapy budowy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy do końca realizacji tego zadania, inwestycja będzie
prowadzona przez WDK?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek uważała, że podstawowym błędem było przeniesienie realizacji tej
inwestycji na WDK i nałożenie odpowiedzialności na jedną osobę. Zaznaczyła, że nikt się nie
podpisał pod przedłożoną informacją o kinie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że podpisze się pod tą informacją.
Radny Robert Duda stwierdził, że inwestycja zbliża się ku końcowi. Zaznaczył, że mnóstwo robót
budowlanych zostało wykonanych. Wyraził nadzieję, że do końca br. inwestycja zostanie wykonana.
Odnośnie prośby radnej Freus, powiedział, że w styczniu następnego roku każdy będzie mógł
zobaczyć kino.
Radny Piotr Radowski uznał, że od strony technicznej, budowalnej obiekt do końca br. być może
zostanie oddany do użytku. Zastanawiał się, czy nadzór budowalny w ogóle odbierze ten obiekt,
skoro doszło do dużych rozbieżności między tym, co zostało wykonane, a tym na co zostało wydane
pozwolenie na budowę. Dodał, że burmistrz ma nadzór nad realizacją tej inwestycji, ponieważ
dotację jaką otrzymał WDK pochodziła z budżetu gminy. Zaznaczył, że skoro doszło do samowoli
budowalnej, to należy wyciągnąć konsekwencję wobec osób nadzorujących tą budowę. Podkreślił,
że koszt tej inwestycji jest bardzo duży.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił, by zwrócić uwagę, ile oszczędności wynika między
kosztorysem a zawarta umową na wykonanie zadania.
Radny Grzegorz Kucharski odniósł wrażenie, że przeprowadzana jest jakaś dramaturgia.
Podkreślił, że prace mają się ku końcowi, a najważniejszą kwestią jest odbiór. Zaznaczył, że
inspektor nadzoru budowalnego cały czas przyjmował, zatwierdzał poprawki. Stwierdził, że
technologia jaka została zastosowana w kinie jest na bardzo wysokim poziomie. Dodał, że jako
zwykły widz nie zauważył w tym obiekcie „nędzy i rozpaczy”. Uważał, że emocje w sensie
publicznym powinny być wygaszane. Twierdził, że należy wyciągnąć konsekwencję, co do osób,
które rzeczywiście popełniły błędy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że Pan Pamuła z racji urzędu nadzorował tą inwestycję.
Zaznaczył, że chodzi o to, by nie rozbudzać niepotrzebnych nadziei. Podkreślił, że musi być
zamontowania cała technologia, aby móc ocenić stan realizacji inwestycji. Zaznaczył, że należy
również sprawdzić, czy roboty, które zostały wykonane będą spójne z akustyką. Dodał, że
konsekwencje będą wyciągnięte. Oznajmił, że nie będą rozbudzać nadziei mieszkańców na szybkie
zakończenie tej inwestycji.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że zaangażowanie burmistrza w sprawę zwolnienia
dyrektor WDK, pozwoli na zakończenie tej inwestycji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że inwestycja hamuje pozostałe działania gminy
oraz, że musi być dokończona.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska przypomniała, że pod koniec spotkania w kinie
poruszono kwestię przeprowadzonego audytu. Sytuacja była niezręczna ponieważ nie było audytora,
który nie mógł odnieść się do wypowiedzi. Poprosiła, by pani audytor krótko omówiła tą sprawę.
Audytor Wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Wielunia Anna Freus powiedziała, że niezręcznie
jest czytać, że powiedziała coś, czego w rzeczywistości nie powiedziała. Zaznaczyła, że nieprawdą
jest, że pan Mes był kilkanaście minut w kinie, ponieważ w tym czasie odbywało się ich spotkanie.
Dodała, że pan Mes również starał się rzetelnie przygotować raport w tej sprawie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że raport jest niekorzystny dla kierownika budowy,
jak i kierownika nadzoru, którzy bronią swojej pozycji.
Audytor Wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Wielunia Anna Freus zaznaczyła, że niektóre osoby
spotykają się z niezasłużonymi atakami. Dodała, że pan Mes oglądał wszystkie pomieszczenia, był
oprowadzany przez instruktora nadzoru budowalnego oraz dyrektor Mikulską, oglądał wszystkie
pomieszczenia, wchodził na dach. Zaznaczyła, że z Pan Mes wykonywał dokumentację fotograficzną
i była z nim jeszcze jedna osoba. Zapewniła, że wykonywał swoją pracę rzetelnie.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy będzie obecny na jutrzejszej sesji inspektor?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że jest to przykre, oraz że nie można bezpośrednio
porozmawiać.
Audytor Wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Wielunia Anna Freus wyjaśniła, że o wielu
nieprawidłowościach nie ma mowy w tym raporcie. Dodała, że raport, który otrzymali radni jest
czystym zebraniem dokumentacji, czyli zapisy umów, zapisy protokołów odbioru robót, protokołów
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konieczności z dokumentów formalnych. Zaznaczyła, że wnioski są wnioskami pana Ryszarda Mesa,
który jest fachowcem w sprawach budowlanych. Powiedziała, że czytając raport i wykonując audyt
zgadza się z wnioskami pana Mesa. Oznajmiła, że w raporcie jest stwierdzenie, że cały dach mógł
być objęty odrębnym przetargiem i w tym samym czasie inna, czy ta sama firma mogła dokonywać
budowy dachu. Stwierdziła, że są wątpliwości co do robót dodatkowych i uzupełniających, ponieważ
protokołów odbioru robót nie otrzymali do tej pory, a te które są, są dość lakoniczne. Zwróciła
uwagę, że na ocenę inwestycji przyjdzie czas.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że informację, które otrzymali radni, są danymi
które na ten moment mogłyby być ujawnione. Powiedział, że ludzie potrafią wyciągnąć wnioski z
faktu, że na dzień przed sesją wykonawca i inspektor nadzoru budowlanego informują, że nie będą
obecni.
Przewodnicząca Bożena Żurek zastanawiała się, kto zaprosił prasę na spotkanie do kina, które było
spotkaniem roboczym radnych. Uważała, że prasa powinna być zapraszana wtedy, kiedy rada
wyraża zgodę. Zaznaczyła, że media opisały to spotkanie w gazecie w sposób nierzetelny. Dodała, że
pani Kniazińska nie pytając żadnego radnego, wyraziła zgodę na udział redaktora w tym spotkaniu.
Uznała, że przewodniczący osiedla również nie powinien był w tym spotkaniu uczestniczyć.
Powiedziała, że gdyby nie było redaktora, można byłoby uniknąć niektórych niepotrzebnych
sytuacji.
Radna Honorata Freus powiedziała, że zapytała wówczas, kto zapraszał pana redaktora?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uważał, że materiał, który otrzymali radni oddaje stan
faktyczny robót, które są wykonane.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 9
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w roku 2014 programu współpracy Gminy Wieluń
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zał. nr 10).
Radny Grzegorz Kucharski uważał, że należy stworzyć pewien wzorzec sprawozdań. Stwierdził,
że dzięki temu takie sprawozdania będą bardziej przejrzyste i ujednolicone.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaproponował, aby radny przygotował taki schemat.
Radny Marek Mikuś uznał, że pieniądze są dobrze ukierunkowane. Stwierdził, że sprawozdanie
Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego Wieluń nie do końca potwierdza stan rzeczywisty.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że sprawozdania podlegają weryfikacji. Zapewnił,
że Gmina Wieluń w porównaniu do innych gmin jest na dobrym miejscu w kwestii finansowania
sportu. Zaznaczył, że gmina płaci również za szkolenia dzieci spoza gminy. Dodał, że kluby
sportowe na własną ręką szukają zewnętrznego finansowania.
Radna Honorata Freus zwróciła uwagę, że w ubiegłym roku w październiku dzieci były
wypraszane z zajęć sportowych i informowane, że nie będą mogły trenować. Uważała, że powinny
być organizowane dodatkowe grupy. Podkreśliła, że nie powinno się wypraszać dzieci z zajęć po
miesiącu trenowania.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w tej kadencji nie będzie przypadku, aby
dziecko, czy grupa nie została przyjęta na zajęcia, albo wyproszona z zajęć. Zaznaczył, że jeżeli
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dojdzie do takiej sytuacji, wówczas WKS straci dotację. Dodał, że gmina miała pewne problemy z
WKS-em w kwestii rozliczeń.
Radna Honorata Freus uznała, że WKS nie będzie mógł powiedzieć, że nie utworzy następnej
grupy, ponieważ gmina nie przekazała pieniędzy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, jeżeli powstanie grupa, będzie odpowiednia
frekwencja, ustalone godziny treningów wówczas nie będzie ona mogła zostać wyproszona z zajęć.
Radny Marek Mikuś poinformował, że WKS składa ofertę i jeżeli informację o dotacji zarząd
otrzymuje w późniejszym terminie, wówczas pojawia się problem. Zarząd musi podjąć decyzję, czy
decyduje się na przyjęcie wszystkich grup i jeżeli tak, to musi znaleźć na ten cel środki.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 10
Zapoznanie się z informacją o ocenie zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń za rok 2014
(zał. nr 11).
Przewodnicząca Bożena Żurek odnośnie aktywności projektowo – konkursowej jednostki
organizacyjnej pomocy społecznej zapytała, czy w wyszczególnieniu „Liczba projektów”
wykazywany jest jeden ten sam projekt?
Kierownik M-GOPS w Wieluniu Zdzisława Warych odpowiedziała, że są to roczne projekty,
mające ten sam tytuł, lecz na każdy rok jest przygotowywany nowy aneks.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że innych projektów nie ma, nie przystępuje się do innych
konkursów.
Kierownik M-GOPS w Wieluniu Zdzisława Warych wyjaśniła, że można z konkursu. Dodała, że
jest tylko jeden projekt systemowy, który za każdym razem jest nowy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała o środki na ten cel?
Kierownik M-GOPS w Wieluniu Zdzisława Warych wyjaśniła, że co roku otrzymują mniej
środków.
Więcej uwag nie stwierdzono
Komisja przyjęła ww. informację.

Punkt 11
Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji „DNI WIELUNIA” w roku 2015 (zał. nr 12).
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej zorganizował „I Bazar Wieluński”, na który zaprasza wszystkie osoby, które chcą
coś sprzedać, wymienić oraz nabyć.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że należy znacznie wcześniej zapraszać większe
zespoły.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, gdzie będzie scena?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że przy Muzeum ZW i przy Podwalu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy centrum Wielunia będzie zamknięte dla ruchu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Dodał, że parkingi będą przy targowisku.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy będą stragany z posiłkami?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Radna Honorata Freus zapytała, czy imprezę poprowadzi radio ZW?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że raczej tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy do tego czasu będzie opracowany wykaz firm, które
uczestniczą w programie rodzina 3+?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest to w opracowaniu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska wyjaśniła, że informacja widnieje na stronie Urzędu
Miejskiego w Wieluniu w zakładce BIP, będzie przekazana jednostkom organizacyjnym. Dodała, że
jeżeli są pomysły, aby została umieszczona jeszcze w innych miejscach, to prosi o taką informację.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że w czasie Dni Wielunia mogłaby być wyeksponowana.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że z okazji Dnia Dziecka zostanie
zorganizowana bezpłatna impreza, która odbędzie się 31.05.br.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że została zmieniona wersja zaproszeń,
w których umieszczone zostały rysunki młodzieży.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że na Święto Flagi zostanie rozdanych 1000 flag,
które zakupiła gmina. Dodał, że celem jest promowanie patriotyzmu.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że udział osób dorosłych w uroczystościach jest niewielki.
Uważał, że powinno to zostać przeanalizowane. Podkreślił, że należy zmienić formę uroczystości.
Twierdził, że podniosły charakter uroczystości musi zajmować określony czas. Zwrócił uwagę na
przemówienie wygłaszane przez kolejne osoby.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uznał, że jest to słuszna uwaga.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zaznaczyła, że jest to trudne do zrealizowania, choć
należy składać propozycje. Podkreśliła, że trudno jest odmówić osobom przyjeżdzającym zabrania
głosu. Dodała, że na zaproszeniach można wskazać czas na zabranie głosu.
Radny Wojciech Psuja dodał, że niekoniecznie promowane jest wszystko w sposób oficjalny.
Przypomniał o ubiegłorocznym meczu między nauczycielami a uczniami. Stwierdził, że należy
zachęcić do uczestnictwa w uroczystościach.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 12
Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych za 2014 rok (zał. nr 13).
Radny Robert Duda stwierdził, że nie wygląda rewelacyjne pozyskiwanie środków zewnętrznych
przez gminę. Zaznaczył, że nigdy nie znalazł w rankingu dotyczącym pozyskiwania środków
zewnętrznych przez poszczególne gminy, a publikowanym przez Rzeczpospolitą i tygodnik
Wspólnota Gminy Wieluń.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że problem polega na braku przygotowanych
dokumentacji na pozyskanie środków. Dodał, że na sesji w czerwcu zostanie przedstawiona
koncepcja pozyskania środków zewnętrznych na najbliższe 6 lat.
Radny Robert Duda zaznaczył, że niektóre gminy wielkości Wielunia w województwie łódzkim
potrafią pozyskiwać środki zewnętrzne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że jako radny również mówił o niedosycie
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Przypomniał, że w czasie kadencji burmistrza Majchera
została przygotowana koncepcja na przygotowanie dokumentacji dotyczącej kanalizacji wschodniej
części Gminy Wieluń, która się nie zrealizowała. Powiedział, że gmina przygotowuje dokumentację
dotyczącą kanalizacji miejscowości, które jej nie mają, a w których zagęszczenie na 1 km² wynosi
ok. 60 osób.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 13
Zapoznanie się z informacją o terenach rekreacyjnych i urządzeniach sportowych na terenach
miejskich i wiejskich Gminy Wieluń (zał. nr 14).
Radny Marek Mikuś odnośnie przedłożonej informacji, powiedział, że siłownie przy ul. Sadowej
nie zostały wyposażone w nawierzchnię pod urządzeniami z mieszkanki żwirowej wzmocnionej
geokratą i geowłókniną.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest to na ul. P.O.W.?
Radny Marek Mikuś powiedział, że przy ul. P.O.W. bardzo ładnie to wygląda.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zostanie to zweryfikowane.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy plac zabaw przy ul. Błońskiej został już wybudowany?
Radna Honorata Freus powiedziała, że jako przewodnicząca osiedla wnioskowała o doposażenie
tego placu zabaw. Mieszkańcy są zadowoleni i chętnie z niego korzystają.
Radny Robert Duda zaznaczył, że siłownie napowietrzne wymagają co jakiś czas konserwacji.
Zwrócił uwagę, że niektóre urządzenia na ul. Sadowej skrzypią.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy do burmistrza dotarło pismo z propozycją Stowarzyszenia
Zielone Płuca Wielunia dotyczącą budowy placu zabaw w okolicy stadionu?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wniosek dotarł. Zastanawiał się, czy jest to
wniosek mieszkańców, czy Amfiteatru. Stwierdził, że jest to w interesie restauracji „Amfiteatr”.
Zaznaczył, że nie kwestionuje tego pomysłu i chciałby, aby restauracja partycypowała w kosztach.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy rudera przed wejściem do parku po prawej stronie jest
własnością gminy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest to własność prywatna.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że jeżeli będzie zrobiony plac zabaw, to wskazanym
byłaby siłownia dla dorosłych.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 14
Zaopiniowanie pisma Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia (zał. nr 15).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że jest to kino, które generuje niewielkie koszty
i najbliżej znajduje się w Kępnie. Powiedziała, że dzwoniła do Domu Kultury w Kępnie
i dowiedziała się, że jest to kino do 20 osób, seanse odbywają się za darmo, dwa razy w tygodniu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że chciałby, aby w okresie wakacji funkcjonowało
kino letnie. Powiedział, że prowadzone są rozmowy z operatorem. Seanse odbywałyby się na
powietrzu, a scena zostałaby stworzona na murach Podwala.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, co radni sądzą o wniosku stowarzyszenia?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że wiąże się to z kosztami.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyliczyła, że stworzenie takiego kina dla 60 osób generowałoby
miesięczne koszty w wysokości 1 712,00 zł, gdyby korzystano z niego za darmo.
Radny Grzegorz Kucharski zaznaczył, że w remontowanym kinie przewidziana jest mała sala,
która kiedyś mogłaby być pod ten cel wykorzystana.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że należy poczekać do czasu, kiedy kino będzie
oddane do użytku. Uważał, że o wiele tańsza i bardziej powszechna jest wersja kina letniego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że komisja wystosuje pismo z informacją, że komisja
zapoznała się z wnioskiem, ale nie wydała jednoznacznego stanowiska w sprawie.
Punkt 15
Zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego im. Stanisława
Poznerowicza Gminy Wieluń (zał. nr 16).
Radny Robert Duda zapytał, czy projekt uchwały będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
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Radny Robert Duda zapytał, jaki jest cel nadawania medalu honorowego im. Stanisława
Poznerowicza?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest uchwała wraz z regulaminem, która
reguluje tą kwestię. Dodał, że urząd ogłosił nabór na składanie wniosków o przyznanie tego tytułu.
Zaznaczył, że wpłynął tylko wniosek od NSZZ „Solidarność” o nadanie tego tytułu Ojcowi
Jakubowi Kubicy.
radny Robert Duda przypomniał, że ideą tego pomysłu było uhonorowanie osób, które przyczyniły
się do rozwoju gospodarczego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie tylko. Powiedział, że regulamin zostanie
przekazany radnym przed sesją.
Przewodnicząca Bożena Żurek przypomniała, że można go znaleźć na stronie internetowej urzędu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że w czasach stanu wojennego, klasztor,
w którym gwardianem był ojciec Kubica był jedynym miejscem, gdzie można było uchronić się
przed represjami. Dodał, że organizował spotkania dla osób uzależnionych, stwarzał możliwości, aby
uczniowie mogli pobierać nauki zawodu.
Radny Kazimierz Leś uważał, że należy mieć na uwadze opinię Kapituły.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, kto wchodzi w skład Kapituły. Powiedział, że
ojciec Kubica był bardzo wzruszony, kiedy dowiedział się o tym uhonorowaniu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że zostanie rozdane radnym zdjęcie ojca
Kubicy. Dodała, że ojciec Kubica w czasie, kiedy były przemiany ustrojowe, był „ostoją” przemian
w Wieluniu.
Radny Grzegorz Kucharski zastanawiał się jaka jest idea przyznania tego medalu, czy powinien
być on wręczany co roku. Twierdził, że należy przemyśleć, czy nagrody mają być przyznawane
coroczne, czy wybiórczo i tylko dla najbardziej zasłużonych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że rada może być również wnioskodawcą
przyznania takiego medalu. Powiedział, że warto się zapoznać z regulaminem. Podkreślił, że
w Wieluniu jest komu przyznać taką nagrodę. Uważał, że raz w roku na dzień samorządowca można
przyznać taką nagrodę. Powtórzył, że został złożony tylko jeden wniosek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za podjęciem ww. uchwały, kto jest
przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 20/5/15 stanowi zał. nr 17 do
protokołu.
Punkt 16
Sprawy różne. Korespondencja.
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Radny Kazimierz Leś stwierdził, że nie ma żadnej informacji odnośnie ostatniej dyskusji komisji,
dotyczącej regulaminu określające godziny j.s.t. Zapytał, czy zajmowano się tą sprawą oraz, czy
zostanie podjęta do września jakaś decyzja?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że wraz z burmistrzem ustalili, że do końca
kwietnia będą analizowane arkusze. Dodał, że odbyły się spotkania z dyrektorami szkół i do 30
kwietnia br. arkusze zostaną złożone.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że sesja odbędzie się w czerwcu, będą dzielone
wolne środki i jest to również czas, kiedy te decyzję będą podjęte. Zaznaczył, że wiąże się to z
finansami. Przypomniał, że do końca kwietnia poszczególne placówki przekażą swoje regulaminy.
Przewodnicząca Bożena Żurek przypomniała, że dyrektor ZOPO-W mówił, że zawsze można
wprowadzić aneksy do projektów i zmniejszyć ilości godzin dla dyrektorów.
Radny Robert Duda nawiązał do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości. Zaznaczył, że chodzi o poszerzenie powierzchni pochówku. Zwrócił uwagę, że za 35
ar ustalono cenę ok. 118 000 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest to 33 zł za m².
Radny Robert Duda zapytał, czy jest to nadliczbowo za tereny zielone?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że za kadencji burmistrza Majchera, za tereny pod
cmentarz, gmina zapłaciła 125 zł za m².
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, od kogo gmina chce nabyć te grunty, czy publicznie można
powiedzieć nazwisko tej osoby?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że za nieużytki na ul. Częstochowskiej gmina
płaciła ponad 40 zł za m².
Radny Robert Duda zapytał, czy już trzeba kupować? Uznał, że tych terenów jest jeszcze dużo.
Radny Grzegorz Kucharski uważał, że nazwisko tej od osoby, od której jest kupowany grunt
powinno być podane do wiadomości.
Radny Kazimierz Leś twierdził, że powinno się robić pochówki głębinowe.
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła, aby na sesją przygotować mapę, które działki należą do
cmentarza.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyraził zgodę. Zaznaczył, że ceny za grunt w mieście są
wysokie.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy jest konieczność zakupu tych działek?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w późniejszym czasie cena za działki może być
wyższa.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy odstąpiono od pomysłu zakupu działek pod cmentarz
w Dąbrowie?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uważał, że irracjonalnym jest tworzyć drugi cmentarz,
w drugim końcu miasta.
Radny Franciszek Dydyna zaznaczył, że nie ma kompostownika. Zapytał, czy nie można go zrobić,
po to by można było przetwarzać trawy, drzewa?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, w którym miejscu?
Radny Franciszek Dydyna odpowiedział, że w Dąbrowie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uznał, że Stowarzyszenie Zielone Płuca Wielunia nie wyrażą
zgody, będą wniosły, że nie jest to teren pod przemysł.
Radny Robert Duda powiedział, że w Gimnazjum nr 1 funkcjonuje miasteczko ruchu drogowego,
które na dzień dzisiejszy jest w ogóle nieprzydatne. Dodał, że kiedyś kiedy uczniowie gimnazjum
mogli zdawać egzamin na kartę motorowerową, było ono bardziej użytkowane. Zaznaczył, że
sprawia ono problem, gdyż wykorzystywane jest tylko raz w roku. Uważał, że należy je
zlikwidować.
Przewodnicząca Bożena Żurek podkreśliła, że jest to jedyne miejsce, gdzie dzieci mogą zdawać
egzamin na kartę rowerową.
Radny Robert Duda uważał, że takie miasteczko mogłoby zostać wybudowane w Lasku Miejskim
i mogłoby mieć charakter miasteczka otwartego. Każdy mógłby z niego skorzystać, a szkoła po
południu jest zamykana.
Radna Bożena Żurek zaznaczyła, że poniesiono na nie koszty.
Radny Robert Duda podkreślił, że jest ono niepotrzebne.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, czy dyrektor szkoły o tym wie?
Radny Robert Duda odpowiedział, że tak. Dodał, że kostka, która zostałaby zdemontowana,
mogłaby być wykorzystana pod budowę parkingu.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że zanim takie miasteczko „wyprowadzi się” z Gimnazjum
nr 1, to wcześniej należy zbudować je w innym miejscu.
Radny Robert Duda dodał, że miasteczko nie służy uczniom gimnazjum, tylko szkołom
podstawowym.
Radny Wojciech Psuja zasugerował, aby przenieś je w inne miejsce.
Radny Robert Duda uważał, że teren po miasteczku byłby wykorzystany do prowadzenia lekcji
wychowania fizycznego.
Radny Franciszek Dydyna uważał, że należy zasięgnąć opinii rodziców oraz dyrekcji szkoły.
Przewodnicząca Bożena Żurek uważała, że należy się zastanowić, gdyż wiąże się to z ponownym
ponoszeniem kosztów.
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Radny Robert Duda stwierdził, że należy porozmawiać z naczelnikiem Kluską, który wskazałby
nowe miejsce na powstanie takiego miasteczka.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, z czego ma zabrać pieniądze, aby przeznaczyć je na ten
cel?
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest wykorzystywana strzelnica?
Radny Robert Duda odpowiedział, że przez młodzież oraz dorosłych.
Radny Grzegorz Kucharski dodał, że zajęcia odbywają się w każdym tygodniu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie nad wnioskiem złożonym przez radnego
Dudę: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Radny Robert Duda sprecyzował swój wniosek i wniósł o przeniesienie miasteczka ruchu
drogowego z Gimnazjum nr 1 w Wieluniu w miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców Wielunia.
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 2
głosach „wstrzymujących się”) przyjęła wniosek radnego Dudy.
Radny Wojciech Psuja odczytał odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na pytanie
złożone na VII sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.
Radna Honorata Freus zapytała, czy działa grupa POPLON?
Radny Marek Mikuś odpowiedział, że chodziło o Klub Krąg.
Radny Grzegorz Kucharski odczytał odpowiedź na zapytanie dotyczące mężczyzny inhalującego
się jakoś substancję.
Przewodnicząca Bożena Żurek odnośnie pisma, które komisja rozpatrywała na poprzednim
posiedzeniu, poinformowała, że wystosuje pismo do Pani Piechocińskiej, w którym poinformuje, że
komisja nie jest właściwym organem do rozpatrywania takich spraw.
Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 17
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Agnieszka Badera
Przewodnicząca komisji
Bożena Żurek
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