PROTOKÓŁ nr 12/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 1 grudnia 2015 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.

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

Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Wojciech Psuja – zastępca
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pani Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
2. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3. Pani Anna Michniewicz – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów
Alkoholowych w Wieluniu
4. Pan Marek Napieraj – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wieluniu
5. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
6. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
7. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wieluniu
8. Pani Elżbieta Kalińska – Dyrektor Wieluński Dom Kultury
9. Pani Agnieszka Kościarz – Księgowa jednostek kultury
10. Pan Tomasz Smolnik – Kierownik Targowiska Miejskiego w Wieluniu
11. Pani Joanna Skotnicka – Fiuk – Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 10/15 i 11/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Przeanalizowanie zasad nagradzania i odznaczania pracowników placówek oświatowych,
kulturalnych i sportowych.
5. Propozycje do projektu budżetu Gminy Wieluń na rok 2016.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego pod nazwą „Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2016.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2016.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2016.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń na rok 2016.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020.
11. Analiza informacji o przebiegu i kosztach imprez i uroczystości zorganizowanych w Gminie
Wieluń w roku 2015 oraz wyrażenie opinii na powyższy temat.
12. Ocena realizacji przedsięwzięć zawartych w gminnym programie rozwoju kultury w Gminie
Wieluń na lata 2010-2015.
13. Informacja na temat zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi.
14. Przyjęcie informacji o współpracy sportowej z zagranicą – miasta partnerskie, MSMOP
15. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2016 rok (proszę o składanie propozycji).
16. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2016 (proszę
o przygotowanie ewentualnych propozycji).
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 stwierdził prawomocność obrad (na stan 9 członków, obecnych 8).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaprezentowała porządek posiedzenia. Zaproponowała zdjęcie z
porządku obrad punktów: „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Wieluń na rok 2016” oraz „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-2023” oraz rozpatrzenie ich na komisji wspólnej. Dodatkowo zaproponowała,
aby przesunąć jako pkt. 4 „Przeanalizowanie zasad nagradzania i odznaczania pracowników placówek
oświatowych, kulturalnych i sportowych” oraz jako pkt. 5 „Propozycje do projektu budżetu Gminy
Wieluń na rok 2016”. Kolejne punkty zmieniłyby kolejność w stosunku do przyjętej zmiany.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianą.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 10/15, 11/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przyjęcie protokołu nr 10/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 10/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła protokół
nr 10/15.
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Przyjęcie protokołu nr 11/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 11/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła protokół
nr 11/15.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Przeanalizowanie zasad nagradzania i odznaczania pracowników placówek oświatowych, kulturalnych
i sportowych.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że przedstawiona przez burmistrza odpowiedź w
przypadku placówek oświatowych jest niesatysfakcjonująca, gdyż został przedstawiony jedynie wykaz
rozporządzeń i uchwał, które to regulują (zał. nr 2). Wyjaśniła, że chodziło o to jaki procent nagród
został przydzielony w tym roku, czy cała pula przeznaczona na nagrody burmistrza została
wykorzystana i czy jest jakaś proporcja między nagrodami przydzielonymi nauczycielom i dyrektorom.
Brak jest na to odpowiedzi. Zapytała jak to ma być sformułowane, aby na przyszłość otrzymać
odpowiedź?
Zastępca Dyrektor ZOPO - W w Wieluniu Romuald Kucharczyk odpowiedział, że informacja jest
przedstawiona taka jakie są pytania takie odpowiedzi. Poprosił o szczegółowe zapytanie.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że jeżeli chodzi o Wieluński Dom Kultury został
dołączony „Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Wieluńskim Domu Kultury w
Wieluniu” (zał. nr 3). Zapytała, czy Pani dyrektor analizowała ten regulamin i zgadza się z nim?
Doszła do wniosku, że nagród, premii i dodatków dla pracowników jest dużo, a brak jest
uszczegółowienia na jakiej zasadzie i w jakich procentach i wysokościach jest to przyznawane.
Zwróciła uwagę, że zapisy w paragrafie 8 „Premia regulaminowa” dotyczące punktów 1 i 2 są niejasne.
O wszystkich nagrodach decyduje wyłącznie dyrektor. Nie wiadomo również jaka jest wysokość
nagrody przy osiągnieciach zawodowych i nie wiadomo jak często jest ona przydzielana.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że jeszcze nie analizowała tego
szczegółowo. Nie konsultowała się jeszcze z prawnikami, gdyż mają wiele materiałów do
przeanalizowania związanych z rozbudową Kino-Teatru Syrena. Nie są to duże środki. Jest premia
regulaminowa od 20% do 40% uzależnione od tego jak dużo musi pracować pracownik np. jeśli są
imprezy wieczorne i jest ich wiele. Z uwagi na to, że jest piętnastu pracowników to wnioskuje o to
tylko dyrektor.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że jeśli chodzi o premię regulaminową to rozumie, że
wnioskuje o to dyrektor . Ma uwagi jeśli chodzi o premię roczną i wygospodarowane środki.
Radny Kazimierz Leś wyraził opinie, że w regulaminie są przyjęte ogólne zasady premiowania, a nie
szczegółowo dla Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska powiedziała, że przygotowywała to Pani
mecenas na podstawie ustawy o wynagradzaniu pracowników kultury. Widocznie ustawa nie jest zbyt
precyzyjnie napisana.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała, że ustawa jest ogólna i na tej podstawie należy napisać
regulamin.
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Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska zwróciła na nieprawidłowy jej zdaniem zapis,
że w razie opuszczenia stanowiska pracy jest 4% kary, w razie spóźnienia do pracy bez
usprawiedliwienia 5%, a nie prawidłowe wykonanie obowiązków 1 %. Powtórzyła, że robił to prawnik
na podstawie ustawy.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, z którymi prawnikami będzie jeszcze Pani dyrektor
analizowała ten regulamin? Czy to będzie analizowane z naszymi wieluńskimi prawnikami, czy z
prawnikami z Wrocławia?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że to było napisane przez Panią
prawnik zatrudnioną w WDK wcześniej. Na pewno będzie to analizowała z prawnikami z kancelarii z
którą ma umowę zlecenie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zgłosiła prośbę i wniosek, aby ponownie przeanalizować regulamin.
Zwróciła uwagę, że regulamin powinien być dostępny nie tylko w siedzibie pracodawcy, ale również
na stronie BIP.
Radny Marek Mikuś posumował, że skoro Pani dyrektor nie zapoznała się jeszcze z regulaminem to
dalsza dyskusja stoi w miejscu.
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła, aby po przeanalizowaniu przez Panią dyrektor regulaminu
przedstawiła swoją opinie na komisji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 5
Propozycje do projektu budżetu Gminy Wieluń na rok 2016 (zał. nr 4).
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, że wzrosła liczba osób zatrudnianych na umowę
zlecenie. W poprzednim roku na ten cel wydano kwotę 75 000 zł, a w przyszłym roku zaplanowano
200 000 zł.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że wynika to ze zwiększonej
liczby uczestników w zajęciach artystycznych,. Poprzednio był Uniwersytet Trzeciego Wieku i Klub
Kwadransowych Grubasów oraz Tadusza Nic Nierusza i razem było to 100 – 150 osób. W tej chwili na
zajęcia zapisanych jest 700 osób co zwiększa pule instruktorów na wszystkie zajęcia. Od pierwszego
września były pobierane bardzo zachęcające ceny za zajęcia, a od drugiego półrocza te ceny dla osób
dorosłych wzrosną.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy te umowy zlecenia zostają nadal, nie da się ich
przekształcić w umowy o pracę ?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska zaprzeczyła. Powiedziała, że gdy objęła
stanowisko na 20 osób zatrudnionych 18 osób było zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych.
W tej chwili jest 16 osób zatrudnionych i jeden stażysta na stanowisku instruktora. Obecnie jest 4
stałych instruktorów i nie ma możliwości, aby przez 40 godzin prowadzili warsztaty. Jest opłacalne dla
WDK mieć instruktorów zatrudnianych na godziny. Nie ma kosztów dodatkowych np. w przypadku
choroby. Instruktorzy wystawiają rachunki.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czym sugerowała się Pani dyrektor wprowadzając
odpłatność za zajęcia dla dzieci w ferie zimowe, w wysokości 50 zł.
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Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że będzie poświęcane dziecku
3-4 godziny dziennie przez tydzień. W przypadku darmowych zajęć dla dzieci często rodzice nie
szanują tego. Planowane są warsztaty inne niż zwykle oraz wydłużono również czas, wcześniej było 1
godziny i 10 min.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, gdzie będzie wyświetlany bajko ranek?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedział, że będą to teatrzyki na żywo. Są
to drogie przedstawienia ich koszt to ok. 2000 zł, ale jest to bardzo przyjemna forma spędzania czasu.
Będzie to zawsze ostatnia sobota miesiąca ok. godziny 10-11.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy w związku z koncertem „Opera w Syrenie” i zapisaną
na ten cel kwotą 50 000 zł - z czego zwróci się 15 000 zł, czy Pani dyrektor zwróci się o
dofinansowanie do rady?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedział, że nie gdyż załatwi to w swoim
zakresie. Powiedziała, że ma zamiar napisać bardzo dużo projektów o środki zewnętrzne. Na tą chwilę
napisała już dwa, które już są złożone. Wyjaśniła, że starała się rozpisać dokładnie koszty, aby w
przyszłości przestrzegać zapisanych tam kwot. Jeżeli coś się nie uda to w kolejnym miesiąc postara się
zaoszczędzić. Nie ma zapisanych tutaj kwot kosztów związanych z uruchomieniem Kino – Teatru
„Syrena”, gdyż jest to ciężkie do ustalenia. Są różne opinie dotyczące np. wydzierżawienia tego
obiektu.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy zapisana kwota 100 000 zł jest właśnie
zabezpieczeniem na ten cel?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedział, że ta kwota jest na gale na
otwarcie kina.
Radna Honorata Freus – Grzelak na jeden dzień ?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że porównując propozycje złożone przez Panią
dyrektor, a projektem budżetu to jest to jedna kwota dotacji. Burmistrz zmniejszył tą kwotę o połowę
na 50 000 zł. Kwota zapisana w budżecie jest mniejsza i Pani dyrektor dostosuje plany do ustalonej
dotacji.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska dotacja została zmniejszona.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy inspektor nadzoru budowlanego odebrał już budynek
stacji kolejowej Wieluń-Dabrowa i czy zezwolił na korzystanie z tego obiektu? Powiedziała, że bardzo
dobrym pomysłem jest zorganizowanie tam imprez. Wyraziła opinie, że kwota 100 000 zł na otwarcie
Kino – Teatru „Syrena” jest wysoka biorąc pod uwagę wiele innych potrzeb w gminie takich jak np.
sale gimnastyczne.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska wyjaśniła, że budynek stacji Wieluń-Dabrowa
nie jest jeszcze w jurysdykcji WDK. Dopiero od stycznia będzie podpisana umowa. Powiedziała, że
kolejno sprawy związane z kinem, a następnie ze stacją będą rozwiązywane. Budynek zostanie
poddany rewitalizacji przy udziale środków zewnętrznych.
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Radna Honorata Freus – Grzelak dodała, że bez zezwolenia konserwatora ani rusz. Zapytała, czy
Pani dyrektor nie uważa, że podniesienie opłaty za wejściówki do klubu WDK nie ograniczy liczby
osób przychodzących?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska brała to pod uwagę i jeśli coś takiego zajdzie
to cofnie podwyżkę opłat. Uważa, że dorośli którzy pracują mogą płacić.
Przewodnicząca Bożena Żurek jakie są teraz opłaty za zajęcia?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że 40 zł za semestr czyli za pół
roku. To nie są duże kwoty.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zwróciła uwagę, że w budżecie przeznaczono dużą kwotę na
ten cel.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska potwierdziła, że takie zajęcia jak: decoupage
czy plastyczne wymagają zakupienia materiałów, które są kosztowne. Mówiła o zapotrzebowaniu na
piec ceramiczny, aby przyciągnąć dodatkowe osoby na zajęcia.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała, że koła garncarskie można wypożyczyć ze Szkoły nr 5.
Zapytała, czy kwota 6000 zł na imprezę pt. ”Kaliska Fashion Week” była finansowana z pieniędzy
budżetowych WDK?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedział, że tak. Dodatkowe 15 000 zł
było z gminy. Dodała, że skomplikowanym procesem jest zamkniecie budowy Kino – Teatru „Syrena”.
Po otrzymaniu danych chciałaby przedstawić na komisji dokładny stan inwestycji, gdyż wystąpiły
poważne luki.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jakiś końcowy termin oddania jest znany?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedział, że robi wszystko, aby otwarcie
nastąpiło 1 kwietnia. Dodała, że jest to bardzo trudne, gdyż wykonawcy są skłóceni i wielokrotnie
chcieli się wycofać.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego pod nazwą „Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2016 (zał. nr 5).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy aby oszacować koszty remontów basenu oraz dachu hali
nie powinien być sporządzony kosztorys inwestorski, aby była znana dokładna wartość
przedsięwzięcia?
Kierownik Targowiska Miejskiego w Wieluniu Tomasz Smolnik odpowiedział, że oszacowanie
było robione na podstawie wydatków, które były poniesione w tym roku. Był naprawiany dach na
basenie odkrytym. Wykonanie remontu sanitariatów na basenie odkrytym planowane jest własnymi
siłami i koszty ?
Przewodnicząca Bożena Żurek uważa, że na takie duże przedsięwzięcia powinien być sporządzony
kosztorys inwestorski, wówczas wiadomo jakie koszty będzie ponosiła gmina. Nie wiadomo, czy to
będzie zapytanie, czy to będzie przetarg?
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Kierownik Targowiska Miejskiego w Wieluniu Tomasz Smolnik odpowiedział, że jest to kwota
poniżej przetargu. Będą zapytania ofertowe. W przypadku sanitariatów kosztami będą tylko materiały,
gdyż będzie to wykonywane m.in. przez pracowników z robót publicznych.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli 65 000 zł dotyczy sanitariatów?
Kierownik Targowiska Miejskiego w Wieluniu Tomasz Smolnik nie to jest całość remontu łącznie
z dachem.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że jak będą kosztorysy inwestorskie to będzie można się
do tego odnieść, czy będzie się to pokrywało. Zapytała, czy różnica między kosztami planowanymi a
przychodami planowanymi powinna dać kwotę dopłaty do kosztów planowanych? Co to jest ta
niezbędna dopłata do kosztów utrzymania?
Kierownik Targowiska Miejskiego w Wieluniu Tomasz Smolnik odpowiedział, że jest to kwota
dotacji, którą ma zakład otrzymać. Koszty planowane plus dotacja daje kwotę, która będzie wydawana.
Przewodnicząca Bożena Żurek ale z porównania tych dwóch punktów to nie wynika mimo, że
ogólnie się zgadza.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, co z projektem basenu, czy są jakieś prowadzone
rozmowy z burmistrzem na ten temat? Czy ten projekt idzie do kosza? Przypomniała, że na ten projekt
wydano 100 000 zł, które można byłoby przeznaczyć na inne potrzeby np. na budowę sali
gimnastycznej.
Kierownik Targowiska Miejskiego w Wieluniu Tomasz Smolnik odpowiedział, że co do
prowadzonych rozmów kierownika WOSiR z burmistrzem nie jest kompetentny, aby udzielić
odpowiedzi. Odpowiedź będzie w późniejszym terminie.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, ile procent zarabiają inkasenci na targowisku.
Kierownik Targowiska Miejskiego w Wieluniu Tomasz Smolnik 15 % inkasa.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww.
uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
45/12/15 stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wieluń
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (zał. nr 7).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy były przeprowadzone konsultacje zapisane rozdziale
10?
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Zastępca Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu Romuald
Kucharczyk konsultacje były przeprowadzone, ale w momencie przekazywania tego projektu uchwały
nie było wiadomo jaki będzie ich wynik. Dlatego na sesji burmistrz zaproponuje autopoprawkę
dotyczącą tego punktu, nikt nie wniósł uwag do tego tekstu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww.
uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 46/12/15 stanowi zał. nr 8 do
protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2016 (zał. nr 9).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww.
uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 47/12/15 stanowi zał. nr 10 do
protokołu.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w
Gminie Wieluń na rok 2016 (zał. nr 11).
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww.
uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 48/12/15 stanowi zał. nr 12 do
protokołu.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020 (zał. nr 13).
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy skala przemocy w rodzinie wzrasta, czy utrzymuje
się na stałym poziomie?
Kierownik MGOPS w Wieluniu Zdzisława Warych powiedziała, że patrząc na krajową analizę to
wynika, że największa była 2010 r.. Podobnie od 2013 r. można zaobserwować wzrost. Opierając się
na ilości zakładanych niebieskich kart jest to skala na poziomie podobnym do innych lat.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy niebieskie karty zakładane są na zgłoszenia np. z
inicjatywy szkoły?
Kierownik MGOPS w Wieluniu Zdzisława Warych odpowiedziała, że szkoły również mogą
zgłaszać. Najczęściej wszystko wydarza się w godzinach wieczornych i nocnych wtedy jest telefon na
policję. W badaniach ogólnopolskich można stwierdzić, że nie odzwierciedlają one całej skali
problemu przemocy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww.
uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 49/12/15 stanowi zał. nr 14 do
protokołu.
Punkt 11
Analiza informacji o przebiegu i kosztach imprez i uroczystości zorganizowanych w Gminie Wieluń w
roku 2015 oraz wyrażenie opinii na powyższy temat (zał. nr 15).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że przedstawiono bogatą ofertę imprez organizowanych
przez poszczególne instytucje. Najmniej budżetową jednostką jest biblioteka. Podała przykład
spektaklu „Niewolnicy zieleni” i zastanawia ją, że nie ma żadnych poniesionych kosztów w związku z
wystawieniem tego teatru. Zasugerowała, aby przeznaczyć jakieś środki na przygotowanie spektakli i
w ten sposób docenić starania dzieci.
Radna Honorata Freus – Grzelak zauważyła, że Pani dyrektor biblioteki organizuje dużo imprez bez
ponoszenia kosztów.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że kwota 21 000 zł przeznaczona łącznie na imprezę pt.
„Kaliska Fashion Day” w porównaniu z wydatkami na wypoczynek dla dzieci młodzieży jest wysoka.
Wie, że był koncert za 6000 zł.
Radna Honorata Freus – Grzelak również wyraziła opinię, że jest to duża kwota.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk wyjaśniła, że miasto płaciło za
wypożyczenie profesjonalnej sceny, TOI TOI, agregatów oraz ochrony. To jest minimum kosztów,
które musi miasto przeznaczyć na organizację takiego koncertu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zrozumiała, że gmina daje tylko nagłośnienie.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że kupcy z ulicy
Kaliskiej byli bardzo zadowoleni z imprezy. Przełożyła się ona na wysokie obroty sprzedaży w tych
dniach. Kupcy zorganizowali pokazy mody do których przygotowywali się kilka miesięcy wcześniej.
Radny Robert Duda zapytał, czy wcześniej było fashion week, a później fashion day ?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że to jest ta sama impreza tylko WDK nazwał to
„Kaliska Fashion Week” a urząd nazwał to „Kaliska Fashion Day”.
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Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk dodała, że kupcy ostatecznie
zdecydowali się na jeden dzień, dlatego zostało to nazwane fashion day.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy podobna impreza jest zaplanowana na 2016 rok?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że na tą chwilę
kupcy jeszcze nie zdecydowali czy w przyszłym roku będzie organizowana taka impreza. Nie ma
podstaw póki co, aby ujmować to w budżecie. Zasugerował im, aby tą imprezę połączyć z „Dniami
Wielunia” co może przynieść dla nich większe korzyści.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy kupcy odczuli namacalnie korzyści ze zorganizowania takiej
imprezy? Czy to był tylko zysk jednodniowy, czy przełożyło się to na dalsze korzyści, zyski?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk potwierdziła, że to umocniło
scalenie kupców z ul. Kaliskiej. Obecnie funkcjonuje m.in. strona na facebooku
https://www.facebook.com/naszakaliskawielun/. Obecnie razem robią reklamówki świąteczne, mieli
pomysł na nagłośnienie świąteczne na ul. Kaliskiej. Powstał pomysł zwracania przez sprzedawców na
ul. Kaliskiej klientom za parking w przypadku dokonania zakupu. Wprowadzono zmianę godzin
zakupów do godz. 18.
Radny Grzegorz Kucharski. zauważył, że kupcy stanęli w obliczu dużej konkurencji jaka zrodziła się
w postaci centrum handlowego
Radny Robert Duda uważa, że dobrym pomysłem jest połączenia tej imprezy z „Dniami Wielunia”.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk poinformowała, że Dni Wielunia
zostaną połączone z obchodami stulecia harcerstwa. W miejscu gdzie dotychczasowo był sektor
przeznaczony dla dzieci, będzie miejsce dla harcerzy, gdzie będą prezentacje i pokazy związane z
harcerstwem. Dalej na Placu Legionów i koło muzeum. Pozostawiony będzie streetball.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy nie lepiej jednak będzie zorganizować „Dni
Wielunia” na targu.
Z sali odpowiedź: nie.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedział, że organizacyjnie
jest to łatwiejsze miejsce, ale nie byłoby to wtedy święto miasta. Jego centrum jest piękne i warto je
pokazać. Problemem jest z zagospodarowanie fosy koło muzeum. Trwają prace, aby znaleźć sposób
ustawienia na niej sceny skierowanej w stronę parku i w ten sposób cały park będzie do dyspozycji
odwiedzających.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy kwota 82 500 zł na organizację Bieg Pokoju i
Pojednania nie jest zbyt wysoka?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedział, że wpisowe
pokrywało tylko koszty pakietów, które otrzymywał każdy z biegaczy. W trakcie okazało się, że z
uwagi na dużą liczbę chętnych należało domówić pakiety. Koszulki, woreczek woda w pakietach były
dobrej jakości i nie najtańsze. W przyszłym roku koszt będzie mniejszy m.in. dlatego, że już zakupione
banery będą ponownie wykorzystywane. Na same nagrody było przeznaczone 15 000 zł.
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Radny Robert Duda dodał, że na kolejnej edycji należy spodziewać się jeszcze większego
zainteresowania.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że aby wypromować
bieg należało umieścić ogłoszenia prasowe o zasięgu ogólnopolskim i był to również duży koszt. W
„Agorze” jeden pakiet kosztuje 11 000 zł, ale dzięki temu informacja o biegu pojawiała się w gazetach
i prasie sportowej dlatego było to bardzo widoczne. Gdyby to nie zostało zrobione to za kilka lat
impreza by wygasła. Założono stronę internetową oraz facebook.
Radny Robert Duda potwierdził, że słyszał uwagi od uczestników, że Gmina Wieluń przygotowała tą
imprezę profesjonalnie. Złożył gratulacje.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że również została
stworzona strefa odpoczynku dla biegaczy z leżakami. Był wynajęty kontener z prysznicami dla
biegaczy, którzy byli zaskoczeni takim rozwiązaniem którego często nie spotykają.
Radny Marek Mikuś zaproponował, aby Wieluń włączył się w akcję pt.: „Wąsami w raka”, która ma
na celu zadbanie o zdrowie mężczyzn. Forma byłaby jeszcze do przedyskutowania. Można byłoby
zaprosić lekarzy.
Radny Robert Duda powiedział, że właśnie brak jest programów profilaktycznych chorób raka dla
mężczyzn.
Radna Honorata Freus – Grzelak podziękowała Pani Kierownik Joannie Skotnickiej – Fiuk za
pomoc w zorganizowaniu turnieju piłki nożnej rocznika 2005/2006 na hali sportowej przy ul.
Nadodrzańskiej w celu zbiórki na zakup wózka inwalidzkiego do gry w rugby dla Pana Adama
Matczaka. Zaprosiła wszystkich na ww. turniej. Serdecznie podziękowała za pomoc, gdyż było to dla
niej wyzwanie organizacyjne. Otrzymała również wsparcie od paraolimpijczyka Pana Jacka
Przebierały. Dzieci po turnieju otrzymają prezenty z okazji świąt, a Pan Matczak pomoc w zakupie
wózka. Koszt takiego wózka to 14 000 zł – 15 000 zł, Pan Matczak zdobył już 7 000 zł, a dodatkowo
wpłynęło 3000 zł., wiec nie wiele już brakuje.
Radny Robert Duda pogratulował pomysłu i inicjatywy koleżance radnej. Powiedział, że jest pod
wrażeniem.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk zaprosiła wszystkich w zbliżającą
się niedzielę na Placu Legionów, gdyż jest możliwość przekazania prezentu dla dziecka, aby mogło
otrzymać go z rąk Mikołaja. Będzie można przejechać się saniami wokół placu, będą konkursy szkół w
ubieraniu choinek i również zostanie oświetlona choinka na miejscu fontanny. Powiedziała, że podczas
sylwestra na placu będą umieszczone bramki na których osoby będą kontrolowane, aby nie mogły
wnieść np. butelek, gdyż muszą być zachowane względy bezpieczeństwa. Będą namioty ogrzewane,
catering oraz występ zespołu. Całość będzie prowadzona przez radio wieluńskie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. informację.
Punkt 12
Ocena realizacji przedsięwzięć zawartych w gminnym programie rozwoju kultury w Gminie Wieluń na
lata 2010-2015 (zał. nr 16).
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Uwag nie stwierdzono.
Punkt 13
Informacja na temat zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi (zał. nr 17).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że nie wiedziała, że jest budynek „ochronka dla dzieci”.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska odpowiedziała, że
obecnie jest to budynek użyteczności publicznej administrowany przez Gminę Wieluń.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli nie ma tam ochronki obecnie?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska nie, tylko pod taką
nazwą mamy to wpisane.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 14
Przyjęcie informacji o współpracy sportowej z zagranicą – miasta partnerskie, MSMOP (zał. nr 18).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w informacji podanej przez MKS wykazano
współpracę z piłkarzami z Osterburga oraz zapraszane są kluby kolarskie z Czech.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 15
Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2016 rok (proszę o składanie propozycji) (zał. nr
19).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła proponowany punkt do Planu Pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2016.
Punkt 16
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2016 (proszę o
przygotowanie ewentualnych propozycji).
Brak propozycji do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej.
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 17
Sprawy różne. Korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformował, że do komisji wpłynęły pisma:
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1) odpowiedź od burmistrza w sprawie wniosku komisji nr 10/10/15 dotyczącego powołania
zespołu do spraw opracowania Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016 – 2020 (zał. nr
20).
Radna Honorata Freus – Grzelak zaproponowała, aby w skład zespołu wchodzili również radni z
komisji oświaty.
Radny Robert Duda uważa, że jeżeli zespół opracuje jakiś plan to również radni będą mogli się do
niego odnieść
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że odpowiedź burmistrza można uznać za
satysfakcjonującą.
Radny Grzegorz Kucharski uznał, że to co należy do kompetencji burmistrza zostało wykonane, a to
co będzie stworzone przez tą komisję będzie opiniowane przez radnych.
2) odpowiedź od burmistrza w sprawie wniosku komisji nr 11/10/2015 dotyczącego podwyżek dla
pracowników niepedagogicznych (zał. nr 21).
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że zgodnie z pismem w bieżącym roku nie
możliwości wprowadzenia podwyżek, a w 2016 r. taka możliwość będzie dopiero po przeanalizowaniu
kosztów.
3) zaproszenie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR” na XII Ogólnopolski
Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Samorządów Sejmików, Miast, Gmin i Powiatów (zał.
nr 22).
Przewodnicząca Bożena Żurek na prośbę Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 zaproponowała
radnym udział w Wieluńskiej Stajence, czyli kolędowanie bez granic współorganizowanej przez
WDK. Zapytała w imieniu Pani dyrektor, czy radni wezmą udział w wspólnym śpiewaniu kolęd?
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że jeśli komisja wyrazi zgodę, aby uczestniczyć w stajence to
na kolejnych spotkaniach trzeba będzie odbyć próbę.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zachęciła do wzięcia udziału w imprezie, gdyż jest to
wspaniałe wydarzenie. Jest wspaniała atmosfera, rodzinna.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy mam odpowiedzieć Pani dyrektor, że radni wezmą
udział. Zapytała kolejno kto z radnych wyraża zgodę. Będą minimum trzy próby. Przypomniała, że
siostry Antoninki na podsumowanie w ubiegłym roku dały przepiękny pokaz.
Radna Honorata Freus – Grzelak wyraziła opinię w sprawie pisma dotyczącego szkolenia radnych.
Zapytała, czy gminę stać aby za 4 godziny szkolenia zapłacić 3000 zł. Wyraziła wątpliwość, czy w
ciągu tych godzin można być dobrze wyszkolonym. Lepiej przeznaczyć taką kwotę na doszkolenie
pracowników odpowiednich wydziałów.
Radny Robert Duda dodał, że pod projektem uchwały w sprawie planu przestrzennego podpisuje się
radca prawny.
Radna Honorata Freus – Grzelak zwróciła się z prośbą do Naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej o przygotowanie podłoża na boisku przy ul. Okólnej.
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Przewodnicząca Bożena Żurek jakie to miało by być boisko, czy ze sztuczną nawierzchnią?
Radna Honorata Freus – Grzelak chodzi tylko o zasianie trawy w tym miejscu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska zasygnalizował,
że na najbliższej sesji będzie zmiana uchwały o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina będzie mogła,
ale nie będzie musiała tej opłaty targowej pobierać.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy nie można pobierać opłaty w sprawie rezerwacji miejsc
przy okazji opłat za miejsca targowe, tak aby inkasenci nie chodzili kilkakrotnie i opłat do zbierania
było mniej.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska odpowiedział,
że handlujący zmieniają miejsca, a ten obecny sposób pobierania opłat funkcjonuję od wielu lat.
Radny Grzegorz Kucharski zabrał głos w sprawach:
1) zwrócił uwagę, że wyniki egzaminów gimnazjalnych były zniekształcone poprzez to, że nie
były opracowane z jednej skali procentowej co dawało wrażenie, że wyniki niektórych szkół
były bardzo słabe;
2) powiedział, że osobiście nie może uzyskać kwoty dofinansowania na szkolenie dla nauczycieli,
gdyż otrzymał informację od dyrektora szkoły o wstrzymaniu wypłaty środków na ten cel.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedział, że przekażę tą uwagę i stwierdziła, że to
dyrektorzy wnioskują oraz przyznają takie środki na szkolenia.
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że zwrócił się do dyrektora który uzasadnił mu swoją
decyzję wstrzymaniem wypłaty środków na ten cel przez Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowo – Wychowawczych Pana Dąbrowskiego.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytał jakie było uzasadnienie dyrektora szkoły w
sprawie wstrzymanych środków ?
Radny Grzegorz Kucharski tylko odpowiedź, że to dyrektor ZOPOW je wstrzymał i ogólnie w
gminie zostały wstrzymane. To nie tak, że to szkoła nie ma tych środków tylko te, które zostały
wcześniej zabezpieczone przez ZOPOW zostały wstrzymane.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała, że czasem tak się działo, że gdy brakowało pieniędzy na
wynagrodzenia na koniec roku to dyrektor ZOPOW wstrzymywał środki na doskonalenie.
Radny Grzegorz Kucharski wstrzymane są przez gminę nie przez szkołę. Nie jest to wina dyrekcji
szkoły.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że przekaże uwagę radnego Kucharskiego do
dyrektora ZOPOW.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała odbycie wspólnej komisji w sprawie budżetu na 2016
r. z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej.
Komisja jednogłośnie przyjęła propozycję odbycia wspólnej komisji w dniu 4.12.2015 r. .
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Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy budynki przy ul. Długosza są budynkami
socjalnymi? Jeśli zostały przemianowane to mieszkańcy powinni być o tym powiadomieni, a co za tym
idzie powinny być chyba zmienione czynsze.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska określenie
budynek socjalny ma wiele znaczeń m.in. w jednym z budynków była stołówka.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska dodała, że ewidencja
zabytków robiona była w 2008 r. i być może one kiedyś tworzyły budynki socjalne. To jest dokument
sporządzony przez architekta.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 18
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Justyna Orżanowska
Przewodnicząca komisji
Bożena Żurek
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