PROTOKÓŁ nr 13/15
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej Rady Miejskiej w Wieluniu,
odbytego w dniu 4 grudnia 2015 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pani Bożeny Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz członkowie Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej:
1. Pan Budzyna Ryszard
2. Pan Robert Duda
3. Pan Franciszek Dydyna
4. Pani Honorata Freus
5. Pan Kaczmarek Marian
6. Pan Grzegorz Kucharski
7. Pan Kazimierz Leś
8. Pan Majcher Mieczysław ¬– zastępca
9. Pan Marek Mikuś
10. Pan Wojciech Psuja
11. Pan Piotr Radowski
12. Pani Zapłotna Janina
13. Pani Bożena Żurek – przewodnicząca
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
3. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
4. Pani Elżbieta Kalińska – Dyrektor Wieluński Dom Kultury
5. Pan Tomasz Smolnik – Kierownik Targowiska Miejskiego w Wieluniu
6. Pan Jarosław Surma – Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
7. Pani Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
8. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu.
9. Pan Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i USC
10. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
11. Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
12. Pani Joanna Skotnicka – Fiuk – Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2016.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20162023.
5. Sprawy różne, korespondencja.
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6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała otwarcia posiedzenia witając serdecznie członków komisji i
zaproszonego gościa. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 13 członków, obecnych 13).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaprezentował porządek obrad posiedzenia. Radni nie wnieśli uwag
do porządku obrad.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2016 (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała na co WDK zamierza przeznaczyć kwotę 3000 zł w związku
z organizacją „Wieluńskiej Stajenki Betlejemskiej - odlotowy koncert kolęd i pastorałek”?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że początkowo miało to być
przeznaczone na zorganizowanie tego koncertu na stacji Dabrowa, ale w porozumieniu z Panią
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 została zmieniona koncepcja i przeniesiono koncert na ul.
Reformacką. Zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone na inny koncert związany z tematyką
zimy.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy z kwoty 3000 zł będzie przeznaczona część na zakup
dekoracji związanych z koncertem?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że konkretnie jeszcze kwestia
dekoracji nie została ustalona, zmieniono tylko miejsce w którym ma się odbyć koncert.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała dlaczego uczestnictwo w zespołach „Tadeusza Nic Nie
Rusza” oraz w zespole jazowym dla młodzieży i dorosłych są bezpłatne? Czym te zespoły różnią się od
pozostałych, które muszą płacić? Zapytała, czy nie należałoby w budżecie na 2016 r. zabezpieczyć
środków na zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, gdyż obecnie z uwagi dużą liczbę
organizowanych imprez są wydawane duże koszty na wypożyczenie takiego sprzętu?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska udzieliła odpowiedzi:
1) w sprawie sprzętu nagłaśniającego - odpowiedziała, że obecnie oblicza wszystkie koszty
wynajmu takiego sprzętu na imprezy, które się odbyły. Cena zakupu tego rodzaju nagłośnienia
to jest około 1 000 000 zł.;
2) w sprawie zespołu „Tadeusza Nic Nie Rusza” powiedziała, że zespół za każdym razem kiedy
zostanie o to poproszony bierze udział w wielu organizowanych imprezach. Jest to zespół na
wysokim poziomie i reprezentuje nasze miasto. Jeżeli radni zdecydują, że powinni oni płacić to
tak się stanie. Zwróciła jednak uwagę na to, czy to dobrze aby osoby które nieodpłatnie
uświetniają wiele imprez w mieście powinni płacić.
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Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy zapisany koszt 10 zł za godzinę lektora języka to
chodzi o kurs języka angielskiego? Wyraziła osobiście chęć uczestniczenia w takim kursie.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że tak. Zajęcia są do południa i
przeznaczone dla seniorów.
Radna Honorata Freus – Grzelak poprosiła, czy nie warto pomyśleć aby taki kurs odbywał się w
godzinach popołudniowych.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że nie jest to możliwe m.in. z
uwagi na brak miejsca, jest to skierowane głównie do seniorów
Radna Honorata Freus – Grzelak poprosiła o wykaz ile przeznaczane jest na wypożyczanie sprzętu
nagłaśniającego
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska powiedziała, że taka informacja zostanie
przygotowana.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała w jaki sposób jest wykorzystywany jest budynek przy ul.
Reformackiej?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że na stronie internetowej
WDK są podane jakie zajęcia odbywają się na ul. Reformackiej i w budynku WDK. Rozłożenie godzin
na ul. Reformackiej jest od godziny 16 do godziny 20 codziennie. Jakie zajęcia się tam odbywają
można zobaczyć na planie, który jestem narysowany.
Radna Janina Zapłotna zapytała, jak obecnie wygląda frekwencja w punkcie informacyjnym?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że frekwencja jest kilka kilkanaście osób dziennie. Obecnie zmniejszyła się liczba turystów, którzy tam przychodzą.
Radna Janina Zapłotna a jakie koszty?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że właściwie wychodzą na
zero, a nawet na plus gdyż jest sponsor który pokrywa koszty w wysokości 3000 zł plus VAT.
Radna Janina Zapłotna kto płaci za koszty ciepła?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że WDK płaci. Uważa, że teraz
wyjdzie na plus, a na następnej komisji może podać dokładne dane. Podała liczbę odwiedzających w
okresie od 4 do 29 listopada - 150 osób, w październiku - 349 osób. Ogólnie od 30 sierpnia br.
zwiedziło wystawę 1100 osób. Od początku wystawy było 1600 osób. Ponieważ nie musi być
zwiększona ochrona to koszty mogą wyjść na plus.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy to znaczy, że jeszcze jest ochrona?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska jest monitoring.
Radny Marian Kaczmarek zapytał, czy jest coś planowane w związku z budynkiem dworca na stacji
Dabrowa? Wyraził wątpliwość, czy bez remontu stan obiektu pozwala na przeprowadzanie imprez, a
nie zauważył w budżecie środków na jego odnowienie.
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Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska powiedział, że nie planowano żadnych
remontów do momentu zakończenia inwestycji Kino – Teatr Syrena.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy brane jest pod uwagę przeniesienie WDK do
budynku Kino – Teatru „Syrena”?
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że obecnie nie jest możliwa
przeprowadzka WDK do nowego budynku kina z uwagi na brak oddania do użytkowania. Wyraziła
opinię, że sam fakt oddania inwestycji Kino – Teatr Syrena jest procesem skomplikowanym z uwagi na
wszystkie nagromadzone zaszłości. Źle podpisane różnego typu porozumienia powodują, że teraz dużo
rzecz należy wyprostować i na tym się skupiła.
Radna Honorata Freus – Grzelak podziękowała Pani dyrektor biblioteki publicznej za wkład i
wysiłek w przygotowanie wszelkich uroczystości przy udziale niskich kosztów ich organizacji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę na to, że działalność Koła Teatralnego działającego
przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, który daje bardzo piękne przedstawienia, odbywa się
bez żadnych kosztów.
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Iwona Podeszwa stwierdziła, że taka jest
prawda i jest to wynikiem wielkiej pasji opiekuna koła Pani Maria Wardęga nauczycielki w Zespole
Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, która zrezygnowała z honorarium. Młodzież czerpie z tego
ogromną satysfakcje i wszystko jest robione społecznie. Dekoracje do przedstawień wykonywane są
własnym sumptem bez kosztów.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że za to należy się nagroda lub wyróżnienie.
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Iwona Podeszwa odpowiedziała, że nagrodą
mógłby być jakiś wyjazd do teatru. Podziękowała za słowa uznania. Dodała, że w każdy czwartek
odbywa się organizowany przez te osoby dyskusyjny klub książki.
Radny Marek Mikuś przypomniał o montażu progów spowalniających na ul. Agrestowej.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że wielokrotnie rozmawiał w tej
sprawie z wykonawcą i miało to być zakładane, gdyż jest to ostatni element kończący inwestycje.
Radny Mieczysław Majcher dodał, że również na ul. Sadowej konieczne jest zamontowanie
przynajmniej trzech progów spowalniających ze względów bezpieczeństwa.
Rady Robert Duda dodał, że przepisy regulują, aby odległość między progami wynosiła dwadzieścia
metrów.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyraziła zdziwienie na temat ulokowaniu siłowni napowietrznej przy
ul. Reja i Kochanowskiego na skrzyżowaniu ulicy, na zakręcie, przy stacji trafo.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że na to pytanie kompetentnym
do odpowiedzi jest Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że zapyta go o to przy następnej okazji.
Radny Ryszard Budzyna zapytał, że w dziale 900 zapisano monitoring przy dworcu PKP Dąbrowa, a
co z oświetleniem w tym miejscu, gdyż teren jest nie doświetlony?
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że jeśli coś jest drogą podlega
gminie i można zamontować oświetlenie. Natomiast obiekty prywatne, czy budynki kolejowe nie
kwalifikują się. Temat zostanie przeanalizowany w węższym gronie.
Radna Janina Zapłotna zabrała głos w sprawach:
1) projektów remontów ulic: Tuwima, Prusa, Rejmonta – odbyło się spotkanie z mieszkańcami i
zarządem Osiedla nr 1 na którym podano informację, że na ich wykonanie było przeznaczone
30 000 zł. Zwróciła uwagę, że występuje tam problem słupów telefonicznych, które są w
katastrofalnym stanie. Zauważyła, że te ulice nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej i w związku z tym co dalej z tymi ulicami, gdyż projekty zostały wykonane?;
2) boiska w Gaszynie - jaka jest całkowita wartość budowy tego boiska?;
3) poprosiła o zrobienie nowej nawierzchni boiska na ul. Okólnej, gdyż korzysta z niej wiele
młodzieży z okolicy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi:
1) w sprawie osiedla poetów - zapewnił, że dokumentacja nie straci ważności, planowane jest
zrobienie remontu w ciągu dwóch lat. Mimo braku zapisu o tym w budżecie to będzie to
wykonane w ramach wolnych środków, które powinny się pojawić;
2) w sprawie boiska w Gaszynie – dokumentacja jest kompletna i traci ważność w marcu 2016
roku. Opiewa ona na bardzo dużą wartość i na tą chwilę nie ma takiej potrzeby ani środków,
aby wykonać takie boisko. Natomiast wyodrębniono z dokumentacji i zostawiono część płyty
boiska do gier zespołowych, takie które będzie pełniło funkcje zarówno dla uczniów jak i
mieszkańców. Wybór boiska w Gaszynie został dokonany z uwagi m.in. na planowane
zasiedlenie budynków socjalnych przy ul. Granicznej oraz tym, że po wprowadzonych
zmianach w szkolnictwie więcej dzieci będzie uczęszczało do szkoły podstawowej, a brak jest
bazy sportowej w Gaszynie. Gaszyn jest to jedna z większych miejscowości w Gminie Wieluń.
Cała dokumentacja opiewała na 1 700 000 zł natomiast planowane jest wykonanie tylko płyty
boiska, którego kosztorys wynosi około 600 000 zł;
3) w sprawie boiska na ul. Okólnej – jego wykonanie planowane jest ze środków bieżących.
Będzie powierzchnia trawiasta.
Przewodnicząca Bożena Żurek zasugerowała, że może lepiej zrobić tam sztuczną nawierzchnię.
Radna Janina Zapłotna wyraziła opinię, że lepiej aby była zasiana trawa.
Radny Marek Mikuś przypomniał, że podczas podejmowania decyzji w sprawie ulokowania
„Orlika” na Os. Wyszyńskiego wzięto pod uwagę m.in. argument, aby dzieci miały równą
odległość do boiska. Dlatego wówczas wycofano się z pomysłu miejsca na Os. Stare Sady. Wyraził
opinie, że obecnie wszędzie są boiska, ale na tym osiedlu nie ma nic i być może należy
zagospodarować tereny przy ul. Sadowej. Zapytał, czy burmistrz przewiduje tam budowę boiska?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy
bardziej sensownym jest budowanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum o profilu
sportowym, czy na Os. Stare Sady. Wyraził opinie, że dla osób uprawiających sport nie mają
znaczenia odległości od boiska.
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Radny Mieczysław Majcher wyraził opinię, że przy blokach powinny być miejsca bardziej
rekreacyjno – wypoczynkowe. Przypomniał, że „Orlik” przy ul Sadowej nie powstał m.in. dlatego,
że były protesty mieszkańców obawiających się nadmiernego hałasu.
Radny Marian Kaczmarek dodał, że wówczas na Os. Wyszyńskiego była już przygotowana
nawierzchnia pod wykonanie boiska.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że najstarszym budynkiem oświaty jest Gimnazjum nr 1.
Dyrektor szkoły jest przygotowana z kosztorysem inwestorskim obejmującym izolacje termiczną
fundamentów oraz kanalizację. Występuje tam głęboki grzyb, są problemy kanalizacyjne część sal
jest wyłączona zajęć. Zapytał, czy znalazłyby się środki na wykonanie elewacji i fundamentów
według kosztorysu, który wynosi ok. 60 000 zł. Obok jest stary budynek, gdzie znajduje się
strzelnica sportowa, w którym nie ma żadnego ogrzewania. Odchodzi tam farba, tynk, a dach grozi
zawaleniem. Wyraził opinię, że środki które zostały przeznaczone na remont szkoły wystarczyłyby
na doprowadzenie ogrzewania do budynku strzelnicy. Jeśli chodzi o budżet to spodziewa się
funduszy na docieplenie fundamentów szkoły, a jeśli zostaną zachowane fundusze w ramach
remontów ok. 25 000 zł to ta kwota pozwoliłaby na doprowadzenie ogrzewania do budynku
strzelnicy. Koszt ogrzewania tego budynku rocznie to 2700 zł brutto.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w przyszłorocznym budżecie zapisano środki
finansowe na dokumentację przebudowy sal gimnastycznych przy Zespole Szkół nr 2 oraz przy
szkołach przy ul. Traugutta. Dokumentacje są robione również po to, aby być przygotowanym na
środki zewnętrzne, które mogą pojawić się w tym obszarze i będą one przeznaczone na tzw.
rewitalizacje. Często po przeprowadzonych przetargach kwoty założone często spadają i nic nie stoi
na przeszkodzie, aby wówczas część inwestycji realizować. Przypomniał, że podobną sytuacją była
wymiana za 170 000 zł instalacji kanalizacyjnej w Szkole nr 2, gdzie nie było to wcześniej w
planie, a zostało to wykonane w trakcie roku.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy można liczyć, że jeżeli zajdzie taka okoliczność to
znajdą się środki, aby ta inwestycja była zrealizowana w pierwszym rzędzie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że należy również pamiętać o wymianie instalacji
elektrycznej w szkołach w Kurowie i w Sieńcu, gdyż są to zalecenia straży pożarnej. Stajemy przed
odpowiedzią na pytanie jak będzie kształtować się sieć naszych szkół po likwidacji gimnazjów,
dlatego należy wypracować wspólną formułę co do przyszłości oświaty w naszej gminie.
Przewodnicząca Bożena Żurek podziękowała burmistrzowi za powołanie zespołu do spraw
opracowania bazy sportowej na terenie Gminy Wieluń. Stwierdziła, że przeznaczono w
przyszłorocznym budżecie środki na rozbudowę sal gimnastycznych, natomiast w Wieloletnią
Prognozę Finansową nie zapisano środków na budowę sal gimnastycznych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że teraz inwestowane jest w dokumentację,
ponieważ według naszych informacji w przyszłym roku zostaną ogłoszone konkursy w ramach
środków unijnych przeznaczone na rewitalizację baz sportowych. Mając dokumentacje będzie
można składać wnioski, ale najpierw muszą być kosztorysy i wówczas można wpisać to w WPF.
Radny Piotr Radowski wyraził opinię, że projekt budżetu w różnych obszarach jest budżetem
zrównoważonym również jeśli chodzi o obszar miejski i wiejski, tak aby pieniądze dotarły do jak
najszerszej grupy mieszkańców. Jeżeli chodzi o część oświatową stwierdził, że dobrze iż jest
kontynuowana termomodernizacja obiektów szkolnych np. Szkoły w Sieńców, zakończono
Masłowiec i Kurów. Wyraził zadowolenie, że po 8 latach udało się wpisać budowę boiska w
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Gaszynie, którego dokumentacja leżała od 2013 roku. Podkreślił, że to boisko nie jest tylko dla
szkoły, ale również będzie służyło wszystkim mieszkańcom.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała:
1) odnosząc się do wcześniejszych słów radnej Żurek zapytała burmistrza, czy możliwa jest
zmiana lokalizacji siłowni przy ul. Kochelskiego z uwagi na bliską odległość od
znajdującego się tam transformatora?;
2) w sprawie projektu basenu;
3) w sprawie parkingu przy Szkole nr 5 zwróciła uwagę, że jest tam duże natężenie ruchu, a
rodzice tam parkujący mają duże problemy. Prosiła, aby jednak znaleźć środki finansowe na
wybudowanie tam parkingu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział:
1) w sprawie basenu - jest to podobna sytuacja jak z salami gimnastycznymi, jeżeli będą robione
programy na rewitalizacje to również basen przy ul. Broniewskiego w granicach 15 000 000 zł
20 000 000zł gmina jest w stanie udźwignąć. Jeżeli taki program by ruszył to gmina jest w
stanie się do niego przygotować;
2) w sprawie parkingu przy Szkole nr 5 - w przypadku kiedy zostaną środki po przetargach to w
pierwszej kolejności będą przekazywane na inwestycje, które mają dokumentację, aby nie
straciły ważności. Nikt nie kwestionuje potrzeby parkingu i drogi przy szkole, to wymaga
dokumentacji.
Radna Janina Zapłotna zapytała, kto będzie prowadził „Święto Trzech Króli” i kto wystąpił o środki
w wysokości 9 000 zł na organizację tego święta.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że o środki wystąpiło Dzieło Nowej Ewangelizacji,
które organizuje to święto od wielu lat. Jest to zacna inwestycja i korzystają z tego wszyscy
mieszkańcy. Głównie chodzi o koncert kolęd na hali WOSiR.
Radny Robert Duda zauważył, że zaplanowano niski deficyt budżetowy w wysokości 330 000 zł., a
jednocześnie zwiększony został limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie
planowanego deficytu na 6 000 000 zł. Poprosił o wyjaśnienie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest to związane ze spłatą kredytów na zakup
gruntów przy ul. Jagiełły. Obecnie przewidywana wartość ze sprzedaży gruntów jest wyższa niż
założona. Taki budżet musiał być założony z uwagi na zatwierdzenie go przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że deficyt jest to tylko różnica miedzy
dochodami a wydatkami. Oprócz tego są przychody i rozchody. Bardzo duże jest zaciągnięcie kredytu
w wysokości 9 000 000 zł na sfinansowanie zobowiązań. Poziom zadłużenia gminy wzrósł do 38 %.
Limit na zaciągnięcie zobowiązań został zwiększony po to, aby móc starać się o uzyskanie pożyczki z
wojewódzkiego lub narodowego funduszu na sfinansowanie pewnych zadań inwestycyjnych takich jak
kanalizacja południowo-wschodniej części gminy: Jodłowiec, Olewin, Sieniec, Starzenice, których
opracowywane są dokumentacje. Z góry założono, że te pożyczki mogą wynieść gminę 6 000 000 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że obecnie tylko wojewódzkie fundusze mają takie
pożyczko - dotacje na termomodernizacje. Powiedział, że ma się pojawić taki program narodowy, który
będzie finansował budowę kanalizacji częściowo przez dotacje a częściowo przez pożyczkę. Budżet tak
został przygotowany, aby nie blokować możliwości skorzystania z unijnych środków.
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Radny Kazimierz Leś zapytał, czym spowodowane jest zwiększenie środków na działalność biblioteki
publicznej z kwoty 920 000 zł na 1 000 000 zł? Wyraził pewność, że Pani dyrektor dobrze te pieniądze
spożytkuje ale z czego to wynika, czy to specjalne zadanie biblioteki?
Dyrektor MiGBP w Wieluniu Iwona Podeszwa odpowiedziała, że wzrost uzasadniony jest płacami a
mianowicie dwóch pracowników odchodzi na emeryturę: jednej osobie przysługuje nagroda po 40
latach pracy w wysokości 300 % wynagrodzenia jest to kwota 10 800 zł i są dwie odprawy emerytalne
dla pracowników. Do tego dochodzi nagroda dla dyrektora w wysokości 15 382 zł. Również
przewidziany jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników o kwotę prawie 20 000 zł. stąd ta różnica.
Radny Mieczysław Majcher zapytał, czy burmistrz zapewnił jakieś środki na wzrost wynagrodzeń dla
pracowników obsługi administracyjnej w szkołach? Zwrócił uwagę, że jest to grupa najniżej
uposażona.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w tym roku była taka modyfikacja wynagrodzeń
dla pracowników obsługi i wynosił ok. 4 % i średnio było to 70-80 zł brutto.
Przewodnicząca Bożena Żurek przypomniała, że Komisja Oświaty Kultury i Sportu otrzymała
odpowiedź od burmistrza w tej sprawie informującą o braku możliwości przyznania takich podwyżek
w tym roku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał, że planowana likwidacja gimnazjów będzie wiązała
się z pewnymi dodatkowymi kosztami również będzie się to wiązało z pewnymi modyfikacjami
odnośnie nauczycieli i pracowników. Należy zdać sobie sprawę z tego ile gmina jest w stanie dołożyć
ponad subwencje. Należy rozpatrzyć kwestię, czy należy inwestować w bazę oświatową czy w
wynagrodzenia.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że od 1 września zwiększyła się liczba uczniów
w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieluń i w związku z tym została wyliczona kwota związana
ze wzrostem kosztów i złożono do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o przyznanie kwoty
400 000 zł. W listopadzie otrzymano odpowiedź, że subwencja została zwiększona o 16 000 zł.
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że również tym pracownikom należy się godne
wynagrodzenie. Będzie przypominał o tej sprawie.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski stwierdził, że sytuacja budżetu jest bardzo dynamiczna.
Radny Piotr Radowski wyraził opinię, że są duże dysproporcje w wynagrodzeniach pracowników a
przyznawanymi nagrodami. Wyraził opinię, że w każdym roku powinna być przeznaczana pewna
kwota na podwyżki i w ten sposób proces zostanie rozłożony na kilka lat.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy otrzymywaną subwencja, a
tym co dopłaca gmina jest to kwota ok. 11 000 000 zł co już osiąga poziom 50 % budżetu gminy.
Pewnych zaległości w wynagrodzeniach nie da się zniwelować po jednym roku.
Radny Mieczysław Majcher zapytał, czy to ma być usprawiedliwienie tego, że pracownicy oświaty
mają zarabiać najniższe pensje?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie. Chciał przypomnieć o sytuacji finansowej.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała dyrektora ZOPO-W o jakiej kwocie jest mowa jeżeli chodzi
o podwyżki?
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Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że jest to około 100 000 zł rocznie.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że nie jest to duża kwota w porównaniu z innymi
wydatkami.
Radny Marian Kaczmarek wyraził zadowolenie, że kontynuowana jest termomodernizacja zasobów
mieszkaniowych m.in. ul. Narutowicza. Wyraził nadzieję, że również na ul. Paderewskiego to zostanie
zakończona. Zapytał, czy zapisana kwota 40 000 zł na galę dla przedsiębiorców to jest powrót do
„Człowieka Roku” czy do „Promotora Gminy Wieluń”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że formuła jest ta sama, aby zachęcić inwestorów
aby wspierali gminę.
Radny Marian Kaczmarek wyraził zaskoczenie, że na obsługę prawną zapisano kwotę 150 000 zł.
Zapytał, czy jest to stała obsługa prawna, czy chodzi o jakieś pojedyncze zlecenie ? Zwrócił uwagę, że
w urzędzie miejskim są zatrudnieni radcy prawni.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że prawniczki w urzędzie są w wieku
przedemerytalnym i będzie odejście od obsługi prawnej w urzędzie na rzecz obsługi przez zewnętrzną
kancelarię. Ta kwota założona jest dlatego gdyż będzie ogłoszony przetarg na obsługę prawną stąd taka
kwota powinna być wpisana. Wyraził zadowolenie z obecnej zewnętrznej obsługi prawnej dzięki
pomocy której gmina np. zaoszczędziła 28 000 zł, gdyż o taką kwotę odszkodowania została pozwana.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała co w sprawie odszkodowania za Cukrownię, czy sprawa
się zakończyła?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że sprawa nie zakończyła się. Obecnie strona
złożyła wniosek o odroczenie rozprawy. Odnosząc się do słów radnego Kaczmarka stwierdził, że chęć
dalszej termomodernizacji jest potwierdzeniem dbałości gminy o ochronę środowiska. Wejście w
program „Kafka”, obniżka podatku od nieruchomości dotyczącą sieci ciepłowniczych i inwestowanie
w termomodernizacje jest logiczną polityką.
Radny Marian Kaczmarek dlatego o tym wspomniał.
Radny Robert Duda zapytał, czy możliwe jest obniżenie rezerwy ogólnej w wysokości z 250 000 zł
do kwoty 150 000 zł i część 100 000 zł przeznaczyć na podwyżki dla pracowników niepedagogicznych
od 1 stycznia 2016 roku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przyznał, że jeżeli wolą radnych jest zwiększenie deficytu o
100 000 zł to zostanie on zwiększony. Przypomniał, że po rozstrzygnięciach przetargów okazuje się, że
pozostają wolne środki które można przeznaczyć na podwyżki. Powiedział, że należy jednak wziąć pod
uwagę, że jeżeli zostanie przyznana podwyżka jednej grupie to za chwilę kolejni pracownicy będą
zgłaszać wnioski o przyznaje podwyżek.
Radny Robert Duda powtórzył, aby burmistrz jednak wziął pod uwagę ten problem.
Przewodnicząca Bożena Żurek zasugerowała, aby poszukać oszczędności np. wśród organizowanych
imprez np. na Bieg Pokoju i Pojednania już została kwota zmniejszona.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że koszt organizacji biegu zostanie jeszcze
zmniejszony.
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Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk zwróciła uwagę, że jeżeli będą
zmniejszane kwoty to później mogą pojawić się zarzuty, że coś zostało niedopilnowane. Podała
przykłady, że barierki zabezpieczające muszą być wypożyczone z Łodzi.
Radny Marian Kaczmarek zapytał, czy burmistrz nie myślał o umieszczeniu w wykazie budynków
przeznaczonych do sprzedaży obiektu przy ul. Śląskiej 13.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska powiedziała, że
budynek przy ul. Śląskiej 13 dlatego nie jest umieszczony wykazie gdyż będzie ogłoszony przetarg.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa jest w sprzedaży.
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że pierwszy dzisiaj to słyszy.
Radna Janina Zapłotna zapytała jak wygląda sprawa wykupu mieszkań komunalnych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że niebawem pojawi się uchwała. Należy najpierw
wykonać analizę na m.in. komisji mieszkaniowej. Omówić jakie bonifikaty będą przyznane w
zależności od tego w którym roku był budynek wybudowany. Ogólnie systemowo będzie to
rozwiązane.
Radny Marian Kaczmarek przypomniał, że w 2005 roku była przyjęta uchwała w sprawie sprzedaży
lokali mieszkalnych w której jedyny zapis był taki, że budynek wybudowany przed 1960 rokiem i tam
były podane procenty bonifikaty.
Radny Mieczysław Majcher wyraził opinie, że system wówczas nie sprawdził się. Kupić jest łatwo,
ale później należy to utrzymać.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przyznał, że sprzedaż owszem, ale nie z bonifikata 95 %. Dlatego
należy stworzyć system.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że ludzie wcale nie myślą, że wykupią za 5 % wartości.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że ludzie czasem słyszą to co chcą słyszeć i myślą, że
będzie to dotyczyło wszystkich budynków.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy pracownicy WOSiR–u podczas dwóch dni
targowiska są oddelegowani do poboru opłat, czy są to ich dni wolne od pracy? Porównała wydawanie
kwoty 12 000 zł dla czterech pracowników którzy wykonują pracę inkasentów w ciągu dwóch dni w
tygodniu z brakiem 100 000 zł na podwyżki dla pracowników obsługujących placówki oświaty.
Kierownik Targowiska Miejskiego w Wieluniu Tomasz Smolnik odpowiedział, że pracownicy w
tych dniach odbierają wolne za dni przepracowane w weekendy podczas odbywających się imprez.
Często odbywają się one w niedzielę. Powiedział, że ta sprawa była sprawdzana przez Panią Audytor
Wewnętrzną z Urzędu Miejskiego. Sprostował, że jest 5 inkasentów.
Radna Janina Zapłotna zapytała ile pracują pracownicy WOSiR-u w miesiącu?
Kierownik Targowiska Miejskiego w Wieluniu Tomasz Smolnik w zależności od miesiąca jest to
ok 164 godzin. Te godziny które pracują na targowisku są godzinami na podstawie umowy zlecenia
wypracowanymi poza WOSiR-em. Wynagrodzenie wynosi 15 % inkasa.
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Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że należy się zastanowić iż w obliczu bezrobocia ludzie
biorą podwójne wynagrodzenia, czy nie należałoby zatrudnić osób do zbierania inkasa na targowisku.
Radny Kazimierz Leś wyraził opinię, że jest niski przychód od podatku w sprawie posiadania psów
oraz z mandatów wystawianych przez Straż Miejska. Stwierdził, że należy zmobilizować jak najwięcej
mieszkańców, aby płacili podatek od psów. Te przychody to również bardzo ważna sprawa. Zapytał,
czy z są jakieś mandaty za wyprowadzanie psów i zanieczyszczanie z trenu Os. Wyszyńskiego?
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Surma odpowiedział, że mieszkańcy widząc Straż Miejską
zawsze sprzątają po swoich psach. Uważa, że grono osób jednak sprząta nieczystości po psach. Nie
umie odpowiedzieć, czy z terenu Os. Wyszyńskiego są takie mandaty.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że są sposoby działania przyjęte w Szczecinie m.in.
wrzucanie kartek z upomnieniami przez sąsiadów.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że w okolicy której mieszka jedna rodzina posiadająca psa
zanieczyszcza teren wokół budynku i zasugerowała, że taka osoba powinna otrzymać za to mandat.
Radny Robert Duda powiedział, że na kanalizacje zostało przeznaczone w budżecie 5 500 000 zł.
Zapytał, ile jeszcze brakuje do sfinalizowania, aby skanalizować cała gminę? Na jakim to jest etapie ?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że obecnie są kanalizowane
cztery wsie, a na pięć kolejnych są robione projekty. W mieście są to pojedyncze ulice, a są wsie które
jeszcze nie zostały rozpoczęte np. Masłowice, Olewin, Sieniec.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że na ten cel brakuje około 20 000 000 zł
Radny Robert Duda zapytał czym jest spowodowane
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że to jaki jest wskaźnik oraz kwotę ustala
ministerstwo. Przychodzi pismo jaka jest przyznana subwencja oświatowa.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest postulat Związku Miast Polskich, aby
zwiększyć ten wskaźnik w 2017 roku do 80% w przypadku podniesienie kwoty zwolnionej z podatku
od osób fizycznych. Jeżeli nie byłoby takiej modyfikacji to gmina straciła by bardzo dużo.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała co to jest nabycie nieruchomości do zasobów gminy za
1 500 000 zł
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że są to wykupy gruntów, a chodzi o teren na
Błoniach. Tereny z rolnych zostaną przekształcone na przemysłowe.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że Gmina Wieluń w rankingu dochodów
wszystkich gmin w kraju w 2014 roku zajmuje 211 pozycję na 2470 gmin.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że średni poziom dochodów własnych gmin wynosi 50,8 %
w przypadku Gminy Wieluń wynosi prawie 60%. Świadczy to o tym, że jest wysoki poziom
przedsiębiorców którzy płacą tutaj podatki, a będzie jeszcze lepiej. Gmina jest w fazie rozwoju.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy wiadomo które ulice w przyszłym roku będą oświetlone
lub doświetlone?
11

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że jest to kwestią otwartą na
obecna chwilę. Są dokumentacje na kwotę 850 000 zł kosztorysowo, w budżecie zapisano 500 000 zł.
Obecnie będzie wykonywanie oświetlenie na które zostało już wykonana dokumentacja.
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 13 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 13 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 50/13/15 stanowi zał. nr 3 do
protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 (zał.
nr 4).
Radna Janina Zapłotna zapytała, dlaczego nie ma ulic Prusa i poetów w WPF?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że w WPF powinny być ujmowane zadania
które już są realizowane, a ich realizacja wykracza poza rok budżetowy. Z ustawy o finansach
publicznych wynika, że taka prognoza powinna być do trzech lat do przodu a nasza jest to 2023 roku
gdyż jest to związane ze spłatą pożyczek. W WPF są pewne limity dochody, które tam zostały wpisane
muszą one pokrywać wydatki, dlatego nie można więcej wpisać.
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 13 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 13 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 51/13/15 stanowi zał. nr 5 do
protokołu.
Punkt 5
Sprawy różne. Korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy prawdą jest, że wszystkie środki które zostały zapisane
na doskonalenia, na wyjazdy dla dzieci, na remonty zostały zabrane i przeniesione na paragraf
płacowy.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie prawdą jest, aby wszystkie środki zostały
przeniesione na paragrafy płacowe, natomiast te środki które pozostały do tego momentu zostaną
przeniesione.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała co z doskonaleniami nauczycieli, w przypadkach kiedy jest
to niezbędne czy dyrektorzy będą mogli przeznaczyć niewielkie środki na ten cel?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że robione jest wszystko, aby tych środków
wystarczyło, dlatego co miesiąc jest to analizowane.
12

Radny Grzegorz Kucharczyk wyjaśnił, że bardziej chodziło o to, że jeżeli są zaplanowane jakieś
środki na cały rok szkolny i nagle okazuje się, że pod koniec roku część nauczycieli nie z ich woli są
zmuszeni odbywać szkolenia w czasie kiedy te środki są wstrzymywane. Uważa, że powinno to być
rozwiązane systemowo.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że do 30 listopada dyrektorzy składają
zapotrzebowanie w sprawie planowanych form doskonalenia i nie sądzi aby tym momencie na
zaplanowane doskonalenia zabrakło tych pieniędzy. Powiedział, że w miesiącu grudniu wzrasta
absencja nauczycieli i w związku z tym wzrasta kwota na wynagrodzenia, za każdą godzinę zastępstwa
należy zapłacić. Powiedział, że wynagrodzenia w szkołach to sytuacja dynamiczna i należy szybko
reagować. W dziale 801.46 czyli na doskonalenia nauczycieli była kwota 130 000 zł, do końca
listopada wykorzystanych zostało około 40 000 zł - 45 000 zł i jeżeli są brane środki to musi być
pewność, że nagle tych środków nie zabraknie. Na pewno nie zabrane zostały wszystkie środki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że jest to również uzależnione od tego kiedy dana osoba
zaplanowała sobie szkolenie. Nie uważa, aby to był problem.
Radna Honorata Freus – Grzelak zwróciła się z prośbą do burmistrza, aby zorganizował spotkanie w
terenie z mieszkańcami ul. Sybiraków oraz właścicielem firmy Centrum Elektryczne „ANIA”.
Uzasadniła to tym, że od marca br. jest poruszana sprawa ul. Sybiraków i ten problem bezustannie
powraca. Odniosła się również do maila skierowanego do radnych dotyczącego szkolenia z zakresu
planowania zagospodarowania przestrzennego, którego autorem jest Pan Krzysztof Gagatek.
Stwierdziła, że Pan Gagatek nie jest upoważniony do tego aby zmuszać radnych do odbywania
jakichkolwiek szkoleń. Uważa, że lepiej aby takie szkolenie przeznaczone było dla naczelników
odpowiednich wydziałów.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w mailu było napisane, że jeżeli radni wyraża wolę to
mogą odbyć takie szkolenie. Pan K. Gagatek nie narzuca niczego radnym.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyraził opinię, że sugerowanie radnym, że muszą się doszkalać
jest to niestosowne. Wyraził zdziwienie, że Pan Gagatek w imieniu radnych kontaktuje się z firmą
szkoleniową w sprawie szkolenia. Powiedział, że oskarżenia zgłaszane wobec urzędu przez pana
Gagatka będą miały swój finał w prokuraturze, a w dalszej kolejności w sądzie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 6
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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