PROTOKÓŁ nr 19/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 5 września 2016 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pani Bożeny Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Robert Duda
2. Pan Franciszek Dydyna
3. Pani Honorata Freus
4. Pan Grzegorz Kucharski
5. Pan Kazimierz Leś
6. Pan Marek Mikuś
7. Pan Wojciech Psuja – zastępca
8. Pan Piotr Radowski
9. Pani Bożena Żurek – przewodnicząca
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
2. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
3. Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
5. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu
6. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo
Wychowawczych w Wieluniu

–

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2016 roku.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej,
administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wieluń.
6. Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017. Zasięgnięcie opinii na temat
zmianowości nauczania, liczebności klas, obwodów szkolnych oraz zatrudnienia nauczycieli
(informacja była dostarczona na XXIV sesję RM).
7. Sprawy różne, korespondencja.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
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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 9 członków,
obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek zgłosiła wniosek, aby komisja wprowadziła do porządku obrad
punkt 7 pn.: „Analiza wniosku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/262/16 z dnia 28
czerwca 2016 r. 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.” Zarządziła
głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Komisja nie przyjęła wniosku w sprawie zmiany porządku obrad.
Komisja ( przy 1 głosie „wstrzymującym się”) przyjęła porządek obrad bez zmian.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 18/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 18/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) przyjęła protokół nr 18/16.
Punkt 4
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2016 roku (zał. nr 2).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej,
administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wieluń (zał. nr 3).
Radny Kazimierz Leś zapytał o jakie zmiany chodzi skoro w zasadzie nic się nie zmieniło? Czy
zwiększył się zakres obowiązków, sposób administrowania? Czy jest to konieczność ze względu na
to, że nie działa już tamten regulamin i jest potrzeba uchwalenia nowego?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że została znowelizowana ustawa o
samorządzie gminnym. Zmian ta nakłada na organ stanowiący gminy wskazanie jednostki
organizacyjnej, która będzie sprawowała opiekę finansowo-księgową nad jednostkami
organizacyjnymi tejże gminy. Jednocześnie po nowelizacji ustawa nakłada obowiązek wskazania
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realizowanych przez tą jednostkę zakresów zadań. Stąd należy dopełnić formalności realizujące
zapis ustawy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
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 73/19/16 stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
Punkt 6
Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017. Zasięgnięcie opinii na temat
zmianowości nauczania, liczebności klas, obwodów szkolnych oraz zatrudnienia nauczycieli
(informacja była dostarczona na XXIV sesję RM) (zał. nr 5).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czym spowodowane jest zwiększenie godzin
nauczycielskich o 18 oraz zwiększenie etatów o 1 w Szkole Podstawowej w Bieniądzicach?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że wynika to z urlopu na poratowanie
zdrowia.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała w których jeszcze szkołach są takie urlopy?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że w Bieniądzicach, w Gimnazjach nr 2 i
nr 3 oraz w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 2 i nr 4. W sumie 7 nauczycieli.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy wszystkie dzieci w wieku 3 lat, które chciały pójść do
przedszkola zostały przyjęte do placówek przedszkolnych?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie sprawdzał tego, ale według jego
wiedzy nie wszystkie 3-latki zostały przyjęte. Od września 2016 roku gmina ma obowiązek
zapewnienia miejsca dla wszystkich zgłoszonych dzieci w wieku od 4 lat do 6 lat.
Radny Marek Mikuś zapytał z czego wynikają różnice w średnich kosztach etatu kalkulacyjnego
skoro liczba etatów pozostaje bez zmian?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że całkowity średni miesięczny koszt etatu
zmalał o 2000 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast wzrósł koszt administracji o 6000 zł,
dlatego per saldo mamy wzrost o 4179 zł. Płace nauczycieli zmalały, a płace obsługi wzrosły.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy należy przez to rozumieć, że pracownicy obsługi
otrzymają podwyżki wynagrodzenia od nowego roku szkolnego?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że tak zgodnie z wnioskiem komisji.
Będzie to średnio wzrost wynagrodzenia o 4%. To dyrektor szkoły decyduje o wysokości podwyżki.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Punkt 7
Sprawy różne. Korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy wniosek w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza
składany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że tak wynika z treści uchwały. Komisja
składa do dyrektora szkoły wniosek o zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jeżeli komisja już taki wniosek napisze to udaje się do
dyrektora, aby uzyskać na oświadczeniu podpis osoby na którą komisja wnioskuje o nagrodę?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że jest to oświadczenie wynikające z
przepisów o ochronie danych osobowych.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała, że jest podpisywany przez osobę wytypowane do Nagrody
Burmistrza po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy uczniowie szkół Gimnazjum Katolickiego mogą
ubiegać się o stypendium burmistrza? Czy dyrektor tej placówki może złożyć taki wniosek?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że mogą ubiegać się gdyż to
wynika z przepisów uchwały. Jest tylko zastrzeżenie, że muszą być mieszkańcami gminy.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy wiadomo coś w sprawie przekształcenia gimnazjum
w szkoły podstawowe?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że na tą chwilę nic nie wiadomo.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że do komisji wpłynęły pisma:
1) ankieta skierowana do mieszkańców Wielunia, która ma za zadanie wskazanie preferencji
kulturalnych mieszkańców (zał. nr 6),
2) odpowiedź z Wieluńskiego Domu Kultury w sprawie pozostałych kosztów operacyjnych za
2015 r. (zał. nr 7)
3) odpowiedź Burmistrza Wielunia w sprawie wniosku komisji nr 13/15/16 (zał. nr 8),
Radna Honorata Freus-Grzelak zgłosiła zastrzeżenia w sprawie wykonania boiska realizowanego
przy ul. Wojska Polskiego. Stwierdziła, że należy bardziej przyglądać się inwestycjom realizowanym
w gminie. Wydział Inwestycji i Rozwoju szybko zareagował w tej sprawie i wysłał maila do
wykonawcy.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał w jaki sposób będą ankietowani mieszkańcy?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że na ten moment nie została podjęta decyzja w tej
sprawie.
Radny Marek Mikuś wyraził opinie w sprawie wykonania boiska przy ul. Wojska Polskiego, że
taniej nie zawsze oznacza lepsze wykonanie.
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Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła uwagę, że przetargi na wykonie inwestycji w gminie są
wygrywane przez zewnętrzne firmy. Burmistrz zapowiadał, że zrobi wiele, aby to wieluńskie firmy
wygrywały przetargi.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała, że w przetargach decyduje cena. Zwróciła uwagę na to, że
wszystkie boiska są zamykane i nie są ogólnodostępne dla mieszkańców.
Radna Honorata Freus-Grzelak dodała, że są udostępniane odpłatnie.
Przewodnicząca Bożena Żurek uważa, że wszystko jest robione po to, aby boiska były
ogólnodostępne dla dzieci młodzieży i powinny być otwarte. Wymieniła boisko w lasku miejskim.
Radna Honorata Freus-Grzelak zaznaczyła, że są grafiki godzin w których na tych boiska trenują
różne grupy z WKS. Przypomniała o realizacji boiska na planach. Zapytała Naczelnika Waldemara
Kluski, czy coś w tym kierunku będzie robione?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska przypomniał,
że na ostatnim posiedzeniu komisji Maciej Preś Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju mówił, że
jest to jego inwestycja.
Radny Marek Mikuś stwierdził, że popełniono błąd i ogrodzono boisko w lasku wieluńskim. Jest to
fantastyczne miejsce do gry.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy to boisko jest monitorowane?
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że tam nie ma czego zniszczyć. Spotyka się z uwagami
mieszkańców, którzy pytają dla kogo są budowane boiska skoro sa zamykane i nie można z nich
korzystać?
Radna Honorata Freus-Grzelak stwierdziła, że są przypadki braku nadzoru dorosłych nad dziećmi
podczas korzystania z boiska „na mechaniku”.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja dodał, że również dorośli przyczyniają się do jego
niszczenia. Jest to skutek braku nadzoru.
Przewodnicząca Bożena Żurek zgłosiła wniosek formalny o to, aby boisko w lasku miejskim było
ogólnodostępne i nieodpłatne dla mieszkańców poza godzinami treningów i rozgrywanych meczy.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. wniosku, 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”) przyjęła ww. wniosek.
Wniosek nr 14/19/16 stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Punkt 8
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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