PROTOKÓŁ nr 15/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 10 lutego 2016 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 Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
3. Pan Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
4. Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu.
6. 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. Przyjęcie protokołów nr 12/15, 13/15 i 14/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Przyjęcie informacji nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – oferta
placówek kulturalnych i sportowych w Gminie Wieluń.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2016/2017 - 2018/2019 do oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem
prowadzącym.
6. Przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieluń
w roku 2015
7. Przyjęcie kalendarza imprez sportowych na rok 2016 realizowanych w Gminie Wieluń.
8. Przyjęcie kalendarza działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych
w Gminie Wieluń na rok 2016.
9. Przyjęcie informacji z realizacji Programu rozwoju kultury w Wieluniu na lata 2010-2015, za
2015 rok.
10. Przyjęcie informacji o osiągnięciach placówek kultury za 2015 r., dla których organem
prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń.
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11. Przyjęcie informacji dotyczącej wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty imprez
i uroczystości w 2015 r.
12. Zaopiniowanie pisma w sprawie zaprzestania wynajmowania terenów gminnych cyrkom
wykorzystującym zwierzęta w ramach organizowanych przez siebie pokazów.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
14. Przyjęcie sprawozdania komisji za 2015 r.
15. Sprawy różne, korespondencja.
16. 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 zarządziła głosowanie nad zgłoszonymi przez siebie wnioskami o
rozszerzenie porządku obrad o :
1) punkt 6 „Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Wieluń w roku 2015”;
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
wniosek.
2) punkt dotyczący „Planów Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu”, gdyż będzie to
przedmiotem obrad najbliższej sesji.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, aby w tym punkcie poprosić o udzielenie
informacji radną Janinę Zapłotną, która jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 3 głosach „za”, 3
„przeciw” i 2 „wstrzymujących się”) odrzuciła wniosek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 12/15, 13/15 i 14/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przyjęcie protokołu nr 12/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 12/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 12/15.
Przyjęcie protokołu nr 13/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
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Uwag do protokołu nr 13/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) przyjęła protokół nr 13/15.
Przyjęcie protokołu nr 14/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 14/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) przyjęła protokół nr 14/15.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Przyjęcie informacji nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – oferta placówek
kulturalnych i sportowych w Gminie Wieluń (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że przejrzała wszystkie przedłożone materiały oraz
strony internetowe placówek kultury. Stwierdziła, że na stronach internetowych są umieszczone
czytelne informacje dotyczące organizacji ferii zimowych. Zajęć jest bardzo dużo i są bardzo
różnorodne, w muzeum i bibliotece są one nieodpłatne, natomiast w Wieluńskim Domu Kultury
zgodnie z informacją dyrektor będą to zajęcia za symboliczną opłatą.
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek dodał, że zajęcia są nieodpłatne tylko dla
mieszkańców Gminy Wieluń.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała co z dowozem dzieci do Ożarowa. Czy są dowożone na
koszt gminy, czy same dojeżdżają?
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek odpowiedział, że dojeżdżają same.
Najprostszym rozwiązaniem jest indywidualny dowóz. ważne jest niebezpieczeństwo. W przypadku
organizowanego dojazdu mogą być sytuacje, że ktoś nie dowie się o terminie wyjazdu.
Przewodnicząca Bożena Żurek podsumowała, że dyrektor wie z doświadczenia, że lepiej jest gdy
rodzice sami dowożą dzieci na własny koszt.
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek potwierdził i dodał, że należy wziąć pod
uwagę aspekt ubezpieczania i odpowiedzialności za dzieci.
Przewodnicząca Bożena Żurek musiałby być opiekun i ubezpieczenie.
Radny Robert Duda zapytał w jakiej formie organizacyjnej ma się odbywać korzystanie uczniów z
krytej pływalni?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że jest to pytanie skierowane
bardziej do kierownika WOSiR-u.
Radny Robert Duda czy z grupą musi być opiekun?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk wiadomo, że WOSiR taki warunek postawił.
Ma być grupa zorganizowana z opiekunem. Takiego maila otrzymał od kierownika WOSiR Pana
Raszewskiego i takiego maila przesłał dalej do szkół.
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Radny Piotr Radowski czyli z basenu krytego w okresie ferii mogą korzystać tylko grupy
zorganizowane? Zapytał, czy jeśli rodzic przywiezie dzieci to one same nie będą mogły skorzystać?
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że kiedyś było tak, że jeśli rodzic zgłosił, że sam
będzie dowoził dziecko na basen to w danych godzinach wchodziło ono z grupą zorganizowaną w
danym czasie dla danej szkoły.
Radny Robert Duda zapytał, czy sprawa wyznaczenia opiekuna należy do dyrektora szkoły?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie jest to kwestia wyznaczenia, a raczej
dobrowolności. Jeśli któryś z nauczycieli chce i zgodzi się to może się tego podjąć.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała, że jeśli nie wyrazi żaden to dzieci nie będą brały udziału w
zajęciach na basenie.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że nauczyciele mają urlop w czasie trwania
ferii, tak mówią przepisy i nie można tego zmienić. Dobrze, aby zafunkcjonowała tutaj umowa.
Przewodnicząca Bożena Żurek kiedyś były to umowy zlecenia i były one płatne.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski i to też był na podstawie obowiązujących przepisów.
Przewodnicząca Bożena Żurek posumowała, że zajęć jest bardzo dużo i codziennie odbywa się coś
ciekawego.
Radny Robert Duda poza lodowiskiem.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że jest napisane, że będzie czynne.
Radny Piotr Radowski dodał, że jak będą temperatury to będzie czynne. W przeciwnym razie
będzie to bez sensu.
Przewodnicząca Bożena Żurek a było w ogóle czynne w tym roku?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski tak było.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli lodowisko będzie czynne wówczas, gdy będą warunki
pogodowe, aby je uruchomić.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2016/2017 - 2018/2019 do oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym
(zał. nr 3).
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Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, dlaczego ta uchwał dotyczy tylko postępowania
rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach, a co z przedszkolami?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że w ubiegłym roku zgodnie z
zapisami ustawy o systemie oświaty była podjęta uchwała o podobnej treści i tytule. Miała ona
obowiązywać tylko przez jeden rok szkolny. Wówczas zgodnie z zobowiązującymi przepisami
ustawy o systemie oświaty te placówki miały przekształcić się w przedszkola z dniem 1 września
2016 r. Ponieważ nastąpiła zmiana ustawy o systemie oświaty i przesunięto tą zmianę do 2019 roku
w związku z tym trzeba było na kolejne lata ustalić te zasady
Przewodnicząca Bożena Żurek tylko w szkołach?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy prawidłowo została podana podstawa prawna w
uchwale? Powiedziała, że art. 12 nie zmienił się.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski zmianie uległa ustawa zmieniająca ustawę o systemie
oświaty. W tej ustawie jest jeszcze art. 12 ust. 2.
Przewodnicząca Bożena Żurek jest przyjętych sześć kryteriów. Było jeszcze brane pod uwagę
kryterium dochodowe tutaj w tych sześciu punktach.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że nie należy robić takiego kryterium.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że kryterium dochodowe wprowadza większość gmin.
Powiedziała, że dziecko z rodziny zamożnej może iść do prywatnego przedszkola. Są osoby bogate i
biedne.
Radna Honorata Freus – Grzelak stwierdziła, że można poprosić rodziców zamożniejszych o
dofinansowanie zakupów do przedszkola.
Przewodnicząca Bożena Żurek ale to chodzi o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Radny Piotr Radowski powiedział, że wiadomo ile dzieci w poszczególnych rocznikach urodziło
się na terenie Gminy Wieluń i ile placówki przedszkolne i żłobki są w stanie przyjąć. Zapytał, czy
obecnie występuje problem z dziećmi, które mogą iść do przedszkola, czy żłobka, a nie zostaną
przyjęte z powodu braku miejsca? Czy ta ilość miejsc wystarcza? Wówczas ta uchwał nie będzie
wykorzystywana, gdyż jest wystarczająca liczba miejsc.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że uchwała ma zastosowanie do dzieci,
które nie zamieszkują na terenie Gminy Wieluń. Nasze placówki mogą przyjąć około 800 dzieci w
przedszkolach. Sytuacja jest dynamiczna, gdyż nie wiadomo ilu sześciolatków pójdzie do szkoły od
1 września, a ilu zostanie. To zostaje w pełnej decyzji rodziców. W ubiegłym roku nie było żadnego
problemu z zapewnieniem wychowania przedszkolnego tym, którzy chcieli uczęszczać. W tym roku
gmina jest zobowiązana do zapewnienia wychowania przedszkolnego wszystkim cztero, pięcio, i
sześcio -latkom. Wszystkim tym, którzy zechcą. Nie ma obowiązku zapewnienia trzylatkom i w
ubiegłym roku zdarzały się sytuacje nie objęcia niektórych trzylatków. Od pewnego czasu w
szkołach podstawowych w Bieniądzicach i Rudzie działają po dwa oddziały przedszkolne i w
zasadzie, w tym momencie jest to ilość wystarczająca.
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Radny Piotr Radowski zapytał, czy problem powrotu do stanu pierwotnego, kiedy sześciolatkowie
nie mają obowiązku szkolnego oznacza, że będą puste pierwsze klasy?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że dzieci siedmioletnie, które uczęszczają
obecnie do przedszkola to około 60-65. To są sześciolatki, które nie poszły do szkoły. Zazwyczaj
rocznik obejmował około 300 dzieci, więc jest czterokrotnie mniej dzieci niż w normalnych latach,
kiedy szedł pierwszy rocznik do szkół podstawowych.
Radny Piotr Radowski powiedział, że zgodnie z doniesieniami medialnymi rodzice
pierwszoklasistów będą mogli zdecydować o pozostawieniu dziecka jeszcze raz w pierwszej klasie.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski potwierdził, przepisy na to pozwalają.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że jest to również sprawa subwencji, gdyż na dziecko które
pozostaje w przedszkolu gmina nie otrzyma subwencji. Natomiast na dziecko, które pójdzie do
szkoły gmina otrzyma dopłatę. Tak?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że od dwóch lat funkcjonuje tzw. dotacja
przedszkolna i jest ona określona na poziomie nieco większym niż 100 zł na dziecko powyżej dwóch
i pół lat do pięciu lat. Na te dzieci gmina otrzymała ok. 1 300 000 zł w ubiegłym roku, koszt
utrzymania przedszkoli to jest kwota około 7 000 000 zł.
Radny Piotr Radowski wyraził opinie, że cofnięcie reformy spowoduje problemy liczebne i
finansowe.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski dodał, przy czym system subwencjonowania jest taki, że
będzie to odczuwalne dopiero za rok.
Radny Robert Duda zapytał, czy w projekcie uchwały oprócz pojęcia „rodzic” nie należałoby
dopisać „prawny opiekun”, gdyż sytuacje są różne?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że w §2 występuje już pojęcie „prawny
opiekun”.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytał, czy w roku szkolnym 2016/2017 liczba uczniów w
klasach pierwszych nie zmaleje? Chodzi głównie o małe szkoły wiejskie. Czy w związku z tym
mogą być klasy z małą liczbą uczniów?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że burmistrz wydał zarządzenie, w którym
określił harmonogram czynności związanych z rekrutacją dzieci do klas pierwszych i do przedszkoli.
W zasadzie rekrutacja powinna zakończyć się w dniu 31 marca i wówczas można mówić o
konkretach.
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 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 55/15/16 stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
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Punkt 6
Przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieluń w roku
2015 (zał. nr 5).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy są oszczędności?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że w ubiegłym roku była to kwota prawie
dwukrotnie wyższa, w tym roku jest niższa. W sprawozdaniu jest podana kwota bez pochodnych. W
sumie koszt jednorazowego dodatku uzupełniającego, bo to nie jest czternasta pensja, to jest ok.
370 000 zł. Z roku na rok ta kwota systematycznie spada. Dzięki zwiększonej liczbie uczniów
trafiających do szkół znacznie zmniejszył się wskaźnik nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze. Zatrudnieni nauczyciele w niepełnym wymiarze w sposób istotny obniżają średnią płacę
nauczycieli.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w tamtym roku zostało wypłacone 456 110 zł, a w
tym roku 310 040 zł.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski w ubiegłym roku z pochodnymi było około 550 000 zł –
560 000 zł taki jest rzeczywisty koszt.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że zasadne były decyzje, które zostały podjęte odnośnie
marcowych wynagrodzeń jeśli chodzi o wychowawców, to się opłaciło.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. sprawozdania,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
sprawozdanie w ww. sprawie.
Punkt 7
Przyjęcie kalendarza imprez sportowych na rok 2016 realizowanych w Gminie Wieluń (zał. nr 6).
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że brak jest informacji jakie roczniki dzieci będą
brały udział w imprezach orgaznizowanych przez Wieluński Klub Sportowy.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk takie szczegółowe pytania należałoby zadać
prezesowi WKS Panu Szymickiemu.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że można to pytanie zadać na sesji. Powiedziała, że jest
strona internetowa WKS gdzie są szczegółowe informacje.
Radny Marek Mikuś wyjaśnił, że to jest turniej memoriałowy poświęcony zasłużonemu
działaczowi WKS.
Radna Honorata Freus – Grzelak wyjaśniła, że chodzi jej tylko o poddanie szczegółów.
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że być może te wszystkie informacje są zawarte na
stronie internetowej, należy to sprawdzić. Jeżeli ich tam nie będzie, to należy zadać te pytania na
sesji.
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Radny Grzegorz Kucharski wyraził opinię, że w kalendarzu chodzi o ogólne zapoznanie się jakie
są organizowane imprezy.
Radny Robert Duda dodał, ważna jest informacja ogólna, że dane imprezy się odbędą.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem kalendarza, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
kalendarz w ww. sprawie.
Punkt 8
Przyjęcie kalendarza działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych w Gminie
Wieluń na rok 2016 (zał. nr 7).
Przewodnicząca Bożena Żurek podano informacje o dniach, miesiącach i miejscu planowanych
imprez.
Radny Grzegorz Kucharski wyraził zadowolenie z tego, że zgodnie z wnioskiem Miejskiej Rady
Seniorów został uwzględniony „Dzień Seniora”.
Radny Piotr Radowski wyraził opinie, że kalendarz jest dokumentem otwartym i jest możliwe
wpisywanie dodatkowych imprez w miarę pojawiających się propozycji. Kalendarze umożliwiają
synchronizacje imprez organizowanych przez kilka instytucji kultury. Umożliwia to mieszkańcom
uczestniczenie w jak największej liczbie imprez.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaapelowała do szkół, aby również podawano w kalendarzu
imprezy organizowane przez szkoły.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem kalendarza, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
kalendarz w ww. sprawie.
Punkt 9
Przyjęcie informacji z realizacji Programu rozwoju kultury w Wieluniu na lata 2010-2015, za 2015
rok (zał. nr 8).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedział, że dokładnie przeanalizowała program, który już się
skończył. Informacja jest obszerna. Powiedziała, że komisja na pewno zawnioskuje w sprawie
utworzenia nowego programu na kolejne lata. Z informacji wynika, że większość założeń zostało
zrealizowane. Zostało również podane, dlaczego nie udało się zrealizować pozostałych założeń z
programu.
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Radny Grzegorz Kucharski wyraził opinię, że w zasadzie w takim planie kulturalnym było zawarte
to co w danych latach realizują poszczególne jednostki i nie wie, czy jest potrzeba pisania takiego
programu, czy coś ponad to jest realizowane?
Radny Robert Duda stwierdził, że są to pewne wytyczne, aby nie zejść z obranego celu.
Radny Franciszek Dydyna dodał, że mamy informacje z zrealizowania, z wykonania i nie ma nic o
tym co na przyszłość.
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek wyraził, opinię, że ten plan pomaga
instytucjom kultury dlatego, że Rada Miejska oraz burmistrz ustosunkowywali się do kierunków
działania, do wizji przystającymi do rzeczywistości. To jest pewna wizja na kolejne lata i każda
instytucja powinna mieć taką wizje długofalową. Ta działalność standardowa jest oczywista,
natomiast wizja rozwoju jest to złota myśl, jak kierować w przyszłości daną instytucją. Wizja może
być zrealizowana, ale nie musi. W przypadku planów jest to związane z wydatkowaniem większych
środków.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że został przekonany do konieczności opracowania takiego
programu. To daje radnym długofalowe spojrzenie na to, by asygnować w kolejnych budżetach
pewne kwoty na realizację wizji.
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek stwierdził, że na pewno nie należy działać w
okresach rocznych, gdyż jest to krótkowzroczne podejście.
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Iwona Podeszwa dodała, że każdy z
dyrektorów wraz z pracownikami tworzy plan wizje misje indywidualnie, a tutaj jest robione coś
wspólnego. Podejmowane są działania, czyli rozwój kultury szeroko pojętej w mieście na zasadzie
wymiany doświadczeń.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała, że każdy wówczas ma możliwość zapoznania się z takim
programem do czego zmierzamy.
Radny Piotr Radowski podsumował, że plan jest po to byśmy dzisiaj widzieli gdzie chcemy być za
pięć lat.
Przewodnicząca Bożena Żurek zgłosiła wniosek w sprawie powołania zespołu ds. opracowania
Programu rozwoju kultury w Wieluniu na lata 2016-2021.
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek powiedział, że to był bardzo duży zespół
oprócz dyrektorów jednostek kultury byli przedstawiciele delegowani przez burmistrza.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za”) przyjęła
ww. wniosek.
Wniosek nr 13/15/16 stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Radny Piotr Radowski stwierdził, że tak naprawdę tego wniosku nie powinno być skoro program
zakończył się w ubiegłym roku to naturalną rzeczą jest przygotowanie i przyjęcie kolejnego
programu.
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Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek to, że nie ma nowego nie rzutuje na nic.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem informacji, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
informację w ww. sprawie.
Punkt 10
Przyjęcie informacji o osiągnięciach placówek kultury za 2015 r., dla których organem
prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń (zał. nr 10).
Radny Piotr Radowski powiedział, że po ilości wszelkich organizowanych imprez, odczytów i
wystaw można stwierdzić, że dyrektorzy i pracownicy placówek kultury są bardzo zaangażowani i
można podziękować im za wykonywaną pracę. Powiedział, że widać osobiste poświęcenie.
Radny Robert Duda stwierdził, że głos radnego Radowskiego jest głosem całej komisji.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że ten głos powinien być wyrażony na sesji, aby zostało to
usłyszane przez inne gminy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem informacji, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
informację w ww. sprawie.
Punkt 11
Przyjęcie informacji dotyczącej wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty imprez i uroczystości
w 2015 r. (zał. nr 11).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że po podsumowaniu na kulturę wydano 1 046 607 zł
w 2015 r.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że za „Bieg Pokoju i Pojednania” w 2015 r. było 82 000 zł,
natomiast w tym roku jest przeznaczone o 40 000 zł mniej. Wyraził opinię, że jest to minimum, a
uczestników będzie więcej.
Przewodnicząca Bożena Żurek kwota wydatkowana przez Biuro Obsługi Burmistrza to 512 279 zł.
Nie ma w tym kosztów związanych z organizacją Dni Wielunia.
Radna Honorata Freus – Grzelak stwierdziła, że nie ma dyrektor WDK, aby móc zapytać się.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że umówiła się z dyrektor WDK, że jeżeli nie dotrze
na komisje, a będą pytania to aby jej przekazać, a ona udzieli informacji na sesji. Powiedziała, że
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muzeum wydało 77 890 zł. podano bardzo szczegółowe rozliczenie. Kolejne to jest WDK, który
wydał 446 952 zł w tym były Dni Wielunia 291 000 zł.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że niejasne są podane koszty przez WDK
przeznaczone na imprezę Kaliska Fashion Day.
Radny Grzegorz Kucharski wyjaśnienia w tej sprawie były podane już na piśmie do wiadomości
radnych, że te koszty wyzerowały się.
Radna Honorata Freus – Grzelak stwierdziła, że szkoda, że nie ma dyrektor WDK na posiedzeniu
komisji. Dodała, że zwracała się do przewodniczącej Żurek w sprawie przedstawienia przez dyrektor
WDK regulaminu wynagradzania i przyznawania premii. Przypomniała, że komisja nie przyjęła
sprawozdania jeżeli chodzi o regulamin WDK w sprawie przydzielania nagród. Do tej pory nie ma
informacji.
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedział, że na tej komisji dyrektor WDK przedstawiła
regulamin i ponieważ były uwagi to dyrektor powiedział, że opracuje takowy regulamin i przedłoży
na komisje.
Radna Honorata Freus – Grzelak ale to miało być na następną komisje
Przewodnicząca Bożena Żurek nie, tak nie było. Pani dyrektor tłumaczyła, że jest bardzo zajęta
jeżeli chodzi o realizację kina i przyznała, że nie zaglądała do regulaminu. Można zapytać kiedy to
zrobi.
Radna Honorata Freus – Grzelak stwierdził, że bardzo długo trwa złożenie przez dyrektor WDK
tej informacji.
Przewodnicząca Bożena Żurek może wystąpimy do dyrektor WDK kiedy to przedstawi, może na
następną komisję?
Radna Honorata Freus – Grzelak tak.
Radny Marek Mikuś może zapytać dyrektor kiedy to może przygotować? Niech to określi.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że do tej komisji co się w tym dniu odbyła i do
tego protokołu by też powróciła, gdyż padło wiele pytań jak kojarzy.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że zwróci się do dyrektor WDK kiedy przedstawi
regulamin, gdyż trudno by zakład funkcjonował bez niego. Przyznała, że trwa to długo. Stwierdziła,
że może dyrektor ma to już opracowane.
Radna Honorata Freus – Grzelak jeśli tak to niech przedłoży to na komisji. Nie rozumie, dlaczego
do tej pory to nie zostało złożone. Zapytała, czy ma to zgłosić na piśmie?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że nie. Zostanie to zaprotokołowane i zapyta
dyrektor o to. Zapytała jakie imprezy jeszcze wydają się radnej Freus – Grzelak za drogie? Podała
przykład sylwestra pod gwiazdami, który kosztował 31 000 zł, a w poprzednim roku 11 000 zł.
Można się nad tym zastanowić.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że wiele miast rezygnuje z tak hucznych imprez,
nie możemy porównywać się do dużych miast.
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Radny Piotr Radowski dodał, że jeżeli przychodzi dużo ludzi to należy to zabezpieczyć tego
wymagają przepisy.
Radny Grzegorz Kucharski powołując się na organizacje Biegu Pojednania i Pokoju stwierdził, że
jeżeli chce się mieć profesjonalne zabezpieczenie medyczne, ochronę to takie pieniądze musza być.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem informacji, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
informację w ww. sprawie.
Punkt 12
Zaopiniowanie pisma w sprawie zaprzestania wynajmowania terenów gminnych cyrkom
wykorzystującym zwierzęta w ramach organizowanych przez siebie pokazów (zał. nr 12).
Radny Robert Duda powiedział, że tą sprawę regulują przepisy wyższego rzędu i nie można tego
negować.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jeśli zostanie zakazane pokazywanie zwierząt
tresowanych w cyrkach to jest to groźne z punktu widzenia społecznego. Mogą być kolejne wnioski
o zakazanie tresowania np. psów. Dojdzie do absurdu. Zwierzęta urodzone w cyrku, w naturze sobie
nie poradzą.
Przewodnicząca Bożena Żurek można oddać do ZOO. Krytykowano wystawę rekinów.
Radny Piotr Radowski powiedział, że zobaczenie przez dzieci i młodzież egzotycznych zwierząt
jest atrakcją. Zwierzęta zachwycają swoją inteligencją i umiejętnościami. Nigdy nie traktował osób
pracujących w cyrku jako tych, którzy dręczą te zwierzęta.
Radny Robert Duda ogród ZOO też nie jest naturalnym środowiskiem zwierząt.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „przeciw” i 2
„wstrzymujących się”) negatywnie zaopiniowała pismo w ww. sprawie. Opinia komisji nr 56/15/16
stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Punkt 13
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze
przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (zał. nr 14).
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Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że był podnoszony problem, że w przypadku
wieczystej dzierżawy byłby to duży koszt dla działkowiczów. Na komisji zdrowia zostało to
przeliczone.
Radny Robert Duda po przeliczeniu wyszło 270 zł opłaty jednorazowej i co roku po 50 zł.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedział, że komisja zdrowia w tym punkcie zakończyła się tym,
że zostanie to jeszcze raz przeanalizowane przez stowarzyszenie i ewentualnie zostanie
przedstawiony projekt nowej uchwały.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że ze strony stowarzyszenia padają inne propozycje
również o zmniejszenie tej bonifikaty.
Radny Grzegorz Kucharski uważa, że wieczysta dzierżawa jest w tym przypadku jakimś
rozwiązaniem w przypadku rozwiązania stowarzyszenia. Stwierdził, że za chwilę inne
stowarzyszenia mogą wystąpić o to, aby za 98 % bonifikaty kupić ziemię.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że ta kwestia jest uregulowana w ustawie. Natomiast
warunki sprzedaży są określona w akcie notarialnym. To wszystko jest kwestia umowy jakie
zastrzeżenia wpisze gmina, wówczas jest to sprzedaż warunkowa.
Radny Piotr Radowski przypomniał, że gmina już raz sprzedała grunty warunkowo, a później jakoś
tak wyszło, że ten akt notarialny został podpisany bez warunku.
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 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „przeciw” i 1
„wstrzymującym się”) negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
57/15/16 stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Punkt 14
Przyjęcie sprawozdania komisji za 2015 r. (zał. nr 16).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. sprawozdania,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
sprawozdanie w ww. sprawie.
Punkt 15
Sprawy różne. Korespondencja. (zał. nr 17)
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie stypendiów jest
zapis, że otrzymują je tylko uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum i nie są objęci nimi
absolwenci klasy trzeciej gimnazjum. Zgodnie z rozmowami z dyrektorami szkół jest to uważane za
pewien błąd i należy to zmienić. Powinno to być uregulowane tak ja w powiecie, gdzie uczniowie
którzy kończą liceum i idą na studia mimo, że nie podlegają w sposób formalny pod starostwo są
uwzględniani.
13

Radny Robert Duda dodał, że z reguły i w większości to właśnie uczniowie klas trzecich są
laureatami.
Radny Grzegorz Kucharski uczeń trzeciej klasy gimnazjum jest przygotowany, aby osiągać sukces
w konkursach.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że głównie chodziło o to, aby stypendia
otrzymywali uczniowie naszych szkół. Przechodząc do szkół wyższego szczebla mają szanse
otrzymania stypendiów od organów prowadzących szkoły ponad gimnazjalne.
Radny Piotr Radowski rozwiązanie może być ewentualnie takie, aby zgłaszanie i składanie
wniosków o stypendium następowało przed dniem, kiedy uczeń gimnazjum stanie się uczniem
liceum.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk tak to się odbywa
Radny Piotr Radowski czyli jeżeli nabór jest przed 31 sierpnia to uczeń gimnazjum może złożyć
wniosek?
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że nabór jest od września do czerwca, ale chodzi o
konkretny zapis w uchwale dot. „pierwszych i drugich klas gimnazjum” i tutaj rodzi się problem.
Uczniowie zasługują, aby się starać się o stypendium, uczeń reprezentował przez trzy lata gminę i
zasługuje na to.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski należy dokonać ewentualnie zmiany tej uchwały.
Radny Robert Duda zgłaszamy wniosek w tej sprawie.
Radny Grzegorz Kucharski chodzi o §3 pkt 3 uchwały i tutaj należałoby to zmienić.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski burmistrz po otrzymaniu wniosku w tej sprawie podejmie
decyzje.
Radny Grzegorz Kucharski może należałoby to zrobić w porozumieniu z powiatem?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski uważa, że jest to zbyt daleko idące.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że na poziomie gminy będzie to prostsze.
Radny Robert Duda powiedział, że lepiej aby uchwała zmieniająca w tej sprawie była
przygotowana przez burmistrza, gdyż wiadomo co dzieje się z uchwałami zgłaszanymi przez
radnych.
Radny Piotr Radowski odpowiedział, że uchwały zgłaszane przez radnych są przekazywane do
biura prawnego.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że dziecko w pierwszej klasie licealnej żadnego
stypendium dostawać nie może, gdyż w liceum dostanie po ukończeniu pierwszej klasy. Ilość
pieniędzy na stypendia jest stała do podziału. Zapytała jak sformułowany jest wniosek?
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Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że w tej chwili chodzi o intencje skierowane do
burmistrza w tej sprawie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się” ) przyjęła ww. wniosek.
Wniosek nr 2/13/16 stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokołu.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy w ubiegłym roku zaistniała sytuacja, że planowane szkolenia nie
zostały zrefundowane? Zapytał w kontekście informacji na komisji, że były planowane szkolenia i
nie zostały zrefundowane.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie może być takiej sytuacji. W
momencie skierowania nauczyciela na doskonalenie jest wystawiana delegacja i pobierany rachunek
za szkolenie od organizatora i opłaty dokonywane są na bieżąco.
Radny Kazimierz Leś wyraził opinie, że ta informacja mogła być błędna.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy to prawda, że powstanie parking przy Szkole
Podstawowej nr 5?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że na tą chwile w budżecie nie ma środków
przeznaczonych na ten cel. Tak zdecydowali radni.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że Klub Sport- Zdrowie - Edukacja złożyło pismo
w sprawie zwolnienia rodzin wielodzietnych z opłaty za śmieci o tym w związku ze zmianą
przepisów ustawy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że gmina jest w trakcie przygotowywania zmian
nowej uchwały i regulaminu, będzie nowy przetarg. Zapisy uchwały musza być zgodne z zapisami
ustawy. Musi to być skończone w pierwszym półroczu.
Radny Robert Duda powiedział, że nowa ustawa takie możliwości daje.
Radny Piotr Radowski wydaje mu się, że propozycja klubu idzie w tym kierunku, aby rodziny
wielodzietne odciążyć materialnie. Natomiast patrząc przez pryzmat ustawy „500 +” te rodziny
zostaną wzmocnione finansowo.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa jest to kwestia jeszcze do przeanalizowania przez wszystkich.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że była na otwarciu nowej pracowni w Gimnazjum nr
1 i Szkole Podstawowej nr 4. Środki zostały pozyskane w 80 % z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska trochę dofinansowała gmina. Jest to już trzecia pracownia tego typu w gminie i
można składać kolejne wnioski na dofinansowanie.
Radny Robert Duda zapytał na jakim etapie legislacyjnym jest złożony przez Klub Sport - Zdrowie
- Edukacja do Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie stypendiów dla
sportowców?
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Radny Piotr Radowski odpowiedział, że został skierowany do zaopiniowania przez radców
prawnych. Z informacji, które posiada od radczyń prawnych, że miały kontaktować się w sprawie
omówienia rozbieżności miedzy projektem klubu a ich opinią.
Radny Robert Duda wyraził zdziwienie, gdyż identyczna uchwała została podjęta w Łodzi i została
zaakceptowana przez wojewodę i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Zostało to zeskanowane z tej uchwały.
Przewodnicząca Bożena Żurek plagiat.
Radny Robert Duda tak, ale w końcu mający ramy prawne.
Przewodnicząca Bożena Żurek należy zastanowić się ile jeszcze powinno być programów
nagradzających.
Radny Robert Duda ale takiej uchwały nie ma.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że dotarła do rodziców informacja, że powstanie
parking przy Szkole Podstawowej nr 5. Czy to prawda?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie będzie to sfinansowane ze środków z
nadwyżki budżetowej gminy. Budowa będzie, jeżeli rada przyjmie te zmiany do budżetu, które
zostaną złożone.
Radna Honorata Freus – Grzelak podziękowała. Uważa, że zmiany do budżetu powinny być
przyjęte, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci i aby parking powstał.
Radny Grzegorz Kucharsk zapytał, czy schronisko w Czartkach odbiera od mieszkańców
zwierzęta które padły? Czy w gminie jest jakakolwiek instytucja, która takie padłe zwierzęta
odbiera? Chodzi o przypadki kiedy zwierzę padnie w mieszkaniu. Podał przykład starszej Pani, która
wyczerpała wszystkie możliwości uzyskania informacji co ma w takim przypadku zrobić. Wyraził
opinię, że powinny takiej informacji udzielić policja, straż miejska.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska stwierdziła, że straż
miejska wie co w takich przypadkach zrobić.
Radny Grzegorz Kucharsk poruszył również problem dużej ilości sklepów monopolowych i co za
tym idzie problem czystości ulic. Powinna być reakcja zarówno ze strony policji, ale również ze
strony miasta.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest problem sprzedaży alkoholu na ul.
Krakowskiej Przedmieście. Burmistrz nie ma możliwości odmówienia kolejnej koncesji skoro
wniosek spełnia warunki na sprzedaż alkoholu, gdyż ilość koncesji przyznanych przez rade pozwala
na udzielenie kolejnej koncesji.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy właściciel który wynajmuje pomieszczenie komunalne
miał prawo decydowania od której do której sklep będzie funkcjonował? Czy gmina nie może
postawić pewnych warunków najmu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa potwierdził, że w obiekcie należącym do gminy można
postawić taki warunek.
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Radna Honorata Freus – Grzelak stwierdziła, że lokal który ma być wynajęty stał długo pusty i
gmina powinna się cieszyć, że ktoś chce go wynająć. Natomiast godziny otwarcia są zawarte w
warunkach udzielenia koncesji.
Radny Robert Duda tutaj bardziej chodzi o czystość.
Radny Piotr Radowski powiedział, że sprawa ul. Krakowskie Przedmieście 18 ma drugie dno.
Przedsiębiorca, który zgłosił chęć wynajęcia lokalu w celu otwarcia sklepu monopolowego i
wystąpił o koncesje na handel alkoholem, uzyskał pozytywną opinię komisji na wniosek o handel 24
h. Te skargi trafiają również do Przedsiębiorstwa Komunalnego jako zarządcy i do dnia dzisiejszego
nie wpłynęła żadna skarga od osób mieszkających tam. Jest skarga dotycząca sklepu znajdującym się
pod nr 22. Osobiście codziennie przejeżdżając obok tej nieruchomości, nie zauważył nieporządku
potrzaskanych butelek. Jest tam dozorca, który dba o porządek i nie zgłaszał problemów. Nie ma tam
takiej ilości śmieci. Pojedyncze przypadki mogą mieć miejsce, ale takie sytuacje zdarzają się
wszędzie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przyznał, że pewne rzeczy mogą budzić dyskomfort, ale gmina
nie może ręcznie sterować każdą sprawą. Wyjściem może być ograniczenie koncesji na handel
alkoholem, ale zwrócił uwagę, że połowa środków jakie wpływają z tytułu koncesji jest
przeznaczana na działania sportowe dla dzieci i młodzieży.
Radny Grzegorz Kucharski nie zgodził się z kwestią i tezą, że to jest sytuacja zero – jedynkowa.
Chodzi o dobro mieszkańców gminy i nie wystarczy jeździć rano w tej okolicy, ale przejść się w
godzinach wieczornych, aby zauważyć problem hałasu, odchodów, palenia gumy przez
mieszkańców. Będzie doprowadzone do sytuacji trudnej jeśli nie zostanie zajęte, żadne stanowisko w
tej sprawie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że to jest sprawa monitoringu i założenia
dodatkowej kamery w tym miejscu, ale nie można ingerować w wolność gospodarczą.
Radny Grzegorz Kucharski tego oczekiwał, że burmistrz poda jakiś pomysł na rozwiązanie
problemu.
Radny Franciszek Dydyna powracając do tematu padłych zwierząt powiedział, że zrozumiałe jest,
że gmina ma podpisaną umowę w sprawie usuwania padłych zwierząt na terenie gminy, ale nie
powinno to dotyczyć prywatnych osób.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska powiedział, że
jeżeli zwierzę padnie u weterynarza to on jest zobowiązany do jego utylizacji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 16
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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