PROTOKÓŁ nr 10/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 17 września 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.

Pan Robert Duda
Pan Franciszek Dydyna
Pani Honorata Freus
Pan Grzegorz Kucharski
Pan Kazimierz Leś
Pan Wojciech Psuja – zastępca
Pan Piotr Radowski
Pani Bożena Żurek – przewodnicząca

Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
9. Pan Marek Mikuś
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pani Joanna Skotnicka – Fiuk – Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
2. Pan Jacek Raszewski – Kierownik WOSiR
3. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu
4. Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu
5. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 9/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2015
roku.
5. Zaopiniowanie regulaminu szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości okresowych stypendiów sportowych i jednorazowych premii stypendialnych dla osób
fizycznych za osiągnięcia sportowe.
6. Zapoznanie się z informacją o Programie rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016-2020.
7. Zapoznanie się z informacją na temat osiągnięć i sukcesów edukacyjnych, artystycznych
i sportowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieluń,
za rok szkolny 2014/2015.
8. Sprawy różne, korespondencja.
9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
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Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała otwarcia posiedzenia witając serdecznie członków
komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdziła prawomocność obrad (na stan 9 członków,
obecnych 8).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, aby w punkcie 8 komisja zajęła się
zaopiniowaniem pisma z dnia 10.09.2015r. Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
Powiatowego w Wieluniu w sprawie wniosku o zaplanowanie środków finansowych na podwyżki
płac dla pracowników niepedagogicznych. Zarządziła głosowanie: kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
proponowaną zmianę do porządku obrad.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 9/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Uwag do protokołu nr 9/15 nie stwierdzono.
Głosowało 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła protokół nr 9/15.
Punkt 4
Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2015 roku
(zał. nr 2).
Radna Honorata Freus zapytała :
1) o wydatki na Radę Miejską i porównała je z ubiegłym rokiem. Stwierdziła, że mimo zmniejszenia
diet radnych nie widać zmniejszenia wydatków.
2) gdzie zostały wyszczególnione wydatki na Dni Wielunia?
3) gdzie zostały ujęte podróże służbowe Burmistrza Wielunia m.in. wyjazd do Stanów
Zjednoczonych?
4) które imprezy były objęte patronatem burmistrza?
5) o przygotowanie raportu na temat rozbudowy Kino-Teatru „Syrena”, kto zapoznał się już z tym
raportem? Czy można zapoznać się z tym raportem?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka udzieliła odpowiedzi:
1) kwota podana jest prawidłowa. Diety radnych wypłacane są na podstawie listy obecności. Różnica
może wynikać z nieobecności radnych. Jeżeli radny jest nieobecny dieta jest pomniejszana. Dlatego
mimo zmniejszenia są w podobnej wysokości wypłacane.
Radna Honorata Freus przypomniała, że w ubiegłej kadencji jeden radny nie przychodził ponad
rok.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka kontynuowała:
2) zadanie Dni Wielunia realizował Wieluński Dom Kultury, a z budżetu są to środki przekazywane
w formie dotacji. Taka informacja zostanie uzyskana z WDK i przekazana na kolejną sesje;
3) koszty wyjazdów krajowych i zagranicznych burmistrza i pracowników mieszczą się w kwocie 22
000 zł. Informacja ile kosztował sam wyjazd burmistrza do Stanów Zjednoczonych była już
podawana na sesji, ale może być powtórzona;
2

4) imprezy objęte patronatem burmistrza obsługiwane są przez Biuro Obsługi Burmistrza m.in. był
to piknik rodzinny;
5) skrócona wersja raportu i jego najważniejsze wnioski zostały załączone i były już przedstawiane
radnym na sesji podczas omawiania problemu Kino–Teatru „Syrena”.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 5
Zaopiniowanie regulaminu szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości
okresowych stypendiów sportowych i jednorazowych premii stypendialnych dla osób fizycznych za
osiągnięcia sportowe (zał. nr 3).
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła się do komisji o ocenę, czy taka uchwał jest potrzebna i
oddała głos autorom projektu radnym Klub Sport – Zdrowie - Edukacja.
Radny Wojciech Psuja wyjaśnił, ze celem projektu uchwały jest promowanie wieluńskiego sportu.
Nie może być takiej sytuacji, iż uczeń uczęszczający do wieluńskiej szkoły, czy też grający w
wieluńskim klubie nie otrzyma takiego stypendium. Wydaje się, że promocja gminy przez sport jest
jak najbardziej zasadna. Kryteria są bardzo wysokie. Skierowane jest to do ludzi młodych, aby
zachęcić również ich do powrotu i promowania miasta. Wysokości stypendiów jest uzależnione od
zajmowanych miejsc w zawodach. Uważa, że za trud włożony w uzyskanie wyników nie są to kwoty
duże.
Radny Robert Duda dodał, stypendia miałyby być przyznawane na okres nie dłuższy niż jednego
roku. Kwalifikują się do tego stypendium osoby fizyczne do lat 25, które są członkami stowarzyszeń
kultury fizycznej Gminy Wieluń. O stypendium mogą się ubiegać osoby z innych gmin, ale należące
do stowarzyszenia i spełniające kryterium. Obowiązująca uchwał dotycząca trybu przyznawania
Sportowej Nagrody Miasta Wielunia i dotyczy ona tylko i wyłącznie mieszkańców gminy Wieluń i
osoby te mogą nie być członkami stowarzyszeń kultury fizycznej. Stypendium promuje nasze kluby
sportowe i naszych zawodników oraz całą gminę Wieluń.
Przewodnicząca Bożena Żurek porównując dwie uchwały oraz regulaminy stwierdziła, że jedno
promuje rzeczywiście mieszkańców gminy, ale stypendium dotyczy ludzi będący studentami czyli
trenujących poza Wieluniem w innych klubach i przyjmując ten regulamin takie osoby będą
stypendium pozbawione. Z kolei my chcemy nagradzać osoby trenujące w naszych klubach
wieluńskich, a mieszkające poza gminą Wieluń. Dlatego należałoby rozważyć co jest ważniejsze.
Oprócz tego uchwała mówiła, że nagrodę sportową może otrzymać trener który osiąga wysokie
wyniki. Czy mamy rozumieć, że nie będzie pierwszej uchwały ? Czy to będą dwie niezależne
uchwały?
Radny Wojciech Psuja odpowiedział, to będą dwie niezależne uchwały, stara zostaje.
Radny Piotr Radowski dodał, należy to rozumieć w ten sposób, że wnioskodawcy proponują
projekt kolejnej uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów sportowych skierowany do jeszcze
innej grupy młodzieży i osób uprawiających sport wyczynowo.
Radny Robert Duda potwierdził i dodał, przez to promują Gminę Wieluń. Chcielibyśmy mieć
wyższą ligę w Wieluniu. To, że sportowiec awansuje do pierwszej ligi i otrzyma tą jednorazową
premię stypendialną motywuje do tego, aby dążyć do sukcesu sportowego i nie wyjeżdżać z miasta i
nie zmieniać klubu. Jeżeli chodzi o skutki finansowe to biorąc pod uwagę tegoroczne sukcesy to
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gdyby burmistrz zdecydował się przyznać takie 6 miesięczne stypendia to byłby to koszt 15 750 zł.
Jeżeli klub MKS Wieluń awansowałby do I ligi rozgrywek łączny koszt plasowałby się w kwocie
42 000 zł, biorąc pod uwagę łącznie kolarze i piłkarze ręczni to należałoby zabezpieczyć kwotę
60 000 zł. Dla porównania koszt organizacji koncertu diskopolo 90 000 zł. i jaka to jest reklama dla
miasta. Tutaj zachęcamy ludzi do zdrowego stylu życia. Jest to tylko projekt uchwały wzorujący się
na uchwale z innych miast i poddajemy pod dyskusje jakie to maja być procenty.
Przewodnicząca Bożena Żurek zauważyła, że uczniowie oprócz osiągnieć sportowych osiągają
sukcesy w różnych olimpiadach przedmiotowych i artystycznych i to też należałoby docenić. Za
sport uczeń otrzymuje nagrodę burmistrza jest też nagroda zgodnie z uchwałą z 22 października
2014r. i za sport mamy podjąć kolejną uchwałę, a co z pozostałymi osiągnięciami?
Radny Grzegorz Kucharski wyjaśnił, że tutaj poprzez przyjęcie takiej uchwały głównym celem
jest docenienie osiągnięć jak i reklama Wielunia, osób spoza Gminy Wielunia, ale reprezentujące
wieluńskie kluby i ośrodki.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała o olimpiady specjalne.
Radny Wojciech Psuja ale to było coś innego.
Radny Robert Duda kontynuował, osiągnięcie miejsca od 1 do 3 na mistrzostwach polski jest to nie
lada wyczyn i tego wyczynu nie powtarza się często i dlatego przyznanie pewnej kwoty jest
uzasadnione. Można dyskutować jakie to będą kwoty.
Radny Piotr Radowski wyraził opinię na temat przyjmowania uchwał dotyczących nagradzania
osób szczególnie uzdolnionych w różnych obszarach sportowych i kultury, że wiąże się to z
finansami. Miasto ma Sportową Nagrodę Miasta Wielunia. Uważa, że pomysł przedstawiony w
projekcie powinien zostać przedyskutowany i przeanalizowany. Na przykładzie tego roku, a był to
rok obfitujący w osiągniecia szacowana jest to już kwota 60 000 zł. Zawnioskował, aby dzisiaj nie
wydawać opinii nad tym projektem, gdyż wymaga on głębszego przeanalizowania. Zaproponował,
aby opinia w sprawie została wydana do oficjalnie złożonego projektu przez Klub Radnych do Rady
Miejskiej.
Rady Robert Duda zgłosił wniosek, aby ponownie wrócić do tematu wydania opinii do projektu
uchwały na kolejnej komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem wniosku radnego
Dudy, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła ww.
wniosek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją o Programie rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016-2020 (zał. nr 4).

Przewodnicząca Bożena Żurek zauważyła, czy rzeczywiście na wszystkie zadania wymienione w
informacji są środki w budżecie. Takiej informacji żądał od burmistrza Marszałek Województwa
Łódzkiego i są to życzenia, które wynikały z wniosków zgłaszanych i składanych przez szkoły na
spotkaniach z burmistrzem. Burmistrz zwrócił się z propozycją do komisji o zapoznanie się z tym
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programem rozwoju bazy sportowej i co ewentualnie zdaniem komisji byłoby priorytetem do
realizacji.
Radny Robert Duda powiedział, że burmistrz w odpowiedzi z dnia 3 sierpnia br. poinformował
pisemnie, że już zgłosił do Marszałka Województwa Łódzkiego te prepozycje. W związku z tym
zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Miejskiej, czy to najpierw rada nie powinna
przyjąć takiego programu, a później burmistrz ewentualnie mógł wysyłać propozycje do marszałka?
Zapytał co w przypadku, kiedy rada miejska ma odmienne zdanie od burmistrza?
Radny Piotr Radowski stwierdził, że należy trzymać się nazewnictwa dokumentu wysłanego do
marszałka tak jak jest faktycznie. Ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma mowy o Programie rozwoju
Bazy Sportowej na lata 2016 – 2020 w Gminie Wieluń. Również taki dokument nie powstał i nie
został wysłany do Marszałka Województwa Łódzkiego. Są tylko wskazane zadania inwestycyjne,
które na terenie Gminy Wieluń byłyby potrzebne do wybudowania, czy wykonania i burmistrz na
zapytanie marszałka wysłał swoje stanowisko jakie są potrzeby Gminy Wieluń. Jest to dwanaście
różnego rodzaju potrzeb i propozycji, które burmistrz składa. Wyraził wątpliwość, czy wszystkie
znajdą się w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego ze
względów finansowych. Na dzień dzisiejszy nie ma tego programu przygotowanego, a była już o
tym mowa w miesiącu czerwcu lub maju br., że burmistrz taki program przygotuje i przedłoży
radzie. Skoro nie został przedłożony to go nie ma. Dlatego nie można mówić, że burmistrz przesłał
do urzędu marszałkowskiego Program rozwoju Bazy Sportowej w Gminie Wieluń i nie rozumie
dlaczego taki punkt został umieszczony na komisji .
Radny Robert Duda odpowiedział, że nikt tak nie twierdzi.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyjaśniła, że został wpisany zgodnie z tytułem dokumentu
przesłanego do marszałka województwa.
Radny Robert Duda stwierdził, że jako członek organu stanowiącego jakim jest rada chciałby
również wyrazić swoją opinię na temat potrzeb inwestycyjnych w zakresie bazy sportowej, ale nikt
nie zapytał się, a burmistrz wysłał swoje subiektywne propozycje.
Radny Piotr Radowski zauważył, że zobaczymy na co się znajdzie finansowanie w urzędzie
marszałkowskim to wtedy my tworząc swój program na trenie Gminy Wielun będziemy wiedzieli,
na które zadania nas będzie stać, które propozycje będą współfinansowane wtedy będą wpisane jako
priorytetowe. Oprócz tego oczywiście będą wpisane inne zadania, które będziemy realizowali sami
lub finansowali z innych źródeł.
Radny Robert Duda przyznał racje przedmówcy, ale zauważył, że pismo z urzędu
marszałkowskiego wpłynęło do burmistrza w lipcu. Ponieważ burmistrz przespał przyjęcie programu
na sesji czerwcowej to wpisał swoje sugestywne propozycje.
Radny Piotr Radowski zgodził się, że program powinien być przyjęty na sesji czerwcowej. Można
zapytać się pani Kierownik Biura Obsługi Burmistrza, czy burmistrz wydał wydziałowi
merytorycznemu polecenie, aby to przygotować i nie zostało to wykonane i nie oddane? Czy sam
świadomie przełożył na późniejsze miesiące przygotowania tego programu? Stwierdził, że
dokument wysłany do marszałka województwa można potraktować jako potrzeby Gminy Wieluń w
zakresie rozwoju bazy sportowej.
Radny Robert Duda dodał, że są to subiektywne potrzeby burmistrza.
Radny Grzegorz Kucharski dodał, że potrzeby określa cała rada.
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Radny Robert Duda zacytował odpowiedź burmistrza skierowaną do Przewodniczącego RM na
zarzut przekroczenia kompetencji w tej sprawie. W odpowiedzi burmistrz napisał, że należy
zauważyć, że zaproszenie urzędu marszałkowskiego do współpracy było skierowane personalnie do
burmistrza, a nie do Gminy Wieluń. Zapytał w związku z tym, czy burmistrz reprezentuje na
zewnątrz Gminę Wieluń?
Radny Piotr Radowski stwierdził, że pismo, które jest kierowane do burmistrza, jest kierowane do
Gminy Wieluń i wszystko co wysyła w imieniu gminy.
Radny Robert Duda przytoczył fragment ustawy o samorządzie gminnym stanowiący o tym, że
burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje gminę na zewnątrz. Dlatego
zrozumiałe jest, że pismo marszałka zostało skierowane tylko do burmistrza.
Radny Piotr Radowski powtórzył, że gdyby był przyjęty w czerwcu ten program nie byłoby
problemu jednak takowy nie został przygotowany. Zauważył, że większa szkodą byłoby gdyby
burmistrz odpowiedział na pismo, że nie przedstawi takiego programu bo nie ma umocowania.
Radny Grzegorz Kucharski zauważył, że gorzej w jaki sposób ten dokument zostanie
potraktowany przez urząd marszałkowski.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk poinformował, że jeszcze żadna decyzja nie
został podjęta.
Radny Robert Duda podkreślił, że jesteśmy za tym, aby te inwestycje były dofinasowane przez
urząd marszałkowski, ale mamy zastrzeżenia co do samej procedury załatwienia samej sprawy.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odnosząc się do pisma marszałka województwa
stwierdził, że pismo zawierało prośbę o wypełnienie złączonej tabeli. Urząd marszałkowski pracuje
dopiero nad Programem Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Łódzkim. Dopiero sejmik
wojewódzki będzie decydował o kształcie tego dokumentu i rada gmin nie ma żadnej kompetencji co
się w tym dokumencie znajdzie. Należy odpowiedzieć na pytanie czy burmistrz odpowiedział na
pismo zgodnie z oczekiwaniami urzędu marszałkowskiego? Stwierdził, że odpowiedział. Nie mając
żadnego wpływu na to, czy przedstawione potrzeby zostaną przez marszałka zarząd i sejmik
wojewódzki przyjęty. Sejmik może uznać, że nie te zaproponowane przez burmistrza potrzeby a inne
projekty zostaną ujęte w programie, a rada gminy nie będzie miała na to wpływu. Kolejną sprawa
jest, czy burmistrz ma obowiązek przygotowani takiego programu bazy sportowej i czy ten
obowiązek wypełnił? Obecnie takiego obowiązku burmistrz nie ma. Natomiast z inicjatywą
przygotowania takiego programu mogą wystąpić radni oraz burmistrz.
Radny Grzegorz Kucharski wyraził opinie, że burmistrz wypełnia kompetencje władzy
wykonawczej i jeśli jest mowa, że burmistrz wysłał potrzeby to wydaje mu się, że potrzeby określa
rada.
Radny Robert Duda przyznał, że może radni nie mają wpływu co się znajdzie w programie ale
niepokojący jest sam fakt załatwienia sprawy bez konsultacji nawet z Komisją Oświaty, Kultury i
Sportu.
Radny Piotr Radowski stwierdził, że nie należy doszukiwać się czegoś co nie ma miejsca. Jeśli to
rada miałaby wskazać potrzeby to urząd marszałkowski zwróciłby się do rady. Ponieważ nie było
programu burmistrz musiał wskazać w jego ocenie zadania, które są dzisiaj potrzebne na terenie
gminy burmistrz wysłał wszystko co było zgłaszane. Jego zdanie taki program powinien być
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przygotowany w formie uchwały przez komórki merytoryczne lub powołany do tego celu zespół.
Nie było przekroczenia kompetencji przez burmistrza, który wysyłając te potrzeby nie był związany
niczym.
Radny Robert Duda powtórzył, że zgłoszone potrzeby nie były złe, ale sam sposób załatwienia
sprawy.
Przewodnicząca Bożena Żurek podsumowując, zwróciła uwagę że marszałek województwa
tworząc taki program weźmie pod uwagę wszystkie propozycje wysłane przez burmistrza.
Zaproponowała, aby ponownie zawnioskować do burmistrza o powołania zespołu do opracowania
programu bazy sportowej w Gminie Wieluń.
Radny Robert Duda zauważył, że już taki wniosek był kierowany do burmistrza.
Radna Honorata Freus stwierdziła, żeby cała komisja wystosował taki wniosek do burmistrza.
Radny Robert Duda stwierdził, no ale program już jest.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy jest jakiś wniosek z dzisiejszej dyskusji?
Radny Piotr Radowski odniósł się do radnego Dudy, jaki program? Ten dokument jest tak tylko
nazwany, a jest to propozycja. Taki Program rozwoju Bazy Sportowej na teren Gminy Wieluń na
lata 2016-2020 jest potrzebny. Proponujemy, aby burmistrz taki zespół powołał składający się z
przedstawicieli środowisk sportowych, klubów. Komisja wnioskuje, że taki dokument jest potrzebny
i taki program jest zasadny oraz aby burmistrz taki zespół powoła.
Radny Robert Duda oczywiście, że jest to zasadne dlatego że inwestycje wieloletnie powinny być
ujęte w wieloletnim planie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie nad wnioskiem w sprawie powołania
zespołu ds. opracowania Programu rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016-2020 w Gminie Wieluń:
kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła ww.
wniosek.
Wniosek nr 10/10/15 stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Radna Honorata Freus zastrzegła, aby powołany zespół nie składał się wyłącznie z radnych Klubu
Sport – Zdrowie – Edukacja.
Przewodnicząca Bożena Żurek dlaczego miałby się tak składać?
Radny Robert Duda czy my zdążymy jeszcze wprowadzić cokolwiek w życie na 2016 roku ?
Radny Piotr Radowski budżet przyjmowany będzie w grudniu burmistrz musi przedstawić projekt
budżetu do 15 listopada mamy cały październik i listopad. Można program jednocześnie
przygotowywać z projektem budżetu.
Radny Robert Duda czyli program musi powstać przed 15 listopada.
Radny Piotr Radowski potwierdził.
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Radna Honorata Freus podziękował za zorganizowanie Wieluńskiego Biegu Pokoju i Pojednania
dla dorosłych. Przekazała uwagi dotyczące przygotowania biegu dla dzieci dotyczące braku wody.
Dlaczego nie zostały rozdane koszulki dla dzieci? Zwróciła się z prośbą o wzięcie na przyszłość ww.
uwag.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że impreza była
organizowana pierwszy raz i mamy świadomość wielu niedociągnięć. Impreza urosła do tak
ogromnych rozmiarów i liczba zgłoszeń była tak duża, że musieliśmy zmienić podejście do
organizacji biegu dla dzieci. Stąd wyniknęło zamieszanie z koszulkami było ono skutkiem bardzo
dużej ilości chętnych. Dlatego mimo zakupu 300 szt. koszulek, medali i pakietów startowych ich
ilość okazała się zbyt mała, ponieważ tylu chętnych zapisało się na bieg główny.
Radna Honorata Freus czyli nic nie zostało z medali?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że były
domawiane medale, ale mimo tego zabrakło ich i koszulek dla pełnej ilości dzieci, które później
zapisały się . Te koszulki zostały i są. Była zbyt mała ilość, aby rozdać wszystkim.
Radna Honorata Freus a co z wodą?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk potwierdziła, faktem jest, że
skupiliśmy się na dorosłych.
Radna Honorata Freus powiedział, że bardzo dużo było uwag od rodziców którzy nie wiedzieli, że
muszą być zaopatrzeni w wodę. W przyszłości należy informować o zabezpieczenie się w wodę.
Radny Wojciech Psuja zauważył, że w żadnym regulaminie podobnych imprez nie ma takiego
zapisu. Nikt nie przewidział takich upałów. Przy biegu ulicznym „Pętla Wieluńska” mimo większych
dystansów nikt nie przychodził do tej pory po wodę. Jeśli Pani widziała niedociągnięcie należało
interweniować.
Radna Honorata Freus odpowiedziała, że po jej uwadze o braku wody usłyszała, że ma iść i kupić
tą wodę. Tą uwagę zgłasza na przyszłość.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk zapewniła, że te koszulki, które
zostały zostaną rozdane dzieciom do końca roku na różnych imprezach sportowych.
Przewodnicząca Bożena Żurek podziękowała za Wieluński Bieg Pokoju i Pojednania. Uwagi są na
pewno cenne z przeznaczeniem na organizacje na przyszłość rodzice byli zadowoleni, że cos takiego
jest mimo uwag.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją na temat osiągnięć i sukcesów edukacyjnych, artystycznych
i sportowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieluń, za
rok szkolny 2014/2015 (zał. nr 6).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedział, że wszystkie szkoły złożyły swoje osiągnięcia. Jest ich
bardzo dużo i aby je przeanalizować należałoby zrobić wspólne zestawienie, aby je podsumować.
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Dlatego w przyszłości będzie przygotowany jeden wzór tabelki, aby można było porównać te
osiągnięcia i zastanowić się ewentualnie nad nagroda dla szkół z podziałem na szkoły miejskie i
wiejskie. Liczba uczniów w szkołach wiejskich jest znacznie mniejsza.
Radna Honorata Freus a dlaczego taki podział?
Przewodnicząca Bożena Żurek dlatego, że sukcesów w szkołach mniejszych jest więcej.
Wnioskowała już o to aby spotkać się z dyrektorami szkół, aby każda szkoła przedstawiła na
następny rok szkolny wykaz konkursów które chce organizować po to by je rozłożyć w czasie, które
pod patronatem pana burmistrza. Podała przykład gdzie dwie imprezy organizowane przez Szkołę nr
5 nie były objęte patronatem burmistrza.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk wyjaśniła, że doszli do wniosku,
że szkoły to są nasze jednostki i my sami sobie dajemy patronat.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, że należałoby o tym poinformować.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że wszystkie
szkoły zostały poinformowane, że nie będzie takich patronatów.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk potwierdził, że taka informacja została
przekazana.
Radny Wojciech Psuja zwrócił uwagę, że jeżeli impreza odbywała się pod patronatem wiązało się
to również z możliwością otrzymania dofinansowanie na zakup wody, pucharów.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedział, że jedno nie
wyklucza drugiego mimo, że nie były dawane patronaty to były realizowane prośby o nagrody o
książki.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czyli możemy pisać wnioski, że będzie odbywał się turniej i
prosimy o pomoc finansowa w zakupie wody?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powtórzyła, że chodzi tylko o
niedawanie patronatów.
Przewodnicząca Bożena Żurek skomentowała, że zastanawiała się dlaczego nie są dawane
patronaty, teraz już wie.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy uczeń po trzyletnim cyklu kształcenia może starać się o
stypendium Gminy Wieluń za np. pozycje laureata czy finalisty przedmiotowego konkursu w trzeciej
klasie czy też może się strać o stypendium za wyniki sportowe jak kończy gimnazjum?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, z uchwały wynika, że nie
gdyż nie będzie uczniem szkoły prowadzonej przez gminę.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła się z pytaniem, czy możliwe jest opracowanie wspólnego
zestawienia, formy tabeli dotyczącego osiągnięć szkół?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk zwrócił uwagę, że taka informacja
przedstawiana jest w październiku zgodnie z ramowym planem pracy RM. Ponieważ komisja chciała
zapoznać się z nią we wrześniu to została ona przedstawiona. Zaproponował, aby połączyć te dwie
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informacje by były przygotowywane razem. Co do formy tabeli jest to uzależnione jaką informację
komisja chce otrzymać i co ma zawierać.
Komisja zapoznała się z informacją.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 8
Zaopiniowanie pisma z dnia 10.09.2015r. Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
Powiatowego w Wieluniu w sprawie wniosku o zaplanowanie środków finansowych na podwyżki
płac dla pracowników niepedagogicznych (zał. nr 7).
Przewodnicząca Bożena Żurek odczytała treść pisma z dnia 10.09.2015r. Związku Nauczycielstwa
Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Wieluniu
Radna Honorata Freus wyraziła opinię za podwyższeniem wynagrodzeń.
Radny Piotr Radowski musimy tutaj pamiętać, że na posiedzeniu kwietniowym lub majowym był
już skierowany wniosek z komisji do burmistrza, aby rozważył podwyższenie wynagrodzenia
pracownikom obsługi we wszystkim placówkom prowadzonym przez Gminę Wieluń i z tego co
wiemy burmistrz wydał polecenie dyrekcji ZOPO-W a oni z kolei dyrektorom wszystkich placówek,
aby wszystkim pracownikom obsługi i administracji ponieść wynagrodzenia o 80 zł brutto. Był to
już jakiś ruch z naszej strony.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk potwierdził, że były podwyżki o 4%, czyli
ok 80 zł brutto od 1 kwietnia br.
Radny Piotr Radowski wyraził zdanie, że planowana jest kwota minimalnego wynagrodzenia 1850
zł będzie to przeliczone i będą zaplanowane na to środki finansowe. Przyznał, że przy dzisiejszych
kosztach utrzymania kwota najniższego wynagrodzenia jest zbyt niska. Uważa, że nie należy
kierować się wysokością najniższego wynagrodzenia, ale pracownicy powinni mieć minimum 2000
zł brutto, co daje na rękę ok. 1400 zł - 1450 zł. i byłoby to ludzkie potraktowanie pracownika często
z wieloletnim stażem pracy. Gmina Wieluń powinna po ludzku wynagradzać pracowników. Nie
powinno być sytuacji, że ktoś zarabia poniżej 2000 zł brutto.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy dwa lata temu włączono dodatki do podstawy
wynagrodzenia?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk powiedział, że nie pamiętam. Odnosząc się
do treści listu ZNP powiedział, że nie prawdą jest, aby osoby zatrudnione na pełnym etacie nie
osiągały minimalnego wynagrodzenia
Radny Piotr Radowski powtórzył, że komisja powinna przyjąć wniosek, aby nie sugerować się
najniższym wynagrodzeniem w kraju i przyjąć kwotę 2000 zł brutto jako minimum. W związku z
tym pozytywnie opiniujemy ww. pismo.
Radny Kazimierz Leś zapytał, od kiedy by to weszło ?
Radny Piotr Radowski odpowiedział, że od 1 stycznia 2016r.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, aby nie było sytuacji, że pracownicy zarabiający
już kwotę 2000 zł brutto pozostaną na tym samym poziomie, a pozostali będą mieli podwyższone do
tej kwoty.
Radny Piotr Radowski wyjaśnił, że chodzi o to aby kwota 2000 zł była wyznacznikiem najniższego
wynagrodzenia i nie wyklucza to podwyżek dla pozostałych pracowników.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie nad wnioskiem w sprawie wynagrodzeń dla
pracowników niepedagogicznych: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjęła ww.
wniosek.
Wniosek nr 11/10/15 stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Punkt 9
Sprawy różne. Korespondencja.
Radna Honorata Freus zapytała o kwoty przeznaczone na promocja gminy poprzez dofinasowanie
dla WKS i MKS, czy zostało to już wypłacone? W jakich proporcja otrzymują kluby te kwoty?
Radny Piotr Radowski wypowiedział się, że na podstawie umów są przekazywane.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała WKS otrzymał
dofinansowanie w dwóch transzach 40000 zł. i 60000 zł. Z tego co pamięta to kluby otrzymały
kwotę po połowie.
Punkt 10
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Justyna Orżanowska

Przewodnicząca komisji
Bożena Żurek
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