P R O T O K Ó Ł nr 10/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 23 października 2015 r.
w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1,
pod przewodnictwem Pana Radosława Wojtuniaka
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Drosiński Roman
2. Janik Jan
- z-ca przewodniczącego
3. Mikuś Marek
4. Kaczmarek Marian
5. Kępiński Jan
6. Korpal Czesław
7. Kucharski Grzegorz
8. Wojtuniak Radosław - przewodniczący
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
3. Andrzej Dąbrowski
- Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wieluniu
4. Romuald Kucharczyk
Zastępca
Dyrektora
Zakładu
Placówek
OświatowoWychowawczych w Wieluniu
5. Zdzisława Warych
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 9/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Pani M.P.
5. Omówienie wyników kontroli:
1) realizacji uchwały w sprawie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń;
2) działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za 2014 rok.
6. Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:
1) działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu za 2014 rok;
2) działalności i wydatków Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wieluniu;
3) inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając
wszystkich obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 8 członków komisji,
obecnych 8.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
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Radny Marek Mikuś zaproponował zamianę kolejnością punktu 6 z punktem 4.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek ze zmianą.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 9/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że protokół nr 9/15 był wyłożony do
wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy
ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 9/15? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za
przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 9/15 nie wnosząc uwag
Punkt 4
Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Pani Marii Piechocińskiej.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak przypomniał, iż cała dokumentacja związana ze sprawą
była do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. Wyraził wątpliwość co do zasadności opiniowania
sprawy przez Komisję Rewizyjną.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że za poprzedniej kadencji wpływały
pisma, zarzuty ze strony M.P. i sprawę prowadził ZOPO-W. Obecnie, jak wpływają skargi to
sprawę rozpatruje burmistrz, są składane wyjaśnienia. Dwie skargi zostały rozpatrzone i jedna
z tych skarg została w części uwzględniona. Była odpowiedź do Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rudzie o tym, że pewne zarzuty są zasadne i było pouczenie jak dyrektor ma postępować.
W przypadku trzeciej skargi, w wyniku postępowania wyjaśniającego zaszły pewne sytuacje
faktyczne, które spowodowały, że potrzeba było jeszcze kilka dni na złożenie wyjaśnień przez
p. dyrektor. Takie wyjaśnienia zostały złożone i odpowiedź zostanie przygotowana do dnia
6 listopada br. W części zarzuty potwierdzają się. Niektóre kwestie podnoszone przez M.P. nie
podlegają rozpatrzeniu przez burmistrza, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o systemie
oświaty nie mieszczą się w kompetencjach organu prowadzącego. Burmistrz wskazał Pani M.P.
organy właściwe do rozpatrzenia tych zarzutów. O trzeciej odpowiedzi radni zostaną
poinformowani.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy komisja ma się zajmować tym tematem? Ta pani była
kiedyś pracownikiem szkoły i miała swoich przełożonych.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odpowiedział, że pismo zostało skierowane do
wiadomości Komisji Rewizyjnej.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że pismo jest pisane w charakterze skargi, więc komisja
powinna je rozpatrzyć.
Radna Marek Mikuś oznajmił, że M.P. zwróciła się do niego w tej sprawie i nie wiedział, co jej
odpowiedzieć.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że jeżeli radny ma pytania czy
wątpliwości, to może się zapoznać z dokumentami w Wydziale Organizacyjnym i w ZOPO-W.
Radny Czesław Korpal oznajmił, ż od takich spraw komisja powinna się odciąć, bo ma dużo
innych tematów do załatwienia.
Radny Grzegorz Kucharski zgodził się ze stanowiskiem radnego Korpala.
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Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zaznaczyła, że skoro M.P. napisała do komisji, to
wyraziła zgodę na wgląd do całej dokumentacji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z całą dokumentacją w ww. sprawie, nie zajmując stanowiska.
Punkt 5
Omówienie wyników kontroli:
1) realizacji uchwały w sprawie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń;
2) działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za 2014 rok.
1) Kontrola realizacji uchwały w sprawie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci
i młodzieży w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wieluń
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Jan Janik odczytał protokół z kontroli przeprowadzonej
w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Wieluńskich batalionów Obrony Narodowej w
Wieluniu, Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieluniu.
Radny Marian Kaczmarek zaznaczył, że jest poprawa w kwestii cateringu, jedzenie jest
w miarę świeże, jest na miejscu sporządzane.
Radna Janina Zapłotna zapytała, jak wygląda sprawa kosztów w Przedszkolu Nr 1, gdzie jest
własna kuchnia?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk oznajmił, że firma, która wygrała
przetarg, przygotowuje posiłki w przedszkolu.
Radna Janina Zapłotna dopytała, czy to są takie same stawki? Była przekonana, że jest
pracownik od tych spraw.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk stwierdził, że prowadzenie kuchni
i stołówek przez szkoły i przedszkola, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, byłoby
z pewnością zdecydowanie droższym rozwiązaniem.
Radna Janina Zapłotna zapytała, jak to wygląda w szkole w Bieniądzicach?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk oznajmił, że ktoś wynajmuje kuchnię,
przygotowuje i sprzedaje posiłki dla uczniów. Od czasów burmistrza Adamskiego nie ma
stołówek prowadzonych przez placówki. Panie, które były pracownikami przedszkoli
i prowadziły kuchnię stały się ajentkami. Obecnie dostawcy posiłków do przedszkoli są wyłaniani
w postępowaniu przetargowym. To rozwiązanie jest korzystniejsze.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że całe zamieszanie zaczęło się od tego, gdy rząd
wprowadził przepisy zawężające rodzaje produktów, które się mogą pojawiać.
Radny Czesław Korpal oznajmił, że tego się tak szybko nie da zmienić.
Radny Roman Drosiński jest „za” wprowadzeniem stołówek w przedszkolach i szkołach.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że w pierwszej kolejności należałoby wystąpić
z zapytaniem do dyrektorów, czy są zainteresowani.
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Radny Marian Kaczmarek oznajmił, że gmina na podstawie przepisów sanepidu musiałaby
stwierdzić, czy warunki panujące w szkołach i przedszkolach dopuszczają do stworzenia takiej
stołówki.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja postanowiła wystosować pismo do Burmistrza Wielunia znak: OR.0010.1.24.2015
o przygotowanie analizy kosztów ewentualnego uruchomienia prowadzenia stołówek w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń.
Protokół, który został jednomyślnie (8 głosów „za”) przyjęty przez członków komisji stanowi zał.
nr 2 do protokołu.
1) Kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za
2014 rok
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Marian Kaczmarek odczytał protokół z kontroli
przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniu.
Radny Czesław Korpal pozytywnie ocenił pracę wykonywaną w ośrodku w Olewinie.
Zaproponował zorganizowanie wycieczki dla uczestników Domu Seniora.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że ten wydatek można zapisać w projekcie
budżetu na 2016 rok.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że pracownicy M-GOPS mają złe warunki pracy.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, dlaczego w porządku obrad sesji RM nie ma projektu
uchwały w sprawie wyboru Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu? W odpowiedzi Sekretarz
Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, iż Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
wystosowała pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu, przewodniczący jeszcze
pisma nie zadekretował. Jest ustalone z przewodniczącym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
że projekt uchwały będzie przedmiotem obrad kolejnej sesji RM.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem, aby
zabezpieczyć w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok środki finansowe, które pozwolą na
przystąpienie do wykonania odgrzybienia budynku w miejscowości Olewin wraz
z równoczesnym przystosowaniem do użytku uzyskanych pomieszczeń.
Jednomyślnie „za”
Protokół, który został większością głosów (6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”) przyjęty
przez członków komisji stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 6
Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:
1) działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu za 2014 rok;
2) działalności i wydatków Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Miejskiej;
3) inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu.
1) Kontrola działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu za 2014 rok
Został powołany zespół kontrolny w składzie:
1) Radosław Wojtuniak
- przewodniczący;
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2) Marek Mikuś
- członek;
3) Roman Drosiński
- członek
Upoważnienie znak: ORK. 0010.1.23.1.2015 jest ważne w terminie od 2 do 30.11.2015 r.
2) Kontrola działalności i wydatków Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Miejskiej
Został powołany zespół kontrolny w składzie:
1) Grzegorz Kucharski
- przewodniczący;
2) Jan Janik
- członek;
3) Marian Kaczmarek
- członek
Upoważnienie znak: ORK. 0010.1.23.2.2015 jest ważne w terminie od 2 do 30.11.2015 r.
3) Kontrola inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak w związku z faktem, iż inwestycja nie została do dnia
dzisiejszego zakończona zaproponował, aby wystosować pismo do Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Wieluniu o zdjęcie ww. kontroli z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
Członkowie komisji zgodzili się (jednomyślnie) z propozycją przewodniczącego (pismo znak:
OR.0010.1.22.2015).
Punkt 7
Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odczytał pisma:
1) od Burmistrza Wielunia w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie zbiornika
Małej retencji w Kurowie (zał. nr 4);
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
2) od Zakładu Obsługi Pracowników Oświatowo-Wychowawczych w sprawie kosztów
docieplenia 1m2 ścian i dachu w Szkole Podstawowej w Kurowie i Szkole Podstawowej
w Masłowicach w ramach termomodernizacji tych budynków (zał. nr 5);
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
3) radnej Honoraty Freus w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wieluńskim Klubie
Sportowym dotyczącej wydatkowania środków finansowych przekazanych na jego rzecz
z budżetu Gminy Wieluń (zał. nr 6)
Komisja postanowiła wprowadzić punkt do planu pracy komisji w I kwartale 2016 r.
Radny Czesław Korpal odczytał pismo, które wystosował do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Wieluniu w sprawie nierzetelnego przekazywania przez TVK relacji z sesji RM.
Radny Roman Drosiński zapytał, na jakiej podstawie są rejestrowani bezdomni? W odpowiedzi
Kierownik M-GOPS w Wieluniu Zdzisława Warych stwierdziła, że gdy osoba zostaje
wymeldowana, jest bezdomna i wtedy ma prawo się starać o lokal w gminie.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał zamknięcia posiedzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący komisji

Anna Nawrocka

Radosław Wojtuniak
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