PROTOKÓŁ nr 17/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 6 czerwca 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.

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

Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Kazimierz Leś
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu.
2. Pani Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
3. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu.
4. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe
5. Pani Joanna Skotnicka – Fiuk – Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
6. Pani Elżbieta Kalińska – Dyrektor Wieluński Dom Kultury
Porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Prezentacja porządku obrad.
Przyjęcie protokołu nr 16/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Informacja dotycząca organizacji „DNI WIELUNIA” w 2016 roku.
Zapoznanie się z funkcjonowaniem terenów rekreacyjnych już istniejących oraz realizacją
nowych projektów.
6. Informacja dotycząca korzystania z zajęć na pływalni, profilaktycznej opieki zdrowotnej,
gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
7. Analiza oferty zajęć edukacyjnych organizowanych przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej, WDK
oraz MiGBP.
8. Przyjęcie informacji nt. pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń (wyżywienie,
organizacja dowozu do szkół i inne).
9. Zapoznanie się z ofertą zorganizowanego wypoczynku w okresie wakacji przez placówki
oświatowe, kulturalne i sportowe.
10. Przeanalizowanie zasad nagradzania i odznaczania pracowników Wieluńskiego Domu Kultury.
11. Sprawy różne, korespondencja.
12. Zamknięcie posiedzenia komisji.
1.
2.
3.
4.
5.
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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 8 członków,
obecnych 8).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, aby w punkcie 4 komisja zapoznała się
„Informacją dotyczącą organizacji „DNI WIELUNIA” w 2016 roku”. Kolejne punkty zmieniłyby
kolejność w stosunku do przyjętej zmiany. Zarządziła głosowanie: kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła
proponowaną zmianę do porządku obrad.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 16/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 16/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 16/16.
Punkt 4
Informacja dotycząca organizacji „DNI WIELUNIA” w 2016 roku (zał. nr 2).
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk poinformowała, że ”Dni
Wielunia” jest to impreza gdzie od dłuższego czasu występują zagraniczne gwiazdy. W tym roku
będzie występ Raya Wilsona i w związku z tym scena musiała być większa oraz większe miejsce.
Plac Legionu również będzie zagospodarowany poprzez ustawienie stoisk m.in. Lokalnej Grupy
Działania oraz sołectw, chcą oni wystawiać swoje produkty regionalne w ten sposób chcą się
zareklamować. Impreza została zgłoszona jako impreza masowa na 5000 osób. W części
wydzielonej tuż przy scenie będzie najwięcej kontroli czy nie wnoszone są przedmioty
niebezpieczne. Wymieniła działania i formy zabezpieczenia jakie będą w celu zapewnienia
bezpieczeństwa. Została załatwiona czasowa zmiana organizacji ruchu. Zostanie zamknięta ul.
Sienkiewicza oraz Plac Legionów. Zostanie zapewniony w tym rejonie minimalny ruch
samochodów. Wymieniła zespoły, które wystąpią na żywo na koncertach. Przy okazji Dni Wielunia
będzie świętowanie 100 lat harcerstwa na ziemi wieluńskiej. Udostępniony został teren w okolicy
Podwala dla harcerzy, którzy zapewnione mają noclegi na hali sportowej WOSiR. Harcerze
zobowiązali się, że będą przeprowadzać grę miejską dla wszystkich mieszkańców. Harcerze będą
mieli zapewniony w zamian za to jeden posiłek, plakietki, krótkofalówki. Bedzie otwarcie wystawy z
okazji 100-lecia harcerstwa w muzeum. Będą przygotowanie punk w ramach gry miejskiej:
strzelnica, przejście po moście, akcja ratunkowa z udziałem samochodu. Wstępnie poinformowała,
że gmina w ramach zebrania ofert na stanowiska, zarobi więcej niż w latach poprzednich na
2

wynajmie terenów pod małą gastronomię. Do tej pory są pozytywne opinie na temat zespołów, które
wystąpią.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy uzyskanie wyższych przychodów z wynajmu
stanowisk będzie oznaczało niższe koszty za organizację „Dni Wielunia”? Dlaczego wszystkie
imprezy masowe w mieście organizowane są przez Kierownika Biuro Obsługi Burmistrza, skoro jest
Wieluński Dom Kultury? Co robi i czym zajmuje się dyrektor WDK? Zajęcia w WDK prowadzone
są przez instruktorów opłacanych z pieniędzy za te zajęcia.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk wyraziła zadowolenie, że
zdołano uzyskać tak duże kwoty za wynajem stanowisk jednocześnie powiedział, że „Dni Wielunia”
odbędą się w czasie mistrzostw EURO 2016 co podraża wszystkie koszty związane: z wynajmem
telebimów, ochroną, zabezpieczeniami. Zaskoczeniem jest również koszt wykupu licencji od stacji
POLSAT za publiczne odtwarzanie meczy. Kwoty są sześciocyfrowe za pakiet wszystkich meczów.
Radny Piotr Radowski wyraził opinię, że każdy kto będzie chciał obejrzeć mecz może to zrobić w
domu. Stwierdził, że gminy nie stać na taki wydatek.
Radna Honorata Freus – Grzelak stwierdziła, że jeżeli miałby to być tak duży wydatek to jest
również przeciwna temu. Powtórzyła pytanie, dlaczego to WDK nie organizuje imprez?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że WDK jest
wsparciem technicznym: scena , nagłośnienie, przenoszenie sprzętu.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedział, że już od wielu lat WDK nie organizuje imprez. Nic
nowego nie jest organizowane. Wyraziła opinię, że dyrektor Kalińska nie wniosła do WDK nic
nowego. Miała nie zajmować się inwestycją Kino-Teatrem „Syrena” a to robi. Po co jest WDK?
Podała przykład, że w bibliotece i muzeum nonstop coś się dzieje i jest to przedstawiane w
sprawozdaniach.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdził, że ktoś jest odpowiedzialny za organizację tych imprez.
Ktoś ustala kto za co jest odpowiedzialny. Trudno ocenić, czy to jest wina dyrektor WDK.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że do obsługi takiej
dużej ilości imprez są tylko trzy osoby z biura burmistrza. Przez dwa lata zostały wyznaczone pewne
trendy i w momencie przekazywania imprez do WDK będzie można ich nakierować.
Radny Piotr Radowski wyraził opinie, że w miejscu gdzie będzie usytułowana scena może to
uniemożliwić obejrzenie zaplanowanych koncertów przez planowaną liczbę 5000 osób. Stwierdził,
że istnieje ryzyko, że drzewa zasłonią sceny osobom stojącym w dalszej odległości od sceny. W tym
roku ponieważ jest impreza masowa to od razu podwyższa to koszty. Skoro już wydawane są duże
kwoty to, aby nie było rozczarowania wśród mieszkańców wybranym miejscem.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że ten teren
został zmierzony i obliczono, że wchodzi tam 5000 osób. Zapleczem jest ul. Sienkiewicza. Scena
będzie maksymalnie dosunięta do płotu. Teren imprezy masowej jest zgłoszony do strumyka. Jest to
teren dwa razy większy niż koło muzeum, gdzie odpadała część znajdującej się tam fosy.
Rady Marek Mikuś zapytał, kto to liczył?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że pracownicy
urzędu.
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Radny Piotr Radowski powiedział, że jeżeli zostało to policzone i każda z tych 5000 osób będzie
widziała scenę to będzie to powód do radości. Obserwował to miejsce i wyraził jednak obawę, że
może to być niewykonalne.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że w latach poprzednich w przygotowaniach do imprez
brała udział Młodzieżowa Rada Miejska. Obecnie jest Miejska Rada Seniorów i w związku z tym
polecił na przyszłość, aby odpowiednio wcześniej przeprowadzić konsultacje w szkołach oraz w
środowisku osób starszych w sprawie miejsca w którym mają odbyć się „Dni Wielunia”. W
poprzednich latach sprawdzało się to jeżeli chodzi o wykonawców.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że jeżeli chodzi o
wybór wykonawców to tak, ale w sprawie wyboru miejsca najważniejsza jest kwestia
bezpieczeństwa. Firma nagłaśniająca po sprawdziła tego miejsce stwierdziła, że jest dobre pod
względem akustycznym. Konieczne jest wykonanie przycinki niektórych drzew zgodnie ze
wskazaniami policji.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska dodał, że
został przeprowadzony pierwszy etap przycinki drzew w parku miejskim w ciągach pieszych.
Odbędzie kolejne spotkanie z wykonawcą podczas którego będzie wskazywane dokładne miejsce,
gdzie należy przyciąć drzewa tak aby widoczność sceny była jak najlepsza. Należy również usunąć
kamienie ze skalniaków oraz odkręcić kilka ławek i koszy na śmieci ze względów bezpieczeństwa.
Przyznał rację radnemu Radowskiemu, że są miejsca gdzie widoczność może być utrudniona przez
skrzyżowanie drzew. Przypomniał, że będą telebimy ułatwiające oglądanie.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk przypomniała, że na terenie przy
muzeum niewiele osób mogło znajdować się pod sceną z uwagi na fosę. Mieszkańcy siedzą przy
kateringach i często bardziej skupiają się na słuchaniu niż oglądaniu tego co dzieje się na scenie. W
przypadku upałów czy ulewy drzewa dadzą zacienienie.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy to oznacza, że wszystkie ławki zostaną odkręcone i
usunięte?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
odpowiedział, że nie. Tylko przy samej scenie.

i

Mieszkaniowej

Waldemar

Kluska

Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk dodała, takie są wymogi imprezy
masowej.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyraziła osobistą opinię, że jest to lepsze miejsce niż na placu
targowiska, gdzie już odbywały się „Dni Wielunia”.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację.
Punkt 5
Zapoznanie się z funkcjonowaniem terenów rekreacyjnych już istniejących oraz realizacją nowych
projektów (zał. nr 3).
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Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała czyj to był pomysł powstania siłowni napowietrznej
przy ul. Kochanowskiego, na zakręcie przy transformatorze? Czy były brane pod uwagę względy
bezpieczeństwa?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że ta siłownia nie jest zakończona. Jest to miejsce typowane przez mieszkańców,
którzy chcą, aby w tym miejscu powstała siłownia napowietrzna. Zarząd osiedla z przewodniczącą
złożył taki wniosek. Zarząd osiedla zobowiązał się, że wykonają ogrodzenie oddzielające od strony
jezdni. Po stronie gminy będzie jeszcze utwardzenie powierzchni w celu uzyskania komfortu, aby
było czysto i sucho. Uważa, że jest to wystarczająca powierzchnia na siłownie.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że zgadza się z radną Freus – Grzelak jeżeli chodzi o
lokalizację to jest niefortunna. Wewnątrz osiedla tam gdzie ma powstać plac zabaw i tam powinna
być usytułowana siłownia.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zgodził się z radną Freus – Grzelak i radną Żurek.
Zapytał, czy jest konsultowane z naczelnikiem miejsce gdzie ma powstać siłownia napowietrzna?
Podał przykład Widoradza. Sołtys wykonała dużą pracę i zadbała o teren, ale z jego obserwacji
wynika, że nikt z tego nie korzysta. Czy to nie są pieniądze wyrzucone w błoto?
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, że na pięć siłowni tylko jedna powstała na terenie
Wielunia. Czy to są pieniądze sołectw?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że rady sołeckie uszczegóławiają na co chcą wydać kwotę przypadającą do ich
dyspozycji i na radach sołeckich określają co chcą i gdzie chcą. On nie ma prawa sugerować, że
zamiast siłowni czy placu zabaw ma powstać co innego. To sołectwa decydują w sprawie swojego
budżetu. Nie jest prowadzony monitoring przed zakładaniem siłowni napowietrznych. Powstała
pewna moda na siłownie na wsiach. Nikt tego nie konsultował. Mieszkańcy tego chcą, składają
wnioski. Wydział te wnioski wykonuje. Trudno ocenić kto będzie tego używał i w jakim zakresie.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja wyraził opinie, że sołectwa Olewin, Ruda, Widoradz
powinny podjąć wspólną inicjatywę w celu zbudowania np. ścieżki dla pieszych łączącej sołectwa,
która byłaby wykorzystywana bardziej niż siłownia.
Radny Franciszek Dydyna powiedział, że siłownie są wykorzystywane co raz bardziej m.in. przez
młodzież. Ścieżki rowerowe są już powytyczane i można już jeździć miedzy Rudą, Wierzchlasem,
Osiedle Stare Sady.
Radny Marek Mikuś powiedział, że przy ul. Sadowej jest słuszna koncepcja siłowni napowietrznej.
Zapytał, czy po drugiej stronie też się cos zadzieje?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że osobiście chciałby aby to było wykorzystywane, ale ten teren nie należy w całości
do gminy. Była podjęta uchwała o planowaniu przestrzennym w której ten teren przeznaczony jest
pod zabudowę wielorodzinną. Zastrzegł taki pomysł, aby stworzyć park którego osią będzie ul.
Sadowa.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy w ramach współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową można
rozważyć ogrodzenie place zabaw w celu ochrony przed zwierzętami?
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska stwierdził, że
to jest teren spółdzielni, ale można podjąć próbę. Porozmawia ze spółdzielnią.
Radna Honorata Freus – Grzelak nie zgodziła się z naczelnikiem, że nie można konsultować.
Powstawanie placów zabawa było zawsze konsultowane z gminą. Zwróciła się z prośbą do
naczelnika, aby z powodów bezpieczeństwa umieścić siłownię w pobliżu placu zabaw, który
powstaje wewnątrz osiedla.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że tak chce społeczność, która woli mieć oddzielnie plac zabaw i siłownie.
Powiedział, że to nie powinno być skierowane do niego gdyż to nie on jest adresatem, gdyż nie jest
decydentej w tej sprawie. Jeżeli ktoś wcześniej konsultuje to jest to w porządku i wydział
wypowiada się w danej sprawie, ale jeżeli wydział dostaje gotowy wniosek to jest ostateczne.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że burmistrz prosił aby każdy jeden wniosek, który
jest składany przez radnych był najpierw konsultowany z wydziałem.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyraziła wątpliwość, że pod tym miejscem podpisałaby się
większość osób.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska powiedział,
że on tego nie wymyślił.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, co oznacza zapis, że w 2016 r. wprowadzono
„wewnętrzny system zarządzania placem zabaw”, na czym to polega ?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że każdy plac zabaw przyporządkowany jest komuś, kto jest za nie odpowiedzialny i
zobowiązany do ciągłego monitoringu stanu technicznego urządzeń na placu. Dodał, że jest
podzielone w ten sposób, że na teren gdzie jest podpisaną umowa np. z Panem Frankowskim to on
na każdy plac ma oddzielną teczkę i okresowo odpowiada na pytania. Po za tymi terenami gdzie są
stałe umowy placami zajmuje się wyłoniony wykonawca który ma to przypisane. Jest to robione po
to, aby były zachowane względy bezpieczeństwa.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyraziła ubolewanie, że pozostałe komisje Oświaty, Kultury i
Sportu oraz Zdrowia i Polityki Społecznej nie zostały zaproszone na prezentacje koncepcji
zagospodarowania terenów przy ul. Sadowej.
Radny Marek Mikuś podziękował, za przeprowadzenie akcji na ul. Agrestowej.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska powiedział,
że w ciągu kilku dni będzie to zakorowane. Podobnie na Os. Wojska Polskiego.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział o szybkiej reakcji w sprawie uprzątnięcie
chodnika przy. ul. Popiełuszki.
Radny Grzegorz Kucharski poprosił, aby w związku z powstaniem nowych bloków i większej
liczby mieszkańców, aby przy ul. Moniuszki i ul. Targowej powstał plac zabaw.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska powiedział,
że po wykonaniu tam drogi był zagospodarowany plac, ale obecnie uległ on dewastacji. Będzie
wykonana modernizacja tego.
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Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła, aby w lasku miejskim po wycięciu drzew wykonawca
Pan Frankowski przyciął również wystające krzewy i gałęzie drzew, aby umożliwić przejeżdżanie
rowerami bocznymi ścieżkami.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska powiedział,
że obecnie są kłopoty z tym wykonawcą i najprawdopodobniej będą potracenia z wynagrodzenia.
Radna Honorata Freus – Grzelak poprosiła, aby na ul. Stodolnianej z nadwyżki budżetowej
powstał mały plac zabaw.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że w budżecie zaplanowano 300 000 zł na budowę placów zabaw, pozostało do
rozdysponowania 60 000 zł. Radni mogą zdecydować na co te pieniądze przeznaczyć.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 6
Informacja dotycząca korzystania z zajęć na pływalni, profilaktycznej opieki zdrowotnej, gimnastyki
korekcyjno – kompensacyjnej (zał. nr 4).
Radna Honorata Freus – Grzelak wyraziła ubolewanie, że nie wszystkie szkoły mają zajęcia
korekcyjno- kompensacyjne oraz na pływalni. Czy to oznacza, że nie wszystkie szkoły uważają, że
te zajęcia są potrzebne?
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że zajęcia na pływalni odbywają się tylko w
Przedszkolu nr 4. Poinformowała, że zapytała dyrektora Przedszkola nr 2, która powiedziała, że nie
mają nauczycieli którzy posiadają uprawnienia, a wynajęcie instruktora zewnętrznego podwaja
koszty. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w Przedszkolu nr 4. W pozostałych przedszkolach
prowadzone są elementy gimnastyki korekcyjnej w ramach zajęć gimnastycznych. W przypadku
szkół wiejskich tylko Szkoła Podstawowa w Bieniądzicach prowadzi zajęcia na basenie i tutaj
dochodzą koszty transportu oraz wynajęcia instruktora. Ze szkół podstawowych wieluńskich
korzystają wszystkie z pływalni. Najwięcej dzieci korzysta ze szkoły Podstawowej Nr 5 w której
klasy 4-6 mają zajęcia obowiązkowe na pływalni, rodzice pokrywają koszty, a biedne dzieci mają
dofinasowanie. Zajęcia te skutkują tym, że dzieci szybciej uczą się pływać. Następnie przedstawiła
ilu uczniów gimnazjów korzysta. W szkołach podstawowych gimnastka korekcyjna prowadzona jest
w ramach godzin KN-u, natomiast w gimnazjach nie są takie zajęcia prowadzone. Szkoły
podstawowe jako powód braku tych zajęć podawały brak środków na ten cel. Streściła informacje
zawarte w materiałach przesłanych przez szkoły i przedszkola. Szkoła Podstawowa nr 2 w ramach
akcji wydała książkę kucharską pod tytułem „Jem zdrowo” i również uczestniczyli w projekcie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mającym na celu kształcenie
postaw prozdrowotnych wśród uczniów.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że koszt uczestnictwa dziecka w zajęciach na
pływalni to jest koszt dojazdu i opłaty instruktora, czyli do 50 zł. Wyraziła opinię, że nie jest to duży
koszt. Przypomniała, że dzieci z rodziny 3+ nie ponoszą kosztów korzystania z pływalni. Wyraziła
opinie, że należy pomyśleć nad tym, aby w każdej szkole powinny być zajęcia na basenie oraz
zajęcia korekcyjno–kompensacyjne. Należy taką informację przekazywać rodzicom.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja stwierdził, że jest to kwestia stworzenia atmosfery
wokół tego.
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Radny Grzegorz Kucharski wyraził opinię, że nie jest to tylko sprawa rodziców, którzy nie zawsze
decydują się na uczestnictwo dzieci w zajęciach na pływalni i nie zawsze jest to kwestia finansowa.
Jednym z powodów jest to, że zajęcia nie odbywają się po lekcjach, aby dzieci mogły się wysuszyć i
nie wracać już na lekcje.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy Szkoła nr 4 która nie ma sali
gimnastycznej, nie chcą korzystać z nauki pływania?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że dzieci ze szkoły nr 4 są
dowożenie na sale gimnastyczną oraz na basen i koszt dowozu jest opłacany.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy jest możliwość otwarcia basenu krytego w
miesiącu sierpniu?
Radny Marek Mikuś stwierdził, ze jest to podyktowane zaplanowanymi remontami krytego basenu.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedział czy w szkołach robiono rozeznanie, czy kolonie
mogłyby być przygotowywane przez szkoły. Często w biura podróży są przygotowywane kolonie
dla dzieci z danej szkoły. Wówczas jechałby na nie dzieci, które uczęszczają do tych samych klas z
wychowawcami i nauczycielami, których znają. Rodzice bardziej ufaliby takiej kadrze.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, że szkoły sugerują się tym, że takie
kolonie organizowane są przez kluby sportowe MKS i WKS. Często są to dzieci z jednej szkoły,
które jadą z nauczycielami którzy ich uczą.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że wyjazdy organizowane przez kluby sportowe
dotyczą tylko dzieci uprawiających sport.
Radna Honorata Freus – Grzelak stwierdziła, że jest czasem bariera finansowa, aby dzieci mogły
wyjechać na kolonie.
Komisja przyjęła informację.
Punkt 7
Analiza oferty zajęć edukacyjnych organizowanych przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej, WDK oraz
MiGBP (zał. nr 5).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że sprawozdanie przedstawione przez bibliotekę oraz
muzeum są bardzo obszerne.
Radny Marek Mikuś wraził ubolewanie, że nie może skorzystać z całej oferty biblioteki.
Radna Honorata Freus – Grzelak wyraziła słowa uznania za zaangażowanie i organizowanie tylu
imprez.
Radny Robert Duda stwierdził, że na sesji Rady Miejskiej powinna być wyrażona wspólna
pozytywna opinia o pacy jednostek kultury.
Radny Piotr Radowski powiedział, że będą sprawozdania finansowe jednostek kultury.
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Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Iwona Podeszwa podziękowała za słowa
uznania. Przekazała przeprosiny od Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książka za
nieobecność na komisji z powodu zajęć związanych z przygotowywaniem wystawy.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że informacja z muzeum jest również wyczerpująca, a
oferta zajęć bogata. Wymieniła niektóre zajęcia edukacyjne WDK.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 8
Przyjęcie informacji nt. pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń (wyżywienie, organizacja
dowozu do szkół i inne) (zał. nr 6).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ilość tych nagród jest uzależniona od ilości
wniosków? Czy jest określona pula przeznaczona na nagrody?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że jest określona pula.
Zwyczajowo jest składanych kilkanaście wniosków. Przypomniał, że została zmieniona uchwała w
sprawie nagród i będą one przyznawane na nowych zasadach.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację.
Punkt 9
Zapoznanie się z ofertą zorganizowanego wypoczynku w okresie wakacji przez placówki oświatowe,
kulturalne i sportowe (zał. nr 7).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy Związkowi Nauczycielstwa Polskiego udostępniany
jest tylko sala?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że oprócz tego opłacany jest
również chór.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała dyrektor WDK, dlaczego dom kultury nie organizuje
masowych imprez tak jak Biuro Obsługi Burmistrza? Czemu nie współuczestniczy nie współdziała
w takich imprez: jak „Mikołaj” lub „Dni Wielunia”? Co nowego wniosła Pani dyrektor?
Przypomniała, że powołano nowego inspektora nadzoru budowlanego Pana Adamskiego.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska powiedziała, że „Dni Wielunia” nie zostały
przydzielone Wieluńskiemu Domowi Kultury. Powiedziała, że wszystkie imprezy które są
wykonywane w mieście przez Biuro Obsługi Burmistrza to cała logistyka i ich przygotowanie leży
po stronie WDK. Uczestniczą w nich wówczas pracownicy WDK, wykorzystywana jest scena i
nagłośnienie należące do WDK. Powiedziała, że oferta WDK jest bardzo interesująca. Powiedziała,
że jest mniejsza liczba uczestniczących, ponieważ zajęcia organizowane są w małych grupach.
Wymieniała m.in. reaktywacja „Orkiestry Dentej” dzięki wysiłkowi instruktora Pana Ihora Kobets;
zajęcia z baletu klasycznego dla dzieci, taniec towarzyski i latynoamerykański, reaktywację zespołu
jazzowego. Planowany jest zespół wokalny dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Pana Artura
Szczęsnego, odbędzie się ich koncert w domu kultury. Jest użyczane miejsce dla klubów żeglarski i
numizmatyków. Streściła ile osób uczęszcza na poszczególne zajęcia organizowane przez WDK.
Wyraziła opinie, że dom kultury powinien też spełniać funkcję zapełniania zainteresowań
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niszowych. Poprzez małe zajęcia zostało uzbierane ponad 400 osób, które przychodzą przez cały rok.
W trakcie naboru zapisało się 742 osób, odpadło 40 osób. Zostały przyciągnięte osoby dorosłe nie
tylko starsze. W sprawie imprez masowych powiedziała, że „Dni Wielunia” są organizowane przez
Urząd Miejski tak to zostało podzielone. Nie wykluczone, że w przyszłym roku może WDK będzie
to robił, to zależy jak to będzie uzgodnione z Panem Burmistrzem. Przypomniała, że z okazji 1
września zostało zrobione widowisko, w którym brało udział 25 uczniów. Wyraziła opinię, że to był
duży sukces. W kwestii kina powiedziała, że ma zgromadzoną całą dokumentację od pierwszego
maila jakiego wysłała w tej sprawie, spisano protokolarnie wszystkie rozmowy, które prowadziła z
wykonawcami: z Panem Kędzią, Panem Lebiodą, firmą „Rosa Bud”, a także z Panem Lesiakiem.
Wszystkie maile samodzielnie wykonała mimo, że nie jest osobą kompetentną w budownictwie, ale
doprowadziła do tego, że wszyscy którzy zawinili wobec WDK są wzywani do sądu na negocjacje i
są wysuwane wobec tych osób żądania o wypłatę kilku milionów. To wszystko przygotował
mecenas i kancelaria. Nikt inny by sobie z tym nie poradził, tylko prawnicy. Powiedziała, że
wszystkie regulaminy w WDK były źle zrobione, albo ich nie było. W tej chwili zrobiony został
regulamin wynagradzania. W sprawie słupów ogłoszeniowych powiedziała, że albo korzystający nie
płacili, albo nie chcieli płacić albo nie płacili kar i odsetek. Również były błędy w regulaminie z
korzystania ze słupów oraz błędnie podawano numer konto na jakie należało za ogłoszenie płacić.
Stworzono nowy regulamin dotyczący słupów we współpracy z mecenasem. Zakłady pogrzebowe,
które do tej pory nie płaciły mają ryczałt za rok. Odnośnie imprez masowych powiedziała, że WDK
organizuje „Święto flagi” i należy nauczyć ludzi korzystania z imprez plenerowych, dlatego czyni o
to starania. Charakter masowy ma akcja „Domeczek dla książeczek”. Powiedziała, że pracownicy
spędzają wiele godzin w WDK i można to sprawdzić po ilości nadgodzin, a zazwyczaj gdy są
pracownicy to jest obecna również dyrektor.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że podziwia dyrektor za to, że zdecydowała się
podjąć i dokończyć temat rozbudowy Kino-Teatru „Syrena”. Wzięła na siebie odpowiedzialność
wraz z Panem Adamskim. Jest to duża odpowiedzialność. Czy to oznacza, że będzie Pani
odpowiedzialna za to razem z Panem Adamskim?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedział, że również do pomocy został
skierowany Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś. Tydzień temu zrezygnował
inspektor Pan Kędzia. W związku z tym wyśle zapytania ofertowe, aby ktoś został inspektorem na te
kilka miesięcy.
Radna Honorata Freus – Grzelak rozpoczynając pracę nie wiedziała Pani, że będzie Pani musiała
prowadzić kino.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska przyznała, że nie wiedziała, myślała, że jest
to zakończone i nastąpi otwarcie. Budynek wygląda zewnątrz tak jakby był skończony. Pozostało
około 10 % aby go ukończyć.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że super pomysłem było współdziałanie w
organizacji festynu przy Szkole Podstawowej nr 5. Wyraziła opinię, że można byłoby zorganizować
jeszcze dodatkowe imprezy.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyraziła opinię, że zajęć w WDK jest dużo. Wymieniła m.in.
reaktywowanie baletu dla 27 dzieci, jest „Noc Kupały”, są „Włóczykije”. Powiedziała, że WDK nie
organizuje „Dni Wielunia” nie dlatego, że nie chce ale to urząd chciał to realizować. WDK wspiera
tą imprezę. Być może w przyszłym roku zostanie to zlecone WDK. Przypomniała, że dyrektor
napisała projekt: „Wieluń przyjaznym środowiskiem dla mieszkańców” i pozyskała 15 000 zł na ten
cel.
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Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska powiedziała, że WDK otrzymał
dofinansowanie na dodatkowy projekt i kolejne są przez nią napisane. WDK dostał za darmo
„Kolorowa lokomotywę”. Dom kultury to nie tylko organizator ale również animator. Powiedziała,
że za darmo przekazywana jest scena np. do Szkoły nr 5. Po to jest WDK, aby przekazywać i
pomagać nieodpłatnie instytucją wzajemnych.
Radna Honorata Freus – Grzelak podziękowała za podtrzymywanie imprezy „Kolorowa
lokomotywa”.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska powiedziała, że chce utrzymać koncerty
muzyki alternatywnej. Odbędą się one przed Stacją Wieluń-Dąbrowa. Poinformował, że po
napisaniu projektu na renowację Stacji Wieluń- Dąbrowa można otrzymać 85% dofinasowania, musi
to być napisane przez osoby, które się na tym znają.
Radna Honorata Freus – Grzelak ile osób brało udział w imprezie „Kino na leżaku”?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedział, że będą zdjęcia z tej imprezy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała co to jest „City Plaża”?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że to jest niespodzianka.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy wyjazd do leśniczego do Tomaszowa Mazowieckiego
to będzie tylko jednorazowa wycieczka?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że odbędą się dwa wyjazdy.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy wpłynęło do WDK sprawozdanie pokontrolne w sprawie kina
Regionalnej Izby Obrachunkowej?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska tak. Powiedziała, że jest 30 dni na
wprowadzenie zaleceń.
Radny Piotr Radowski poprosił, aby wystąpienie pokontrolne w tej sprawie było również
skierowane do Rady Miejskiej. Zapytał, czy na dzień dzisiejszy po złożeniu rezygnacji Pan Kędzia
jest inspektorem nadzoru budowlanego ?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że nie jest.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że na tablicy informacyjnej budowy Kino-Teatru „Syrena”
nadal jest podany jako inspektor Pan Kędzia. Należy to przekreślić. Czy Pan Adamski został
zatrudniony przez WDK, czy przez burmistrza?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że przez burmistrza.
Radny Robert Duda powiedział, że przez rok funkcjonowania pod nowym kierownictwem WDK
zmierza we właściwym kierunku. Zapytał, czy radna Freus – Grzelak uważa, że jest progres czy
regres jeżeli chodzi o ofertę działalności WDK?
Radna Honorata Freus – Grzelak odpowiedziała, że wstrzyma się z odpowiedzią i poczeka,
obserwuje. Wyraziła negatywną opinie w sprawie wyników zawartych w protokole z doraźnej
kontroli gospodarki finansowej WDK przeprowadzonej przez RIO.
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Przewodnicząca Bożena Żurek odnosząc się do informacji z biblioteki, tylko biblioteka w
Dąbrowie nie podała terminu zajęć. Muzeum poinformowało, że w każdy czwartek są organizowane
zajęcia w muzeum. WOSiR poinformował, że będą udostępnione: basen odkryty, „Orliki” oraz
boisko do gry w piłkę siatkową. Odbędzie się turniej piki nożnej i siatkowej o puchar Burmistrza
Wielunia.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 10
Przeanalizowanie zasad nagradzania i odznaczania pracowników Wieluńskiego Domu Kultury (zał.
nr 8).
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska zapytała, czy tylko regulamin
wynagradzania WDK był analizowany?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że po przesłaniu go przez WDK przeanalizowała go
i niektóre zapisy wydały się jej nie zrozumiałe. Stwierdziła, że po sprawdzeniu wszystkie zapisane
dodatki nagrody są zgodne z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. Zwróciła uwagę, że nie został zawarty jeden
punkt dotyczący przyznawania ekwiwalentu pieniężnego i jego wysokości. Czy to będzie zawarte w
regulaminie? To dotyczy sytuacji kiedy któryś z pracowników wykorzystuje swój sprzęt.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedział, że prawnik doradził aby
przyznać wyższa premię pracownikowi w takich przypadkach, aby nie było nie jasności.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy 20 % zostaje na premię regulaminową?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska tak i ona jest wypłacana co miesiąc.
Przewodnicząca Bożena Żurek i ona może wynosić 20% lub 40 %?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska tak.
Radna Honorata Freus – Grzelak stwierdziła, że stawienie się pracownika w stanie nietrzeźwym
powinno skutkować naganą.
Radny Piotr Radowski dodał, że z Kodeksy Pracy wynika, że skutkuje to dyscyplinarnym
zwolnieniem.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała kiedy wypłacany jest dodatek specjalny?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska wyjaśniła, że dotyczył to sytuacji kiedy
pracownik dodatkowo wykonuje np. kadry, iż za to dostawał dodatek. Jak przestał to robić dodatek
został mu zabrany.
Przewodnicząca Bożena Żurek czy wówczas były mu zmieniane warunki pracy?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska nie, gdyby zostało to zmienione to
wchodziłoby to w skład pensji.
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Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w §6 jest zapis mówiący o tym, że dodatek
specjalny jest określany w umowie o pracę i wypłacany do czasu aż ulegną zmianie warunki umowy
o pracę. Czy to nie powinno być w aneksie do umowy o pracę?
Radny Marek Mikuś potem pracownik może mieć pretensje, że został mu ten dodatek zabrany.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że być może zostanie to
zmienione.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy zgodnie z §7 nagroda za osiągnięcia szczególne jest
przyznawana co miesiąc?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że nie tylko w przypadku
gdyby się coś wydarzyło.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że powinien to przejrzeć prawnik.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że już przejrzał ale
ponownie skonsultuje te paragrafy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
Sprawy różne. Korespondencja.
Radna Honorata Freus – Grzelak podziękowała za wpuszczenie dzieci przez pracownika Pana
Marka Patyka przed czasem do centrum szkoleniowego.
Przewodnicząca Bożena Żurek przypomniała, że wpłynęło pismo ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Wieluniu (zał. nr 9) z prośbą o przyznanie środków na wymianę drzwi wejściowych i drzwi
wewnętrznych. Zapytała jakie jest zdanie komisji w tej sprawie, czy zamierza wnioskować o
przydział tych środków z nadwyżki budżetowej?
Radny Robert Duda powiedział, że pismo powinno zostać skierowane do burmistrza, aby
rozpatrzył zgodnie z kompetencją.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że tego typu wnioski powinny być adresowane do
burmistrza a nie do komisji, gdyż to nie jest w jej gestii. Tych wniosków w sprawie podziału
nadwyżki budżetowej jest wiele. Sam chciał zapytać burmistrza, czy uwzględnił wniosek w sprawie
podwyżek dla pracowników niepedagogicznych?
Radny Robert Duda wyraził wątpliwości w kwestii realizowania kierowanych do burmistrza
wniosków z komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że wniosek został skierowany do burmistrza i m.in. do
wiadomości komisji oświaty
Radny Piotr Radowski wyraził opinię, że można dyskutować w sprawie pisma po zapoznaniu się z
projektem uchwały w sprawie podziału wolnych środków. Wówczas będzie można sprawdzić, czy
ten wniosek został ujęty. Można zaproponować poprawki na sesji.
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Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że szkoła zostanie poinformowana, że komisja
wstrzyma się w sprawie pisma do czasu zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian w
budżecie i podziale wolnych środków za 2015 rok.
Radna Honorata Freus – Grzelak wyraziła opinię, że w sprawie geotermii powinna odbyć się
konferencja. Z dochodzących informacji wynika, że koszt wygłoszenia referatów przez
zaproszonych profesorów będzie to 5000 zł, a miało nie być kosztów. Czy to prawda? Czy stać
gminę na to? Czy w związku z tym niebyło warto zorganizować konferencję? W konferencji
mogłyby uczestniczyć jeszcze inne osoby.
Przewodnicząca Bożena Żurek potwierdziła koszt wykładów profesorów i jest to kwota 5000 zł,
która nie jest wielka w skali całej gminy. Termin został ustalony i dostosowany do profesorów.
Odpowiedziała, że na sesji może być podjęta uchwała. Ta sesje nosi znamiona nadzwyczajnej.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 12
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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