PROTOKÓŁ nr 27/17
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 10 lutego 2017 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-Grzelak
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
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wieluniu
3. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wieluniu
4. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
5. Pani Edyta Sujka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
6. Pani Zdzisława Warych - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
7. Pani Joanna Skotnicka-Fiuk – Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
8. Pani Elżbieta Kalińska – Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
9. Pan Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej
10. Pani Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 22/16, 23/16, 24/16, 25/16 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla
których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami tych szkół.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na
drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem
prowadzącym.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Wieluń
na lata 2016-2020.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2016 rok.
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9. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieluń
w roku 2016.
10. Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w
Gminie Wieluń.
11. Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2016 r., dla których
organem prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń.
12. Zapoznanie się z informacją dotycząca wydatków na promocje Gminy Wieluń, koszty imprez
i uroczystości w 2016 r.
13. Przyjęcie kalendarza działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych w
Gminie Wieluń na rok 2017.
14. Przyjęcie kalendarza imprez sportowych na rok 2017 realizowanych w Gminie Wieluń.
15. Zapoznanie się informacją nt. nagród dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników
obsługi z okazji Dnia Nauczyciela 2016 r. – Nagroda Burmistrza Wielunia, nagroda
Dyrektora Szkoły.
16. Przyjęcie sprawozdania komisji za 2016 r.
17. Sprawy różne, korespondencja
18. 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 (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, aby punkt 7 porządku obrad był punktem 3, punkt
12 punktem 4, a punkt 13 punktem 5 posiedzenia. Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem
zmian porządku obrad, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła zmiany
w porządku obrad.
Radny Robert Duda zaproponował, aby do porządku obrad został wprowadzony projekt uchwały,
który dziś otrzymali tj. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/325/16 w
sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wieluń.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, aby był to punkt 16 posiedzenia, a punkt 16 byłby
punktem 17 i każdy następny uzyskałby numerację o jeden wyższą. Zarządziła głosowanie: kto jest
za przyjęciem zmian zaproponowanych przez radnego Dudę, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła zmiany
w porządku obrad.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Wieluń na lata
2016-2020 (zał. nr 3).
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Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Kierownik BOB Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że radni otrzymali erratę wprowadzającą do
programu drobne zmiany.
Radny Marek Mikuś zwrócił uwagę, że na stronie 47 programu powinien zostać zmieniony zapis
ponieważ POPLON nie jest grupą, a stowarzyszeniem. Dodał, że należy dopisać grupę wsparcia
ANON oraz stowarzyszenie „Po prostu żyj”.
Radny Robert Duda zapytał, dlaczego przyjmujemy program na lata 2016-2020?
Kierownik BOB Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że w 2016 roku rozpoczęły się prace.
Radny Robert Duda zapytał, czy program powstał w procesie społecznej partycypacji,
partnerskiej debaty i konsultacji społecznych?
Podinspektor w BOB Tomasz Dudek powiedział, że program był gotowy w poprzedniej kadencji.
W związku z tym, że weszły nowelizacje, program wymagał aktualizacji. Dodał, że opracowanie
planu rewitalizacji zajęło dwa lata. Wspomniał, że 2 sierpnia weszły w życie nowe wytyczne
ministra Moraweckiego do rewitalizacji i jest możliwe stworzenie programu rewitalizacji, a nie
planu. Powiedział, że taki dokument może być podstawą do starania się o środki unijne.
Radny Robert Duda zapytał, kto wchodził w skład zespołu, który opracował program?
Podinspektor w BOB Tomasz Dudek odpowiedział, że przygotowywała go firma konsultingowa.
Radny Robert Duda zapytał o jakim obszarze jest mowa w programie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że chodzi o teren ul. Św. Barbary, gdzie znajdują
się domy socjalne.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że nie chodzi mu o sferę społeczną tylko gospodarczą.
Zaznaczył, że w programie są sprzeczne zapisy dotyczące rozwoju gospodarczego.
Podinspektor w BOB Tomasz Dudek powiedział, że chodzi o analizę dotyczącą ilości działalności
gospodarczych na danym obszarze.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że zapisy programu muszą być dostosowane do
stawianych wymogów.
Radny Wojciech Psuja zapytał na czym polega zintegrowany program wsparcia dla osób z obszaru
objętego rewitalizacja na kwotę 400 tys. zł oraz w 2019 r. przywrócenie funkcji gospodarczej
obszaru cukrowni Wieluń? Czy można pozyskać na to pieniądze skoro jest to objęte SSE?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest to po wpisywane, aby przedsiębiorcy mogli
pozyskać środki na odbudowę głównej hali.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy burmistrz mówi o głównej hali cukrowni?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Dodał, że wpisanie tego do programu
pozwoli komuś na pozyskanie pieniędzy na jej odbudowę.
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Radny Wojciech Psuja zapytał, czy miasto dopłaca do tego 150 tys. zł?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że wiąże się to ze wsparciem dla osób dotkniętych
problemem alkoholowym, m. in. dofinansowanie do kolonii.
Radny Wojciech Psuja zwrócił uwagę, że jest to bardzo wysoka kwota.
Podinspektor w BOB Tomasz Dudek dodał, że są to pewne założenia, które muszą się znaleźć w
programie rewitalizacji. Zaznaczył, że jeżeli na któreś z celów nie uda się pozyskać środków, to nie
będzie to skutkowało niczym negatywnym.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał:
1) kiedy zaczęły się prace nad tym dokumentem?
2) czy było to konsultowane z sołtysami, przewodniczącymi zarządów osiedli? Zwrócił uwagę,
że program rewitalizacji obejmuje konkretny obszar.
3) czy są dokumenty potwierdzające, że odbyły się konsultacje społeczne?
Podinspektor w BOB Tomasz Dudek powtórzył, że program był przygotowywany w poprzedniej
kadencji i wtedy były konsultacje. Dodał, że listy ma firma przygotowująca program. W związku ze
zmianą przepisów, tamten program nie został przyjęty, ponieważ nie zgadzali się z niektórymi
rzeczami.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy zakres terytorialny zmian pokrywa się z poprzednim?
Podinspektor w BOB Tomasz Dudek powiedział, że zakres terytorialny wynika z danych GUSowskich, o pomocy społecznej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że program nie może obejmować całej gminy,
a tylko 30% terenu i 40% mieszkańców. Dodał, że szczegółowe prace nad programem były
prowadzone od czerwca br.
Radny Grzegorz Kucharski zastanawiał się na ile w GUS-owskich wytycznych wynika, że
centrum tj. Plac Legionów jest najlepszym terenem.
Podinspektor w BOB Tomasz Dudek powiedział, że program rewitalizacji nie jest dokumentem,
w którym nie można byłoby dokonywać zmian.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że należy patrzeć na wszystko realnie, nie uda się
spełnić wszystkich potrzeb jednym programem. Dodał, że z punktu widzenia gminy należy
dopasować to, co jest dla niej najistotniejsze i pozyskać na ten cel pieniądze. Wskazał, że głównym
celem jest rewitalizacja kąpieliska przy ul. Broniewskiego oraz targowiska. Dodał, że inne rzeczy są
w programie uzupełniające. Podstawową rzeczą jest kwestia basenu. Uważał, że Wieluń potrzebuje
jednego, całorocznego basenu, w jednym miejscu, nie w skali giga, ale na potrzeby miasta.
Poinformował, że do programu zostało dopisane targowisko, po to by zwiększyć sobie szanse na
pozyskanie środków. Zaznaczył, że nie ma pewności, czy wniosek przejdzie.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że jako członek Klubu Sport-Zdrowie-Edukacja,
wielokrotnie podnosili kwestę kąpieliska przy ul. Broniewskiego i jest to również ich priorytetem.
Dodał, że nie rezygnowałby i nie mówił tak szybko, że tylko jedna kryta pływalnia. Uznał, że warto
pomyśleć o istniejącej sieci szkół i nie zaprzestawać myślenia o tym, żeby nadal funkcjonowało
kryte kąpielisko, które dzisiaj jest przy ul. POW. Zwrócił uwagę, że jest tam kompleks związany
z Orlikiem oraz lodowisko. Dodał, że jest to miejsce ogólnorozwojowe, sportowe w perspektywie
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szkoły podstawowej przy ul. 18 Stycznia i os. Wyszyńskiego. Dodał, że fajnie byłoby utrzymać
w perspektywie lat tą myśl, żeby nie rezygnować i definitywnie zamykać krytej pływalni.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jeżeli ktoś proponuje w Wieluniu, mieście
24 000, żeby były dwa kryte baseny, to jakbyśmy byli Kleszczowem, Polkowicami, to można byłoby
na to pozwolić. Przypomniał, że jesteśmy Wieluniem. Dodał, że do kąpieliska przy ul. POW dopłaca
się kilkaset tysięcy złotych rocznie. Zapytał radnego Kucharskiego, jeżeli będą dwa kąpieliska, to kto
po wybudowaniu nowego basenu przy ul. Broniewskiego pójdzie na stary basen?
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że szkoły.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że szkoła nie pójdzie dlatego, że basen przy
ul. POW o nie spełnia norm nauki pływania, jest zbyt głęboki w jednym miejscu. Dodał, że
mówienie o dwóch krytych basenach w Wieluniu jest szaleństwem.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że rozmawiamy o kwestii rewitalizacji i na mocy tego
programu otrzymujemy środki zewnętrzne i jeśli na bazie tego programu, priorytetem było składanie
wniosku o przebudowę przy ul. Broniewskiego i inne konkretne zadania w perspektywie następnych
lat, to uważa, że powinno znaleźć się w przyszłości być może pozyskiwanie środków na remont
istniejącego basenu przy ul. POW.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jeżeli zostanie wybudowany basen przy
ul. Broniewskiego to nie będzie żadnego odnawiania basenu przy ul. POW, będzie tam parking,
chyba że radny Kucharski będzie burmistrzem. Powiedział, że jeżeli radny Kucharski przedstawi
taką wizję mieszkańcom, to nie będzie miał wielu, którzy potwierdzą, że ten pomysł jest dobry.
Podkreślił, że jest to czyste szaleństwo. Zaznaczył, że nawet gdyby ktoś dopłacił 90% na budowę
basenu, to bardzo duże są koszty jego utrzymania.
Radny Grzegorz Kucharski normy techniczne generują takie, a nie inne koszty. Stwierdził, że przy
innym basenie koszty utrzymania też byłby dziś inne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że być może takie rzeczy nie będą miały miejsca,
gdy zostanie zbudowany basen przy ul. Broniewskiego.
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że poznał zdanie burmistrza.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że powie uczciwe i w tym miejscu gdzie jest basen
będzie parking, dla ludzi, którzy jeżdżą do szkoły językowej, przedszkola, by mieli gdzie parkować.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła uwagę, że burmistrz w programie rewitalizacji
wspomniał tylko o obiektach po byłej cukrowni. Zapytała, co z 5 budynkami?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie tylko. Dodał, że też są wpisane i jeżeli
pojawią się możliwości, żeby pozyskać środki, to też dają sobie taką szansę.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że budynek na ul. Długosza 1 wymaga remontu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że należy odróżnić kwestię programu rewitalizacji
a remonty. Dodał, że tym programem gmina dostrzega problem i jeżeli pojawi się taka szansa to,
będą chcieli na ten cel pozyskać pieniądze.
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Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że konsultacje nie obyły się za tej kadencji, tylko za
poprzednika. Tematem zebrań z mieszkańcami były problemy dotyczące osiedla Okólna, boisko, nie
był poruszany program rewitalizacji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jeżeli zajdzie taka potrzeba to wskażą
dokumenty potwierdzające przeprowadzone konsultacje.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że jest ujęta cukrownia. Zwróciła uwagę radnemu
Kucharskiemu, że nie jest ujęte tylko centrum, jest również pobocze.
Radny Piotr Radowski powiedział, że program rewitalizacji jest stworzony pod konkretny projekt.
Zgodził się z każdym z radnych, którzy uważają że dobrze byłoby złożyć więcej wniosków
dotyczących różnych obszarów, zagadnień. Zaznaczył, że przyjęcie programu otwiera drogę do
złożenia wniosku. Wniosek jest przygotowany i czeka na przyjęcie tego przez radę. Zwrócił uwagę,
że być może wniosek zostanie przyjęty, ale częściowo, w jakimś zakresie zawężony, a być może
w całości. Dodał, że gdyby projekt na rewitalizację kąpieliska został przyjęty, to daje to gminie
realne szanse. Podkreślił, że należy być realistami, ponieważ gmin jest wiele. Zaznaczył, że gmina
ma wiele potrzeb. Powiedział, że wielkim wyzwaniem byłoby uzyskać kilkadziesiąt mln zł
i wybudować ten obiekt, mieszkańcy czekają. Wskazał, że na sporządzenie dokumentacji w roku
2009-2010 wydano ogromne pieniądze. Odnośnie kąpieliska przy ul. POW powiedział, że jest to
budynek „podtrzymywany przy życiu”. Uważał, że dziś dzięki odpowiednim pracą ten obiekt jest
dopuszczany do funkcjonowania. Odnośnie kompleksu przy ul. Broniewskiego powiedział, że będzie
to obiekt, który będzie spełniał wymogi małego parku wodnego. Dodał, że ten obiekt, który
postawimy, to też nie będzie finansował się, będzie kosztował w generował podobne kwoty.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa na ten program jest przeznaczone 163 mln zł. Dodał, że z tej
puli jest wyłączona Łódź i ZID, czyli gminy wokół Łodzi. Zaznaczył, że gmina ubiega się o ok.
30 mln zł. Zaapelował do wszystkich radnych, którzy mają jakiekolwiek kontakty w gremiach
urzędu marszałkowskiego, aby lobbowali za tym programem. Uważał, że ten basen będzie miał
o wiele niższy deficyt, aniżeli obecny, ponieważ będą tam zamontowane wszystkie
najnowocześniejsze urządzenia jeżeli chodzi o energooszczędność, będzie założona fotowoltaika, by
odzyskiwać energię. Dodał, że wieluńscy przedsiębiorcy zapowiedzieli, że jeżeli będzie porządny
basen, to tacy jak Wielton wykupią ok. 150 karnetów, podobnie Korona i Zugil. Stwierdził, że w ten
sposób uda się zarobić na stałe koszty. Poprosił, aby wszyscy zawalczyli na rzecz lobbingu, i aby to
wszystko przeszło.
Radny Marek Mikuś zaapelował, aby na ile to możliwe zrobić ten basen z rozmachem.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że projekt jest i zostanie pokazany na sesji.
Radny Robert Duda nawiązał do wypowiedzi burmistrza i stwierdził, że jest duża szansa, aby ten
projekt zrealizować, tym bardziej, że inwestycja jest wpisana w rozwój bazy sportowej województwa
łódzkiego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja pozytywnie (przy 9 głosach „za”) zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr /27/17 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
6

Punkt 4
Zapoznanie się z informacją dotycząca wydatków na promocje Gminy Wieluń, koszty imprez i
uroczystości w 2016 r. (zał. nr 5).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że temat został szeroko omówiony poprzednio.
Zgłoszone zostały słuszne uwagi i w tym roku takie błędy nie zostaną popełnione. Dodał, że
pewnych rzeczy nie przewidzieli.
Radny Wojciech Psuja odnośnie reportażu multimedialnego, 60 slajdów, który kosztował 16 000
zł. Zapytał, która firma to wykonywała i na czym to polegało?
Kierownik BOB Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że jest to reportaż multimedialny,
wykonywany przez Agorę, publikowany na stronach Agory. W cenie mieści się koszt zrobienia
reportażu i jego publikacji. Dodała, że reportaż dodatkowo znajduje się na stronie urzędu i mamy
możliwość jego wykorzystywania.
Radny Wojciech Psuja zapytał, za 60 slajdów zapłaciliśmy 16 000 zł?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że plus za to, że przez kilka tygodni we wrześniu
było to na pierwszej stronie gazety wyborczej.
Radny Wojciech Psuja zapytał, dlaczego było to tak słabo wypromowane?
Kierownik BOB Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że było to wszędzie i dostępne.
Radny Wojciech Psuja zapytał, gdzie miałoby się mieścić centrum rozwoju innowacji?
Kierownik BOB Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że chodzi o przygotowanie dokumentów
do kolejnego projektu, który został złożony do urzędu marszałkowskiego.
Radny Wojciech Psuja zapytał, na czym miałby polegać projekt?
Kierownik BOB Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że na promocji gospodarczej Gminy
Wieluń, który zakładał m.in. promocję na targach, bilbordy przy S8, misje gospodarcze.
Radny Wojciech Psuja stwierdził, że nie opiniowali tego projektu.
Kierownik BOB Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że w chwili obecnej otrzymali informację,
że zostały zarzucone pewne błędy. Dodała, że odwołują się.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy życzenia bożonarodzeniowe są promocją burmistrza
i przewodniczącego rady, czy są również od wszystkich radnych skoro kwota jest z pieniędzy
gminnych? Dlaczego nie ma wraz z radnymi? Podkreślił, że wydano na to 25 000 zł.
Kierownik BOB Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że prawie połowa tej kwoty to stała, od lat
umowa z Radiem ZW, za baner oraz audycje, które są raz w miesiącu po każdej sesji.
Radny Wojciech Psuja zapytał, nie ma dopisku wraz z radnymi?
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Kierownik BOB Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że zawsze było przewodniczący rady jako
przedstawicielem rady i nikt do tej pory nie zgłosił żadnych uwag. Dodała, że po zgłoszeniu tego
przez panią Freus-Grzelak, tam gdzie było możliwe dokonano korekty.
Radny Piotr Radowski powiedział, że jak przychodzą do niego życzenia jako przewodniczącego
rady, to nigdzie nie ma, że składa przewodniczący sejmiku wraz z radnymi, czy marszałek sejmu
wraz z posłami. Wskazał, że z reguły jest to osoba, która reprezentuje dany organ. Zaznaczył, że nie
mówi, że wniosek nie jest zasadny. Podkreślił, że patrzy jak to się odbywa w innych instytucjach
publicznych. Dodał, że nie widzi przeszkód, aby było to tak zrobione.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że do życzeń, które będą wysyłane będzie dopisek
wraz z radnymi. Uznał, że jest to słuszna uwaga.
Radny Piotr Radowski powiedział, że można zapisać, że życzenia składają radni Gminy Wieluń,
nie musi być zapis, że przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu.
Radna Honorata Freus-Grzelak prosiła, by nie sugerować się tym, jak góra składa życzenia.
Dodała, że zostanie to ocenione w wyborach. Poinformowała, że przewodniczący rady powiatu
składa życzenia wraz z radnymi.
Radny Wojciech Psuja odniósł się do wystawy królików na hali sportowej i powiedział, że po
wystawie na ścianach hali widoczne są ślady, zabrudzenia po zwierzętach. Zapytał, czy można
pomalować halę?
Kierownik BOB Joanna Skotnica-Fiuk wyjaśniła, że jest to największa w Polsce wystawa
królików. Dodała, że jest to komercyjne wynajęcie hali. W związku z tym, ze jest to impreza, która
odbywa się pod patronatem, gmina ma w tym jakiś swój udział i jest to również promocja gminy, to
gmina ma pulę pieniędzy, którą przeznacza na zakup pucharów.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że nie ma żadnych pretensji. Zapytał, czy można posprzątać po
tym wydarzeniu?
Kierownik BOB Joanna Skotnicka –Fiuk powiedziała, że należy w tej sprawie rozmawiać
z kierownikiem hali.
Radny Wojciech Psuja stwierdził, że hala powinna być pozostawiona w takim stanie w jakim
została wynajęta.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski powiedział, że zostanie to wyjaśnione.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy jak ma się pula na materiały reklamowe do lat
poprzednich, czy są to zbliżone koszty?
Kierownik BOB Joanna Skotnicka –Fiuk odpowiedziała, ze zostanie to radnemu przekazane na
piśmie.
Radny Grzegorz Kucharski zaproponował, aby Bitwa o Wieluń została włączona w aspekt
obchodów innych uroczystości. Dla przykładu podał 1 września, który najbardziej w nazwie kojarzy
się z czymś takim, jak Bitwa o Wieluń. Wskazał, że mógłby to być kolejny element uatrakcyjniający
obchody 1 września. Dodał, że można to robić o godz. 4.40, gdzie modele można byłoby zaopatrzyć
w dodatkowe elementy iluminacyjne. Uważał, że dobrze byłoby, żeby była to połączona impreza.
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Kierownik BOB Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała,. że jeżeli chodzi o Bitwę o Wieluń to
zostały wyciągnięte wnioski i będą chcieli ja urozmaicić na tyle, aby mieszkańcy miło spędzili czas.
Dodała, że było to monotonne i na pewno zostanie zmienione. Dodała, że nie wie czy będzie to
mogło być połączone z innymi imprezami, ponieważ ograniczeniem jest kwestia bezpieczeństwa,
a obchody 1 września są przy parku.
Radny Grzegorz Kucharski dodał, że 1 września dzieci nie idą jeszcze do szkoły i w godzinach
popołudniowych może być propagowały 1 września poprzez Bitwę o Wieluń, dzięki czemu zostanie
zgromadzona młodzież wieluńska.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy Mariusz Wlazły otrzymuje wynagrodzenie za treningi
z młodzieżą? Ile było treningów?
Kierownik BOB Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że była to impreza w hali i nie była to
zapłata Mariuszowi Wlazłemu za treningi. Wskazała, że było to pokrycie innych kosztów
związanych z uroczystością. Zadeklarowała, że wypisze szczegóły, czego dotyczyły koszty.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 5
Przyjęcie kalendarza działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych w Gminie
Wieluń na rok 2017 (zał. nr 6).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Kierownik BOB Joanna Skotnicka – Fiuk poinformowała, że 17 września uroczystość
patriotyczna – Napad Związku Radzieckiego na Polskę. Dodała, że będzie to oficjalna uroczystość
gminna. Prosiła o uzupełnienie wykazu. Zwróciła uwagę na inną datę Dni Wielunia.
Radny Robert Duda zapytał, czy będą w parku?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że tak. Zostanie zmieniona koncepcja, karuzele
zostaną przesunięte na utwardzone miejsca. Główna scena będzie w tym samym miejscu.
Poinformowała, że było bardzo dużo opinii, jednak przeważały te pozytywne. Dodała, że chcą
przeciągnąć wszystko promenadowo, żeby ludzie spacerowali, aż do Podwala.
Radny Robert Duda zapytał, czy są prowadzone rozmowy odnośnie zaproszenia konkretnej
gwiazdy?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska poprosiła o tydzień czasu, ponieważ nie jest podpisana jeszcze
jedna umowa.
Radny Piotr Radowski powiedział, że współorganizatorem będzie Urząd Miejski i będzie to
impreza pod patronatem burmistrza.
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała, że tak.
Radny Wojciech Psuja zapytał, gdzie odbędą się zawody wędkarstwa Z okazji Dnia Dziecka?
Kierownik BOB Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że to nie jest ich impreza. Dodała, że
tylko ja wspierają.
9

Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. kalendarz.
Punkt 6
Przyjęcie protokołów nr 22/16, 23/16, 24/16, 25/16 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołów? Nikt się nie
zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu 22/16, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się do głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 22/16.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu 23/16, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
do głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 23/16.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu 24/16, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
do głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 24/16.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu 25/16, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
do głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 25/16.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest
organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół (zał. nr 7).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy nie mogłoby być zaświadczenie, jeżeli chodzi
o miejsce pracy rodziców, że znajduje się w obwodzie szkoły, a nie oświadczenie? Zaznaczyła, że
oświadczenie może dotyczyć wynagrodzenia, a każde inne to zaświadczenie.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że komisja może poprosić
zaświadczenia, jeżeli uzna to za stosowne.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że mogłoby to być zapisane w uchwale.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski zapytał, dlaczego dodatkowo obciążać rodziców
czynnościami, które w zasadzie nie przynoszą specjalnych efektów? Poprosił, aby mieć zaufanie do
mieszkańców Wielunia i pozostać przy oświadczeniach. Dodał, że przy uzasadnionych
wątpliwościach, będzie można skorzystać z przepisów ustawowych.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, że wówczas pyta o to dyrektor.
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Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że są to jego kompetencje.
Radna Honorata Freus – Grzelak stwierdziła, że zaświadczenia są kłopotliwe dla rodziców.
Uznała, że jeżeli ktoś pracuje dorywczo to zakład pracy nie wystosuje takiego zaświadczenia.
Zapytała, jeżeli nie spełni takich kryteriów, a chciałaby żeby dziecko chodziło do danej szkoły, to nie
zostanie ono przez to przyjęte?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że jest to sytuacja czysto hipotetyczna,
dlatego, że konkretną sytuację określi liczba wolnych miejsc w klasie, kandydatów i te czynniki
mogą się różnie układać. Zaznaczył, że kryteria będą decydujące, jeżeli liczba kandydatów będzie
większa, aniżeli liczba wolnych miejsc.
Radny Robert Duda zapytał, jeżeli kandydatów nadal będzie dużo, to powstanie nowa klasa?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że hipotetycznie taka sytuacja jest możliwa.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jeżeli będą to uczniowie spoza obwodu?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, jeżeli nie spowoduje to zwiększenia liczby
oddziałów do zaplanowanej wcześniej.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, ze po raz pierwszy o takim czymś słyszy, żeby
w szkole X utworzyć dodatkową klasę, zabierając dzieci spoza obwodu. ja szkole y.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że o tym zadecydują rodzice. Dodał, że
w szkole x poziom nauczania, wychowania, opieki jest lepszy, przewyższający niż w szkole y i jest
to hipotetycznie możliwe.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest to zgodne z ustawą?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że tak.
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 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr stanowi
zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim
etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym (zał. nr 9).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 2
głosach „wstrzymujących się”) zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Punkt 9
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zał. nr 11).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, kto chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radny Wojciech Psuja powiedział, że chciałby zgłosić poprawkę do ww. projektu uchwały. Dodał,
że poprawka dotyczy obwodów szkół, które będą obowiązywały od 1 września 2017 r., jak
i 1 września 2019 r., czyli załącznika nr 2 i 3.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że obwody nie zmieniły się.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że bardzo zmieniły się. Wskazał, że od 1 września 2019 r.
zmienią się tak, że SP nr 4 zostanie zabrane całe os. Wyszyńskiego i Stare Sady. Dodał, że od 2017 r.
nie ma naboru dzieci do gimnazjum i nie ma obwodu z wioski, które ratowało, tylko będziemy żyć
obwodem SP nr 4. Złożył propozycje polegającą na tym, aby każdy z załączników brzmiał
jednakowo. Skupił się na 2019 r.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest już propozycja, gdzie będzie siedziba docelowo
SP nr 4? Zaznaczyła, że od tego zależy obwód szkoły. Stwierdziła, ze jeżeli siedzibą SP nr będzie
siedziba obecnego gimnazjum nr 1…
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że dla niego siedziba nie ma znaczenia.
Przewodnicząca Bożena Żurek nie zgodziła się. Zaznaczyła, że od tego zależy ilość oddziałów.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że pytanie padło na poprzednim posiedzeniu
komisji i radni uzyskali odpowiedź. Przypomniał, że docelowo siedziba SP nr 4 ma być budynek
przy ul. 18 stycznia.
Radny Wojciech Psuja zaproponował, aby SP nr 2 im. H. Sienkiewicza w Wieluniu miała
następującą ulice i osiedla: 18 Stycznia od ronda ks. Próchnickiego, O. Bilewiczówny, St.
Grabowskiej, A. Kmicica, al. T. Kościuszki, Króla Jana Kazimierza, Ks. A. Kordeckiego...
Radny Grzegorz Kucharski przerwał, mówiąc, aby skoncentrować się na zmianach.
Radny Wojciech Psuja najogólniej: os. Wyszyńskiego – bloki od 31 do 39, żeby należały do SP nr
4, bloki sektor A,B,D.E Stare Sady należały do SP nr 4, sektor C pozostaje w dwójce, a bloki na os,.
Wyszyńskiego od nr 1 do 29 należałby do dwójki.
Radny Robert Duda powiedział, że poprawka jest zbieżna z obwodem funkcjonującej kiedyś SP nr
1.
Radny Wojciech Psuja nie ukrywał, że w obwodzie SP nr 4 będzie mieściła się szkoła podstawowa
katolicka.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że obwodem szkoły katolickiej jest cała gmina.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że wie o tym, ale siedzibę będzie miała blisko SP nr 4.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że zgodnie z intencją tworzenia zespołów było to, aby
racjonalnie zagospodarować potencjał dzieci, nauczycielski, budynków itd. Uważał, że ta poprawka
12

sięga historycznych obwodów poprzedniej SP nr 1. Uważał, ze należy wyjść naprzeciw reformie
i zmianom, którą przeprowadzają.
Radny Robert Duda powiedział, że jest to istotne, ponieważ jest to powrót do sieci szkół
i obwodów przed 1999 r.
Radny Kazimierz Leś powiedział, że najważniejsze jest, aby dostosować trochę obwód do
zatrudnienia w danych placówkach. Uważał, że powinno być to równomierne rozłożone. Stwierdził,
że uzasadnienie radnego Psui nie jest wiążące. Wskazał, że gimnazjum nr 2 też nie będzie miało
naboru.
Radny Wojciech Psuja powiedział, ze będzie miało kontynuację szkoły podstawowej.
Radny Kazimierz Leś zapytał, co to znaczy kontynuację?
Radny Grzegorz Kucharski wyjaśnił, że obwód szkoły podstawowej taki pozostaje.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że nie przyjdą do nas dzieci z Gaszyna, Masłowic, Sieńca.
Radny Kazimierz Leś powiedział, że nie rozumie tego.
Radny Wojciech Psuja wyjaśnił, że do pierwszej klasy gimnazjum nie przyjdzie uczeń z Rudy,
Gaszyna, Sieńca itd. Te dzieci były objęte dowozem i tym, że po zakończeniu szkoły podstawowej,
obwód Gimnazjum nr 1 powodował, że dzieci przychodziły, a teraz pozostają w swoich
macierzystych jednostkach.
Radny Robert Duda dodał, że obwód SP nr 2 nie zmienia się.
Radny Kazimierz Leś nie zgodził się. Powiedział, ze i tak nie uniknie się tego, że odchodzą
gimnazja, a dla nauczycieli nie będzie w pełni zatrudnienia. Zaznaczył, że reforma zrobi krzywdę.
Zastanawiał się, dlaczego w tej sytuacji trzeba obciążyć dwójkę. Stwierdził, że najpierw chciano
stworzyć zespoły, więc zrobiono zespoły, a teraz potrzebne są dzieci. Zapytał, czy wszystko ma być
robione pod jeden zespół? Podkreślił, że jest to trochę nie bardzo. Stwierdził, że jeżeli pojemność
szkoły nr 2 jest taka, że wystarczy sal, są nauczyciele, to dlaczego ma to się tam zmienić?
Radny Wojciech Psuja zapytał, to dlaczego zmieniły się obwody wskazane przez dyrektorów, że
całe Stare Sady i os. Wyszyńskiego przechodzi do dwójki, a nam zostaje jedno osiedle 7- blokowe
Kopernika i reszta ulic?
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że jak było gimnazjum, to też tak było.
Radny Wojciech Psuja zaznaczył, że wtedy dochodziły obwody wiejskie i Stare Sady.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, że przyjęli obwód SP nr 4.
Radny Wojciech Psuja odpowiedział, że tak, ale bez zmian, że nie mieli starego gimnazjum.
Powiedział, że to co mówi radny Leś jest nieprawdą. Dodał, że według propozycji dyrektorów, to
całe Stare Sady i os. Wyszyńskiego przechodzi do SP nr 2.
Radny Kazimierz Leś zwrócił uwagę, że obecnie jest taki sam obwód jak proponują dyrektorzy.
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Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że w tym projekcie nie ma
żadnych zmian istniejących obwodów szkół podstawowych.
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę, że stajemy w sytuacji, kiedy powstają zespoły szkół.
Szkoły dysponują potencjałem ludzkim i budynkami. Zaznaczył, że ich projekt i propozycja zmian
obwodów, idzie w kierunku utrzymania wszystkich trzech zespołów, dając równe szanse i równy
podział. Zwrócił uwagę, że od 1 września rozpocznie się tak naprawdę nabór tylko do szkół
podstawowych. Zaznaczył, że jeżeli obwody pozostaną w tym poziomie, to szanse przetrwania
potężnego zespołu nr 1 będą znikome. Uznał, że musieliby dokonać wręcz likwidacji zespołu.
Przewodnicząca Bożena Żurek przypomniała, że jak tworzono zespoły to mówiła, że łączy się
największe gimnazjum z najmniejsza szkołą podstawową i wówczas bardzo chciano ten zespół.
Radny Piotr Radowski decyzja o powołaniu zespołów i m.in. to, że gimnazjum nr 1 zostało
połączone z SP nr 4 było dlatego, żeby SP nr 4 i obwód, który tworzy przejdzie docelowo do
siedziby gimnazjum nr 1. Zaznaczył, ze historia to potem oceni, czy była to bardzo dobra decyzja,
czy mniej dobra. Powiedział, że wie, że jest walka o uczniów i rozumie radnego Psuję, bo pracuje
w tej szkole. Uznał, że radni składają tą propozycję, dlatego że dotyczy to tez ich. Zaznaczył, że jak
zaczną robić tzw. urywanie, kto będzie miał więcej, to on, czy radny Dydyna tez mogą mówić, żeby
do ich szkół dodać, któreś bloki. Prosił, by nie wywoływać niepotrzebnych zachowań. Podkreślił, że
mówili, że tworzą trzy zespoły, każde gimnazjum jest łączone ze szkołą podstawową. Dodał, że
wówczas myślał, że obwody dzisiejszych szkół podstawowych pozostaną po wejściu reformy.
Dodał, że nic by nie zmieniał. Zaznaczył, ze nie wie ile dokładnie jest uczniów w SP nr 4.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że w 2017 r. gimnazjum nr 1 i SP nr 4 w swoim obwodzie mają
bloki sektor A, B, D, E, w 2018 też tak jest, a w 2019 r. zabiera się całe Stare Sady i os.
Wyszyńskiego.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że chodzi o w miarę rzeczywisty podział uczniów w
obwodach. Zapytał, jaka liczba uczniów należy do obwodu SP nr 4 i jaką przewiduje się od
1 września?
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że równy podział to nie znaczy, że wszystkie szkoły mają
mieć jednakową liczbę uczniów. Uważał, że dyrektorzy wszystko przeanalizowali i przedłożyli
projekt. Dodał, że jeżeli radni uznają, że chcą zgłosić poprawkę, to mogą to uczynić i zostanie to
skierowane do rady, która je przyjmie, albo nie.
Radny Kazimierz Leś zwrócił uwagę, że jeżeli zostanie poruszona kwestia obwodów, to może
pojawić się niezadowolenie rodziców, jak i dzieci. Stwierdził, że należy takie rzeczy robić
w porozumieniu ze społecznością.
Radny Robert Duda zapytał dyrektorów ZOPOW ilu uczniów ma uczęszczać do SP nr 4 i nr 2?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że obecnie w zespole szkół
nr 2 jest 818 uczniów, w zespole szkół nr 3 jest 678 uczniów, a w zespole szkół nr 1 jest 702
uczniów.
Radny Robert Duda poprosił o dane ze szkół podstawowych.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że w SP nr 2 jest 584
uczniów, w SP nr 5 jest 466 uczniów, a w SP nr 4 jest 333 uczniów.
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Radny Piotr Radowski stwierdził, że nie można rozpatrywać tylko dwóch szkół, należy patrzeć na
całość.
Radny Wojciech Psuja zaznaczył, że w przyszłym roku nie przyjdą dzieci z wiosek.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że wszystkie szkoły mają podobna bazę lokalową.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy można zrobić symulację na 2019 r.? Uważał, że dzięki temu w
przybliżeniu można byłoby zrobić takie okręgi, które byłby zbliżone do możliwości szkół ilości
uczniów.
Radny Robert Duda zapytał, czy uchwała musi być przyjęta na kolejnej sesji?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy rok 2019 też?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że kolejne zamieszanie powstanie z obwodami szkół.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że musi być to przyjęte,
ponieważ musi być zachowana droga wskazana w ustawie. Dodał, że nie może być przekazany
projekt uchwały do kuratora. Poinformował, że dopiero kolejna uchwała będzie prawem
miejscowym i będzie ogłoszona w dzienniku. Powiedział, ze prawo pozwala wrócić do tej sprawy.
Radny Robert Duda zapytał, jak dyrektorzy interpretują propozycję poprawek do projektu
uchwały?
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że wymaga to bardzo
szczegółowej analizy, ulicami, blokami i tym jakie przyniesie to skutki.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że trzeba pozyskać dodatkowe dane,
dotyczące liczny mieszkańców, liczby dzieci z konkretnych roczników. Dodał, że jest to analiza,
która wymaga czasu, nakładu pracy i tylko ich przełożony może o tym zdecydować.
Radny Wojciech Psuja stwierdził, ze dyrektorzy ZOPOW dokonali takiej analizy, wrzucając od
2019 r. całe Stare Sady i os. Wyszyńskiego do szkoły dwójki.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że obszary nie uległy zmianie. Obszary szkół
tworzące obwody nie zmieniły się. Podkreślił, że radni myślą dwutorowo. Wyjaśnił, ze myślą oni
o obwodach jako obszarach i wtedy one nie zmieniają się i obwodach jako liczbie uczniów i wtedy
one zmieniają się.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że poprawka w sensie dwutorowości jego zdaniem jest
bardzo zasadna, ponieważ zespoły będą funkcjonowały od września jako SP i będą musiały mieć
określone obwody i liczbę uczniów. Dodał, że w przeciwnym wypadku będziemy borykać się
z dużymi problemami przerzucania nauczycieli do innych szkół na zasadzie uzupełniania etatów.
Radny Franciszek Dydyna uważał, że należy przyjąć tak jak jest. Dodał, że kiedy będzie
sporządzona symulacja, o która prosi radny Mikuś, wówczas będzie można przyjrzeć się obwodom
na 2019 r.
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Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, ze nie jest potrzebne kolejne zamieszanie.
Radny Wojciech Psuja przypomniał o zgłoszonej poprawce polegającej na: Załącznik nr 1
brzmiałby: 18 stycznia od ronda ks. J. Próchnickiego, O. Bilewiczówny, dalej zmiana zachodzi w os.
Stare Sady sektor C, a nie całe Stare Sady i os. Kard. St. Wyszyńskiego bloki od 29, a nie całe os.
Kard. St. Wyszyńskiego do tego dochodzi ul. Zacisze.
Radny Robert Duda powiedział, że pierwsza poprawka dotycząca SP nr 2 polega na wykreśleniu i
wpisaniu Stare Sady C, bloki na os. Kard. S. Wyszyńskiego od 1 do 29.
Radny Piotr Radowski zaznaczył, że poprawka musi być spójna.
Radny Wojciech Psuja poprawił i powiedział, że wykreślają os. Kard. St. Wyszyńskiego z obwodu
SP nr 2, a wpisujemy os. Kard. St. Wyszyńskiego bloki od 1-29.
Radny Piotr Radowski powiedział, że radni mają w projekcie uchwały obwody SP nr 2, SP nr 5 i
SP nr 4. Zrozumiał, że radny proponuje, aby z obwodu SP nr 2 wykreślić ulice, czy konkretne bloki i
przypisać to do obwodu SP nr 2.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że poprawka polega na wykreśleniu z obwodu SP nr 2 od ul.
Popiełuszki i wpisuje do obwodu SP nr 4 od ul. Krakowskie Przedmieście do ronda ks. J.
Próchnickiego, wykreślił ul. Nadodrzańską i wpisuje do SP nr 4, wykreślić os. Stare Sady i wpisać
do obwodu SP nr 4 sektor A, B D, E i os. Kard. St. Wyszyńskiego i wpisać do SP nr 4 – bloki 31 do
39, a w SP nr 2 – bloki 1 do 29.
Radny Kazimierz Leś zapytał, co z blokiem 30?
Radny Wojciech Psuja powiedział, że jest to szkoła.
Radny Kazimierz Leś powiedział, że szkoła ma numer 30a.
Radny Franciszek Dydyna powiedział, żeby przygotować poprawkę na sesję.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, ze w poprawce chodzi przede wszystkim o os. Stare Sady,
by sektor C pozostawić w SP nr 2 a pozostałe przenieść do SP nr 4, a os. Wyszyńskiego bloki od 31
do 39 do obwodu zespołu szkół nr 1 oraz ul. Nadodrzańską, która zostałaby przeniesiona do obwodu
SP nr 4.
Radna Honorata Freus –Grzelak powiedziała, ze są to poprawki w locie. Dodała, że klub tym
razem nie przygotował się. Uważał, że każdy powinien otrzymać taką propozycję zmian.
Powiedziała, że jest to nieczytelne.
Przewodnicząca Bożena Żurek powtórzyła, że po raz kolejny tworzy się zamieszanie. Zarządziła
głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi przez radnego Psuję: kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 4 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się”) nie przyjęła poprawek zgłoszonych przez radnego Psuję.
Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowanie ww. projektu uchwały, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 4 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 4
głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Opinia
komisji nr stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Punkt 10
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2016 rok (zał. nr 13).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu Edyta Sujka powiedziała, że skład
jest stały i od tamtego roku jest powołany kadencyjnie na 3 lata. Dodała, że składa się m.in.
z przedstawiciela oświaty, ona jako przewodnicząca, osoba ze stowarzyszenia TRATWA,
przedstawiciel policji, Straży Miejskiej, szpitala. Wskazała, że w sumie jest 11 osób.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała o zajęcia w zakresie zwalczania przemocy, w których
udział wzięło tylko 6 osób, jakie są to spotkania?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu Edyta Sujka powiedziała, że są to
osoby, gdzie jest Niebieska Karta, które nie radzą sobie. Wyjaśniła, ze przeprowadzane są zajęcia
grupowe i indywidualne, ponieważ nie każdy potrafi otworzyć się w grupie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. sprawozdanie.
Punkt 11
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieluń w roku 2016 (zał.
nr 14).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy w tym roku były 14 pensje?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nigdy nie było 14 pensji.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że tak to się potocznie nazywało. Dodała, że chodzi o
wyrównanie, które dotyczyło nauczycieli mianowanych.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że zostało wypłacone.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. sprawozdanie.
Punkt 12
Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie
Wieluń (zał. nr 15).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radny Franciszek Dydyna zawrócił uwagę, że w lodowisku jest SP Olewin.
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że jest to szkoła katolicka.
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Radny Franciszek Dydna uznał, że jest to błąd, nie ma takiej szkoły.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski powiedział, że nie sporządzał tej informacji, ale sprawdzi to.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że w budynku po szkole działa świetlica
środowiskowa.
Przewodnicząca Bożena Żurek podsumowała, że lodowisko cieszy się dużym zainteresowaniem.
Zaznaczyła, że sprawozdania szkół podstawowych po raz kolejny są bardzo lakoniczne. Dodała, że
ze sprawozdań wynika, że w czasie ferii dużo dzieci zostaje i warto organizować zajęcia.
Radna Honorata Freus-Grzelak wyraziła zadowolenie z wycieczek organizowanych przez WDK.
Prosiła, aby mogła w nich uczestniczyć większa grupa dzieci.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Punkt 13
Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2016 r., dla których organem
prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń (zał. nr 16).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radny Kazimierz Leś powiedział, że bardzo dużo młodzieży korzysta z zajęć.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, że dużo osób zwiedziło Basztę Męczarnię.
Zapytała o alejkę w parku?
Dyrektor Muzeum ZW Jan Książek powiedział, że przestrzeń ożarowska jest promocją miasta
i Gminy Wieluń. Dodał, że jest to perełka w województwie łódzkim oraz, ze rozwój Ożarowa jest
bardzo ważnym elementem funkcjonowania Muzeum ZW. Odnośnie alejek powiedział, że
podpatrzył na stronie marszałka i aby można było pozyskać pieniądze to trzeba mieć 50% wkładu,
jest to III etap rewitalizacji parku.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy nadal dzieci tańczą w balecie klasycznym?
Dyrektor WDK w Wieluniu Elżbieta Kalińska powiedziała, ze dzieci tańczą już drugi rok.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy gdzieś te dzieci występują?
Dyrektor WDK w Wieluniu Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że na Dniach Wielunia i w tym
roku też będą występować.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy te zajęcia są płatne?
Dyrektor WDK w Wieluniu Elżbieta Kalińska powiedziała, że jest to bardzo różnie. Dodała, że
część zajęć jest płatnych, natomiast są też zajęcia, które nie mogą „wymrzeć” i dlatego są bezpłatne.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że jest koło teatralne i czy była wystawiana jakaś
sztuka?
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Dyrektor WDK w Wieluniu Elżbieta Kalińska powiedziała, że wystawiało przepiękną sztukę na
Dniach Wielunia. Zaprosiła w okolice Dni Wielunia i w Dni Wielunia, kiedy to będą pokazane różne
programy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jak ocenia tegoroczną formułę sylwestra?
Dyrektor WDK w Wieluniu Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że było dużo osób życiowo
zaawansowanych i wszyscy byli zadowoleni. Dodała, że dopiero koło godziny 23 młodzież zaczęła
przychodzić na dyskotekę. Powiedziała, że jeżeli bardzo Państwo będą chcieli mieć sylwestra na
placu, to zostanie to zrobione. Uważała, że bardzo duży jest koszt, bo musi to być zrobione jako
impreza masowa.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy jest zainteresowanie Olimpem?
Dyrektor WDK w Wieluniu Elżbieta Kalińska powiedziała, że bardzo słabe. Dodała, że jedni
zainteresowali chcieli zrobić tam knajpę, ale jest tam tylko jedna toaleta i zapewne nie spełniałoby to
wymogów. Poinformowała, że obniży jeszcze wynajem o 200 zł i jak nie będzie zainteresowania to
już nie ma sensu tego wynajmować.
Radny Wojciech Psuja zapytał, dlaczego taki niski wynajem? Zwrócił uwagę, że włożono w ten
budynek 400 000 zł i teraz oddamy go za darmo…
Radna Honorata Freus – Grzelak twierdziła, że lokal powinien pozostać dla gminy.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że będą kolejne budynki dla gminy, m.in.
pomieszczenia w kinie, dworzec w Dąbrowie.
Dyrektor WDK w Wieluniu Elżbieta Kalińska powiedziała, że wszystko jest dla mieszkańców.
Dodała, że jeżeli ktoś przychodzi z jakimś pomysłem, to zaraz szuka się miejsca. Zaznaczyła, że
najważniejszą rolę odgrywa burmistrz, który jest gospodarzem miasta. Zgodziła się z burmistrzem,
że sieciówka by nas zgubiła. Dodała, że orientowała się i kina m.in. w Pabianicach i Sieradzu,
funkcjonują w ten sposób, że wynajmuje je dom kultury lub miasto. Zwróciła uwagę, że są to
ogromne koszty i wszystko musi być dokładnie przeliczone. Poprosiła, aby radni zastanowili się co
sądzą o sylwestrze na dworze.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że ten w parku dla młodzieży nie był udany.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że ludzie w sylwestra chcą się bawić i disco polo, byłoby
tym co sprawiłoby radość.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z ww. informacją
Punkt 14
Przyjęcie kalendarza imprez sportowych na rok 2017 realizowanych w Gminie Wieluń (zał. nr 17).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt nie zgłosił się
do dyskusji.
Komisja przyjęła ww. kalendarz.
Punkt 15
19

Zapoznanie się informacją nt. nagród dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników obsługi z
okazji Dnia Nauczyciela 2016 r. – Nagroda Burmistrza Wielunia, nagroda Dyrektora Szkoły (zał. nr
18) .
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radny Kazimierz Leś zwrócił uwagę, że nie wszyscy dyrektorzy złożyli wniosek na nagrodę
burmistrza.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że nie wszyscy składają. Zaznaczyła, że są też
wnioski, które nie uzyskały akceptacji. Zwróciła uwagę, że komisja chciała uzyskać informację ilu
osobom przyznano nagrodę.
Zastępca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że nazwiska osób , które
otrzymały nagrodę mogą być podane ponieważ złożone są oświadczenia, że wyrażają zgodę na
podanie nazwiska i kwotę jaką otrzymali.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że środki zostały przekazane na nagrody dla
pracowników obsługi i nauczycieli.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Punkt 16
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/325/16 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń (zał. nr
19).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, od kiedy obowiązuje ta uchwała?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że już obowiązuje. Weszła w życie 2 lutego.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy zostały zwrócone środki rodzicom, który wnosili
opłaty od stycznia?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytał, czy rodzice powinni byli wpłacać?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że są zawierane umowy między dyrektorem
przedszkola a rodzicami. Zaznaczył, że uchwała określała maksymalną wysokość opłat.
Poinformował, że konieczność podjęcia nowej uchwały wynikała tylko i wyłącznie z faktu, że
w zostali uwzględnieni wychowankowie 6-letni. Dodał, że w przypadku dzieci 6-letnich nie powinny
były być pobierane opłaty.
Radny Wojciech Psuja zapytał, na co jest przekazywana złotówka?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że decyduje o tym dyrektor przedszkola.
Środki przekazywane są na oddzielny rachunek.
Radny Wojciech Psuja zapytał, co dyrektor może kupić?
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Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że uchwała została podjęta w roku 2009
o wydzielonym rachunku dochodów, źródło pochodzenia i przeznaczenie, czyli to co jest związane
z działalnością jednostki.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 glosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji stanowi zał.
nr .
Punkt 17
Przyjęcie sprawozdania komisji za 2016 r. (zał. nr 20).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności komisji za 2016 r., kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 glosach „za”) przyjęła ww.
sprawozdanie.
Punkt 18
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali;
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, dlaczego teren przy WOSiR nie jest posypany
i bezpieczny do przejścia oraz obiekt przy basenie? Powiedziała, że kierownik Raszewski
poinformował ją, że niektóry teren należy do WOSiR, a niektóry do ZOPOW.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski wyjaśnił, że teren wokół WOSiR jeżeli chodzi o drogi
dojazdowe i ścieżki jest w gestii gminy. Zapewnił, że ich tereny są posypywane, czyli teren wokół
boisk plus boiska. Odnośnie terenu przy basenie powiedział, ze jest to dość skomplikowane,
ponieważ część terenu od wjazdu ul. POW do kortu nie jest w gestii WOSiR, natomiast cała działka,
gdzie jest przedszkole i basen jest WOSiR. Wskazał, że 21% należy do WOSiR, a 79% należy do
przedszkola. Powiedział, że z reguły tym terenem zajmuje się WOSiR.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy nie można tak ustalić porządku, aby osoby zaproszone nie
musiały czekać tyle czasu.
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że ciężko jest ustalić w taki sposób porządek,
ponieważ nigdy nie wiadomo jak długo potrwa dyskusja w danym punkcie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 19
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Przewodnicząca komisji
Agnieszka Badera

Bożena Żurek
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