PROTOKÓŁ nr 30/17
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniach 24 kwietnia 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. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
4. Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Pani Joanna Skotnicka-Fiuk – Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
6. Pan Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej
7. Pani Justyna Dudek 8. Pan Andrzej Dąbrowski - Dyrektor ZOPOW w Wieluniu
9. Pan Romuald Kucharczyk – Z-ca Dyrektora ZOPOW 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 27/17 i 28/17 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji „DNI WIELUNIA” w 2017 roku.
5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskania środków zewnętrznych przez
Gminę Wieluń za 2016 rok.
6. Wyrażenie opinii w sprawie funkcjonowania w przestrzeni publicznej pomnika
„Pogromcom Hitleryzmu”.
7. Sprawy różne, korespondencja
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenie i stwierdzenia 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 zaprezentowała porządek obrad. Zapytała, czy ktoś zgłasza
uwagi do porządku obrad? Nikt nie wniósł uwag.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 26/17, 27/17 i 28/17 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr
26/17, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za”, 1
głosie wstrzymującym się) przyjęła protokół nr 26/17.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 27/17, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za”, 1
głosie wstrzymującym się) przyjęła protokół nr 27/17.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 28/17, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 1
głosie wstrzymującym się) przyjęła protokół nr 28/17.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji „DNI WIELUNIA” w 2017 roku (zał. nr
3).
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że Dni Wielunia będą trwały 1 dzień dłużej.
W wykazie mamy napisane kto będzie występował i gdzie będzie się to odbywało.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że gdy otrzymała powyższą informację to
zadzwoniła do dyrektora WDK w sprawie szczegółowych informacji w sprawie Dni
Wielunia. Dyrektor WDK powiedziała, że radni będą poinformowani w sprawie kosztorysu.
Stwierdziła, że żadnych informacji nie ma i dodała, że wielka szkoda, iż nie przyszła dyrektor
WDK, bo można byłoby o pewne rzeczy zapytać. Dodała, że chciałaby dostać szczegółowe
rozliczenie tego. Stwierdziła, że zapraszając takie zespoły dyrektor WDK świadoma była ile
taki zespół będzie brał. Jeśli chodzi o stoiska, które na Dniach Wielunia będą miały
wystawione swoje boksy to wiadomo, że dyrektor poinformowała, kto da więcej. Tutaj nie
jest w stanie powiedzieć, ale mogłaby taką cenę wyjściową również przedstawić.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że dyrektor WDK usprawiedliwiała się z
nieobecności na komisji, ale będzie na sesji i na wszystkie pytania odpowie. Musiała
wyjechać do Łodzi na zebranie dyrektorów Domów Kultury. Dodała, że jeśli chodzi ośrodki
przeznaczone na poszczególne zespoły, to dopóki nie jest podpisana umowa, to tego nie

wiadomo. Stwierdziła, że rozliczenie poszczególnych zespołów będzie zapewne w ramach
środków, które dyrektor ma przeznaczone na Dni Wielunia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w budżecie jest przyjęta łączna kwota na
Dni Wielunia w formie dotacji na rzecz Domu Kultury i poza tę kwotę Dom Kultury nie
wyjdzie. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące wynajmu powierzchni pod stoiska to nie można
tego w tej chwili określić, bo jest to też element swego rodzaju przetargu i ile firmy, które
takie stoiska będą chciały mieć zapłacą. Szczegółowe rozliczenie będzie po Dniach Wielunia i
wtedy będzie można się z tym zapoznać.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy będzie jednak przetarg ogłoszony na dane
stoiska? Dodała, że dyrektor WDK w rozmowie telefonicznej informowała, iż jest ustalona
stawka za metr kwadratowy i poinformuje o tym radnych a burmistrz mówi, że jest to oferta
przetargowa. Poinformowała dlaczego szczegółowo pyta o ten kosztorys mówiąc, boi się aby
jako radni nie zostali postawieni przed faktem dokonanym i będą musieli dołożyć pieniędzy
bo braknie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, ze radna może być spokojna, bo na
pewno nic nie trzeba będzie dokładać.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że informacja dotycząca organizacji „DNI
WIELUNIA” w 2017 roku została przyjęta.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskania środków zewnętrznych przez Gminę
Wieluń za 2016 rok ( zał. nr 4).
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że radni mają bardzo szczegółowy wykaz
pozyskanych pieniędzy oraz przez kogo zostały pozyskane. Dodała, że z przedłożonego
zestawienia wynika, że dużo środków pozyskał WDK, również Szkoła Podstawowa nr 2,
oprócz pracowni ekologicznej również na program edukacyjny.
Zadała pytanie dot. budowy wielorodzinnego budynku socjalnego III etap – Urząd Miejski,
wniosek o dofinansowanie złożony został w 2016 roku a podpisany w 2017 roku. Czy jest to
darowizna, czy jest to kredyt, bo jest tam Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest to dotacja. Jest to program
rządowy. Operatorem tego programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Radny Robert Duda zapytał, czy w tamtym roku ujęte to było w dotacjach?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że nie było ujęte bo
w 2016 roku wpłynęła kwota 899 tys. zł i była ona za II etap. III etap jest dopiero rozpoczęty i
tego nie mogło być w sprawozdaniu z poprzedniego roku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wniosek był złożony przez gminę w
poprzednim roku, natomiast umowa była zawarta w tym.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś dodał, że tam była kwota na
dofinansowanie II etapu, która wpłynęła w 2016 roku i dodał, że nie chcieli tego dublować,
bo też mogliśmy ująć te kwotę niecałe 900 tys. zł, które tak naprawdę wpłynęły na konto w
2016 roku, ale umowa była wcześniej podpisana. Łącznie mamy 1 100 000 zł + 900 000 zł
czyli 2 000 000 zł na budynki socjalne.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, co z budową bazy sportowej, chodzi o salę
gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 5.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś dodał, że jest dokumentacja, nie ma
pozwolenia na budowę, czekamy na zmianę miejscowego planu. Wszystkie programy, które
umożliwiają finansowanie muszą być złożone na podstawie prawomocnego pozwolenia na
budowę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że w końcu czerwca będzie zmiana planu
miejscowego i do dopiero po tej zmianie będzie można składać wniosek o pozwolenie na
budowę.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że na komisji miał być prezentowany
program rozwoju bazy sportowej lecz zostało to wycofane, będzie opracowane i
prezentowane na następnej komisji. Dodała, że deklarowali jako radni, że mogą się włączyć
jeżeli będzie potrzebna pomoc. Są również radni, którzy pracują jako nauczyciele
wychowania fizycznego, znają bazę sportowa i mogliby służyć pomocą.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że informacja dotycząca pozyskania
środków zewnętrznych przez Gminę Wieluń za 2016 rok została przyjęta.
Punkt 6
Wyrażenie opinii w sprawie funkcjonowania w przestrzeni publicznej pomnika „Pogromcom
Hitleryzmu” (zał. nr 5).
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że na poprzednim posiedzeniu komisja
również zajmowała się tą sprawą. Zapytała, czy ktoś z radnych chce się wypowiedzieć w
powyższej sprawie bądź ma uwagi.
Zarządziła głosowanie: kto jest za pozostawieniem pomnika na tym samym miejscu, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za”, 4
głosów „wstrzymujących się”) była za pozostawieniem pomnika. Opinia nr 96/30/17 stanowi
zał. 6 do protokołu.
Punkt 7
Sprawy różne, korespondencja.

Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że kiedyś radny Kucharski zadał pytanie, ile
środków wydaje się na reklamy w Wieluniu i jak się to ma do ubiegłych lat? Zapytała, czy
radny dostał odpowiedź i czy może to odczytać.
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że nie posiada jej przy sobie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, co z przetargiem na schronisko, czy został on już
rozstrzygnięty, bo umowa obowiązywała do 31 marca, a już jest koniec kwietnia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest on w trakcie wyłaniania
wykonawcy, oferty zostały otwarte i teraz trwa uzupełnianie dokumentów przez oferentów.
Przewodnicząca Bożena Żurek podziękowała za zrobienie alejek w parku i dodała, że czeka
na siłownię napowietrzną i plac zabaw.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że na sesji będzie wprowadzona uchwała o
sprzedaży czterech nieruchomości w Cukrowni.
Radny Grzegorz Kucharski odniósł się do sprzedaży działek w Cukrowni pytając: czy w
tego typu uchwale powinna znajdować się wyjściowa kwota przetargowa.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie, dodał, że uchwały w których była
podana taka kwota Wojewoda uchylał.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że w takim razie radni nie będą wiedzieli za jaką
kwotę zbywane są te grunty.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że radni będą to wiedzieli, gdyż każdy
przetarg jaki się odbywa jest przetargiem publicznym. Każdy radny ma prawo po tym
przetargu wziąć całą dokumentacje przetargowa i zobaczyć za jaką kwotę zostało to
sprzedane i czy ta kwota, która została w przetargu osiągnięta jest wyższa czy niższa niż
operat szacunkowy. Dodał, że nie będzie pokazywana oferentom cena za którą grunty zostały
zakupione.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Agnieszka Badera

Przewodnicząca komisji:
Bożena Żurek

