PROTOKÓŁ nr 23/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 23 listopada 2016 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pana Wojciecha Psui
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
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pani Bożena Żurek– przewodnicząca
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
3. Pani Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu
4. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Wieluniu
5. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wieluniu
6. Pani Elżbieta Kalińska – Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
7. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
8. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
9. Pan Jerzy Hudzik – Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Tenisowego
10. Pan Jacek Raszewski – Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 21/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego pod nazwą „ Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2017.
6. Zapoznanie się z informacją o przebiegu i kosztach imprez i uroczystości zorganizowanych
w Gminie Wieluń w roku 2016.
7. Zapoznanie się z informacją o współpracy z zagranicą – miasta partnerskie.
8. Zapoznanie się z informacją nt. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi.
9. Zapoznanie się z informacją o służebności kortu przy ul. POW, a potrzebą powiększenia ilości
miejsc parkingowych na miejscu tego kortu.
10.
Sprawy różne, korespondencja.
11.
Zamknięcie posiedzenia komisji.
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Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie
członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 9
członków, obecnych 8).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja złożył wniosek, aby punkt 9 porządku obrad był
punktem 4, a punkt 4 punktem 9 oraz wprowadzić punkt pn. „Informacja o współpracy Miejskiej
Rady Seniorów w Wieluniu i Młodzieżowej Rady Miejskiej”. Zarządził głosowanie: kto jest za
przyjęciem zmian, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła zmiany
porządku obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 21/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Uwag do protokołu nr 21/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 21/16.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją o służebności kortu przy ul. POW, a potrzebą powiększenia ilości miejsc
parkingowych na miejscu tego kortu (zał. nr 3).
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy kort powinien być w obecnym miejscu?
Uważał, że dopóki nie będzie zamiennego kortu, to powinniśmy się wstrzymać z jego likwidacją.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że dopóki nie będzie wybudowany kompleks przy
stadionie WOSiR to obecny kort musi pozostać. Dodał, że został wysłany program rozwoju bazy
sportowej do urzędu marszałkowskiego, w którym zapisano, że gmina chciałaby wybudować
kompleks w ww. obszarze w latach 2018-2019. Zwrócił uwagę, że będzie trzeba wykupić działki od
prywatnego właściciela.
Radny Marek Mikuś zwrócił uwagę, że jest stowarzyszenie i tylko określona liczba osób może
korzystać z kortu.
Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Tenisowego Jerzy Hudzik nie zgodził się. Powiedział, że jest
ograniczenie czasowe: doba i tydzień. Dodał, że boisko ma wymiary 30x18 m i gra się na nim od
8:00 do zmierzchu. Przedział czasowy każdego dnia wynosi 10 godzin. Wyjaśnił, że każdy kto jest
na grafiku ma dwa razy w tygodniu po półtorej godziny, tak więc ok. 30 os. w tygodniu korzysta
z kortu. Dodał, że są to stali gracze, którzy utrzymują kort. Zaznaczył, że wszelkie koszty pokrywają
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sami. Podkreślił, że odbywają się turnieje. Powiedział, że już za kadencji burmistrza Antczaka
wnioskowali o rozszerzenie bazy.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy wracający na weekend studenci mogliby zagrać na tym korcie?
Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Tenisowego Jerzy Hudzik odpowiedział, że jest szansa.
Powiedział, że jest grafik i są telefony i zawsze można sprawdzić, czy dana osoba będzie na korcie,
jeżeli nie, to może wejść ktoś inny.
Radny Marek Mikuś powiedział, że młodzież jeździ do Krzyworzeki, Kurowa.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że wie o tym problemie. Dodał, że chcieliby
poszerzyć kort, aby mogło korzystać więcej osób. Zaznaczył, że członkowie wnoszą opłaty.
Radny Marek Mikuś uznał, że inni również wnosiliby opłaty.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że rozmawiała kiedyś z właścicielką kortu przy
zajeździe Boryna, która wyraziła zgodę na to, aby korzystać z niego bezpłatnie.
Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Tenisowego Jerzy Hudzik podkreślił, że aby móc grać na
korcie, to trzeba się nim opiekować.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski powiedział, że w momencie kiedy powstał WOSiR kort był
rozbudowany i państwo korzystali z niego jako osoby fizyczne, jednak długo myślano w jaki sposób
to uregulować. W 2011 r. powstało stowarzyszenie, następnie podpisano umowę na dzierżawienie
kortu WOSiR. Powiedział, że stowarzyszenie płaci symboliczne kwoty, ponieważ to oni pobudowali
i dbali o kort. Stwierdził, że jeżeli zostanie wybudowany kort przez gminę, to również będą ustalone
jakieś zasady.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że radni otrzymali projekt budżetu na przyszły rok,
w którym jest wpisana modernizacja boiska przy ul. Okólnej. Wskazał, że nawierzchnia tego boiska
będzie z poliuretanu, czyli będzie mogła służyć do gry w tenisa.
Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Tenisowego Jerzy Hudzik poprosił, aby nie budować
pojedynczych boisk, ponieważ nigdzie nie sprawdzą się.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w tym roku zostały zmienione plany. Drugim
problemem jest brak własności całego terenu. Zwrócił uwagę, że również przydałoby się boisko do
gry w piłkę nożną.
Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Tenisowego Jerzy Hudzik zapytał, czy w dalszym ciągu mogą
inwestować w kort?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie planują wypowiedzenia umowy
i podobnie kierownik WOSiR.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zwrócił uwagę, że zdarzyła się sytuacja, że w czasie,
w którym kort był ogólnodostępny korzystający nie zwracali uwagi na zmianę obuwia wchodząc na
boisko co spowodowało, że nawierzchnia służyła tylko jeden sezon. Zgodził się z tym, że o kort
należy dbać dlatego nie może być on ogólnodostępny.
Radna Honorata Freus-Grzelak czy boisko przy ul. Okólnej będzie wielofunkcyjne?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w ramach terenu, który jest będzie wykonane
boisko.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informacje.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego pod nazwą „ Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2017 (zał. nr 4).
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Piotr Radowski zapytał, czy proponowana stawka dotacji jest na wystarczającym poziomie,
aby można było utrzymać bazę i zrealizować zamierzone zadania?
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, z czego wynikają planowane przychody?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski udzielił odpowiedzi:
1) radnemu Radowskiemu – z tego co jest planowane, są rzeczy niezbędne. Kwota, o którą
wnioskuje będzie o ok. 100 000 zł większa niż w roku ubiegłym. Zaznaczył, że będzie musiał
być wykonany dach na hali. Nie umiał na tą chwilę odpowiedzieć, czy wystarczy pieniędzy.
Powiedział, że chcieliby pomalować halę, co musi zrobić specjalistyczna firma. Wymienił, że
musi być również wykonana toaleta zewnętrzna przy basenie oraz wyremontować budynek
socjalny. Dodał, że w WOSiR pracuje 30 pracowników, z czego połowa zarabia najniższą
krajową. Zaznaczył, że zostanie podniesiona wypłata tym osobom o 150 zł. Zwrócił uwagę,
że koszty będą wynosiły ok. 250 000 zł. Zaznaczył, że wyremontowano basen i od razu
powstały większe przychody. Jeżeli rada uchwali ten projekt uchwały, to wystarczy środków
na bieżącą działalność.
2) radnemu Psui – są to odsetki od środków pozyskanych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że również odbywają się imprezy o charakterze
niedochodowym, a koszty i tak są ponoszone.
Radna Honorata Freus – Grzelak podziękowała za udostępnienie hali oraz obiektów
przynależnych na turniej charytatywny, który odbędzie się 18.12.br.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy na pewno będą takie przychody
z targowiska? Zwrócił uwagę, że wpływy w porównaniu miesiąc do miesiąca spadły o 10 000 zł.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski powiedział, że wyjaśniał już to. Prosił by nie mylić pojęć.
Wyjaśnił na czym polega opłata rezerwacyjna i opłata targowa.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, jakie są koszty z targowiska?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział, że m. in. wywóz śmieci, podatek, odśnieżanie,
sprzątanie malowanie lin.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, dlaczego tak spadla opłata rezerwacyjna?
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Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział, że jest to opłata rezerwacyjna kwartalna. To od
kupca zależy czy przyjedzie, czy nie i wówczas zależy wysokość opłat targowych. Zaznaczył, że
kupcy chcą mieć pewność, że miejsce na nich czeka.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że jeżeli ktoś uiszcza opłatę rezerwacyjną, to stara się
wykorzystać każdy dzień targowy. Nie sądził, że w latach poprzednich były takie wpływy, a kolejny
każdy miesiąc jest niższy o 10 000 zł. Uważał, że musi być tego jakaś przyczyna.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że przeanalizował wpływy z tytułu opłaty targowej
w ciągu kilku ostatnich lat i spadek dochodów jest niewątpliwy. Powiedział, że można zastanawiać
się dlaczego tak się dzieje, ale główną przyczyną są warunki atmosferyczne. Zaznaczył, ze należy
sprawić, aby targowisko spełniało określone standardy. Przygotowywany jest program funkcjonalnoużytkowy tzw. rewitalizacji targowiska w połączeniu z basenem. Zaznaczył, że jeżeli częściowo
targowisko nie zostanie przykryte, podłączone Wi-Fi, prąd, to tego typu targowisko będzie tracić na
znaczeniu.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski miejsca, które są zarezerwowane, to są wg. kupców najlepsze
miejsca. Powiedział, że są inne miejsca nierezerwowane, które zazwyczaj są puste. Dodał, że jeżeli
ktoś rezygnuje z miejsca to bardzo szybko znajduje się inny chętny kupiec. Zwrócił uwagę, że kiedyś
przyjeżdżało więcej osób na miejsca nierezerwowane.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał z czego wynika niezbędna dopłata do kosztów
utrzymania?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski udzielił szczegółowych wyjaśnień.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja pozytywnie (przy 8 głosach „za”) zaopiniowała
ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr 76/23/16 stanowi zał. nr 5.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją o przebiegu i kosztach imprez i uroczystości zorganizowanych
w Gminie Wieluń w roku 2016 (zał. nr 6).
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że burmistrz zapewniał, że na mecz Skry Bełchatów
udostępni tylko halę i gmina nie poniesie żadnych innych kosztów z tego tytułu. Zwrócił uwagę, że
jednym ze sponsorów było Przedsiębiorstwo Komunalne. Zapytał, jakie koszty poniosła gmina
z tytułu meczu Skry Bełchatów?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że gmina nie poniosła żadnych kosztów.
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę, że gmina w Przedsiębiorstwie Komunalnym ma 100%
udział.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi własną
politykę kreowania swojego wizerunku. Przypomniał, że PK jest sponsorem klubu piłki ręcznej,
gdzie płaci fakturę na rzecz klubu sportowego MKS Wieluń. Zwrócił uwagę, ze każda firma zgodnie
z prawem może przekazywać część swoich dochodów na cele promocji etc. Poinformował, że spółka
wsparła to wydarzenia kwotą 3 000 zł netto. Przypomniał, że transmisja trwała 2 godziny, były
również powtórki z tego meczu.
Radna Honorata Freus-Grzelak podziękowała za możliwość zakupienia zaproszeń dla radnych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że było bardzo dużo chętnych, natomiast biletów
było 100 na miejsca stojące i 100 na miejsca siedzące.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, ze wiele osób wyraziło żal, że p. Mariusz Wlazły nie był
obecny na meczu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że Mariusz Wlazły ze względów zdrowotnych
nie mógł wziąć udziału w meczu. Zwrócił uwagę, że gdyby nie Mariusz Wlazły ten mecz nie
odbyłby się w Wieluniu.
Radny Robert Duda zgodził się z burmistrzem. Stwierdził, że była to bardzo dobra promocja
gminy. Zaznaczył, że w tym dniu została zawarta współpraca ze szkołą w Bieniądzicach.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał:
1) co generuje takie koszty jak Wieluńskie Warsztaty wielkanocne – „Ludomianiak” oraz
Święto Flagi – koncert orkiestr dętych”?
2) czy jury ma płacone za zasiadanie w jury?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała, że w czasie Ludomaniaka gościli wszystkie
zespoły ludowe z powiatu wieluńskiego. Odnośnie święta flagi powiedziała, że przyjęła 9 orkiestr
dętych, żadnej orkiestrze nie płacono gratyfikacji.
Radny Robert Duda zapytał, co będzie robione ze stumetrowej flagi?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała, że chciałaby nią otoczyć starówkę. Dodała, że
chciałaby, aby każdy kupił flagę i by następnie uszyć z niej jedną długą.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, że bardzo drogie były obiady.
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że kosztowały 10 zł.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, gdzie w takim razie jest 2000 zł?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała, że zostanie to sprawdzone i przekazane na piśmie.
Kierownik BB Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że osoby pracują na umowę zlecenie.
Każda osoba otrzymała ok. 1000 zł plus obiad. Dodała, że nagrodą były warsztaty z najbardziej
znanym tancerzem z jury.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał o koszty na Święto Flagi?
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Kierownik BB Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że święto flagi składało się z dwóch
etapów, pierwszy odbył się przed ratuszem - małe dzieci malowały flagę rączkami, a drugi pod
WDK.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła uwagę na brak dalszej części informacji.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, że komisja wróci do tematu na następnym
posiedzeniu.
Radny Robert Duda przypomniał, że pomysłodawcą Wieluńskiego Dance był radny Grzegorz
Kucharski i Młodzieżowa Rada Miejska. Zwrócił uwagę, że z roku na rok jest coraz większa ranga
i zasięg. Zapytał, ile środków pozyskała gmina za zorganizowanie Dni Wielunia?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że ok. 130 000 zł. Dodał, że nigdy nie było
takich dochodów od sponsorów jak w tym roku. Powiedział, że były wyższe koszty ponieważ
chciano transmitować mecz piłki nożnej oraz koncert Raya Wilsona.
Radny Robert Duda zapytał, jaka będzie formuła Dni Wielunia?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że Dni Wielunia będą organizowane WDK, nie
będzie tylu gwiazd.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zwrócił uwagę, że ceny oferowane przez kupców
podczas gminnych imprez są za wysokie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że należy patrzeć całościowo, nikt nikomu nie
nakazuje, aby kupować w centrum miasta, wokół jest bardzo wiele sklepów, restauracji itp.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o współpracy z zagranicą – miasta partnerskie (zał. nr 7).
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrała:
Kierownik BB Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że bardzo dobrze wypadły warsztaty.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją nt. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi (zał. nr 8).
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok (zał. nr 9).
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Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda powiedział, że na sesji budżetowej głosował za budżetem, który miał inne
założenia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest to prawdą. Wyjaśnił, że tworząc budżet
mieli uzgodnienia z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Zaznaczył, ze dochód miał pochodzić ze
sprzedaży cukrowni. Według ustaleń z ubiegłego roku, kiedy budżet był tworzony, czyli z listopada
2015 r. była mowa, że do ŁSSE będzie włączona cukrownia na przełomie I i II kwartału. W roku
poprzednim doszło do zmiany władzy i zmieniła się koncepcja stref. Podkreślił, że strefa została
przyjęta przez ministrów kilka dni temu. Teraz czekamy na uprawomocnienie, co ma nastąpić
prawdopodobnie 15 grudnia br. Mimo, że są chętni to nie można uruchomić procedury przetargowej.
Dodał, to że nie udało się zrealizować dochodów w tym roku, co nie oznacza, że nie uda ich się
zrealizować w roku następnym. Powiedział, że w 2017 roku będzie można sprzedać te tereny.
Zwrócił uwagę na dochody ze sprzedaży nieruchomości w tym roku. Przypomniał, ze dwie działki
przy ul. Sadowej sprzedano za wyższe kwoty niż planowano. Przyznał, że niektóre inwestycje
przesunęły się w czasie, ale gmina nie zaciąga kredytu na pokrycie tego deficytu. Wyraził żal, że tak
się stało, ale pewne rzeczy nie były zależne od nas. Przypomniał jak długo trwa procedura
przetargowa.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, ze to co mówi burmistrz po raz kolejny go niepokoi.
Powiedział, że pod dużym znakiem zapytania stawia budżet 2017. Stwierdził, że burmistrz „tylnymi
drzwiami” wycofuje Neapco, a mówi o jakiś innych dziwnych firmach. Zapytał:
1) kto tak naprawdę będzie dysponował ziemią?
2) czy to ŁSSE będzie dokonywała wyboru firm i pisała specyfikacji?
Powiedział, że z tego co się okazało to ŁSSE włączy tylko nieco ponad 20 ha. W związku z tym, czy
nie można było tego wcześniej zbywać i poddać procedurze przetargowej? Powiedział, że burmistrz
zapewniał o Neapco i nic nie wyszło. Dodał, że w dalszym ciągu czekają na kolejne terminy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że pewne rzeczy wymagają określonego czasu i nie
mamy na to wpływu. Dodał, że w gestii ministerstwa jest włączenie terenu do ŁSSE. Powiedział, ze
mówił to wiele razy i uważał, że jest to zrozumiałe.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że jest to dla niego zrozumiałe. Zastanawiał się czy
burmistrz rozumie jego pytania. Zapytał, co się dzieje z 10 ha, które nie są włączane do ŁSSE.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że gdyby radny wziął pod uwagę strukturę
gruntów cukrowni, to by wiedział, że w tych 10 ha, prawie 3 ha tj. bocznica kolejowa, której nie
można sprzedać w oderwaniu od pozostałej części gruntu.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, dlaczego nie wchodzi ona do ŁSSE?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie może wejść do ŁŚSE podobnie jak nie
może wejść do strefy droga, bocznica kolejowa.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy wchodzi budynek po byłej cukrowni?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Nie wchodzą do niej tereny zielone, które
nie były w planach jako PU.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy to będą tereny PU?
8

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że będą uchwalane plany miejscowe i będą
zmieniane tereny. Zapewnił, że będzie to zgłoszone do ŁSSE. Powiedział, że nie można sprzedać
gruntów, które nie są objęte PU, ponieważ wtedy jest niska cena. Wskazał, że gmina jest
właścicielem gruntów. Powiedział, że strefa jest elementem bonusu dla przedsiębiorcy, który kupuje
grunty na ŁSSE.
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę, że burmistrz jasno deklarował, że gmina na tym nie
straci.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zadeklarował, że na tym zarobimy. Podkreślił, że gmina
zainwestowała te pieniądze.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że może zdarzyć się sytuacja, że ani gmina ani ŁSSE nie
znajdzie nabywcy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że radny się przekona i będzie miał w sobie tyle
odwagi, żeby publicznie za to pogratulować.
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, ze publicznie pyta i publicznie będzie gratulował.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik powiedział, że odbyła
się dyskusja publiczna w sprawie planów miejscowych. Poinformował, że nie było dużego
zainteresowania. Plany są wyłożone do wglądu. Część terenów po byłej cukrowni była terenami
zielonymi. Dodał, że tereny zielone mają niższą wartość. W momencie, kiedy będą to tereny PU,
rzeczoznawca uwzględni to robiąć ich wycenę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, że plan jest kluczową rzeczą. Powiedział, że
w interesie gminy jest, żeby nie było tylko Neapco, ale również inne podmioty z różnych branż.
Radny Grzegorz Kucharski uznał, że burmistrz zmienił zdanie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nie zgodził się z radnym. Dodał, że w interesie gminy jest by
biznes był zdywersyfikowany branżami.
Radny Grzegorz Kucharski przypomniał, że kiedy głosowali nad budżetem burmistrz takich słów
nie wypowiedział. Uważał, że dziś burmistrz mówi coś innego. Wskazał, że wtedy była mowa tylko
o Neapco, wielkiej hali, która będzie przynosiła bardzo duże wpływy dla budżetu miasta.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał radnego Dudę: jeżeli burmistrz przedstawi projekt kilku
uchwał ws. sprzedazy terenów po cukrowni, nie pod Neapco za kwotę wyższą niż gmina wydała, to
czy radny będzie przeciwny?
Radny Robert Duda odpowiedział i tak i nie. Przypomniał, że na sesji 8 października ubiegłego
roku tematem było Neapco. Powiedział, że wyrazili zgodę na zaciągnięcie 12 mln zł kredytu, aby na
tych gruntach zarobić. Jeżeli będą inwestorzy, którzy zaproponują wyższą cenę, to tak.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił, aby radni sprawdzili w prasie oleskiej i o jakim
terenie i jakiej powierzchni mówiło Neapco.
Radny Robert Duda odpowiedział, że o 10-15 ha.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że gmina kupiła 32 ha. Zapytał, co jest złego
w tym, że oprócz Neapco są poszukiwani inni inwestorzy?
Radny Robert Duda stwierdził, że wcześniej można było przewidzieć, że nie będzie strefy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie można było przewidzieć ponieważ,
zapewniano, że we wrześniu strefa będzie przyjęta.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zamknął dyskusję. Zarządził głosowanie: kto jest za
pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja negatywnie (przy 3 głosach „za”, 4 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr
77/23/16 stanowi zał. nr 10.
Punkt 10
Zapoznanie się z informacją o współpracy z Miejską Radą Seniorów w Wieluniu i Młodzieżową Radą
Miejską (zał. nr 11).
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos
w dyskusji? Głos zabrali:
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy to był dzień seniora, czy związku emerytów
i rencistów? Zwróciła uwagę, że przewodniczący miejskiej rady seniorów nie wypowiadał się na
temat rady seniorów, tylko na temat działania związku emerytów i rencistów. Prosiła, by rada
miejska była informowana o posiedzeniach rady seniorów.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zgłosił wniosek, aby radni Rady Miejskiej byli
powiadamiani o spotkaniach Miejskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz
o zmianę opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu. Powiedział, iż wolałaby, aby
opiekunem został członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Zwrócił uwagę, że sprawozdanie
MRM jest bardzo ogólne. Podważył działalność opiekuna MRM.
Kierownik BB Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że należy zastanowić się, czy w związku
z reformą w oświacie, w dalszym ciągu powinna istnieć MRM. Prosiła, by wstrzymać się
z wnioskiem.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, iż słyszał, że opiekun MRM jest kreatorem
wieluńskiego dance. Stwierdził, że jest to niesprawiedliwe. Powiedział, że złożono propozycję radnej
Bożenie Żurek, aby była opiekunem MRM, ale sprawa ucichła. Zaznaczył, że sprawozdanie MRM
jest bardzo krótkie.
Radny Piotr Radowski powiedział, że rozmowy były, ale zostały zawieszone z uwagi na trudność
w uzgodnieniu stanowiska. Przyznał rację kierownik BB. Dodał, że do tej pory nikt nie podważał
działań radnej Janiny Zapłotnej jako opiekuna MRM.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, że wielokrotnie
o zaproszenie/informacje o posiedzeniu MRM i nigdy takiej informacji nie otrzymał.

prosił

Radny Piotr Radowski wytłumaczył, że oprócz radnej Zapłotnej są opiekunowie z poszczególnych
gimnazjów. Dodał, ze to nie radna wyznacza cykliczność spotkań, tematykę, jest ona tylko
łącznikiem. Uważał, ze powinno się dużo autonomii pozostawić samej MRM. Uznał, że prezydium
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rady wraz z opiekunami MRM ze szkół powinni kreować działalność MRM. Wskazał, że nie jest
zapraszany i nie uczestniczy we wszystkich posiedzeniach MRM, ponieważ nie jest to możliwe ze
względu na to, że każdy wykonuje swoją pracę zawodową.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, że MRM spotyka się tylko od święta do
święta. Stwierdził, że ktoś powinien tym pokierować.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że ideą MRM jest, aby z własnych środowisk
młodzież przynosiła pomysły, przedstawiała radzie postulaty. Zaznaczył, że to opiekunowie ze szkół
powinni kreować działania MRM.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że kiedy był opiekunem MRM młodym ludziom należało
podsunąć pewne pomysły.
Kierownik BB Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że MRM wyszła z inicjatywną, aby na dworcu
był dostęp do Internetu. Zapewniła, że jest wiele rzeczy, których nie wymieniła w sprawozdaniu,
a które udało się MRM osiągnąć. Zaznaczyła, że podczas każdego spotkania MRM prowadzi
dyskusję w różnych sprawach. Poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu MRM wyszła
z inicjatywą, aby zostały zmienione zasady funkcjonowania basenu podczas ferii. Powiedziała, że
MRM jest bardzo poruszona tym, że zaangażowali się w organizację obchodów 1050 lecia chrztu
Polski, a Rada Miejska i MRS nie zainteresowali się tym, co oni robią. Dodała, że po raz pierwszy
zorganizowali spotkanie wszystkich trzech rad, na które przybyło aż dwóch radnych RM i jeden
z MRS.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, kiedy to było? Zaznaczył, że nie został
powiadomiony. Nic nie wiedział o tym spotkaniu.
Kierownik BB Joanna Skotnicka-Fiuk zapewniła, że wszyscy zostali zaproszeni. Spotkanie odbyło
się w Muzeum ZW.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał o której godzinie było to spotkanie?
Kierownik BB Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że zawsze odbywają się o godzinie 11.
Radny Robert Duda powiedział, że w świetle reformy oświaty należy zastanowić się nad statutem
i funkcjonowaniem MRM.
Radny Piotr Radowski powiedział, że jeżeli ktoś ma jakieś uwagi do pracy radnej Janiny Zapłotnej
jako opiekuna MRM to prosi by kierować je do niego na piśmie.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, że uważa, że radni powinni być
informowani o posiedzeniach MRM i MRS.
Radny Piotr Radowski prosił, by przekazać przewodniczącej MRM, by wysyłali zaproszenia do
radnych RM.
Radny Robert Duda uznał, że wystarczy przesłanie takiej informacji e-mailem.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, ze dobrze byłoby, aby MRM otrzymywała dokumenty na
swoje posiedzenia.
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Radny Piotr Radowski powiedział, że działalność rady jest jawna, wszelkie dokumenty są
publikowane w BIP.
Radny Grzegorz Kucharski zaznaczył, ze działalność MRM wynika z przepisów ustawy
o samorządzie gminnym.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
Sprawy różne, korespondencja.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy informacje przekazane do rady przez rady
pedagogicznej są tajne?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że są to informacje jawne.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zaznaczył, ze pod dokumentem podpisują się
nauczyciele.
Radny Piotr Radowski zaznaczył, że gdyby nauczyciele zażyczyli sobie, aby ich podpisy zostały
utajnione, to dyrektor szkoły uczyniłby to, i w takiej wersji przysłał do rady. Dodał, że skoro pismo
zostało przysłane do rady, to każdy z radnych ma mieć wiedzę na ten temat. Zaznaczył, że pisma,
które są kierowane imiennie do przewodniczącego rady, to te pisma są również przekazywane do
pozostałych radnych. Podkreślił, że każdy radni indywidulanie podejmuje decyzje, czy chce się
z kimś danym pismem podzielić.
Radny Robert Duda stwierdził, że jeżeli będzie przygotowywany projekt uchwały w sprawie
powołania zespołów, to będą do tego dołączone opinie rad i będzie to stanowiło informację
publiczną.
Radny Piotr Radowski uznał, że gdyby któraś z rad pedagogicznych chciała podzielić się tymi
informacjami, to zamieściłaby je w prasie, albo na stronie internetowej. Stwierdził, że rady
pedagogiczne chciały, aby wiedziała o tym rada.
Radny Grzegorz Kucharski zgodził się z radnym Radowskim, że pisma były konkretnie
adresowane do rady. Stwierdził, że w sposób ostentacyjny zostały upublicznione te opinie.
Radny Piotr Radowski zapytał, gdzie zostały upublicznione?
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, że w pokoju nauczycielskim jednej ze
szkół.
Radny Piotr Radowski stwierdził, że radni próbują wmówić, że wynikło to od burmistrza albo rady.
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że nie. Dodał, że chodzi o pisma dyrektorów szkół, a nie
pisma burmistrza.
Radny Piotr Radowski powiedział, że jeżeli któryś z radnych po otrzymaniu pism z komunikatów
użył je do jakiś celów, to nie do niego należy prowadzenie postepowania w tej sprawie.
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska uważał, że
taka sprawa nie powinna być upubliczniana ponieważ ludzie nie znają wszystkich przepisów prawa
i szczegółów sprawy.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik poinformował, że na
najbliższej sesji będzie przedstawiony dodatkowy projekt uchwały ponieważ w poprzednim nastąpił
błąd w zapisie powierzchni działki.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 12
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Agnieszka Badera
Zastępca Przewodniczącej komisji
Wojciech Psuja
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