PROTOKÓŁ nr 14/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 28 grudnia 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 Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu.
2. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wieluniu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym do publicznych szkół, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów
katechetycznych.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem
Wieluńskim.
6. Sprawy różne, korespondencja.
7. 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.
Radny Grzegorz Kucharski zaproponował, aby w punkcie 5 komisja zajęła się zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wieluńskim.
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Przewodnicząca Bożena Żurek 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”) przyjęła
proponowaną zmianę do porządku obrad.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym do publicznych szkół, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym (zał. nr
2).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała co zmieniło się, że konieczna jest zmiana uchwały?
Przypomniała, że kiedyś kryteria były ustalane przez dyrektorów szkół.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że nic się nie zmieniło. Zapis obowiązuje od 1
stycznia 2014 roku kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła
jednolite zasady rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszy szkół
podstawowych i gimnazjów. W pierwszym roku kryteria były ustalane przez dyrektorów szkół
natomiast na lata następne, nowelizacja nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych.
Radny Robert Duda zapytał, dlaczego przyznawane są punkty w drodze postępowania
rekrutacyjnego akurat od 3 lub 5 a nie np. od 1 do 3. Czy to z czegoś wynika?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że są to punkty, które zostały wskazane w
uchwale.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy te kryteria wynikają z uchwały? Czy mogą być też
inne kryteria, czy tylko te cztery wskazane w uchwale?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że kryteria jakie będą obowiązywały ustala
rada, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Są to kryteria, które stosowane są w
postępowaniu rekrutacyjnych i nie obowiązują uczniów należących do danego obwodu szkoły, są oni
przyjmowani z mocy obowiązującego prawa.
Radna Honorata Freus – Grzelak uściśliła, że uchwała nic nie wnosi nowego i jedynie reguluje
kwestie posyłania dzieci do szkół spoza obwodu.
Radny Piotr Radowski opisał sytuacje, których dotyczy uchwała. Zapytał, czy jeżeli liczba miejsc
wolnych przewyższa liczbę chętnych to, czy również jest przeprowadzana rekrutacja?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że w takim przypadku również jest
przeprowadzane postepowanie rekrutacyjne, taki obowiązek nakładają przepisy. Nie ma takiej
sytuacji kiedy są wolne miejsca, aby nie przyjąć ucznia. Punkty są po to, aby dokonać selekcji w
sytuacji kiedy jest chętnych więcej niż wolnych miejsc.
Radny Grzegorz Kucharski dodał, że w przypadku wolnych miejsc uczniowie również z zerową
liczbą punktów będą przyjęci.
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Radny Piotr Radowski zauważył, że nie może być zerowej liczby punktów, gdyż punktacja jest od
3 do 5.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała, że jeśli nie spełnia żadnego z kryteriów to jest taka
możliwość, że dziecko zostanie przyjęte.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk powiedział, że w uchwale nie ma warunku
wymagania określonej liczby punktów.
Radny Franciszek Dydyna zapytał co w przypadku kiedy uczeń jest zapisany do szkoły poza
miejscem zamieszkania, kto organizuje dojazd?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że przepisy zobowiązują organ prowadzący
do dowozu do szkoły obwodowej.
Radna Honorata Freus – Grzelak wyraziła opinię, że szkoły powinny robić wszystko by dzieci
pozostawały w jej obwodzie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy są jeszcze inne kryteria? Dyrektorzy kiedyś
dopisywali do kryteriów np. trudną sytuację materialną ucznia.
Radny Kazimierz Leś zasugerował, czy nie powinien być zapis, że kryteria są stosowane w
przypadku ograniczonych wolnych miejsc i wówczas mogą bez punktacji być zakwalifikowani.
Przewodnicząca Bożena Żurek podsumowała, że jeżeli żadne z kryteriów nie jest spełnione to i tak
można przyjąć takiego ucznia pod warunkiem, że są wolna miejsca.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski dodał, że nie ma dolnej granicy liczby punktów.
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 jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 52/14/15 stanowi zał. nr 3 do
protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
(zał. nr 4).
Radny Grzegorz Kucharski odnosząc się do wcześniejszych stwierdzeń, że nie stać gminy na
finansowanie kształcenia dzieci spoza jej granic, zapytał jak to się ma do ww. uchwały w której
mowa m.in. o dziecku będącym mieszkańcem Gminy Lututów.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że właśnie po to jest ta
uchwała. Burmistrz zawrze porozumienie z pozostałymi jednostkami terytorialnymi, które zwrócą za
dziecko spoza terenu naszej gminy. Obowiązki wobec własnych uczniów są finansowane w ramach
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naszych środków natomiast te dzieci, które są spoza gminy zostanie ustalone jaka część będzie nam
zwrócona.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest określona liczba dzieci, aby taki punkt
katechetyczny został otworzony.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że w szkole oddziały międzyklasowe są
tworzone przy liczbie więcej niż siedmiu uczniów, natomiast punkty miedzyszkolne nie mają
określonej liczby uczniów.
Przewodnicząca Bożena Żurek czy może być mniej niż siedem?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski może być. Wtedy kiedy liczba uczniów danego wyznania
osiągnie siedmiu to wtedy szkoła ma obowiązek zorganizowanie oddziału miedzyklasowego. Jeśli
liczba jest mniejsza niż siedem to wówczas można organizować oddziały miedzyszkolne, przy czym
to reprezentanci danego wyznania deklarują, czy chcą prowadzić zajęcia w którejś ze szkół, czy w
punkcie katechetycznym poza szkołami.
Przewodnicząca Bożena Żurek a koszt za godzinę jest taki sam jak za nauczyciela w szkole?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski tak jest zatrudniany na podstawie przepisów karty
nauczyciela
Przewodnicząca Bożena Żurek w punkcie katechetycznym też?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk tak, ta osoba będzie zatrudniana przez
szkołę nie przez punkt katechetyczny.
Przewodnicząca Bożena Żurek a jak będą dzieci z różnych szkół to w której szkole będzie
zatrudniony?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski organ prowadzący o tym zdecyduje.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk dodał, że przedstawiciele wyznania mają
prawo złożyć taki wniosek, aby nauka odbywała się w punkcie katechetycznym poza szkołą.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli mają swojego katechetę, który spełnia wymogi tak jak
nauczyciel i będzie to nauczyciel nauczający wyznania.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czyli do dnia dzisiejszego nie było jeszcze
utworzonego takiego punktu katechetycznego? To jest świeża sprawa?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek podsumowała, że na podstawie tej uchwały inne wyznania mogą
też występować o takie punkty katechetyczne.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że przedstawiciele innych
wyznań mogą to robić na podstawie rozporządzenia ministra edukacji wskazanego w podstawie,
prawnej uchwały natomiast na podstawie uchwały radni upoważniają burmistrza do zawarcia
porozumienia w sprawie odzyskania części kosztów wyłożonych na wynagrodzenie tego katechety
przez Gminę Wieluń.
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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
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
53/14/15 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem
Wieluńskim (zał. nr 6).
Radny Wojciech Psuja zapytał co w przypadku dzieci, które dojeżdżają do szkoły katolickiej z
Kadłuba, czy jest to finansowane przez gminę?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że gmina nie płaci za ten
dojazd.
Radny Wojciech Psuja a kto za to płaci, Kadłub?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że tego nie wie.
Radna Honorata Freus - Grzelak wyraziła opinię, że jednak jakaś część pieniędzy powinna być
przekazywana.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że jest przekazywana w
formie subwencji i szkoła może wygospodarować środki, aby sfinansować dojazd.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że szkoła katolicka zwraca nawet za bilety
miesięczne.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ta uchwała dotyczy tylko dzieci dowożonych do
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gromadzicach, a do Szkoły Podstawowej nr 5
już nie?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że dotyczy to tylko dowozu do ośrodka w
Gromadzicach. Koszty są znacznie niższe niż koszty komercyjne, dlatego jest wybrane takie
rozwiązanie z punktu widzenia racjonalności i celowości wydatków.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli część pokrywana jest przez powiat a część przez Gminę
Wieluń?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że koszty którymi nas obciąża powiat są
niższe niż koszty postępowania przetargowego i koszty dowozu z którymi przystępuje do przetargu
PKS Wieluń
Radny Marek Mikuś to powiat dopłaca do tych przewozów?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski stwierdził, że to już pytanie do skarbnika powiatu. Powiat
nie zarabia na tym dowozie, nie taki jest cel. Dla powiatu jest to również korzystne, gdyż zwiększa
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się liczba uczniów w Gromadzicach, a tym samym otrzymują większą subwencję. Dla nas jest to
rozwiązanie korzystne i takie jest już przyjęte od wielu lat, dlatego co roku przyjmowana jest
uchwała w tej sprawie.
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 jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 53/14/15 stanowi zał. nr 7 do
protokołu.
Punkt 6
Sprawy różne. Korespondencja.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy gmina już przystąpiła do narodowego programu rozwoju
czytelnictwa i ile szkół zgłosiło się?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że zgłosiły się cztery szkoły,
wniosek został złożony.
Radna Honorata Freus – Grzelak podziękowała dyrektorom ZOPOW za złożone wnioski do
budżetu na 2016 r. w sprawie ujęcia w wykazie inwestycyjnym projektów sal gimnastycznych dla
Szkoły Podstawowe nr 5 i Gimnazjum nr 3 oraz dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. Dla
dobra dzieci należy robić wszystko.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że wpłynęło pisma od:
1) Wieluńskiego Domu Kultury (WDK.050.66.2015) w sprawie kosztów za organizację i
realizację koncertu muzycznego zespołu „Cała Góra Barwników” (zał. nr 8);
2) Wieluńskiego Domu Kultury (WDK.050.6672015) w sprawie kosztów wynajmu techniki
estradowej przez WDK i Urząd Miejski w Wieluniu (zał. nr 9).
Radna Honorata Freus – Grzelak zwróciła się z prośbą o wsparcie dla Żanety 15-letniej uczennicy
Gimnazjum Katolickiego w Wieluniu, która walczy z nowotworem głowy. Będzie ona potrzebowała
rehabilitacji i w związku z tym zwróciła się o przeprowadzenie zbiórki pieniędzy przy okazji
koncertu kolęd i pastorałek "Wieluńska Stajenka 2016", którą przygotowuje Szkoła Podstawowa nr 5
w Wieluniu.
Przewodnicząca Bożena Żurek przyznała, że również myślała o takiej pomocy. Powiedziała, że
ewentualna zbiórka pieniędzy podczas koncert może być zorganizowana po uzgodnieniu z Panią
dyrektor szkoły. Jako komisja, radni mogą indywidualnie wspomóc finansowo. Powiedziała, że
skontaktuje się w tej sprawie z Panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5.
Radny Robert Duda zaproponował, aby podać radnym numer konta na które można wpłacać
kwoty.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, iż zbieranie pieniędzy przy pomocy puszki jest zbiórką
publiczną i nieważne ile osób wrzuci, natomiast wiąże się to z dopełnieniem pewnych formalności.
Natomiast przelew na konto bankowe nie jest zbiórką publiczną i jest mniej skomplikowane
organizacyjnie.
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Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że prostszą formą wpłaty jest zbiórka przy pomocy
puszek.
Radny Piotr Radowski powiedział, że samorządy w takich przypadkach losowych mogą udzielać
pomocy osobom indywidualnym. Należałoby się zorientować, czy istnieje taka możliwość pomocy
w przypadku choroby mieszkańca gminy. Gminy mogą przekazywać pomoc na konto fundacji, nie
mogą tego robić na konta indywidualne osób fizycznych. Również poprzez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej można wspomóc finansowo rodzinę i przekazać pieniądze. Wtedy rzeczywiście z
samorządu można przekazać pomoc.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że fundacja nie pobiera żadnych kosztów obsługi tego
konta na które można wpłacać pieniądze.
Radny Marek Mikuś powiedział, że ma wątpliwości w sprawie pisma WDK dotyczącego
rozliczenia kosztów organizacji „Kaliska Fashion Day” i mało wiarygodnym jest, że prawie idealnie
zgodziły się koszty i przychód z tej imprezy
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że jest to wynikiem tego, iż kupcy z ul. Kaliskiej mieli
partycypować w kosztach imprezy więc taką kwotę uzbierali.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
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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