PROTOKÓŁ nr 7/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 21 maja 2015 r. w sali nr 11 (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 Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w
Wieluniu
4. Pani Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejskiej i gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu
5. Pani Sylwia Kniazińska – Zastępca Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
6. Pani Agnieszka Kościarz – Księgowa jednostek kultury w Wieluniu
7. Pan Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za okres od
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:
1) Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu;
2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu;
3) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.
5. 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.
6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą korzystania z zajęć na pływalni, profilaktycznej opieki
zdrowotnej, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
7. Zapoznanie się z informacją o projektach organizacyjnych szkół na rok szkolny 2015/2016.
Zasięgnięcie opinii na temat zmianowości nauczania, liczebności klas, obwodów szkolnych oraz
zatrudnienia nauczycieli.
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Zapoznanie się z informacją o ofercie placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych na
okres wakacji.
9. Zaopiniowanie pisma Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki,
Promocji i Statutowo – Regulaminowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu.
10. Sprawy różne, korespondencja.
11. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
8.

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. Zaproponowała zmianę do
porządku obrad polegającą na zdjęciu punktu 7 z porządku posiedzenia i przeniesienie go na
następne posiedzenie oraz zmianę zapisu punkt 3 tj. „Zaopiniowanie sprawozdań finansowych za
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.: (…)”. Zapytała, czy ktoś z radnych składa uwagi
do porządku obrad? Nikt nie zgłosił uwag. Zarządziła głosowanie: kto jest za zmianą zapisu punkt 3
porządku obrad, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) wyraziła zgodę
na zmianę zapisu punktu 3 porządku obrad.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przeniesieniem punkt 7 porządku obrad na następne posiedzenie,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) wyraziła zgodę
na przeniesienie punktu 7 porządku obrad na następne posiedzenie.
Punkt 3
Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (zał. nr 2);
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok (zał. nr 4);
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń (zał. nr 6).
Ad. 1 zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
Uwag nie wniesiono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. sprawozdanie. Opinia komisji nr 23/7/15 stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Ad. 2 zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok
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Uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. sprawozdanie. Opinia komisji nr 24/7/15 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Ad. 3 zaopiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń
Uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest pozytywnym zaopiniowaniem ww.
informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. informację. Opinia komisji nr 25/7/15 stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:
1) Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu (zał. nr 8);
2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (zał. nr 10);
3) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu (zał. nr 12).
Ad.1 Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
Przewodnicząca Bożena Żurek w nawiązaniu do ujemnego bilansu zapytała, czego dotyczącą
wykazane straty?
Księgowa jednostek kultury Agnieszka Kościarz odpowiedziała, że w 2014 r. WDK zakupił dużo
sprzętu muzycznego, samochód oraz scenę mobilną. Wyjaśniła, że od rzeczy powyżej 3500 zł
nalicza się odpisy amortyzacyjne, co wpływa na wynik finansowy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, o kwotę 3 500 zł?
Księgowa jednostek kultury Agnieszka Kościarz odpowiedziała, jeżeli jednostkowa wartość
środka trwałego jest powyżej 3 500 zł, wówczas są odpisy amortyzacyjne dokonywane odpowiednio
procentowo.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytał, czy kwota 36 000 zł to są odpisy amortyzacyjne?
Księgowa jednostek kultury Agnieszka Kościarz odpowiedziała, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że zdziwiły ją niektóre zakupy m. in. zakup ekspresu
do kawy za 16 260 zł. Zapytała, co to za ekspres oraz czy jego zakup był konieczny?
Radna Honorata Freus przychyliła się do pytania przedmówcy. Dodała, że szuka się oszczędności,
a zarazem wydaję się tak dużą kwotę na zakup ekspresu.
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Księgowa jednostek kultury Agnieszka Kościarz powiedziała, że to nie jej oceniać.
Radna Honorata Freus zapytała, dlaczego zakupiono tak drogi ekspres do kawy? Uważała, że
jednostka mogła kupić ekspres do kawy za kwotę 2 000 zł.
Zastępca WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska powiedziała, że na pytanie powinna odpowiedzieć
dyrektor Mikulska. Wyjaśniła, że to dyrektor Mikulska zdecydowała o jego zakupie oraz, że
z ekspresu nie korzystają pracownicy WDK.
Radna Honorata Freus zwróciła uwagę, że ekspres został zakupiony wcześniej, kiedy kino było
jeszcze w remoncie.
Zastępca WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska powiedziała, że nie może tłumaczyć się za osobę,
która podjęła taką decyzję.
Radna Honorata Freus podkreśliła, że różne słyszy się kwoty zakupu ekspresu, pada nawet kwota
20 000 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że 20 000 zł jest to kwota brutto.
Radna Honorata Freus zapytała, czy jest to nowy czy stary ekspres?
Zastępca WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska powiedziała, że z tego co wie jest to używany
ekspres.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę na podróże służbowe, na które wydano
ok. 20 000 zł. Zwróciła uwagę na liczbę pracowników WDK i kwotę wydaną na delegacje. Zapytała,
czy delegowani byli pracownicy obsługi?
Zastępca WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska odpowiedziała, że składały się na to różne
delegacje. Powiedziała, że były to wyjazdy do Osterburga, Adelebsen, Jantaru oraz szkoleniowe.
Księgowa jednostek kultury Agnieszka Kościarz dodała, że były to wyjazdy w związku
z otwarciem kina.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że taką kwotę, jaką wydał WDK na delegacje nie wydały
wszystkie jednostki kultury razem.
Radny Piotr Radowski zapytał, kto najczęściej korzystał z wyjazdów szkoleniowych, czy była to
pani dyrektor Mikulska?
Zastępca WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska powiedziała, że różnie. Dodała, że była to dyrektor
Mikulska.
Radny Piotr Radowski powiedział, że dyrektor Mikulska nie jest już dyrektorem WDK.
Radna Honorata Freus poprosiła o konkretną odpowiedź. Zapytała, czy tylko dyrektor Mikulska,
czy jeszcze jacyś inny pracownicy?
Zastępca WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska powiedziała, że pracownicy i pani dyrektor
Mikulska również. Dodała, że na tą chwilę nie ma przy sobie szczegółowych danych.
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Radna Honorata Freus powiedziała, że nie chodzi o to, kto ile razy był, tylko kto wyjeżdżał na
takie delegacje.
Zastępca WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska powiedziała, że jeździła pani z sekretariatu, pani
Zosia Spaleniak, która uczestniczyła w wyjazdach dotyczących „stowarzyszenia zdrowych miast
polskich”. Dodała, że delegacje służbowe, na które jeździła pani z sekretariatu miały charakter
szkoleń z zakresu administracji, a dyrektor Mikulska uczestniczyła w wyjazdach dotyczących kina.
Zaznaczyła, że na tą chwilę nie jest w stanie przedstawić szczegółowych danych.
Radna Honorata Freus zapytała, czy oprócz dyrektor Mikulskiej, ktoś inny również jeździł na
szkolenia związane z kinem?
Zastępca WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska odpowiedziała, że byli to kinooperatorzy
i planowani kinooperatorzy.
Radna Honorata Freus zapytała, czy ktoś będzie potrafił w tej kwestii zastąpić dyrektor Mikulską?
Zastępca WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska powiedziała, że jeżeli chodzi o tematy kinowe to
jest osoba, która przygotowuje się od dłuższego czasu oraz są przeszkolone dwie osoby jako
kinooperatorzy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, dlaczego instruktorzy zatrudniani są na umowę zlecenie?
Zastępca WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska odpowiedziała, że zajęcia odbywają się raz
w tygodniu i nie opłaca się mnożyć etatów.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy są to osoby pracujące gdzieś indziej?
Zastępca WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska powiedziała, że instruktorzy muzyczni pracują
z chórem raz w tygodniu po 2 godziny.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, skąd taka różnica w zakupie sceny mobilnej?
Księgowa jednostek kultury Agnieszka Kościarz powiedziała, że 36 000 zł jest to kwota brutto,
30 077 zł jest to wartość początkowa netto i jest to kwota, od której liczy się odpisy amortyzacyjne.
Dodała, że wartość netto na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 27 822 zł.
Radny Piotr Radowski zaznaczył, że nie powstało centrum międzypokoleniowe i nie jest wiadomo
kto będzie użytkował kino. Zapytał, czy nie rozważa się sprzedaży ekspresu i jaka jest dziś jego
wartość rynkowa? Zastanawiał się w jakich okoliczność ekspres został zakupiony. Złożył wniosek
o sprzedaż ekspresu do kawy.
Radna Honorata Freus nie zgodziła się z przedmówcą. Uważała, że należy wstrzymać się ze
sprzedażą do czasu, kiedy będzie zakończona inwestycja w kinie. Powiedziała, że byłaby przeciwna
oddaniu kina w prywatne ręce.
Radny Piotr Radowski ad vocem dziś wiadomo, że został zakupiony ekspres choć nie wiadomo kto
będzie obsługiwał kawiarenkę w WDK. Powiedział, że jest daleki od tego, aby jednostka kultury czy
urząd miasta prowadził bar bistro, czy kawiarenkę. Uważał, że należy ogłosić przetarg i wyłonić
podmiot, który w sposób specjalistyczny zajmuje się takimi rzeczami. Stwierdził, że gdyby było
wiadomo, że taki ekspres jest zakupywany, wówczas odbyłaby się dyskusja czy należy tak zrobić.
Złożył wniosek, aby dyrekcja WDK wraz z burmistrzem podjęli decyzję, czy należy sprzedać
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ekspres. Dodał, że za pieniądze ze sprzedaży ekspresu, WDK mógłby zakupić inne potrzebne rzeczy.
Wyraził wątpliwość czy ekspres dziś i w momencie zakupu miał wartość 20 000 zł.
Radna Honorata Freus zaproponowała, aby ekspres przekazać do muzeum.
Księgowa jednostek kultury Agnieszka Kościarz powiedziała, że została obliczona wartość i nie
bardzo istnieje możliwość sprzedania ekspresu, ponieważ WDK jest zobowiązany przez okres 5 lat
do jego użytku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że można jeżeli zostanie wystawiona faktura VAT.
Potwierdził, że był to nieudany zakup. Zaznaczył, że oczywistym jest, że nie odzyska się w całości
pieniędzy, które zostały wydane na zakup ekspresu. Podkreślił, że sprzedać używany ekspres do
kawy jest bardzo ciężko. Uważał, że jedyną formą zminimalizowania strat jest zakończenie budowy
kina i jeżeli będzie operator tego obiektu, wówczas wyposażyć bufet kawowy w ten ekspres. Dodał,
że jest to dobrej firmy ekspres, choć wątpił, aby znalazł się na niego klient.
Radny Marek Mikuś stwierdził, że pracownicy WDK mogliby zbadać rynek i dowiedzieć się jaka
jest wartość ekspresu i czy jest zainteresowanie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że inny jest zakres kompetencji rady i burmistrza.
Podkreślił, że takie gospodarowanie majątkiem leży w gestii burmistrza. Powiedział, że ciężko
będzie wykonać sugestie rady. Uważał, że za szybko jest podejmować takie decyzje.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za wnioskiem radnego
Radowskiego, kto jest przeciw, w kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 3
głosach „wstrzymujących się”) przyjęła wniosek radnego Radowskiego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „wstrzymujących się”)
nie wydała opinii do przedłożonego sprawozdania. Opinia komisji nr 26/7/15 stanowi zał. nr 9 do
protokołu.
Księgowa jednostek kultury Agnieszka Kościarz podkreśliła, że jest to sprawozdanie finansowe i
jeżeli radni mają zastrzeżenia finansowe, to ona jako księgowa musi to wiedzieć.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że należy rozróżnić sprawozdanie finansowe od
sprawozdania merytorycznego. Dodał, że sprawozdanie finansowe polega na zbadaniu rzetelności
przeprowadzenia przez księgową operacji finansowych w danym roku.
Radny Piotr Radowski powiedział, że komisja nie ma nic do sprawozdania finansowego, za które
odpowiada osoba, która je sporządziła. Dodał, że to sprawozdanie finansowe jest konsekwencją
wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w 2014 r. Podkreślił, że komisja wstrzymała się od wydania
pozytywnej opinii odnośnie wszystkich zdarzeń finansowych jakie miały miejsce w 2014 r.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Ad. 2 Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014
r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. sprawozdanie. Opinia komisji nr 27/7/15 stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 3 Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014
r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu
Uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. sprawozdanie. Opinia komisji nr 28/7/15 stanowi zał. nr 13 do protokołu
Punkt 5
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 (zał. nr 14).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że dyrektorzy szkół miejskich głównie piszą o tym, że
brakuje sal gimnastycznych, a dyrektorzy szkół wiejskich o braku skoczni w dal, bieżni. Zapytała,
czy została już powołana komisja ds. opracowania projektu rozwoju bazy sportowej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest to wewnętrzna komórka, w skład której
wchodzi m. in. kierownik Raszewski, dyrektor Kucharczyk. Powiedział, że będzie opracowany
materiał wyjściowy, nad którym następnie będą obradować radni.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że na ten moment gmina nie jest w stanie odpowiedzieć
na temat rozwoju bazy sportowej. Podkreśliła, że drugą rzeczą zgłaszaną przez szkoły jest prośba
o świadczenie pracy przez pielęgniarkę środowiskową 5 razy w tygodniu. Zapytała, czy jest taka
możliwość?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że jest to kwestia realizacji zadań
finansowanych z NFZ. Dodał, że takie zadania są realizowane na podstawie stosownych ofert
składanych przez publiczne lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Zaznaczył, że skale
realizacji tych zadań są uzgadnianie między oferentami a NFZ.
Radny Robert Duda odczytał przepisy rozporządzenia mówiące o tym, że w szkołach do 250
uczniów dopuszcza się pracę pielęgniarki w wymiarze raz w tygodniu po 4 godziny. Zwrócił uwagę,
że w Szkole Podstawowej w Sieńcu pielęgniarka jest w szkole dwa razy w miesiącu, a w Rudzie raz
na dwa tygodnie. Wskazał, że w rozporządzeniu jest zapis dotyczący szkół o profilach sportowych.
Zaznaczył, że pielęgniarka powinna być codziennie w szkole. Zapytał, kto może interweniować w tej
sprawie?
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Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że porozumienie między dyrektorami szkół a
realizatorem zadania wynika z możliwości realizatora.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, że we wszystkich szkołach realizatorem tego
zadania jest Vademecum. Zapytała, czy dyrektor szkoły powinien w tej sprawie interweniować?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest to kontrakt zawierany z NFZ.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że należy porozmawiać z tym, kto ten kontrakt
realizuje.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że jest potrzeba, aby pielęgniarka była w szkołach
częściej.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że jest to absurd, aby pielęgniarka była w szkole tylko przez
dwa, czy trzy dni. Zapytał, kto w pozostałe dni udzieli pierwszej pomocy?
Radny Piotr Radowski powiedział, że pierwszej pomocy powinien udzielić nauczyciel, a następnie
należy dzwonić po pogotowie ratunkowe.
Radna Honorata Freus zwróciła uwagę, na obowiązek pójścia sześciolatków do szkoły i w związku
z tym uważała, że dobrze byłoby, gdyby w takiej szkole była pielęgniarka.
Przewodnicząca Bożena Żurek złożyła wniosek, aby na następne posiedzenie został zaproszony
przedstawiciel Vademecum. Zarządziła głosowanie: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) wyraziła zgodę
na zaproszenie na następne posiedzenie komisji przedstawiciela Vademecum.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją dotyczącą korzystania z zajęć na pływalni, profilaktycznej opieki
zdrowotnej, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej (zał. nr 15).
Radny Robert Duda odnośnie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej powiedział, że jest ona
prowadzona tylko w jednej szkole. Zaznaczył, że w pozostałych szkołach nie ma pieniędzy na
prowadzenie takich zajęć. Podkreślił, że przepisy prawa stanowią, że to dyrektorzy szkół decydują
o zakresie zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Uważał, że przedstawiciele organu prowadzącego szkoły
powinni nakłonić dyrektorów szkół, aby prowadzili zajęcia z gimnastyki.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że zajęcia z gimnastyki korekcyjno –
kompensacyjnej mogą być prowadzone w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. Zwrócił uwagę,
że to nie oni znają potrzeby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w zakresie realizacji
zajęć z tej gimnastyki. Zaznaczył, że takie potrzeby powinny być rozpoznane przez nauczycieli,
którzy następnie powinni przekazać tą informację dyrektorom szkół. Podkreślił, że to dyrektorzy
szkół mają pełne możliwości w ramach obowiązujących przepisów prawa planować takie zajęcia.
Dodał, że do tej pory takie zajęcia odbywały się w SP nr 5 oraz SP nr 2. Powiedział, jeżeli zostanie
to zgłoszone do arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny i będzie się mieściło w ramach
obowiązujących przepisach prawa wówczas nie ma przeszkód, aby takie plany zatwierdzić.
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Radny Robert Duda powiedział, że w niektórych szkołach jest specjalista, ale brak jest godzin na
tego typu zajęcia.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że przekaże tę informację oraz wskażą
dyrektorom obowiązujące przepisy prawa na najbliższym spotkaniu.
Radny Piotr Radowski poprosił, aby podczas przekazywania tych informacji powiedzieć, że
komisja zwróciła uwagę na te sprawy.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odczytał stanowisko z Ministerstwa Edukacji Narodowej
i wyjaśnienia Sekretarza Stanu.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że również brakuje godzin na zajęcia pozalekcyjne, takie jak
SKS, kółko teatralne czy informacyjne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że kiedy proponowano dyrektorom wprowadzenie
3 godzin j.s.t., wówczas dyrektorzy odpowiedzieli, że nie ma takiej możliwości.
Przewodnicząca Bożena Żurek podkreśliła, że nie ma takiej możliwości ponieważ zajęcia z godzin
j.s.t. mogą być przeznaczone na zajęcia, które dotyczą egzaminacyjnych przedmiotów i nie mogą
być przeznaczane na zajęcia pozalekcyjne.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że dyrektorzy mający godziny j.s.t., dysponują
swoimi godzinami. Podkreślił, że przepisy prawa stanowią, że godziny do dyspozycji dyrektora
mogą być przeznaczone na zwiększenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo na zajęcia
realizujące potrzeby i zainteresowania ucznia.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy od września będą wprowadzone dwie, czy jedna
godzina j.s.t.?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że będą wprowadzone dwie godziny j.s.t. w
klasach 4 – 6 i jedna godzina j.s.t. w klasach 1 – 3.
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła, aby ta informacja została przekazana dyrektorom.
Radny Robert Duda stwierdził, że dyrektorzy nie bardzo orientują się w tej kwestii.
Radny Marek Mikuś zapytał, kto ma sprawdzić, czy dla danego dziecka wymagane jest
prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej?
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że na prośbę dyrektora szkoły przychodził ortopeda
i badał dzieci.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uznał, że jest to kwestia nauczycieli prowadzących zajęcia
wychowania fizycznego. Uważał, że dobre zajęcia ogólnorozwojowe powodują, że nie stwierdza się
tylu urazów u dzieci.
Radny Robert Duda powiedział, że niektóre urazy kręgosłupa eliminują ucznia z wykonywania
niektórych ćwiczeń.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że brak bazy sportowej i zajęć w klasach 1 – 3
prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego przyczynia się do powstania tego typu
problemów.
Radna Honorata Freus uznała, że należy dążyć do tego, aby baza sportowa powstała w Wieluniu
i się rozwijała. Podkreśliła, że w SP nr 4 dzieci ćwiczą na korytarzu i dobrze byłoby, aby mieli tak
ładną salę gimnastyczną jaką ma SP w Bieniądzicach.
Radny Wojciech Psuja nie zgodził się z radną Freus w kwestii ładnej sali gimnastycznej w SP
w Bieniądzicach.
Radny Piotr Radowski stwierdził, że radna Freus ma rację. Przyznał, że sala gimnastyczna w SP
w Bieniądzicach ma salę, choć nie jest ona pełnych wymiarów, ale są w gminie szkoły wiejskie,
które nie mają w ogóle sali gimnastycznej. Zaznaczył, że hol szkoły służy jako sala do ćwiczeń.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że w SP nr 2 jest tylko jedna sala gimnastyczna.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy w szkołach w każdym roku przeprowadzane jest badanie wad
postawy i jakie są tego efekty?
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w szkole nie ma takiego obowiązku.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że przyjeżdża w danym roku lekarz z Vademecum i bada jeden
rocznik uczniów. Zaznaczył, że dla dzieci z wadami postawy bardzo pomocne są zajęcia na
pływalni.
Radna Honorata Freus powiedziała, że odbywają się takie zajęcia.
Radny Wojciech Psuja zapytał, dlaczego niektóre dzieci płacą za basen, a inne nie?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że zależy to od tego, czy nauka pływania jest
wpisana do programu nauczania. Jeśli tak, to uczeń nie powinien płacić za zajęcia na pływalni.
Zaznaczył, że w klasach młodszych nauka pływania nie jest wpisana do programu nauczania i
wówczas za zgodą rodziców takie zajęcia odbywają się i są płatne. Poinformował, że bezpłatna
nauka pływania realizowana jest w ramach programu „Umiem pływać”.
Radny Piotr Radowski powiedział, że kilka lat temu w drodze zamówienia publicznego gmina
ogłosiła przetarg na badanie wad postawy wśród dzieci i młodzieży. Przypomniał, że doktor Kaczka
z własnej inicjatywy zorganizował takie badania dla dzieci w SP w Gaszynie. Stwierdził, że w
przyszłym roku szkolnym na terenie gminy powinno się zrealizować program badania wad postawy
wśród dzieci i młodzieży. Uznał, że najlepszym okresem na wykonanie tego typu badań jest okres
przedszkolny.
Radny Wojciech Psuja stwierdził, że w ramach współpracy Vademecum mogłoby zorganizować
takie działanie.
Radny Piotr Radowski powiedział, iż chciałby, aby dokładnie wykonano takie badania, a realną
ceną ich wykonania byłaby kwota 20-30 zł.
Radna Honorata Freus zaproponowała, aby badania przeprowadzić w roku szkolnym 2015/2016
w miesiącu wrześniu albo październiku i rozpocząć je od dzieci w wieku przedszkolnym.
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Radny Piotr Radowski złożył wniosek, aby przyszłym roku szkolnym na terenie gminy
zrealizowano program badania wad postawy wśród dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 4 -16
lat.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem wniosku radnego
Radowskiego, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
wniosek radnego Radowskiego.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjów mogą korzystać z
basenu za darmo?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że na tą chwilę jest mu trudno odpowiedzieć
na to pytanie.
Radny Robert Duda powiedział, że wiąże się to z organizacją szkoły.
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła, by to sprawdzić i wyjaśnić.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, jeżeli plan finansowy szkoły będzie większy o
kilkadziesiąt tysięcy, wówczas nie będzie żadnego problemu. Zaznaczył, że niezależnie od tego czy
uczniowie odpłatnie czy nieodpłatnie korzystają z basenu to i tak jest obciążany budżet szkoły.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w planie finansowym szkoły uwzględnia się
pieniądze na zajęcia na basenie.
Radny Robert Duda zaznaczył, że w klasie pierwszej gimnazjum zajęcia na basenie traktowane są
jak nauka pływania.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy można przenieś środki, jeżeli któraś ze szkół nie
korzysta z prowadzania zajęć na pływalni?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie.
Radny Robert Duda w związku z tym, że dyrektorzy nie przewidują prowadzenia zajęć w okresie
wakacji, zapytał, czy byłaby możliwość, aby zawierać z nauczycielami umowy zlecenie na
prowadzenie takich zajęć?
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w okresie wakacji nie są prowadzone zajęcia
ponieważ nie ma na to środków.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o projektach organizacyjnych szkół na rok szkolny 2015/2016.
Zasięgnięcie opinii na temat zmianowości nauczania, liczebności klas, obwodów szkolnych oraz
zatrudnienia nauczycieli (zał. nr 16).
Radny Wojciech Psuja zapytał, jak jest przeliczana ilość etatów na świetlicy, czy zależy to od ilości
dojeżdżających dzieci? Powiedział, że w Bieniądzicach nie ma świetlicy, a niektóre dzieci
dojeżdżają do szkoły.
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Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że od kilku lat starają się zobiektywizować
koszty poszczególnych szkół poprzez ustalenie pewnych zasad. Powiedział, że w szkołach, do
których dojeżdżają dzieci taką kwestię ustala się indywidualnie z dyrektorami szkół.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy gmina walczyła o to, aby Staw włączyć do obwodu
wieluńskiego?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.
Radny Wojciech Psuja przypomniał o Biegu Pokoju i Pojednania. Uważał, że podczas tego
wydarzenia można byłoby zorganizować punkt, gdzie badano by wady postawy.
Radny Piotr Radowski nie podzielił zdania radnego Psui, ponieważ podczas takich badań
wymagane są odpowiednie warunki. Dodał, że takie badania powinny się odbyć na terenie placówek
oświatowych.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy dzieci dojeżdżające do SP w Rudzie z Wielunia mają
płacone za bilet?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski nie był w stanie odpowiedzieć na ten moment.
Przewodnicząca Bożena Żurek zastanawiała się jak zachęcić dzieci, do zapisywania się do szkoły
w Rudzie.
Radna Honorata Freus uważała, że to szkoła w Rudzie sama powinna wyjść z taką inicjatywą
i zachęcić rodziców, aby posyłali swoje dzieci do tej szkoły.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że darmowy dowóz do szkoły w Rudzie zachęciłby większą
liczbę uczniów do kontynuowania nauki w tej szkole.
Radny Robert Duda powiedział, że słusznie zauważyła przewodnicząca, ponieważ odciążona
zostałaby SP nr 2.
Radna Honorata Freus powiedziała, że wolą rodzica jest posyłanie dziecka do danej szkoły.
Radny Piotr Radowski zaznaczył, że dyrektor ani nauczyciel szkoły nie są w stanie spowodować,
że rodzic zdecyduje się na posyłanie dziecka do danej szkoły. Stwierdził, że częściej rodzice wolą
posłać dzieci do mniejszych szkół ze względu na mniejsza liczbę dzieci w klasach oraz, że dzieci
silnej rozwinięte emocjonalnie uczęszczają do większych szkół.
Radna Honorata Freus powiedziała, że duże znaczenie ma pierwszy kontakt nauczyciela
z dzieckiem rozpoczynającym naukę.
Radny Franciszek Dydyna uznał, że administracyjne
z przepełnionych szkół do takich, w których brakuje uczniów.

powinno

się skierować

dzieci

Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że administracyjna możliwość oddziaływania
na zapisywanie dzieci do szkół polega tylko i wyłącznie na zmianie obwodów. Wyjaśnił, że jest to
działanie pozorne, dlatego że rodzice podają inne miejsce zamieszkania, albo przemeldowują swoje
dzieci.
12

Radny Franciszek Dydyna uważał, że obwód powinno się dostosować tak, aby szkołę dopełnić.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że każdy dyrektor ma inne oddziaływanie. Uważała,
że należy pomóc, aby do szkoły w Rudzie uczęszczało więcej dzieci.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 8
Zaopiniowanie pisma Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji
i Statutowo – Regulaminowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu (zał. nr 17).
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała o piśmie wiceprzewodniczącego i powiedziała, że
adresat pisma proponuje, aby zgromadzone środki przeznaczyć stowarzyszeniu „Tacy Sami”.
Radny Piotr Radowski uważał, że z komisji powinna wyjść inicjatywna zorganizowania gminnej
drużyny.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, ze mecz będzie rozegrany o godzinie 18:00 na
Podwalu. Poinformowała, że radny Psuja skompletuje drużynę.
Radny Wojciech Psuja zapytał, kto z członków komisji jest chętny do rozegrania meczu?
Zgłosił się radny: Robert Duda, Grzegorz Kucharski, Wojciech Psuja, Honorata Freus.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że w biurze promocji zapyta o koszulki z logo gminy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że będzie to mecz charytatywny dlatego będzie musiała
być osoba, która będzie zbierała pieniądze oraz zastanawiała się nad udziałem czirliderek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 9
Sprawy różne. Korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała o odpowiedziach na wnioski komisji. Zapytała, czy
będzie przygotowany projekt uchwały w sprawie zasad dotyczących przydzielania stypendiów za
wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla dzieci spoza Gminy Wieluń.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że przepisy prawa uległy zmianie i nie
można podjąć uchwały tylko o stypendiach. Zaznaczył, że należy przyjąć uchwałę w sprawie
programów o charakterze stypendialnym.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że jest negatywna odpowiedź burmistrza na wniosek
komisji w sprawie zmniejszenia pensum godziny dla dyrektorów szkół oraz regulaminu
wynagradzania i dodatków.
Radny Robert Duda przypomniał, że dyskusja dotyczyła tego, aby straty z tytułu wypłaty dodatków
były objęte w ramach puli przeznaczonej na dodatek wyrównawczy.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski zwrócił uwagę na wysokość dochodów gminy w tym roku.
Dodał, że zbilansowanie jednorazowego dodatku uzupełniającego wymagałoby podwojenia
środków. Zaznaczył, że koszty funkcjonowania szkół w obecnym roku będą wyższe ze względu na
to, że sześciolatkowie rozpoczęli naukę w szkołach.
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Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że radni są usatysfakcjonowani taką odpowiedzią.
Poinformowała, że burmistrz nie przychylił się do wniosku komisji ws. przeniesienia miasteczka
ruchu drogowego.
Radny Robert Duda zgodził się ze stwierdzeniem, że w budżecie gminy nie przewidziano kwoty
pieniędzy na ten cel. Złożył wniosek, aby w podziale nadwyżki przewidziano kwotę na ten cel.
Podkreślił, że w okresie wakacyjnym szkoła będzie zamknięta. Uznał, że rodzicie chcieliby, aby ich
dzieci w okresie wakacji trenowały na takim miasteczku ruchu drogowego. Uważał, że bardziej
celowym i zasadnym byłoby, gdyby miasteczko ruchu drogowego było dostępne dla wszystkich.
Radna Honorata Freus zapytała, czy w okresie wakacyjnym boisko przy Gimnazjum nr 1 jest
zamknięte?
Radny Robert Duda powiedział, że mówiono już o tym.
Radna Honorata Freus powiedziała, że jest tym faktem zaskoczona. Dodała, że w SP
w Bieniądzicach dzieci mogą korzystać z placu zabaw, a w SP nr 5 z boiska. Nie rozumiała,
dlaczego w Gimnazjum nr 1 takiej możliwości nie ma.
Radny Robert Duda zapytał, co w tej sytuacji radna Freus proponuje?
Radna Honorata Freus powiedziała, że powinno być otwarte boisko.
Radny Robert Duda zapytał, a kto będzie to nadzorował?
Radna Honorata Freus zapytał, kto nadzoruje w Bieniądzicach i w SP nr 5?
Radny Wojciech Psuja powiedział, że dzieci wchodzą na własne ryzyko. Zaznaczył, że
w Bieniądzicach przy szkole mieszkają rodzice i mają nadzór nad bawiącymi się pociechami.
Radny Kazimierz Leś stwierdził, że należy wstrzymać się z przeniesieniem miasteczka ruchu
drogowego, oraz że takie środki nie znajdą się w podziale nadwyżki.
Radny Robert Duda powiedział, że z tego co wie w podziale nadwyżki będzie wprowadzona
inwestycja, która kiedyś była zdjęta. Dotyczy ona budowy bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni i
rzutni. Uważał, że przy okazji tego można byłoby zająć się przeniesieniem miasteczka.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy wszystko musi być zrobione dla jednej szkoły?
Radna Honorata Freus uważała, że przeniesienie miasteczka kosztuje bardzo dużo.
Radny Franciszek Dydyna zapytał, czy obowiązkiem jest posiadanie takiego miasteczka?
Zastanawiał się, czy do tego typu nauki nie wystarczyłyby ustawione pachołków i znaków.
Stwierdził, że mogłoby mieć to charakter ruchomy.
Radny Kazimierz Leś uznał, że byłoby to rozkradzione.
Radny Piotr Radowski powiedział, że kiedy budowano miasteczko ruchu drogowego w Gimnazjum
nr 1, traktowano to jako wielkie wydarzenie. Uznał, że chodzi o to, by wygospodarować miejsce na
bieżnie i pozostałe obiekty sportowe.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, co byłoby na miejscu miasteczka?
Radny Robert Duda powiedział, że kilka lat temu egzamin na kartę motorowerową odbywał się w
gimnazjum, a dziś nikt nie zdaje takiego egzaminu w szkołach i takie miasteczko jest zbędne.
Radny Piotr Radowski powiedział, że jeżeli w podziale nadwyżki będą przewidziane środki na
bieżnię i wykonanie pozostałych obiektów sportowych, wówczas będzie można to zrealizować w
jednym zamówieniu.
Radny Robert Duda powiedział, że w miejscu miasteczka byłby teren zielony albo poszerzono by
parking.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w takim wypadku dzieci nie będą korzystały z tego
miejsca.
Radny Piotr Radowski zaproponował, aby poczekać do propozycji podziału nadwyżki.
Radny Grzegorz Kucharski zgodził się z radnym Dydyną. Uznał, że błędem było składanie przez
radnego Dudę wniosku o przeniesienie miasteczka ruchu drogowego, mógł złożyć wniosek o jego
likwidację.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że należy mieć odpowiedź na pytanie, czy dzieci mogą
zdawać egzamin w dowolnym miejscu, a nie na miasteczku ruchu drogowego?
Radny Piotr Radowski powiedział, że taki wniosek jaki składa radny Duda może złożyć każdy,
jednak należy poczekać na to, co zaproponuje burmistrz w podziale nadwyżki.
Radny Robert Duda stwierdził, że jeżeli nie będzie złożony ten wniosek, to burmistrz nie weźmie
go pod uwagę.
Radny Piotr Radowski przypomniał, że oprócz wniosku radnego Dudy są wnioski, które były
składane do budżetu na rok 2015.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że komisja powinna mieć świadomość, że
szacowany brak na wynagrodzenia wynosił ok. 2 mln zł.
Radny Robert Duda zaznaczył, że jest na to idealny moment, ponieważ zbliża się okres wakacji
i można byłoby tak zagospodarować teren po miasteczku, aby służył dzieciom. Złożył wniosek
o przeniesienie środków z nadwyżki budżetowej na przeniesienie miasteczka ruchu drogowego.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. wniosku, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Radny Piotr Radowski zapytał, czy ma być to przeniesienie czy likwidacja miasteczka? Powiedział,
że jeżeli ma być przeniesiony, to w które miejsce?
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, a co ze zdawaniem egzaminu na kartę rowerową?
Radny Robert Duda zmienił swój wniosek i powiedział, że wnosi o likwidację miasteczka ruchu
drogowego w Gimnazjum nr 1. Dodał, że można zastanowić się, gdzie ewentualnie w innym miejscu
takie miasteczko mogłoby powstać.
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Radny Piotr Radowski uznał, że nie ma sensu likwidować miasteczka, na które niegdyś wydano
pieniądze i myśleć nad tym, aby wybudować nowe w innym miejscu. Powiedział, że jest przeciwny
takiemu działaniu. Zapytał, dlaczego nie można w dalszym ciągu wykorzystywać do nauki obecnego
miasteczka ruchu drogowego?
Radny Franciszek Dydyna podkreślił, że należy wstrzymać się z taką decyzją i poczekać na
propozycje burmistrza odnośnie podziału środków z nadwyżki.
Radny Piotr Radowski uważał, że nie może być robione wszystko naraz.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy miałby być wykonany całkowity demontaż miasteczka
i wykonany trawnik?
Radny Robert Duda odpowiedział, że na boisku do piłki plażowej parkują samochody, a kostka
mogłaby być wykorzystana do tego, aby utwardzić parking. Wycofał swój wniosek.
Radna Honorata Freus złożyła wniosek, aby z nadwyżki budżetowej wykonano projekt budowy
sali gimnastycznej przy SP nr 5 i Gimnazjum nr 3.
Radny Franciszek Dydyna powiedział, że radna może złożyć w tej sprawie pisemny wniosek do
burmistrza.
Radna Honorata Freus wycofała wniosek. Odnośnie WDK, zapytała, czy komisja rozlicza obecną
władzę WDK, czy poprzednią? Uważała, że należy dążyć do otwarcia kina i nie poruszać
dodatkowych rzeczy. Stwierdziła, że za szybko podniosła ręka podczas głosowania ws.
sprawozdania finansowego WDK. Powiedziała, że są odpowiednie instytucje, które powinny zająć
się sprawą kina.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 10
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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