PROTOKÓŁ nr 16/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 24 marca 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 Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta.
3. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu.
4. Pani Anna Michniewicz – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
w Wieluniu.
5. Pan Daniel Szudra – pracownik Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu.
6. Pani Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
7. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu.
8. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wieluniu.
9. Pan Jacek Raszewski - kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Prezentacja porządku obrad.
Przyjęcie protokołu nr 15/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/106/15 w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń.
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/124/15 w sprawie zasad
przyznawania stypendiów Burmistrza Wielunia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
w
ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie
Wieluń.
Analiza przydzielonych nagród dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników obsługi z
okazji Dnia Nauczyciela 2015r. – Nagroda Burmistrza Wielunia, nagroda Dyrektora Szkoły.
Informacja o realizacji uchwały Nr XIII/144/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 listopada
2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu działań oświatowych w latach 2012 – 2016”.
Informacja na temat funkcjonowania i działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za
2015 rok.
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9. Informacja o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie Wieluń.
10. Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz osób
powyżej 65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2015 rok.
11. Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+” za 2015 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2015.
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji 3 - letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wieluń
na lata 2015 – 2017.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń za 2015 rok.
15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie
Wieluń za 2015 rok.
16. Sprawy różne, korespondencja.
17. 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.
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 15/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 15/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 15/16.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/106/15 w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń (zał. nr 2).
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 58/16/16 stanowi zał. nr 3 do
protokołu.
Punkt 5
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Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/124/15 w sprawie zasad przyznawania
stypendiów Burmistrza Wielunia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń (zał. nr 4).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że zmiana uchwały jest na podstawie wniosku
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie objęcia stypendiami Burmistrza Wielunia absolwentów
klas trzecich gimnazjum.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, że są przypadki wybitnych uczniów
laureatów konkursu przedmiotowego, którzy nie koniecznie dobrze się uczą i czy w związku z tym
jest możliwość, aby takie osoby również wziąć pod uwagę?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk przytoczył treść §3 ust. 3 pkt 2 zmienianej
uchwały, w którym zapisano kryterium uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja wycofał swoją propozycje po wyjaśnieniach
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 59/16/16 stanowi zał. nr 5 do
protokołu.
Punkt 6
Analiza przydzielonych nagród dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników obsługi z okazji
Dnia Nauczyciela 2015r. – Nagroda Burmistrza Wielunia, nagroda Dyrektora Szkoły (zał. nr 6).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że przyznano siedem Nagród Burmistrza Wielunia.
Zapytała, czy wykorzystano cały fundusz przeznaczony na nagrody?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że w tej chwili nie ma danych w tej sprawie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, dlaczego żaden z dyrektorów szkół nie otrzymał takiej
nagrody? Już od kilku lat było wnioskowane, aby Nagroda Burmistrza była głównie dla dyrektorów.
Powiedziała, że nauczyciel dostaje nagrodę dyrektora, w wyjątkowych sytuacjach może dostawać
Nagrodę Burmistrza oraz Nagrodę Kuratora. Natomiast jeżeli nie wnioskuje się dla dyrektora o
Nagrodę Burmistrz lub Nagrodę Kuratora to w żaden sposób nie jest nagradzany. Zwróciła uwagę,
że 2015 rok jest jedynym rokiem w którym żaden dyrektor nie otrzymał Nagrody Burmistrza.
Zapytała co wpłynęło na to, że nie został złożony wniosek w sprawie żadnego dyrektora, aby
otrzymał Nagrodę Burmistrza?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że wynika to z analizy zdarzeń, które miały
miejsce w okresie poprzedzającymi wnioskowanie o przyznanie Nagrody Burmistrza Wielunia.
Obyła się kontrola Urzędu Skarbowego, z wynikami tej kontroli zapoznawała się komisja
budżetowa. Przeprowadzona została ewaluacja kuratora oświaty w placówkach Gminy Wieluń. Po
przedstawieniu tych wyników kontroli, ewaluacji i zdarzeń, które miały miejsce wcześniej
zdecydowano, że potrzeba więcej czasu, aby mocno uzasadnić wnioski o przyznanie Nagrody
Burmistrza. W związku z tym takie wnioski nie zostały złożone.
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Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że ewaluacja wypadła słabo tylko w Szkole
Podstawowej nr 4 otrzymując ocenę 1, natomiast szkoły w Rudzie i Masłowicach wypadły dobrze.
Nie bardzo może uwierzyć w to, że do każdej ze szkół były uwagi w sprawie kontroli finansowej.
Okazuje się, że w całej gminie nie ma dyrektora, który zasłużyłby na Nagrodę Burmistrza w 2015
roku.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie chce odnosić się do szczegółów.
Powiedział, że odniósł się nie tylko do ewaluacji, ale również do innych zdarzeń w szkołach, które
miały miejsce. W przypadku szkoły w Rudzie miała miejsce bardzo długa procedura składania skarg.
Członkowie komisji równie otrzymywali pisma związane z tymi z skargami. W tym roku dyrektor
popełniła błędy w sprawozdaniach systemu informacji oświatowej, które mogłyby skutkować
negatywnie dla Gminy Wieluń. Obecnie ZOPOW dokonuje to co powinni wykonywać dyrektorzy u
siebie w szkołach. Sprawozdania przygotowywane przez dyrektorów są weryfikowane w ZOPOW.
Wiele dyrektorów w bardzo krótkim odstępie czasu otrzymało nagrodę. Stwierdził, że nie może być
tak, że to stanie się standardem.
Przewodnicząca Bożena Żurek powtórzyła, że jedyną nagroda jaką może otrzymać dyrektor jest
Nagroda Burmistrza. Powiedziała, że nie chciałaby, aby dyrektorzy nie czuli się nagradzani.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała na jakiej zasadzie są przyznawane te nagrody?
Dlaczego nie ma jednakowej nagrody dla wszystkich pracowników obsługi? Zwróciła uwagę, że są
duże różnice w wysokościach przyznawanych nagród. Jest to nie zrozumiałe, gdyż brak jest różnić w
wykonywanych pracach na podobnych stanowiskach.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że jeżeli chodzi o kryteria dla
nauczycieli to są one określone w uchwale z 2014 roku. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników
obsługi to nagrody przyznawane są przez dyrektorów.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski dodał, że ZOPOW przekroczyłby znacznie swoje
kompetencje ingerując. To dyrektorzy szkół nadzorują ich pracę i oceniają, biorąc pod uwagę wyniki
ich pracy przyznają nagrody. Jeżeli tylko mieszczą się w ogólnych zasadach nie można mieć
żadnych zarzutów do dyrektorów szkół co do przyznanych nagród.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że nie składa żadnych zarzutów. Zapytała czym
jest uzasadniona różnicach w przyznawanych nagrodach?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że oceną pracy przez dyrektora.
Radny Marek Mikuś podał przykład, że w przypadku kiedy pracownik wykonał pracę ponad
obowiązkową, dodatkową.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyjaśniła, że w przypadku większych kwot nagród, które są
przyznawane raz na kilka lat to jest to kwota znacząca i jest to na pewno za zgodą pracowników
danej szkoły to określa regulamin. Uważa, że nie należy w to ingerować. Powiedziała, że pracownicy
wolą dostać większe kwoty nagród raz na kilka lat niż niskie nagrody raz na rok.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powtórzył, że ZOPOW nie ma prawa w tą
kwestię ingerować i dewagacje na ten temat należy odłożyć. To jest decyzja pracodawcy i jego ocena
pracownika.
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Radna Honorata Freus – Grzelak powtórzyła, że nie rozumie czym się różnią te same stanowiska
pracy w danych szkołach. W przypadku nauczycieli reguluje to karta nauczyciela, w przypadku
obsługi decyduje dyrektor.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że różnią się np. tym, że dany pracownik wykonał
jakąś pracę dodatkową, ponad swoje obowiązki. W tym przypadku nie można stosować zasady
wszystkim po równo.
Radny Piotr Radowski wyraził opinię, że decyzja o przyznaniu nagród należy wyłącznie do
kompetencji przełożonego, czy pracodawcy. Przypomniał, że w roku ubiegłym nie było nagrody
burmistrza, gdyż komisja która rozpatrywała wnioski stwierdziła, że żadna z tych osób nie dokonała
w roku za który jest przyznawana nagroda jakiś osiągnięć nadzwyczajnych, ponad przeciętnych
które by ją kwalifikowały. Wyraził opinię, że osobom które tworzyły regulamin przydzielania
nagród, chodziło o to, że powinna być to nagroda za wybitne osiągnięcia, ponad przeciętne prace,
które ta osoba wykonała. Nie jest to jeszcze zasadą, że powinna być jakaś konkretna liczba nagród
burmistrza w danym roku. Nie jest również zasadą, że wśród tych nagród musi być konkretna liczba
dyrektorów. Były sytuacje, że niektórzy dyrektorzy otrzymywali nagrody co roku oraz sytuacje, że
wnioski powtarzały się na zasadzie kopiuj-wklej, tylko data była zmieniana. To świadczyło o tym, że
wnioskujący podchodzą niepoważnie do tego. We wniosku należy wyartykułować, że dana osoba
zrobiła coś dobrego dla miasta, dla młodzieży, dla sportowców, uzyskała wysokie wyniki w
zawodach sportowych. Przyznał, że jest rzeczą trudną przyznawanie nagród pracownikom. Zdarza
się, że osoby na równorzędnych stanowiskach wykonujące tą sama pracę, że jedna z nich otrzymuje
nagrodę, a druga wcale. W grę wchodzi tutaj dyspozycyjność, pełne zaangażowanie, chęć wyjścia
poza swoje obowiązki i takie osoby są nagradzane. Zawsze wśród tych, którzy nie otrzymali nagród
jest niezadowolenie, tak zawsze będzie. Uważa, że burmistrz nie powinien być krytykowany za brak
nagród, gdyż to komisja opiniuje wnioski. Zapytał przewodniczącej Żurek, czy złożyłaby wniosek
tylko po to by był złożony wiedząc, że dana osoba nie zasługuje?
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że jeżeli nie zostanie napisany wniosek to komisja
przydzielająca nagrody nie rozpatrzy go. Dodała, że będąc dyrektorem szkoły nie zdarzyło się, aby
nie wykorzystała puli środków przeznaczonych na nagrody. W zależności od liczby osób było one
większe lub mniejsze.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski zwrócił uwagę, że przedstawiciel burmistrza nie jest
jedynym, który może wnioskować o nagrodę dla dyrektorów szkół. Gdybyśmy wychodzili z
założenia, że naszym obowiązkiem jest wykorzystanie wszystkich środków, które mogą być
przeznaczonych na nagrody to w znacznym stopniu zostałby podważony sens. Środki są
wykorzystywane tak jak zauważył radny Radowski zgodnie z jakością wniosków. W tym roku było
znacznie więcej wniosków na nagrody niż zostało przyznane i liczba przyznanych nagród wynika z
oceny treści tychże wniosków. Tak wiec warto wziąć pod uwagę, że komisja przyznająca nagrody
jest komisją wieloosobową i końcowy efekt jest wypadkową ocen poszczególnych członków
komisji. To jest obiektywne i nie można tego podważać.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że uważa, że nie ma dyrektorów którzy nie zasługują
na to. Jest tych wniosków nie dużo. Uważa, że dyrektorzy wieluńskich szkół robią bardzo wiele,
wynika to ze sprawozdań. Uważa, że dyrektorzy powinni być brani pod uwagę za całokształt pracy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
Informacja o realizacji uchwały Nr XIII/144/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 listopada 2011
roku w sprawie uchwalenia „Programu działań oświatowych w latach 2012 – 2016” (zał. nr 7).
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Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy wiadomo ile dzieci z naszej gminy
uczęszcza do szkoły katolickiej w Wieluniu?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że w tym roku szkolnym w gimnazjum
katolickim jest 131 uczniów, a 54 w katolickiej szkole podstawowej w Kadłubie. W ubiegłym roku
w Kadłubie było 39 uczniów, a liczba w gimnazjum była przybliżona.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem informacji, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Komisja jednogłośnie przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 8
Informacja na temat funkcjonowania i działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za
2015 rok (zał. nr 8).
Rady Grzegorz Kucharski zapytał, czy w każdym przypadku udostępniania lub wynajmowania hali
jest to związane z odpłatnością za korzystanie z niej i jest to odpłatny wynajmem? Poprosił, aby
rozbić przychody i powiedzieć jakie konkretnie są przychody z poszczególnych obiektów
zarządzanych przez WOSiR. Zwrócił uwagę, że jest błąd w podsumowaniu przychodów.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że na
początku działalności WOSiRu była uchwalona uchwała określająca zasady wynajmowania
obiektów. W informacji podano stan faktyczny w jaki sposób zostały obiekty udostępnione,
wynajęte, użyczone. Powiedział, że jeżeli wpływa jakiś wniosek o udostępnienie obiektu na cel
charytatywny to zgodnie z tą uchwałą jest to wtedy bez opłaty i jest to uzgodnione z burmistrzem.
Jeżeli WOSiR jest organizatorem lub współorganizatorem, lub pod patronatem burmistrza również
jest to bez opłat. Natomiast korzystanie przez kluby lub osoby fizyczne w celach treningowych są
odpłatne zgodnie z cennikiem.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że na tym polega różnica między instytucją użyczenia i
najmu, jedno jest za odpłatnością a drugie nie.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski powiedział, że do końca
marca WOSiR ma obowiązek złożenia bilansu do Urzędu Skarbowego oraz do burmistrza i w nim
wszystko jest dokładnie rozpisane jeżeli chodzi o przychody. Również jest to rozpisane w informacji
dodatkowej dołączonej do bilansu. Obecnie dział księgowy pracuje nad przygotowaniem bilansu. Co
roku przygotowywany jest plan, który przedkładany jest do burmistrza. Na koniec roku nie można
przekroczyć wydatków ponad przychody, natomiast jeżeli przychody przekroczą wydatki to
nadwyżka wpłacana jest do budżetu gminy. Zazwyczaj jakaś nie wielka nadwyżka jest.
Radny Franciszek Dydyna zapytał, czy WOSiR czyni jakieś starania w sprawie uporządkowania
terenu znajdującego się obok targowi, od krawężnika do płyty targowiska. Uważa, że powinny być
jakieś działania, aby ten problem załatwić.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że nie jest
to teren targowiska i za ten teren WOSiR nie odpowiada, gdyż nie jest on w jego zarządzie.
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Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy hala przy ul. Nadodrzańskiej jest udostępniana
nieodpłatnie na turniej o puchar Burmistrza Wielunia?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski nie zawsze.
Radna Honorata Freus – Grzelak czy to może być w jakiejś części umarzane?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że nie
zawszę. Jeżeli jest taka możliwość to podejmowana jest taka decyzja o nieodpłatnym udostępnieniu.
Podał przykład, że jeżeli WKS robi 8 turniejów, MKS robi 8 to zarząd decyduje które turnieje są
priorytetowe.
Radna Honorata Freus – Grzelak podziękowała za użyczenie nieodpłatne hali na mecz
charytatywny.
Rady Rober Duda zapytał, czy WOSiR zatrudnia pracowników mających uprawnienia do pracy z
dziećmi i młodzieżą?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że tak
WOSiR zatrudnia jedną osobę mającą uprawnienia animatora instruktażu, jest to Pan Florecki.
Powiedział, że kiedyś ratownicy zatrudnieni na basenie również kończyli kursy w tym kierunku, ale
nie wie czy one nadal są aktualne.
Rady Robert Duda czyli jest jedna osoba z takimi uprawnieniami natomiast w informacji podano w
liczbie mnogiej, że zajęcia z młodzieżą prowadzili pracownicy.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski stwierdził, że być może
była źle sformułowana informacja i chodziło o to, że zajęcia były organizowane wspólnie z klubem i
WOSiR posiłkował się instruktorami z WKS lub MKS.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja podziękował za przygotowanie hali do rodzinnego
turnieju o puchar Burmistrza Wielunia.
Radny Piotr Radowski wyraził opinię, że od dłuższego czasu nie ma żadnych uwag dotyczących
zarzadzania obiektami sportowymi administrowanymi przez WOSiR. Obiekty są na bieżąco
przygotowywany do pełnienia swoich funkcji. Na hali sportowej nadzór nad tym obiektem i
organizacji pracy jest bez uwag.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał czy w skateparku jest monitoring?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jeszcze nie ma, jest przewidziany.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem
informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Komisja jednogłośnie przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 9
Informacja o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie Wieluń (zał. nr 9).
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Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy jest informacja ile gmina dołożyła do
lodowiska? Jak funkcjonowało lodowisko w ubiegłym roku?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski powiedział, że w sezonie
2014/2015 lodowisko funkcjonowało od 26 grudnia do 19 lutego, a w 2015/2016 od 5 stycznia do 26
stycznia czyli 21 dni.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy należy przez to rozumieć, że koszt
utrzymania lodowiska jest prawie 1000 zł dziennie?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że więcej.
27 000 zł zostało poniesione w grudniu (montaż, transport), a w styczniu są już kolejne koszty
eksploatacyjne plus demontaż, łącznie prawie 58 000 zł.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy zadaszenie by coś zmieniło, czy miałoby
to sens?
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że nie było lodowiska, ale należy pogratulować bibliotece
i muzeum, gdyż dzieci miały tam przygotowane zajęcia i możliwość spędzania wolnego czasu.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja podziękował za atrakcje jaką były dmuchańce.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski podał przykładowy koszt
zadaszenia lodowiska w Bielsku – Białej na stałe. Został tam zrobiona konstrukcja na stałe, namiot
20m x 30m, powstała tam sztuczna hala nad boiskiem Orlik i było to koszt 895 000 zł.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że to by się zwróciło.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że za 20 lub 30 lat.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski wyjaśnił, że namioty
produkcji niemieckie o wymiarach 25m x 45m kosztują 110 000 euro netto plus koszty wylewki i
montażu. Najtańszy w Polsce namiot firmy „Pol-Plan” 25m x 45m kosztuje 350 000 zł – 400 000 zł
netto, ale ma gorsze parametry techniczne. Są to same koszty namiotu bez kosztów przygotowania
terenu. Zadaszone lodowisko bardzo długo rozmraża się i teren na, który się znajduje jest wówczas
wyłączony z użytkowania. Takie namioty są robione w dużych ośrodkach, dużych miastach gdzie
jest liczniejszy odbiorca.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem
informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Komisja jednogłośnie przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 10
Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz osób powyżej
65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2015 rok (zał. nr 10).
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Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy jest duże zainteresowanie programem
65+? Czy jest możliwość modyfikowania regulaminu basenu pod kątem programu 65+?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że rzadko
kto jeżeli ma kartę 65+ nie może skorzystać z równoważnej ulgi. Na basenie jest ulga przeznaczona
dla emerytów i rencistów. Mało jest osób, które nie mają uprawnień rentowych, a mają kartę 65 +.
Jeżeli ktoś posiada kartę to są przyznawane ulgi.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy jest możliwość zmiany w regulaminie
basenu tak, aby osoby niepełnosprawne, które już zapłaciły za instruktora były zwolnione z opłat za
wejście na basen?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski wyraził zdanie, że basen
nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i wprowadzanie jakikolwiek ulg było by
usankcjonowaniem faktu, że jest to basen dla osób niepełnosprawnych. Powiedział, że w kraju są
dwie gminy, które zupełnie zwalniają z opłat np. bogata gmina Kleszczów. Stwierdził, że jeżeli coś
jest za darmo to jest to nieszanowane i dlatego powinna być chociaż symboliczna opłata.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem
informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Komisja jednogłośnie przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 11
Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+” za 2015 rok (zał. nr 11).
Uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem
informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Komisja jednogłośnie przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 12
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
za rok 2015 (zał. nr 12).
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę, że nastąpił wzrost liczy osób bezdomnych z 15 do 22
oraz podano, że główną przyczyną jest bezrobocie.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława Warych
powiedziała, że w informacji odniesiono się do skali problemu, bezrobocie jest największe. Wciąż
pojawiają się nowe osoby dotknięte bezdomnością. Ważne co gmina z tym robi, aby te osoby
otrzymały mieszkanie. W momencie kiedy taka osoba pojawia się w ośrodku pomocy społecznej to
pierwsze co składa podanie o przydział takiego mieszkania. Obecnie pomocą są objęte dwie osoby,
które są uwikłane w sprawy własności co stoi na przeszkodzie, aby kiedykolwiek otrzymały takie
mieszkanie. Są to trudne sprawy do rozwiązania, gdyż jeżeli ktoś ma jakąś własność to nie może
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wnioskować o mieszkanie z gminy. Być może sprawa jednego z Panów rozwiąże się w najbliższym
czasie. Generalnie jest tak, że w ubiegłym roku z osób bezdomnych sporo osób otrzymało
mieszkanie. Podała przykład, że były trzy osoby dorosłe i ośmioro dzieci w Domu Samotnej Matki w
Turowie i tam obie samotne matki z dziećmi już mieszkają. Jeden samotny mężczyzna w 2016 r.
otrzymał również mieszkanie.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że jest to problem egzystencjonalny dla tych osób.
Przyczyny tej bezdomności nie koniecznie są wyłącznie tylko patologicznymi sytuacjami, dlatego
zwrócił uwagę na wzrost do 22 osób bezdomnych.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława Warych
odpowiedziała, że ta liczba 22 osób jest dlatego gdyż w jednej rodzinie było sześcioro dzieci, ale już
otrzymała mieszkanie, dlatego ta liczba spadnie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia komisji nr 60/16/16 stanowi zał. nr 13 do
protokołu.
Punkt 13
Przyjęcie sprawozdania z realizacji 3 - letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wieluń na
lata 2015 – 2017 (zał. nr 14).
Uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia komisji nr 61/16/16 stanowi zał. nr 15 do
protokołu.
Punkt 14
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń za 2015 rok (zał. nr 16).
Radny Marek Mikuś powiedział, że brakuje w sprawozdaniach informacji merytorycznych. Zapytał
jakim kluczem są dobierani uczniowie uczestniczący w tych programach? Czy to jest tak, że jest
obligatoryjnie wyznaczana klasa i odbywają się zajęcia? W sprawie zajęć superwizyjnych zapytał
kto jest wolontariuszem? Kto jest koordynatorem programu?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Wieluniu Anna
Michniewicz odpowiedziała, że dzieci są wybierane w ramach klas. To nie są dzieci wybierana w
grupach dzieci z rodzin z problemem alkoholowy, zajęcia prowadzone są dla całej klasy.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że uczestniczył w takich programach i pedagog wskazywał
klasy w których były dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. To pedagog określa grupę ryzyka i
wybiera klasę.
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Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Wieluniu Anna
Michniewicz odpowiedziała, że w Gminie Wieluń jest Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii
„Tratwa” i wybór klas jest to porozumienie miedzy dyrektorem szkoły, a oferentem który wygrał
przetarg na prowadzenie takich programów w tym przypadku jest to stowarzyszenie „Tratwa”.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach? Czy taka forma
trafia do dzieci? Czy to spełnia swoją funkcję?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Wieluniu Anna
Michniewicz odpowiedziała, że dzieci idą całą klasą. Jedne z nich wykazują większe
zainteresowanie inne mniejsze. Dzieci nie mają lekcji w tym czasie. Jest to trudne do zmierzenia, w
którym momencie to zaprocentuje, być może już dorosły człowiek przypomni sobie, że kiedyś
uczestniczył w takich zajęciach i że słyszał co może być szkodliwe i złe.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała radnego Mikusia, czy chodziło mu o rodzaj
przekazu?
Radny Marek Mikuś tak. Ważna jest forma i wiedza przekazującego informacje, aby było to
atrakcyjne dla dzieci.
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Wieluniu Anna
Michniewicz wyraziła opinię, że osoby ze stowarzyszenia „Tratwa” są bardzo zaangażowane,
mające duże doświadczenie i umiejętności. Uważa, że to zadanie jest prowadzone na odpowiednim
poziomie. Zajęcia superwizje prowadzone są przez pracowników „Tratwy”.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy superwizje są dla całej grupy, czy indywidualnie?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Wieluniu Anna
Michniewicz powiedziała, że superwizje nie są prowadzone z dziećmi, tylko z pedagogami
natomiast koordynatorem jest osoba ze stowarzyszenia „Tratwa”. Jeżeli chodzi o wolontariat to
ponieważ te zadania są organizowane w ramach konkursów ten podmiot, który wygrał może być
finansowany w 80 % przez gminę. Czyli takie stowarzyszenie 20% wkładu musi wnieść samo, a
ponieważ tego typu stowarzyszenie nie prowadzi działalności i nie ma możliwości dorobienia to
stowarzyszenie przez jakiś czas pracuje wolontarialne i to jest ich wkład.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia komisji nr 62/16/16 stanowi zał. nr 17 do
protokołu.
Punkt 15
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie
Wieluń za 2015 rok (zał. nr 18).
Uwag nie stwierdzono.
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Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia komisji nr 63/16/16 stanowi zał. nr 19 do
protokołu.
Punkt 16
Sprawy różne. Korespondencja.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, że wpłynęło pismo ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wieluniu (zał. nr 20) z prośbą o przyznanie środków na wymianę drzwi wejściowych i drzwi
wewnętrznych. Zaproponował, aby przesunąć rozpatrzenie tego pisma na koniec kwietnia, być może
wpłyną prośby o podział nadwyżki budżetowej od innych szkół. Również należy poczeka na
propozycję burmistrza dotyczące podziału nadwyżki na cele oświatowe.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 17
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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