PROTOKÓŁ nr 18/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 27 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 Kazimierz Leś
Pan Wojciech Psuja – zastępca
Pan Piotr Radowski
Pani Bożena Żurek – przewodnicząca

Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Marek Mikuś
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
4. Pani Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
5. Pan Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
6. Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
7. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
8. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
9. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wieluniu
10. Pani Elżbieta Kalińska – Dyrektor Wieluński Dom Kultury
11. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo
Wychowawczych w Wieluniu
12. Pan Jarosław Surma – Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
13. Pani Joanna Skotnicka – Fiuk – Kierownik Biura Obsługi Burmistrza

–

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 17/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2015 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 31 grudnia
2015 roku;
4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2015 rok:
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a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury.
(materiał dostarczony we wcześniejszym terminie)
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2015 rok
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń
za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym
realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć oraz
innych zadań statutowych.
7. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji w roku 2015 rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Zapoznanie się z informacją o organizacji roku szkolnego 2016/2017 w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń.
9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych za 2015 rok.
10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń,
rok 2015.
11. Zapoznanie się z informacją na temat przygotowań do Biegu Pokoju i Pojednania.
12. Przegląd informacji o programach obchodów uroczystości o charakterze patriotycznoreligijnym, kulturalnym i sportowym realizowanych przez Gminę Wieluń.
13. Sprawy różne, korespondencja.
14. 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 8).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaprezentował porządek obrad posiedzenia. Radni nie wnieśli uwag
do porządku obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 17/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 17/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 17/16.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (zał. nr 2);
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2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2015 rok (zał. nr 3);
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 31 grudnia 2015
roku (zał. nr 4);
4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2015 rok:
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej (zał. nr 5),
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej (zał. nr 6),
c) Wieluńskiego Domu Kultury(zał. nr 7).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
ww. sprawozdań oraz informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 wraz z opinią RIO (opinia
nr 64/18/16 stanowi zał. nr 8), sprawozdanie finansowe Gminy Wieluń za 2015 rok (opinia nr
65/18/16 stanowi zał. nr 9), informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń (opinia nr
66/18/16 stanowi zał. nr 10) oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2015
rok:
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej - w głosowaniu udział wzięło 7 radnych.
Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
(opinia nr 67/18/16 stanowi zał. nr 11),
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej - w głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie
(przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie (opinia nr 68/18/16 stanowi
zał. nr 12),
c) Wieluńskiego Domu Kultury - w głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja
większością głosów (przy 6 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”) pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie (opinia nr 69/18/16 stanowi zał. nr 13).
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za 2015
rok (zał. nr 14).
Radny Robert Duda zapytał o jakie drogi chodzi w związku ze zmianami w wydatkach
inwestycyjnych dotyczącymi przebudowy dróg gminnych?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że lista jest otwarta.
Bardziej chodzi o remonty dróg typu: ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego, które są w bardzo złym
stanie, chodzi o wymianę nawierzchni. Gmina będzie mniej wydawać w kolejnych latach na ich
utrzymanie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy tam już jest kanalizacja?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś będą wybrane takie drogi gdzie już jest
kanalizacja.
Radny Robert Duda poprosił, aby przypomnieć na czym polegać będzie zadanie dotyczące
uzbrojenie terenu inwestycyjnego na osiedlu Cukrownia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że chodzi o drogę, która połączy ul. Długosza z
ul. Jagiełły, kanalizację i wodociąg. Najprawdopodobnie w tym roku gmina nie zużyje tych
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pieniędzy. Czeka, aby złożyć wniosek w ramach RPO na uzbrojenie strefy przemysłowych. Jest to
zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, gdzie dokładnie będzie droga łyżworolkowa, która
planowana jest w parku Kałuży. Czy tylko tak nazywa się zadanie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa tak nazywa się tylko zadanie, to jest stara nazwa.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli 100 000 zł jest na plac zabaw i ewentualnie siłownie
napowietrzną.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś to jest na remont drogi od WKS do bramy,
będzie utwardzona kruszywem bitumicznym.
Radny Grzegorz Kucharski odnośnie działu 600 - transport i łączność było powiedziane, że od
kliku lat są zabezpieczone środki na wykup gruntów pod drogę zbiorczą. Z czego wynika
zwiększenie tych środków?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że były zabezpieczone środki, ale nie było
prawomocnych decyzji, aby można było jest spożytkować. Starostwo wyceniło metr kwadratowy na
100 zł. Gdyby taka decyzja była prawomocna to gmina musiałaby przeznaczyć na wykup gruntów
3 000 000 zł. Gmina będzie się od tego odwoływać. Podał przykłady cen działek zakupionych w
ostatnim czasie przez gminę m.in. działek zakupionych pod cmentarz za cenę 28 zł za metr
kwadratowy.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy w związku z budową drogi tranzyt będzie
puszczony ul. Popiełuszki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa celem jest, aby została utworzona prawdziwa obwodnica a nie
droga śródmiejska.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś chodzi o usprawnienie ruchu wewnątrz
miejskiego, kwestia ograniczeń tonażowych nie została rozstrzygnięta.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że ten ruch od Praszki w kierunku na Warszawę musi
obecnie odbywać się przez miasto, a w momencie kiedy będzie ten bajpas będzie to ominięte
przynajmniej przez auta osobowe. Co do organizacji ruchu nie ma jasno decyzji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy wcześniej były wnioski szpitala o dofinansowanie i
czy przekazywane były środki na ten cel powiatowi?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że co jakiś czas były przekazywane.
Przypomniał, że został złożony wniosek przez szpital w tej sprawie.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że wpłynęło pismo ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Wieluniu z prośbą o przyznanie środków na wymianę drzwi oraz remont łazienek. Komisja była na
oględzinach i fatycznie drzwi są w fatalnym stanie. W nadwyżce budżetowej nie znalazła zapisów z
przeznaczeniem na ten cel. Zapytała, czy nie byłoby możliwości przesunięcia środków z innych
zadań np. z 15 000 zł WDK przyznanych na 1 września?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że było tak zaplanowane, że
dział promocji to robi i w obecnym budżecie WDK nie było to ujęte. Jest to duże przedstawienie,
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które nie da się zmieścić w mniejszej kwocie. Do przygotowania przedstawienia są potrzebne
rekwizyty. Wydatki WDK są dokładnie zaplanowane.
Radny Robert Duda poprosił, aby burmistrz odwołując się od decyzji starostwa o wycenie gruntów
na 100 zł za metr kwadratowy przypomniał staroście, że gmina co roku pomogą w różnych
inwestycjach. W ubiegłym roku było to 500 000 zł na remont dróg.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że są to argumenty oczywiste. Cena podana przez
starostwo jest zawyżona. Odpowiadając radnej Żurek przypomniał, że zostały zwiększone środki na
wymianę kanalizacji w Szkole Podstawowej nr 2, w tym roku proces kanalizacji należy dokończyć.
Dlatego należy skończyć jedną inwestycję i rozpocząć kolejną np. wymianę drzwi. Być może uda się
po rozstrzygnięciu przetargów wygenerować dodatkowe środki 40 000 zł na wymianę drzwi. Mimo
wszystko obecnie ważniejsze jest dokończenie kanalizacji w tej szkole.
Radny Piotr Radowski przypomniał, że było założenie, że gmina wykona projekt, przygotuje
dokumentację oraz dokona uzgodnień i wykupu gruntów pod drogę zbiorczą od ul. Częstochowskiej
do ul. Opolskiej, a następnie zostanie to wszystko przekazane do GDDKiA w celu przejęcia
wykonania. Przypomniał, że były już prowadzone w tej sprawie rozmowy z dyrekcją GDDKiA w
Łodzi za pośrednictwem dyrektora Orłą, że gmina z takim wnioskiem wystąpi. Zapytał, czy
burmistrz prowadził rozmowy na ten temat z GDDKiA? Przypomniał, że jest to zadanie o wartości
14 000 000 zł – 15 000 000 zł. Zapytał czy będzie to traktowane tylko jako inwestycja gminy, czy
będą prowadzone rozmowy z GDDKiA
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że z rozmów z Panią Sykut ówczesną dyrektor
Łódzkiego Oddziału GDDKiA było powiedziane, że dopóki nie zostanie zamknięta budowa
obwodnicy północnej żadne rozmowy na temat kolejnych inwestycji na terenie gminy nie będą
prowadzone. Obecnie zmieniły się władze. Było wysłane pismo do Ministerstwa Transportu w
sprawie budowy tej właściwej obwodnicy zachodniej, aby uwzględnić ją w planach krajowych.
Możliwa jest realizacja zadania przez gminę, ale oznaczałoby to zablokowanie innych inwestycji w
gminie. Został unieważniony konkurs na budowę dróg lokalnych i jeśli zostanie ponownie ogłoszony
to gmina wystąpi z takim wnioskiem o dofinasowanie. Osobiście jest sceptyczny, aby generalna
dyrekcja była zainteresowana tym bajpasem, gdyż nie jest to droga spełniająca kryteria obwodnicy.
Wyraził opinię, że jeżeli gminie udałoby się pozyskać dofinansowanie na poziomie 60 % to byłaby
w stanie przeprowadzić tą inwestycję, co ułatwiłoby ruch w mieście, również komunikowałby
cmentarz.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że od strony drogi krajowej ul. 3 Maja tworzy się korek i
GDDKiA również powinna być zaineresowana, aby budować tak drogi by rozładować korki.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała na jaki sport jest przeznaczona zwiększona kwota 200 000
zł – promocja gminy poprzez sport?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa jest to przeznaczone na sport seniorów: piłkę ręczną,
siatkówkę, nożną i kolarstwo. Co roku z wolnych środków jest przeznaczana kwota na ten cel.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, co dzieje się w sprawie szkoły muzycznej w
Wieluniu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że obecnie jest oczekiwanie na zmianę planu
miejscowego, aby w tym miejscu mogła powstać szkoła muzyczna. Do końca roku ministerstwo
ogłasza przetargi na tę inwestycję i gmina musi uchwalić plan do tego czasu.
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Radny Robert Duda zapytał, czy część kwoty przeznaczonej WKS-owi będzie przeznaczona na
wypłatę odszkodowań byłym zawodnikom?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie. To jest kwota na działalność bieżącą
promocyjną w tym roku.
Radny Grzegorz Kucharski w związku z kolejnym zwiększeniem środków na przebudowę Kino
Teatru „Syrena” zapytał, czy gmina w końcu poradzi sobie z tą inwestycją?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyraził nadzieję, że gmina da sobie radę.
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 6 głosach „za” i 2
„wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
70/18/16 stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń za ich
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć oraz innych zadań statutowych
(zał. nr 16).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w porównaniu z uchwałą z 2004 roku nie zmieniły
się kryteria, a jedynie podmiot wnioskujący o nagrody m.in. wymieniono komisję Rady Miejskiej
właściwą do spraw oświaty. Zapytała, jakie osoby miałyby wejść w skład komisji Rady Miejskiej
opiniujące te nagrody? Przytoczyła uzasadnienie podane do projektu uchwały.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że właściwi są członkowie
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a nazwa użyta w uchwale jest ogólna gdyż komisja właściwa ds.
oświaty RM może przybierać różne nazwy. Dlatego aby nie zmieniać uchwały w przypadku zmiany
nazwy komisji użyto tego sformułowania.
Przewodnicząca Bożena Żurek na jakiej podstawie i wiedzy komisja ma o takie nagrody
wnioskować?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że trudno mu mówić o wiedzy
komisji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa jest to przywilej komisji, a nie obowiązek.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że zawnioskować może dyrektor
szkoły, komisja, związki zawodowe i z własnej inicjatywy burmistrz do nagród dla nauczycieli.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy członek komisji zdrowia może równie
zawnioskować, czy tylko członek komisji oświaty?
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Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że literalnie w uchwale
wskazana jest komisja oświaty. Żadna inna komisja nie ma takich uprawnień. Powiedział, że z uwagi
na to, że obecnie w urzędzie nie ma zastępcy burmistrza oraz pracownika właściwego ds. oświaty,
którzy do tej pory byli członkami komisji przyznającej nagrody to należało to zmienić, chodzi o
zmiany w strukturze urzędu.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy należy przez to rozumieć, że każdy członek komisji ma prawo
wnioskować o przyznanie nagrody, czy cała komisji?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że intencją było, aby była to
cała komisja, a nie poszczególni członkowie. Natomiast komisja wytypuje osoby wchodzące w skład
komisji oceniającej wniosek o przyznanie nagrody.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy z wnioskiem o nagrodę burmistrza dla dyrektora nie
mogłaby występować rada pedagogiczna?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powstałaby dwuznaczna sytuacja, gdyż rada
musiałaby obradować pod przewodnictwem dyrektora szkoła. On akceptowałby decyzje rady. Pod
wszystkimi dokumentami rady pedagogicznej podpisuje się dyrektor.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czym podyktowana jest zmian proporcji kwot
przeznaczonych na nagrody?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk chodzi o to, aby nagrody burmistrza były
bardziej prestiżowe.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli mniej środków będzie na nagrody dyrektora.
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 „za” i 1
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
71/18/16 stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji w roku 2015 rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie (zał. nr 18).
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, dlaczego finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
nie wpisuje się w kalendarz imprez WDK? Poprosiła, aby jednak w 2017 roku sztab był w Wieluniu.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że WOŚP w 2016 roku
odbyła się w WDK w Wieluniu, natomiast jedyną różnicą było to, że datki pochodzące ze zbiórki
zostały zawiezione do Praszki gdzie znajdował się sztab. Wyjaśniła, że było to spowodowane
brakiem słowności osoby z którą miała być współpraca przy organizacji WOŚP w Wieluniu.
Ponieważ impreza była zagrożona podjęto decyzję o przeniesieniu sztabu do Praszki. W przyszłym
roku od początku będzie to robił WDK gdzie będzie sztab. Cała zebrana kwota 60 000 zł była
przypisana do Wielunia.
7

Radna Honorata Freus – Grzelak podziękowała za kontynuowanie imprezy „Kolorowa
Lokomotywa’.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedział, że niektóre informacje są mało szczegółowe i mało z
nich wynika. Ze sprawozdań wynika, że na terenach wiejskich piłkę nożną trenują tylko dorośli a co
z dziećmi?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że trenują w Wieluniu. Powiedział, że nie
potrzebne by było utworzenie sekcji dla dzieci cztery kilometry od Wielunia.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że nie zgadza się ze sprawozdaniem
przedstawionym przez WKS ponieważ zostało w nim wykazane, że Pan Szymicki przekazuje
pieniądze na grupy co jest nieprawdą. Nie prawdą jest, że rodzice nie chcą płacić składek.
Powiedziała, że rodzice dzieci z grupy Pana Arka Tomczyka pokrywają sami składki, sami kupują
sprzęt również został pozyskany sponsor na zakup strojów. Nieprawdą jest, że klub zakupił tej grupie
sprzęt. Jedyne z czego było korzystane to z opieki medycznej. Zwróciła się z prośbą do burmistrza,
aby płacić regularnie trenerom, którzy z uzyskują ciężką pracą dobre wyniki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że WKS jest stowarzyszeniem i każdy kto chce
w nim działać i ma taką wole może działać. Trudno zweryfikować sprawozdania składane przez
WKS gdyż, faktury które są przedstawiane nie są opisywane i trudno sprawdzić dla jakiego rocznika
dzieci został dokonany zakup. Zachęcił, że jeżeli ktoś ma taką żyłkę działacza to może działać w
WKS i będzie to bieżąca kontrola. To jest pomysł i propozycja dla radnej Freus-Grzelak. Gmina
Wieluń nie jest płatnikiem na rzecz trenerów.
Radny Piotra Radowski rozumie troskę radnej Freus-Grzelak, aby dotacje przekazywane przez
gminę trafiały na ten cel na który zostały przeznaczony. W drodze konkursu są wyłaniane kluby
realizujące zadania i co jakiś czas jest sprawdzane, czy realizują one zadania powierzone im. WKS
otrzymuje również inne środki od rodziców i stowarzyszeń. Natomiast gmina weryfikuje jedynie,
czy zadanie zostało wykonane.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że radnej zostały przekazane
informacje, które pochodzą od klubu. Nie składa on informacji z podziałem na środki jakie zostały
przeznaczone na poszczególne grupy, nie ma takich zapisów w umowie. Radnej została przekazana
informacja na spotkaniu uwzględniająca podział na poszczególne grupy. Do tej pory nie były
przedstawione, żadne dokumenty lub faktury, które podważałyby przedstawione obliczenia przez
WKS. Była jedna faktura wystawiona na nazwisko radnej Freus-Grzelak.
Radna Honorata Freus – Grzelak odpowiedział, że faktura został zapłacona dlatego, że rodzice
zdecydowali o opłaceniu ze swoich pieniędzy za salę, aby nie został wypowiedziana umowa na
korzystanie z niej. Powiedziała, że dyrektor Kucharczyk poinformował, że na naszą grupę
przeznaczono 8000 zł m.in. na zakup sprzętu, co jest nieprawdą, gdyż sprzęt został zakupiony przez
rodziców. Rodzice nie rozumieją, dlaczego zbierane są składki skoro gmina przekazuje pieniądze na
działalność WKS.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk stwierdził, że bez obecności Pana
Szymickiego nie będzie można tego wyjaśnić.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. sprawozdania,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 2
„wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia komisji nr
72/18/16 stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją o organizacji roku szkolnego 2016/2017 w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wieluń (zał. nr 20).
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, ile szkół podstawowych z Gminy Wieluń nie
otworzy klas pierwszych?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk tylko jedna, Szkoła Podstawowa w
Gaszynie.
Radny Piotra Radowski dodał, wszystkie dzieci zostaną w przedszkolu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy zwolniony nauczyciel ze szkoły podstawowej miał
uprawnienia emerytalne? Czy nie mógł przejść do przedszkola?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że tak miał. Nie miał
kwalifikacji do pracy w przedszkolu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy dodatkowe trzy godziny przydzielone na każdy
oddział szły jako godziny nadgodziny, czy dopełnienie etatu dla nauczycieli?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk większości jako godziny ponadwymiarowe.
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 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła
informację w ww. sprawie.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych za 2015 rok (zał. nr 21).
Rady Robert Duda zapytał burmistrza, czy jest zadowolony z wysokości pozyskanych środków
zewnętrznych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie jest zadowolony. W roku 2015 roku nie
było żadnych konkursów w których mogła by wziąć udział gmina. Powodem do zadowolenia jest
pozyskanie środków na remont boiska sztucznego przy WKS. Duży przepływ środków powinien być
w 2017 roku. Gmina planuje wziąć udział w konkursach na rewitalizację miejską, budowa dróg
lokalnych, na budowę ścieżki rowerowej. Na koniec 2017 roku będzie można ocenić obiektywnie,
czy gmina przegapiła konkursy, czy nie. Powiedział, że również szkoły brały udział w konkursach na
eko-pracownie.
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Przewodnicząca Bożena Żurek wyraziła słowa uznania dla biblioteki, która pozyskała najwięcej
środków. Przytoczyła informacje jakie szkoły podstawowe i gimnazja pozyskały środki zewnętrzne
od poszczególnych instytucji.
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 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 10
Zapoznanie się z informacją dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń, rok
2015 (zał. nr 22).
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 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła
informację w ww. sprawie.
Punkt 11
Zapoznanie się z informacją na temat przygotowań do Biegu Pokoju i Pojednania (zał. nr 23).
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że obecnie zapisało
się już 100 osób.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, aby w biegu wzięli udział członkowie komisji na
zasadzie sztafety.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja poprosił, aby umieścić ogłoszenie o biegu w
„Maratonach Polskich”. Zasugerował, aby stworzyć możliwość uczestniczenia w biegu osobom,
które uprawiają dyscyplinę sportu nordic walking poza konkurencją. Mogą wystartować na końcu.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyraziła wątpliwość, czy to będzie możliwe do zorganizowania.
Jest to bieg o dużej randze.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że może być
problem organizacyjny w tym wypadku, gdyż osoby idące musiałyby się zmieścić w określonym
czasie 1,5 godziny, gdyż na końcu jedzie samochód, który otwiera poszczególne ulice. Jeżeli
chciałoby się oficjalnie to zrobić to należy przygotować regulamin oraz nagrody. Powiedziała, że w
regulaminie jest zapis, że nie można trasy pokonywać na rowerze lub przy pomocy kijków.
Radny Robert Duda zapytał, czy będzie druga edycja biegu z Opola do Wielunia?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa tak, będzie.
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Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk poinformowała, że chęć
uczestniczenia w biegu zgłosiła młodzież z Osterburga wraz z burmistrzem.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zaproponował, aby znieść współzawodnictwo w
kategoriach przedszkolaków.
Radny Robert Duda zaproponował, aby kolejne obchody dnia samorządu potraktować w formie
sportowej np. turniej badmintona, piłka nożna.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 12
Przegląd informacji o programach obchodów uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym,
kulturalnym i sportowym realizowanych przez Gminę Wieluń. (zał. nr 24).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że pominięto w informacji imprezę haftu
krzyżykowego „Bitwy pod Wiedniem” z okazji rocznicy odsieczy wiedeńskiej.
Radny Grzegorz Kucharski wyraził zadowolenie z nowych form przekazu wartości historycznych
przy okazji obchodu Dnia Flagi. Poprosił, aby przygotować odpowiednie uchwyty do sztandarów,
które ułatwiłyby ich trzymanie przez uczniów wyznaczonych do pocztu sztandarowego.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że wykonanie
uchwytów było już rozważane. Zwracana jest uwaga, aby przemówienia podczas uroczystości były
skracane do niezbędnego minimum tak, aby m.in. nie zniechęcać młodzieży i coraz więcej osób
przychodziło, uczestniczyło w uroczystościach.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 13
Sprawy różne. Korespondencja.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy brana jest pod uwagę podwyżka dla pracowników
obsługi w szkołach na rok szkolny 2016/2017?
Radny Piotr Radowski dodał, że najmniej pracownik obsługi będzie zarabiał 2000 zł.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 14
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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