PROTOKÓŁ nr 8/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 15 czerwca 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. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
2. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
3. Pani Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu
4. Pan Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
5. Pani Sylwia Kniazińska – Zastępca Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
6. Pani Agnieszka Kościarz – Księgowa jednostek kultury
7. Pani Wiesława Warych – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Spotkanie z lekarzem pediatrą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VADEMECUM”
w sprawie wyjaśnienia zasad zatrudniania pielęgniarek szkolnych i badań wad postawy.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2014 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/47/15 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2015-2022.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za okres od
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:
1) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu;
2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu;
3) Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/335/09 w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wieluń dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń.
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9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół
podstawowych i gimnazjów, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz
terminu i sposobu rozliczania dotacji.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/109/11 w sprawie nadania statutu
Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/554/10 Rady Miejskiej
w Wieluniu w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń.
12. Zapoznanie się z informacją o organizacji roku szkolnego 2015/2016.
13. Zapoznanie się z informacją dotyczącą procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieluń w roku 2014.
14. Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2014 r., dla których organem
prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń.
15. Zapoznanie się z informacją nt. pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń.
16. Zapoznanie się z informacją o ofercie placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych na
okres wakacji.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej rady Seniorów w Wieluniu
oraz nadania jej statutu.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu.
19. Przyjęcie deklaracji Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie osiedlenia rodziny z Ukrainy na
terenie Gminy Wieluń.
20. Sprawy różne, korespondencja.
21. 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 zapytała, czy ktoś wnosi uwagi do zaprezentowanego porządku
obrad? Wniosła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniora
w Wieluniu oraz nadania jej statutu. Zaproponowała, aby był to punkt 17 porządku obrad.
Radny Robert Duda zaproponował, aby do porządku obrad został wprowadzony punkt:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, by był to punkt 18 porządku obrad. Zarządziła
głosowanie: kto jest za wprowadzeniem zmian do porządku obrad w proponowanym zapisie?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła zmiany
w porządku obrad.
Punkt 3
Spotkanie z lekarzem pediatrą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VADEMECUM”
w sprawie wyjaśnienia zasad zatrudniania pielęgniarek szkolnych i badań wad postawy.
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Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że doktor Perczyńska nie mogła wziąć udziału
w posiedzeniu. Powiedziała, że doktor Perczyńska zwróciła uwagę na zasadność badań wad
postawy. Dodała, że doktor ma doświadczenie w realizacji tych badań.
Radna Honorata Freus powiedziała, że dzieci są badane w szkołach. Nie wiedziała, co wniosłyby
dodatkowo przeprowadzone badania.
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła, aby ten punkt został przeniesiony na następne spotkanie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za 2014
rok (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek odnośnie punktu 3 uzasadnienia zapytała, czym to jest
podyktowane?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że była opracowana dokumentacja oraz
kosztorys prac. Dodała, że jest potrzebne pełne zabezpieczenie w budżecie, aby można było ogłosić
przetarg.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy był przetarg?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nie.
Przewodnicząca Bożena Żurek odnośnie zwrotu dotacji na mury obronne, powiedziała, że ma to
być wyjaśnione na sesji. W nawiązaniu do punktu 4 poprosiła o przybliżenie kwestii kwoty odsetek
od wydatków uznanych za niekwalifikowane.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że otrzymana dotacja dotyczy roku 2010, 2011,
2012 i wiąże się z odsetkami od tamtego momentu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, którego przedszkola dotyczy punkt 3?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że wszystkich przedszkoli.
Przewodnicząca Bożena Żurek odnośnie zwiększenia środków niewykorzystanych w 2014 r.
zapytała, czy będą wykorzystane do 30 czerwca br.?
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława Warych
wyjaśniła, że są to środki z projektu, który jest prowadzony od 2008 roku. Dodała, że co roku
otrzymują nowe środki na projekt. Wytłumaczyła, że środki zostały przeniesione na ten rok.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jakie jest boisko przy szkole w Masłowicach?
Radny Wojciech Psuja odpowiedział, że jest to LZS.
Radny Robert Duda zapytał, jaką kwotę przeznacza się na remont kaplicy kościoła?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że 50 000 zł.
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Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę na błędy drukarskie. Powiedział, że inne kwoty
przedstawiono w uzasadnieniu, a inne w tabeli.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zapewniała, że nie ma błędów. Wyjaśniła, że załącznik nr 1
przedstawia dochody, załącznik nr 2 przedstawia wydatki, które obejmują wydatki bieżące
i majątkowe, a załącznik nr 3 przedstawia tylko wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne.
Wytłumaczyła, że uzasadnienie opisuje każdą pozycję, która jest wprowadzana.
Radny Piotr Radowski odnośnie zwrotu dotacji wraz z odsetkami, które gmina musi zapłacić
zapytał, dlaczego tak się stało, że Urząd Marszałkowski po kilku latach występuje o zwrot?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że liderem całego projektu było Starostwo
Powiatowe, a otrzymane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego również trafiały na konto Starostwa
Powiatowego. Odnośnie umów dotyczących baszty „Męczarni” powiedziała, że część zwrotu wiąże
się z zadaniami, które bezpośrednio dotyczyły wykonawcy, a przetarg przeprowadzało Starostwo
Powiatowe. Zaznaczyła, że przepływy dotacji nie miały bezpośredniego miejsca w naszym budżecie.
Dodała, że gmina dopłacała tylko 25% do Starostwa Powiatowego i był to udział własny.
Radny Piotr Radowski zapytał, kto otrzymał dotację?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że Starostwo Powiatowe.
Radny Piotr Radowski zapytał, dlaczego gmina musi zwrócić pieniądze?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, dlatego, że dotyczyło to zadań gminy.
Dodała, że więcej informacji powinno udzielić Starostwo Powiatowe oraz Wydział Inwestycji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy będą obecni na sesji i odpowiedzą na pytania
radnych?
Radny Robert Duda uznał, że będzie obecny Sławomir Kaftan, który jest Skarbnikiem Powiatu.
Radny Piotr Radowski powiedział, że któryś z wydziałów urzędu oraz merytoryczny pracownik
urzędu uczestniczył w procesie realizacji tego zadania. Uważał, że Urząd Miejski skrupulatnie
sprawdził cała sprawę. Uznał, że należy dowiedzieć się jaka jest przyczyna tego, że po kilku latach
należy zwrócić otrzymane środki. Zaznaczył, że należy dogłębnie zbadać, dlaczego należy zwrócić
tę kwotę oraz ok. 100 000 zł odsetek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za podjęciem ww. uchwały, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
30/8/15 stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/47/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wieluń na lata 2015-2022 (zał. nr 4).
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Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w WPF nie napisano nic o bazie sportowej.
Zapytała, czy będzie to uwzględnione w trakcie oraz, czy WPF dotyczy spraw, które są w niej
zawarte czy powinna dotyczyć całości?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że WPF związana jest z budżetem.
Wyjaśniła, że jeżeli są jakieś zadania, czy umowy wynikające z przeprowadzonych przetargów, na
okres wykraczający poza rok budżetowy, wówczas takie zadanie jest ujmowane w WPF. Dodała, że
WPF przedstawia całą sytuację finansową gminy.
Przewodnicząca Bożena Żurek podkreśliła, że WPF jest aż do 2022 r.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że umowy zawarte przez gminę na pożyczki
i kredyty są do roku 2022. Wytłumaczyła, że WPF musi sięgać do tego roku, do którego są
zobowiązania.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że WPF dotyczy zobowiązań, a nie tego co gmina ma
w planach.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że tak.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za podjęciem ww. uchwały, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
31/8/15 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za okres od
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:
1) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu (zał. nr 6);
2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (zał. nr 8);
3) Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu (zał. nr 10).
Ad. 1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych 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 podjęciem 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 32/8/15 stanowi zał. nr 7 do
protokołu.
Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za okres
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Uwag nie stwierdzono.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za podjęciem 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 33/8/15 stanowi zał. nr 9 do
protokołu.
Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za okres
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
Radny Robert Duda przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu wszyscy członkowie wstrzymali
się od wydania pozytywnej opinii w sprawie sprawozdania finansowego WDK. Powiedział, że dużo
kontrowersji przyniósł zakup ekspresu do kawy. Uważał, że sprawozdanie zostało dobrze
sporządzone pod względem merytorycznym. Złożył wniosek, aby pozytywnie zaopiniować
sprawozdanie z uwagą o niezasadności niektórych wydatków.
Radna Honorata Freus uważała, że należy wyszczególnić o jakie wydatki chodzi.
Radny Robert Duda sprostował swój wniosek: komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
finansowe WDK z zastrzeżeniem wydatkowania kwot na zakup ekspresu do kawy oraz delegacje.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem radnego Dudy, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
wniosek radnego Dudy. Opinia komisji nr 34/8/15 stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/335/09 w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wieluń dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
(zał. nr 12).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że regulamin zmieni się w kwestii dodatków za
wychowawstwo. Przypomniała, że dodatek za wychowawstwo w przedszkolu w poprzedniej
uchwale wynosił 67, 93 zł brutto, a po zmianie wynosiłby 108, 70 zł brutto, szkole podstawowej
74,73 zł brutto po zmianie 135, 87 zł brutto, w gimnazjum 88, 32 zł brutto po zmianie 163, 02 zł
brutto. Dodała, że dodatek dla opiekuna staży podwyższono do 4%. Zastanawiała się, czy jest to
zasadne oraz czy kilku członków komisji mogłoby brać udział przy przygotowywaniu projektów
uchwał w kwestii oświaty.
Radny Grzegorz Kucharski przypomniał, że wniosek komisji w tej sprawie dotyczył całkiem
innych procentów i kwot. Zastanawiał się, czy w uzasadnieniu można zapisać, że zmiana uchwały
jest konsekwencją realizacji wniosku komisji skoro wniosek komisji był inaczej sformułowany.
Zwrócił uwagę, że wniosek komisji o zwiększenie kwot dodatków z tytułu wychowawstwa
wypłacanych z budżetu gminy w ramach tzw. wydatku uzupełniającego miał się zawierać w ramach
tych pieniędzy. Zapytał:
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1) czy kwota 172 000 zł jest kwotą dodatkową, czy jest ona w ramach dodatku uzupełniającego?
2) z którymi związkami zawodowymi był ustalany projekt uchwały?
3) czy informacja o przygotowywanym projekcie uchwały docierała do dyrektorów szkół?
Radny Robert Duda zapytał, gdzie w budżecie są przeznaczone środki na wypłatę dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nie są w pełni zabezpieczone środki na
oświatę.
Radny Robert Duda uważał, że należy precyzyjnie przekazać informację w uzasadnieniu, że kwota
172 000 zł zmniejszy kwotę środków przeznaczonych na wypłatę wydatków i nie spowoduje
obciążenia budżetu.
Radny Marek Mikuś odnośnie dyskusji na poprzednich posiedzeniach uważał, że zmiany dotyczą
poruszania się w obrębie tej samej kwoty.
Radny Piotr Radowski zauważył, że każdy inaczej interpretuje to, co usłyszy. Zaznaczył, że
dyrektorzy ZOPOW informowali, że na dzień dzisiejszy nie są wstanie ocenić jaki będzie całkowity
koszt funkcjonowania oświaty. Podkreślił, że w budżecie nie ma pełnego zabezpieczenia na oświatę.
Powiedział, że wniosek komisji został w znacznym stopniu zrealizowany. Dodał, że propozycja
burmistrza jest racjonalna i wyważona. Wyjaśnił, że w każdym czasie można dokonać zmiany
podjętej uchwały.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu bardzo długo
rozmawiano w tej sprawie. Wyjaśnił, że ustalenie wysokości jednorazowego dodatku
uzupełniającego jest możliwe dopiero po zakończonym roku budżetowym, kiedy to można obliczyć
średnie wynagrodzenie nauczycieli. Zwrócił uwagę, że za realizację budżetu odpowiedzialny jest
burmistrz, który podejmuje decyzje, co do możliwości sfinansowania określonej propozycji. Dodał,
że burmistrz po przeprowadzonej analizie całości budżetu uznał, że te podwyżki będzie w stanie do
końca roku finansować. Powiedział, że w jakieś części wniosek został zrealizowany.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy jest możliwe doprecyzowanie treści uzasadnienia?
Poprosił, by została udzielona odpowiedź na pytanie radnego Dudy.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że jest to zwiększenie kosztów po stronie
oświaty.
Radny Robert Duda powiedział, że jest usatysfakcjonowany faktem, że ta komisja zwróciła uwagę
na ten problem.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowanie
projektu uchwały w ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
35/8/15 stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Punkt 8

7

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń (zał. nr 14).
Radny Robert Duda uważał, że niesprawiedliwym jest, że programy nie obejmują dzieci, które
uczęszczają do wieluńskich szkół, a są z innych gmin.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski zaznaczył, że musi dostosować się do obowiązujących
przepisów.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy podjęcie ww. uchwały spowoduje, że nie będzie
obowiązywała uchwała z 28.10.2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieluń?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że podjęcie tej uchwały nie spowoduje, że
wcześniej podjęte uchwały przestaną obowiązywać. Zaznaczył, że w treści uzasadnienia jest
zapisane, że projekt uchwały jest konsekwencją wniosku komisji. Dodał, że po podjęciu tej uchwały
przygotowany będzie projekt uchwały w sprawie zasad przyznania stypendium.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy do tej uchwały będzie przygotowana jeszcze jedna
uchwała, uszczegóławiająca?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że tak.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowanie
projektu uchwały w ww. sprawie, 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 36/8/15 stanowi zał. nr 15 do
protokołu.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół
podstawowych i gimnazjów, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz
terminu i sposobu rozliczania dotacji (zał. nr 16).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy projekt uchwały został przygotowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że projekt uchwały był konsultowany
z przedstawicielami RIO.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowanie
projektu uchwały w ww. sprawie, 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 37/8/15 stanowi zał. nr 17 do
protokołu.
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Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/109/11 w sprawie nadania statutu
Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu (zał. nr 18).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytał, czy w szkołach również będzie zatrudniana taka osoba?
Dyrektor Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że po wyrażeniu zgody przez burmistrza będzie taka
możliwość.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowanie
projektu uchwały w ww. sprawie, 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 38/8/15 stanowi zał. nr 19 do
protokołu.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/554/10 Rady Miejskiej w Wieluniu
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 20).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowanie
projektu uchwały w ww. sprawie, 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 39/8/15 stanowi zał. nr 21 do
protokołu.
Punkt 12
Zapoznanie się z informacją o organizacji roku szkolnego 2015/2016 (zał. nr 22).
Przewodnicząca Bożena Żurek odnośnie wzrostu oddziałów klas pierwszych w szkołach
podstawowych zapytała, w których szkołach przybyło oddziałów?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że kwestią jest ile oddziałów klas szóstych
wychodzi. Dodał, że chodzi o ogólny wzrost liczby oddziałów w szkołach.
Przewodnicząca Bożena Żurek w nawiązaniu do rozwiązania stosunku pracy z dwoma
nauczycielami, zapytała, czy jest możliwość dopełnienia etatu w innych gimnazjach?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że chodzi o nauczycieli z Gimnazjum nr 1,
gdzie nastąpiło zmniejszenie liczby oddziałów i w związku z tym powstała konieczność ograniczenia
wymiaru zatrudnienia. Podkreślił, że dwóch z dziewięciu nauczycieli nie zdecydowało się na
ograniczenie etatu i wyraziło zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z jednoczesnym przejściem na
emeryturę.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy aż 59 nauczycieli w Gminie Wieluń będzie pracowało
w niepełnym wymiarze?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że tak. Dodał, że przyczyną tego będzie
mniejszy niż w roku bieżącym jednorazowy dodatek uzupełniający.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała o ile wzrosło zatrudnienie i liczba nauczycieli, którzy
pracują w niepełnym wymiarze w stosunku do roku ubiegłego?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że na ten moment nie jest w stanie
odpowiedzieć.
Więcej uwag nie stwierdzono
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 13
Zapoznanie się z informacją dotyczącą procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wieluń w roku 2014 (zał. nr 23).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, który podjazd dla niepełnosprawnych ma być
dokończony?
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że chodzi o podjazd od strony ul. Kwiatowej.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że podjazd od strony ul. Kwiatowej jest wykostkowany
aż do ulicy i nie rozumie, dlaczego w informacji zapisano o konieczności dokończenia budowy
podjazdu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 14
Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2014 r., dla których organem
prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń (zał. nr 24).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy obowiązkiem WDK jest koordynowanie
i realizowanie badań populacyjno – przesiewowych?
Zastępca Dyrektora WDK w Wieluniu Sylwia Kniazińska odpowiedziała, że wynika to ze statutu,
a zajmuje się tym pani Zofia Spaleniak.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 15
Zapoznanie się z informacją nt. pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń (zał. nr 25).
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła o przekazanie powyższej informacji dyrektorem szkół
celem jej ogłoszenia.
Radna Honorata Freus zapytała, czy termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium może
być wydłużony do końca września?
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Kierownik MGOPS w Wieluniu Zdzisława Warych powiedziała, że jest to termin ustawowy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 16
Zapoznanie się z informacją o ofercie placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych na okres
wakacji (zał. nr 26).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy wyjazd dzieci do Muzeum w Ożarowie jest
bezpłatny?
Dyrektor MZW w Wieluniu Jan Książek odpowiedział, że każdy musi dojechać indywidulanie.
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła, aby informacja o projekcie „Lokomotywa” była
wcześniej podana do publicznej wiadomości. Zwróciła uwagę, że brakuje informacji o terminach
zajęć organizowanych w bibliotece i WDK.
Dyrektor MiGBP w Wieluniu Iwona Podeszwa powiedziała, że umawia się indywidualnie
z poszczególnymi grupami. Dodała, że taka informacja zostanie uzupełniona.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 17
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej
statutu (zał. nr 27).
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska wyraził
zadowolenie z faktu, że będzie podejmowana uchwała. Poprosił, aby pamiętać, że jest to jego pomysł
i mówił o nim w swoim programie wyborczym.
Radny Robert Duda powiedział, że na poprzedniej komisji radna Janina Zapłotna mówiła, że to
również jest jej pomysł.
Przewodnicząca Bożena Żurek przypomniała, że Klub Radnych Sport-Zdrowie-Edukacja złożył
pismo w sprawie utworzenia Rady Seniorów wraz z załączonym statutem.
Radna Honorata Freus powiedziała, że pomysł utworzenia tej rady był również omawiany
w WDK.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowanie
projektu uchwały w ww. sprawie, 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 41/8/15 stanowi zał. nr 28 do
protokołu.
Punkt 18
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu (zał. nr 29).
Radna Honorata Freus zapytała, kto był inicjatorem zmiany?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że grono pedagogiczne nie było inicjatorem zmiany
nazwy na szkołę z Oddziałami Sportowymi. Dodała, że szkoła nie ma żadnego oddziału sportowego.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, jeżeli zmiana nie rodzi żadnych konsekwencji, to należy
się do tego przychylić.
Radna Honorata Freus zapytała, co o zmianie sądzą dyrektorzy ZOPOW?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie czuje się zobowiązany do udzielenia
odpowiedzi.
Radny Piotr Radowski poinformował, że rada pedagogiczna po konsultacji z radą rodziców złożyła
wniosek w sprawie. Powiedział, że obserwując środowisko szkolne można było zauważyć że
zmiana, która została dokonana w tej szkole wynikała z działań organów statutowych. Zaznaczył, że
należy uszanować wolę ludu.
Radny Grzegorz Kucharski powtórzył, że jeżeli zmiana nie rodzi żadnych skutków prawnych, czy
finansowych, to należy uszanować taką decyzję.
Radny Piotr Radowski uznał, że rada pedagogiczna i dyrektor szkoły ma świadomość, że pewne
koszty będzie trzeba ponieść.
Radny Marek Mikuś stwierdził, że obecna nazwa szkoły jest dla niej przyszłościowa.
Radna Honorata Freus stwierdziła, że coś jest nie tak.
Radny Robert Duda uznał, że należy uszanować wolę nauczycieli, gdyż poprzednia zmiana była im
narzucona.
Radny Kazimierz Leś stwierdził, że poprzednia uchwała została podjęta w pewnym
niezrozumieniu.
Radny Robert Duda zapytał, czy szkoła, która chce prowadzić oddziały sportowe w nazwie musi
zawierać takie wyrażenie?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że w jego ocenie powinno być tego
odzwierciedlenie w nazwie szkoły.
Przewodnicząca Bożena Żurek zastanawiała się, czy w przyszłości, kiedy szkoła będzie chciała
prowadzić oddziały sportowe, będzie musiała zmienić nazwę szkoły.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie ma zakazu tworzenia oddziałów
sportowych, jeśli szkoła nie ma w nazwie „z Oddziałami Sportowymi”.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy można utworzyć zespół szkół, z dwóch oddzielnych szkół, jeśli
noszą w nazwie „z Oddziałami …..”
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Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że ustawa o systemie oświaty stanowi, że zespół
można powstać bez uzyskiwania opinii kuratora oświaty jeśli szkoły mają w nazwie „
z Oddziałami….”. Dodał, że szkoły, które w nazwie noszą „z Oddziałami……”, faktycznie mają
takie oddziały.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowanie
projektu uchwały w ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
40/8/15 stanowi zał. nr 30 do protokołu.
Punkt 19
Przyjęcie deklaracji Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie osiedlenia rodziny z Ukrainy na terenie
Gminy Wieluń (zał. nr 31).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy deklaracja jest zrozumiała i komisja wyraża w tej
sprawie zgodę?
Komisja przyjęła ww. deklarację. Opinia nr 42/8/15 stanowi zał. nr 32 do protokołu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że na sesję zostanie przedłożony projekt
uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu.
Punkt 20
Sprawy różne. Korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że wpłynęło pismo od nauczycieli języka
niemieckiego z wszystkich wieluńskich szkół (zał. nr 33), którzy zwracają się z prośbą
o przywrócenie nauczania w szkołach podstawowych języka niemieckiego. Zapytała, co w takiej
sytuacji można zrobić?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski trudno było mu odpowiedzieć jaka była przyczyna
rezygnacji nauczania języka niemieckiego w SP nr 5.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyjaśniła, że w klasach 1 – 3 można było prowadzić tylko język
angielski finansowany z pieniędzy ministerialnych, co spowodowało, że od klas pierwszych dzieci
były uczone tego języka, więc zasadnym była jego kontynuacja w kasach IV-VI. Zapytała, czy jest
możliwość wprowadzenia do nauczania drugiego języka obcego?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że jest taka możliwość. Dodał, że od
września w klasach 4 – 6 i gimnazjalnych można byłoby to zrobić w ramach przyznanych dwóch
godzin j.s.t.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy któryś z dyrektorów podjął taką decyzję?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie.
Radny Kazimierz Leś zapytał, ilu nauczycieli podpisało się pod prośbą?
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Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że 11. Zaznaczyła, że część germanistów
przekwalifikowuje się na anglistów.
Radna Honorata Freus powiedziała, że to dyrektorzy szkół zlikwidowali nauczanie tego języka
w szkołach. Uznała, że należy się rozeznać, czy jest taka potrzeba.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że zawsze był opór rodziców w nauczaniu języka
niemieckiego.
Radny Piotr Radowski wskazał, że pismo należy przekazać burmistrzowi, który jest organem
kompetentnym do rozstrzygania tego typu spraw.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy komisja pozytywnie opiniuje pismo?
Radny Piotr Radowski odpowiedział, że komisja nie ma danych ile dzieci byłoby zainteresowanych
nauką tego języka.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że poinformuje adresatów (zał. nr 34), że pismo
zostało przekazane burmistrzowi oraz, że komisja po uzyskaniu informacji o zapotrzebowaniu na
naukę tego języka podejmie stosowną decyzję. Zapytała, o spotkanie z okazji 25-lecia
samorządności?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że jest to spotkanie ze wszystkimi
radnymi od roku 1990. Dodała, że zaproszeni zostali wszyscy radni, emeryci, naczelnicy Urzędu
Miejskiego oraz Starostwo Powiatowe.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała o zaproszeniu na inaugurację roku Długosza i
zapytała, czy jest organizowany w tym celu wyjazd?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że nie.
Radny Robert Duda zapytał, czy został ustalony termin wręczenia medalu dla pana Olejnika oraz
Wlazłego?
Radny Piotr Radowski odpowiedział, że nie.
Radny Wojciech Psuja zapytał, kiedy będą wręczane sportowe nagrody Wielunia?
Radny Piotr Radowski odpowiedział, że na najbliższej sesji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 21
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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