PROTOKÓŁ nr 25/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 21 grudnia 2016 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pani Bożeny Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wieluniu
4. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wieluniu
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 2
w Wieluniu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 3
w Wieluniu.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała otwarcia posiedzenia witając serdecznie członków
komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdziła prawomocność obrad (na stan 9 członków,
obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaprezentował porządek obrad posiedzenia. Radni nie wnieśli uwag
do porządku obrad (zał. nr 2).
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Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Wieluniu (zał. nr 3).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że tworzenie zespołów budzi dla niej wiele
wątpliwości. Zapytała, jaki jest cel tworzenia zespołów na 6 miesięcy? Dodała, że zgodnie z uchwałą
dot. reformy oświatowej od 1 września powstaną 8-letnie szkoły podstawowe. Wskazał, że gimnazja
mogą być włączone do 8 letniej szkoły podstawowej, albo przekształcone w 8-letnią szkołę
podstawową lub mogą być połączone z liceami. Zaznaczyła, że przeczytała bardzo wiele opinii.
Powstanie zespołów opiera się na brakujących godzinach dla 23 etatów nauczycieli gimnazjów.
Uznała, że jest to pół prawdy, ponieważ od września gimnazja nie pozostaną samodzielnymi
szkołami. Zwróciła uwagę, że zostaną przekształcone w szkołę podstawową z oddziałami
gimnazjalnymi. I nauczyciele gimnazjum znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk nie zgodził się.
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła o wskazanie przepisu prawnego, który mówi, że
gimnazjum może pozostać samodzielną szkołą. Zapytała, czy dyrektorzy zakładają, że któreś
z gimnazjów w Wieluniu pozostanie samodzielną szkołą?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że to nie dyrektorzy szkół będą
decydować o sieci szkół w gminie.
Przewodnicząca Bożena Żurek uważała, że wszyscy powinni o tym decydować.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk zaznaczył, że tak mówią przepisy prawa.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy uprawnienia decydują o wszystkim, czy nie
powinniśmy zasięgać opinii? Uważała, że to radni podejmują decyzję, a nie dyrektorzy ZOPOW.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski zapewnił, że jest przepis prawa mówiący o tym, że
gimnazja mogą być samodzielną szkołą.
Przewodnicząca Bożena Żurek odczytała możliwości przekształcenia gimnazjów.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że to nie jest przepis prawa.
Przewodnicząca Bożena Żurek prosiła o wskazanie przepisu prawnego.
Radny Robert Duda poprosił o wyjaśnienie sensu powołania zespołów na pół roku.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski zapytał jakie są przeciwwskazania powołania zespołów?
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że albo jeden z dyrektorów pozostanie dyrektorem
szkoły, albo zupełnie ktoś inny. Wyraziła nadzieję, że konkurs zostanie przeprowadzony uczciwie.
Uznała, że jeżeli dyrektorem pozostanie osoba z zewnątrz, to wcale nie musi powołać, któregoś
z dyrektorów na swojego zastępcę. Zapytała, co się stanie z obecnymi dyrektorami szkół od lutego?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk będą pracować jako nauczyciele lub
dyrektorzy.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, a jeżeli nie będą dyrektorami, czy wystarczy dla nich
godzin?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że o wyborze dyrektora będzie
decydowała komisja, czyli nauczyciele, rodzice, przedstawiciele burmistrza, kuratora oświaty oraz
związków zawodowych. Powiedział, że nie wierzy, żeby ktoś z tych osób nie został dyrektorem.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, jeżeli faktycznie któryś z dyrektorów gimnazjum
pozostanie dyrektorem, a zastępcą nie będzie dyrektor szkoły podstawowej to przejdzie na etat
nauczyciela. Zapytała na podstawie jakich przepisów można przenieść z dnia na dzień dyrektora na
stanowisko nauczyciela?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że na podstawie ustawy
o systemie oświaty. Zaznaczył, ze jest możliwość odwołania w szczególnej sytuacji, gdzie
wymagana jest opinia kuratora oświaty.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jeżeli zostanie nauczycielem, to czy znajdą się dla niego
godziny?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że w trakcie roku szkolnego zmieni się dzieciom
nauczyciel.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk zapytał, czy dyrektor jest złym nauczycielem
i nie należy dawać mu godzin?
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, ze dla dziecka bardzo ważny jest nauczyciel, który
uczy.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk prosił, by nie popadać w paranoje.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że chodzi jej o dzieci, organizację pracy szkoły.
Zastanawiała się, dlaczego ma być zaburzona na pół roku.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk nie zgodził się z przewodniczącą.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że jako rodzic nie usłyszała, gdzie w całej tej
sytuacji jest dziecko. Uważała, ze należy rozmawiać o dzieciach, a nie stanowiskach. Uważała, że
powinno się dać pracę ludziom młodym, a osobom które mają wiek emerytalny pozwolić przejść na
emeryturę. Zwróciła uwagę, że teraz dzieci uczęszczają na korepetycje. Poprosiła, aby dziecko na
tym nie ucierpiało. Prosiła, by nie nastąpiła zmiana wychowawcy w klasie 5c.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski wskazał i odczytał art. 127 prawo oświatowe. Powiedział,
że trzecią możliwością jest pozostawienie samodzielnego gimnazjum do mementu jego wygaśnięcia.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy nie utworzenie zespołów nie daje możliwość
utworzenia 8 letniej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że daje możliwości, ale z negatywnymi
konsekwencjami.
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Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że założeniem uchwał jest, aby ratować 23 etaty
nauczycieli. Powiedział, ze chodzi o etaty a nie persony. Tworzenie zespołów ma bardzo duży sens.
Uznał, że dyrektor zespołu będzie miał większe możliwości w kwestii personalnej oraz przy
układaniu planów organizacyjnych.
Radny Robert Duda stwierdził, że uzasadnienie dołączone do projektu uchwały jest bardzo
merytoryczne. Zapytał przewodniczącą Żurek z jakimi zapisami tego uzasadnienia się nie zgadza?
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że nie chodzi jej o stanowiska. Powiedziała, że
niezależnie kto będzie dyrektor, to i tak zawsze będzie dbał o wszystkich nauczycieli. Nie widziała
sprzeczności w tym, aby wspólnie dyrektor gimnazjum i szkoły podstawowej opracowali arkusz
organizacyjny. Przypomniała, że spór między dyrektorem SP 5 i Gimnazjum nr 3 powstał
w momencie, kiedy chciano utworzyć zespół szkół. Dodała, że jeżeli dyrektorzy nie mogą się
porozumieć, to każdy z nich tworzy arkusz dla swojej szkoły i wyrzuca na wakat wszystkie wolne
godziny. Zaznaczyła, że w wiejskich szkołach również pojawią się godziny. Uznała, że w każdej
wiejskiej szkole przybędzie jeden etat.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie jest to prawda. Nauczyciele w szkołach
wiejskich bardzo często pracują z ograniczeniami etatów.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała w ilu szkołach są ograniczenia?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że prawie we wszystkich.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk przypomniał, że nie powstała pierwsza klasa.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że dyskutować powinno się na temat ilości dzieci
i godzin oraz tego, czy godzin dla kogokolwiek zabraknie. Podkreśliła, że w podstawówce zostają
klasy siódme, są bardzo liczne klasy trzecie, odchodzą trzy klasy szóste, a w ich miejsce przychodzi
pięć klas czwartych. Zapytała, czy zostały zbilansowane wszystkie godziny jakie są do rozdania?
Uznała, że może zabraknąć godzin np. dla germanisty i będzie trzeba dopełnić mu etat świetlicą.
Podkreśliła, że godzin będzie tyle samo niezależnie od tego, czy będzie to zespół szkół, czy szkoła
podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi. Zapytała, czy jeżeli zostanie utworzony zespół to
przybędzie jedna godzina dydaktyczna? Wskazała, że nie mówi o nauczycielach, którzy mają
uprawnienia emerytalne.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że w szkole podstawowej nie ma podstaw, aby
proponować nauczycielowi ograniczenie etatu bądź rozwiązanie z nim stosunku pracy nie można
takiej propozycji złożyć nauczycielowi, który ma uprawnienia emerytalne. Poprosił, aby
przewodnicząca nie składała ofert, które wykraczają poza obowiązujące przepisy prawa. Zapytał na
jakiej podstawie dyrektor gimnazjum może mieć wgląd w dane osobowe nauczycieli szkoły
podstawowej.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że nie chodzi o wgląd w dane osobowe, tylko
o rozdysponowanie wolnych godzin.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski przypomniał, że przewodnicząca Żurek złożyła
propozycję, aby obaj dyrektorzy szkół zasiedli razem i ułożyli arkusz organizacyjny. Zapytał, czy nie
ma tu wglądu w dane osobowe?
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Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że nie muszą być przypisani nauczyciele, chodzi
o przydział godzin.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk zapytał, w czym ta sytuacja jest lepsza od
tego, że zrobi to jedna osoba?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, ze robi się zamieszanie na pół roku, organizuje się
pochopnie konkursy.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk stwierdził, że rozmowa dotyczy stanowisk
dyrektorskich.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, ile godzin w tej chwili jest wolnych w podstawówkach,
aby rozdać je nauczycielom gimnazjów?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie są znane plany nauczania klasy siódmej.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że można pomylić się o jedną bądź dwie godziny.
Zapytała, czy jest zasadne tworzenie zespołów?
Radny Robert Duda odpowiedział, że tak oraz, że wynika to z zapisów uzasadnienia do projektu
uchwały.
Radny Kazimierz Leś stwierdził, że uzasadnienie nie jest dobre. Nowy dyrektor powinien
zrozumieć sytuacje reformy. Uznał, że jeżeli powstaną zespoły to nauczyciele szkól podstawowych
będą w niekorzystnej sytuacji.
Radny Robert Duda zapytał dlaczego?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że będą w dokładnie takiej samej sytuacji.
Radny Robert Duda zapytał, czy różni się nauczyciel gimnazjum od nauczyciela szkoły
podstawowej?
Radny Kazimierz Leś odpowiedział, że niczym. Zapytał, kto przygotowuje arkusz organizacyjny
w takiej sytuacji, czy jest decyzja ministerstwa odnośnie sposobu wprowadzania reformy?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że sytuacja będzie miała miejsce od
1 września, kiedy dyrektor szkoły podstawowej pod warunkiem przyjęcia rozwiązania, że
gimnazjum jest włączane do szkoły podstawowej jest dyrektorem szkoły podstawowej z oddziałami
gimnazjalnymi. Przygotowanie organizacji pracy na nowy rok szkolny 2017/2018 jest zadaniem
każdego z dyrektorów z osobna, czyli w marcu/kwietniu, to dyrektor szkoły podstawowej
przygotowuje arkusz organizacyjny dla szkoły podstawowej 8-letniej i dyrektor gimnazjum
przygotowuje arkusz organizacyjny dla gimnazjum. Powiedział, że wynikają z tego istotne
ograniczenia racjonalnego wykorzystania kadry pedagogicznej obu szkół. Każdy z dyrektorów
dysponuje swoją liczbą uczniów, oddziałów, godzin z planów nauczania. Zaznaczył, że tylko w tych
ramach może przygotować arkusz planu organizacyjnego. Zapewnił, iż starają się, aby nie
dochodziło do sytuacji skrajnych. Wskazał, że takie rozwiązanie nakłada na dyrektorów szkół
ograniczenia, co do podejmowania decyzji w stosunku np. do nauczycieli posiadających uprawnienia
emerytalne. Dodał, że rozwiązania, które obowiązują od kilku lat nie pozwalają posiąść informacji
o tym, kto posiada takie uprawnienia. Przypomniał, że takie informacje trafiają tylko do
zainteresowanych nauczycieli. Organ prowadzący może tylko i wyłącznie na podstawie pewnych
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przesłanek określić przypuszczalną liczbę nauczycieli, którzy mogliby skorzystać z takich
uprawnień. Powiedział, że na ten moment mogą przypuszczać, że w szkołach podstawowych jest od
kilku do kilkunastu nauczycieli, którzy mogą potencjalnie takie uprawnienia posiadać. Rozwiązanie
zaproponowane w projektach uchwał umożliwia w marcu/kwietniu rozpoznanie przez uprawnione
osoby tej sytuacji i podejmowanie stosownych decyzji wynikających z sytuacji nauczycieli
wchodzących w skład zespołu obu szkół.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy jest mechanizm pozwalający na to, aby nauczyciele którzy mają
uprawnienia mogli przechodzić na emeryturę? Powiedział, ze przekonał go argument, że przez
powstanie zespołów większa liczba nauczycieli znajdzie zatrudnienie.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że utworzenie zespołów nie zwiększa nawet o jedną
godzinę ilości godzin dla nauczycieli.
Radny Wojciech Psuja zwrócił uwagę, że jeżeli gimnazja pozostaną same to 27 nauczycieli może
stracić pracę.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, dlaczego gimnazja mają pozostać same?
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę, że chodzi o wrzesień 2017.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w tej sytuacji są wszystkie szkoły, które nie są
zespołami szkół i znalazły wyjście.
Radny Wojciech Psuja odczytał treść uzasadnienia. Zwrócił uwagę, że powstaje nowa szkoła
katolicka, która czeka na rozpoczęcie naboru. Zastanawiał się nad przyszłością szkoły w Gaszynie.
Twierdził, że należy działać w porozumieniu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że każdy rodzic ma możliwość wyboru szkoły do
której pośle dziecko. Powiedziała, że im więcej jest sporów w szkołach publicznych i gimnazjach,
tym lepiej rodzice postrzegają szkoły katolickie. Uważała, ze skłócenie gron pedagogicznych
nastąpiło na skutek decyzji o tworzeniu zespołów szkół. Podkreśliła, że tworzenie zespołów na pół
roku w żaden sposób nie uzdrawia sytuacji, nie przybywa ani jedna godzina dydaktyczna dla
nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej.
Radny Grzegorz Kucharski zaznaczył, że chodzi o wrzesień 2017 r.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nie zgodził się z radną Żurek i powiedział, że w tej chili nie jest
możliwe, aby wspólnie mógł zostać ułożony arkusz organizacyjny.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, aby spotkać się z nauczycielami którzy mają
uprawnienia emerytalne, po to by uświadomić im, że brakuje godzin dla kogokolwiek.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski udzielił odpowiedzi radnemu Mikusiowi – w momencie,
kiedy szkoły funkcjonują oddzielne takiego mechanizmu nie ma. Powiedział, że w dalszym ciągu
podtrzymują stanowisko, o którym była mowa 3 lata temu. Zaznaczył, że 60% to gimnazja
znajdujące się w zespołach. Podkreślił, że minister i kurator pozytywnie odnieśli się do tej
propozycji dostrzegając pewne zalety.
Radny Robert Duda zaproponował, aby została zamieniona numeracja zespołów. Zespół szkół nr 3
został zespołem szkół nr 1 a zespół szkół nr 1 na zespół szkół nr 3.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest sens zmieniać na pół roku?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że można zmienić.
Radny Robert Duda zaproponował, aby utworzyć zespół szkół nr 2 oraz 1 z oddziałami
sportowymi. Stwierdził, że wynika to ze statutu.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że ta zmiana wymagałaby opinii kuratora.
Radny Robert Duda zapytał, czy będą takie oddziały w szkole, jeżeli jest taki zapis w statucie?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że w gimnazjum.
Radny Wojciech Psuja zwrócił uwagę na błąd w zapisie adresu w zespole szkół nr 3. Zapytał, czy
w zespole nr 3 nie powinien być zapis z „oddziałami sportowymi”?
Radny Robert Duda zapytał, czy na kolejny rok szkolny oddziały sportowe będą brane pod uwagę
mimo, że nazwa tego nie obejmuje?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że tak, ale czekają jeszcze na
przepisy wykonawcze, które mają ulec zmianie. Poinformował, że utworzenie zespołów nie
likwiduje szkół.
Radna Honorata Freus-Grzelak uważała, że rodzice przy podejmowaniu decyzji o posłaniu
dziecka do danej szkoły biorą pod uwagę to jak dzieci są nauczane, czy muszą korzystać z
korepetycji.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że korepetycje stały się modne i nawet dzieci zdolne na
nie chodzą.
Radna Honorata Freus-Grzelak nie zgodziła się. Powiedziała, że cały konflikt spowodowali
dyrektorzy szkół.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk zwrócił uwagę, że do tej pory do gimnazjów
przychodziły dzieci ze szkół wiejskich, które ukończyły klasę 6, w tej chwili tego nie będzie.
Podkreślił, że będzie to miało wpływ na liczbę oddziałów.
Radny Robert Duda złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za zamknięciem dyskusji, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za”, 2
głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) zamknęła dyskusję w tym punkcie.
Powiedziała, że po to są organizowane posiedzenia komisji, aby więcej spraw wyjaśnić w takim
gronie, a nie na sesji. Podkreśliła, że zgłaszanie wniosków o zamknięcie dyskusji jest prawne, ale dla
niej zupełnie niezasadne.
Radny Franciszek Dydyna zwrócił uwagę, że taka debata już się odbyła.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał, że dyskusja odbyła się ze wszystkimi dyrektorami
szkół.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, ze zdania były podzielone. Uważała, że warto było do
tego wrócić.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zanim pojawiły się projekty uchwał odbyły się
dwa spotkania robocze.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały wraz ze zgłoszoną poprawka przez radnego Dudę, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 1 głosie
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww.
sprawie. Opinia komisji nr 80/25/16 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu
(zał. nr 5).
Dyskusja odbyła się w punkcie 3.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały wraz ze zgłoszoną poprawka przez radnego Dudę, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 2
głosach „przeciw”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
81/25/16 stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu
(zał. nr 7).
Dyskusja odbyła się w punkcie 3.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za podjęciem ww. uchwały, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 2
głosach „przeciw”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji
nr82/25/16 stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 6
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
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Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Przewodnicząca komisji
Bożena Żurek
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