PROTOKÓŁ nr 25/17
z wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu odbytego w dniu 23 listopada 2017 r. w sali 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
(ratusz, I piętro), pod przewodnictwem Pani Bożeny Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Ryszard Budzyna
2. Pan Duda Robert
3. Pan Dydyna Franciszek
4. Pan Freus-Grzelak Honorata
5. Pan Kaczmarek Marian
6. Pan Grzegorz Kucharski
7. Pan Leś Kazimierz – zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
8. Pan Majcher Mieczysław – przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
9. Pan Mikuś Marek
10. Pan Psuja Wojciech
11. Pan Radowski Piotr – zastępca przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
12. Pani Zapłotna Janina
13. Pani Żurek Bożena – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pani Tomasz Smolnik – Pracownik WOSiR
4. Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Pan Leszek Pałyga – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w
Wieluniu
6. Pani Małgorzata Jachowicz – Wróblewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. H.
Sienkiewicza w Wieluniu
7. Pan Mariusz Grabczak – Prezes WKS „Siatkarz”
8. Pan Robert Majtyka – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu
9. Pan Zbigniew Gajda – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Powstańców Śląskich w Wieluniu
10. Pan Piotr Parkitny – pracownik architektury
11. Pani Danuta Grzegorzek
12. Pani Maria Dziuba - projektant
13. Łukasz Włodarczyk
14. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych
15. Pan Andrzej Dąbrowski Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych
16. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zapoznanie się z koncepcją w zakresie zwiększenie bazy placówek opiekuńczowychowawczych tj. żłobków i przedszkoli na terenie Gminy Wieluń, jakie są projekty ich
budowy bądź rozbudowy i na jakim etapie ich realizacja.

4. Zapoznanie się z zamierzeniami Gminy Wieluń w zakresie budowy nowych bądź
rozbudowy istniejących obiektów sportowych na terenie gminy, czy są opracowane
projekty i dokumentacja techniczna takich przedsięwzięć - na jakim etapie jest ich
realizacja.
5. Zapoznanie się z aktualnym Programem Rozwoju Bazy Sportowej w Gminie Wieluń.
6. Wyrażenia zgody przez Gminę Wieluń na przeniesienie masztu telefonii komórkowej
z „Amerykanki” na Halę Sportową WOSiR.
7. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania strzelnicy przy Szkole Podstawowej
nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu.
8. Sprawy różne, korespondencja.
9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zgłosił wniosek, aby posiedzenie prowadziła Pani
Bożena Żurek przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Zarządził głosowanie: Kto
jest za przyjęciem wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Komisje jednogłośnie (przy 12 głosach „za”)
przyjęły wniosek radnego Majchera.
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie członków
komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdziła prawomocność obrad (na stan 13
członków, obecnych 13).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do porządku obrad? Nikt
nie wniósł uwag. Zaproponowała, aby zamienić kolejność punktów, i punkt 4 byłby punktem
3, a punkt 5 jako 4, a punkt 3 jako 5. Zarządziła głosowanie: kto jest za zmianą porządku
obrad, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 13 głosach „za”)
przyjęła porządek obrad.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Zapoznanie się z zamierzeniami Gminy Wieluń w zakresie budowy nowych bądź rozbudowy
istniejących obiektów sportowych na terenie gminy, czy są opracowane projekty
i dokumentacja techniczna takich przedsięwzięć - na jakim etapie jest ich realizacja (zał. nr
3).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że zwrócili się do burmistrza z prośbą o
wizualizację obiektów. Zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Pani Danuta Grzegorzek zaprezentowała halę sportową.
Pan Piotr Parkitny dopowiedział, że hala w najniższym punkcie ma wysokość 12m, co
wynika z przepisów dot. Rozgrywek siatkówki.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest to porównywalna wysokość z halą na ul.
Częstochowskiej?

Pan Piotr Parkitny odpowiedział, że tak.
Dyrektor SP nr 5 w Wieluniu Zbigniew Gajda wyjaśnił, że obiekt nie tylko ma służyć
szkole, ale i całemu społeczeństwu wieluńskiemu. Dodał, ze środowisko sportowe uważa
bazę sportową za mało wystarczalną. Powiedział, że obok głównej hali boiska znajdują się
dwie mniejsze sale do zajęć rywalizacyjnych i rehabilitacyjnych. Z racji tego, że szkoła ma
klasy integracyjne jest to niezbędne. Dodał, że ten obiekt spełnia wszelkie normy, jakie
powinny spełniać takie obiekty. Wskazał, ze jest to pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej.
Trybuny są na 360 miejsc z możliwością powiększenia.
Pan Robert Majtyka uzmysłowił, że obecna hala w najniższym punkcie ma 5m i wymiary
22mx10m i zajęcia ma tam każda klasa raz w tygodniu. Niektóre klasy mają zajęcia dwa razy
w tygodniu.
Pan Piotr Parkitny powiedział, że w nowej hali da się wygospodarować 3 hale sportowe i
oprócz tego są dodatkowe dwie sale dla młodzieży wymagających szczególnych zajęć.
Pani Danuta Grzegorzek dodała, że to nie jest obiekt, który będzie służył tylko szkole,
ponieważ może służyć okolicznym szkołom. Obiekt jest obiektem, który całorocznie może
służyć nie tylko szkołom. Wskazał, ze obiekt jest połączony ze szkołą łącznikiem.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy zostanie obecna sala niepełnowymiarowa?
Pani Danuta Grzegorzek odpowiedziała, że tak i będzie służyła jako jedna z mniejszych sal.
Pan Piotr Parkitny pokazał cały kompleks.
Radny Mieczysław Majcher zapytał o boisko.
Pan Piotr Parkitny odpowiedział, że niestety boisko jest do likwidacji.
Pani Danuta Grzegorzek dodała, że będzie jedno boisko, Zostało sprawdzone i byłoby żal
zniszczyć płytę, która jest choć będzie wymagała remontu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy będzie tylko jedno boisko
Pani Danuta Grzegorzek odpowiedziała, że tak. Powiedziała, że na hali są trzy boiska
odpowiadające wielkością.
Radny Mieczysław Majcher zapytał, czy pozostanie jakiś teren rekreacyjny, czy będzie
trzeba wynajmować?
Dyrektor SP nr 5 w Wieluniu Zbigniew Gajda odpowiedział, że pozostanie teren między
szkołą a boiskiem. Powiedział, że nie będzie całkowicie zabudowana zieleń. Wyjaśnił, że
obiekt będzie wzdłuż sali gimnastycznej w kierunku zachodnim.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że powinniśmy być dumni, jeżeli powstanie
taki obiekt. Zapytała, do ilu osób przyczynią się boiska napowietrzne?
Dyrektor SP nr 5 w Wieluniu Zbigniew Gajda zwrócił uwagę, że miasto w stronę
zachodnią nie ma żadnego obiektu sportowego zamkniętego. Uważał, że ponad 50 latach
szkoła zasługuje na to, aby uczniowie mieli dobre warunki do nauki i rozwoju sportu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że ze względu na wymogi jakie obowiązują,
dotyczące ilości zajęć sportowych w szkołach podstawowych, baza sportowa tej szkoły jest za

mała. Dodał, że po stronie organu prowadzącego jest podjąć decyzję, aby uczniowie mieli
dobre warunki, aby zajęcia z wychowania fizycznego były dobrze realizowane. Powiedział,
że po rozmowach z nauczycielami i środowiskiem sportowym stwierdzono, że jest jeszcze
potrzebna w Wieluniu pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Wskazał, że generuje to koszty,
ale jest to inwestycja na przyszłość.
Pani Danuta Grzegorzek powiedziała, że mieli okazję widzieć jak obecnie odbywają się
zajęcia w-f w szkole. Dodał, że starali się, aby obiekt spełniał wymogi pod względem
formalnym i użytkowym.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że z ich obserwacji wynika, że większość
zajęć sportowych odbywa się w obiektach zamkniętych.
Dyrektor SP nr 5 w Wieluniu Zbigniew Gajda powiedział, że jeżeli hala będzie podzielona
na 3 części to elektryka jest tak zrobiona, że będą oświetlane sektory.
Pan Piotr Parkitny zaprezentował jak wyglądałoby pierwsze piętro obiektu oraz widownia.
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że projekt jest piękny. Spełnia wymogi do
organizowania różnych imprez. Stwierdził, że jeżeli dojdzie do jego realizacji to jako gmina
będziemy mieli dwa duże obiekty sportowe. Zapytał, jeżeli organizacja różnych imprez
będzie rozproszona na dwie hale sportowe, to czy te obiekty będą w pełni wykorzystane?
Zaznaczył, że są to koszty utrzymania. Czy nas jako gminę będzie stać na utrzymanie
funkcjonowania tych dwóch hal sportowych? Uważał, że jeżeli z obiektu miałby korzystać
szkoły średnie, to odbywałoby się to odpłatnie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że głównym celem budowy hal sportowych
jest zabezpieczenie potrzeb dydaktycznych w naszych szkołach. Dodał, że można pytać czy
warto było dobudować trybuny. Zaznaczył, ze obiekt będzie budowany z myślą o przyszłe
pokolenia. Obecna technologia, którą się buduje jest energooszczędna. Dodał, że ma
wrażenie, że błędy jakie były popełnione przy budowie hali na ul. Częstochowskiej tu nie
będą wyrządzone. Powiedział, że nie powinno to wywrócić budżetu gminy, czy szkoły.
Prezes Klubu WKS „Siatkarz” Mariusz Grabczak powiedział, że klub zrzesza 500 dzieci.
Infrastruktura sportowa jest 25 lat do tyłu w stosunku do tego, co dzieje się wokół nas. Dodał,
że improwizujemy, to nie są stricte treningi. Powiedział, że trzeba się dogadywać organizując
jakie rozgrywki sportowe. Zaznaczył, że są to jego obserwacje z 8-10 lat pracy związanej ze
szkoleniami i pracą z młodzieżą. Uważał, że powinniśmy zrobić jeszcze jeden obiekt, który
byłby przygotowany profesjonalnie. Powiedział, że kwestia budżetu i szukania środków jest
w rękach gminy, radnych. Dodał, że hala na ul. Wojska Polskiego powinna była powstać i
działać.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy nam jako miastu potrzebne są takie drogie obiekty? Czy
zasadnym byłoby, aby hale kosztowały 4 mln zł i w zupełności spełniały wymogi? Uważał, ze
w tych pieniądzach można byłoby zrobić hale: przy WOSiR, przy SP nr 5, przy SP nr 2.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że jest pod wrażeniem tej hali, ale uważała, że
taka hala powinna być wolnostojąca, wynajmowana na studniówki, rozgrywki, mecze.
Powiedziała, że przy szkołach powinny być hale, które można wybudować w ciągu roku, czy
dwóch i będą służyły dzieciom. Powiedziała, że jeżeli powstanie ta hala i będzie można ja
wynajmować, to będą sytuacje, że dzieci nie będą mogły z niej korzystać bo wówczas będzie
wynajęta. Zapytała, czy hala będzie zarządzana przez dyrektora szkoły, czy przez WOSiR?
Jeżeli przez szkołę, to będzie to generowało kolejne koszty utrzymania, które dziś są bardzo
duże. Zastanawiała się, dlaczego budowa mniejszej hali w SP nr 2 ma kosztować ponad 9 mln
zł, a ta hala 9 mln zł.

Pan Piotr Parkitny powiedział, że ich kosztorys jest z ubiegłego roku. Dodał, że ceny w
budownictwie idą w górę, są przetargi, do których nie przystępują firmy, dlatego może okazać
się, że będzie to droższe.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jaką przewiduje kwotę?
Pan Piotr Parkitny powiedział, że szacuje na ok. 12 mln zł.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że nie jest to wpisane w WPF.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że chętnie pozna obiekty pobudowane za 4
mln zł. Poprosił radnego Psuję, aby konkretnie wskazał, gdzie taki obiekt został pobudowany.
Dodał, że te sale są dedykowane zajęciom dydaktycznym w naszych szkołach. Będą
przypisane dyrektorom szkół. Zaznaczył, że dla gminy nie ma znaczenia, czy będzie to
zarządzane przez WOSiR, czy przez szkołę.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że cały czas mówi się, że dokładamy do szkół,
a będziemy dokładać więcej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie jest to tylko przypadek wieluński,
Wszystkie gminy w Polsce dokładają do szkół. Po konsultacjach uznali, że jeśli ma być to
obiekt pełnowymiarowy, z możliwością prowadzenia zajęć w jednym czasie dla 3 klas,
dlatego taki projekt został przygotowany. Zgodził się z architektem, że wtedy były inne ceny i
teraz obowiązują inne. Wskazał, że odbył rozmowy z ministrem sportu i w przyszłym roku w
ministerstwie ma być rekordowa kwota na dotacje do infrastruktury sportowej. Powiedział, że
zostanie złożony wniosek na sale przy SP nr 2. Zaznaczył, ze sala nie będzie zbudowana w
ciągu jednego roku. Dodał, że jeśli zbudujemy cos za 7 mln zł, to nie zbudujemy czegoś
innego, jest to wybór.
Radny Marek Mikuś przypomniał, że kiedy była wykonywana nawierzchnia sztucznego
boiska wówczas zgłaszał, że płyta jest niewymiarowa. Prosił, aby zostało to uniknięte przy
budowie tych hal. Zwrócił uwagę, aby została wykonane zatoczki dla autobusów, których w
czasie rozgrywek sportowych może być wiele. Zwrócił uwagę jak wygląda parking przy hali
na ul. Częstochowskiej, kiedy rozgrywają się turnieje.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odnośnie boiska przy ul. Wojska Polskiego powiedział,
że projekt i pozwolenie było zanim został burmistrzem, ale konkurs ogłoszony przez
ministerstwo na boiska sztuczne był bardzo krótki. Nie było możliwości na zmianę
pozwolenia. Wówczas były do wyboru dwie możliwości złożyć wniosek w takiej wersji w
jakiej był gotowy, albo przełożyć inwestycję. Dodał, że wówczas uznali, że lepiej jest złożyć
taki wniosek jaki jest i mieć pieniądze i boisko w krótkim czasie, niż czekać do przyszłego
roku.
Radny Marek Mikuś powtórzył, iż chciałby, aby boisko było pełnowymiarowe.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy radni mają pytania do projektantów? Nikt się
nie zgłosił. Dodała, że zostanie przedstawiona wizualizacja projektu przedszkola.
Radna Honoratą Freus-Grzelak zapytała, dlaczego nie udziela Pani głosu? Radny
Radowski i ja zgłaszamy się.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że jeżeli radna ma pytania do projektantów to
proszę je zadać.
Radny Piotr Radowski poprosił, aby wprowadzić więcej poważnej dyskusji.

Projektant Maria Dziuba zaprezentowała projekt budowy Sali przy SP nr 2.
Z Sali: jaka jest wysokość hali?
Projektant Maria Dziuba odpowiedziała, że 11,9 m. Dodała, że na hali mogą ćwiczyć 3
grupy, a ogólnie w całym obiekcie 7 grup.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś ma pytanie? Głos zabrali:
Prezes Klubu WKS „Siatkarz” Mariusz Grabczak zapytał, jaki wymiar ma wejście na
sale?
Projektant Maria Dziuba odpowiedziała, że wszystkie mają wymiary 180x200cm.
Prezes Klubu WKS „Siatkarz” Mariusz Grabczak odpowiedział, że są to małe wejścia.
Projektant Maria Dziuba zapytała, dlaczego?
Prezes Klubu WKS „Siatkarz” Mariusz Grabczak zapytał, czy można zrobić jeden
większy otwór, żeby wjechać rozkładaną trybuną.
Projektant Maria Dziuba powiedziała, że możliwość wejścia 200x220 cm.
Radny Robert Duda zapytał, czy tablice do koszykówki będą rozkładane?
Projektant Maria Dziuba odpowiedziała, że będą najazdowe. Wejścia są przystosowane do
wejścia magazynu.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy projekt zakłada wyposażenie hali?
Projektant Maria Dziuba odpowiedziała, że tak. Dodatkowo cały teren łącznie z niwelacją.
Zaznaczyła, że w projekcie jest wszystko ujęte.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest możliwość rozdzielenia boisk z osobnym
oświetleniem?
Projektant Maria Dziuba odpowiedziała, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek czy jest klimatyzacja?
Projektant Maria Dziuba odpowiedziała, że jest wentylacja, która zapewni odpowiednie
warunki.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Wieluniu Małgorzata
Jachowicz-Wróblewska w momencie, kiedy rozwiążą się wszystkie reformowe problemy, to
szkoła będzie czterorządowa, w poziomie będą 4 oddziały. Spowoduje to, że wtedy będzie
106 godzin wychowania fizycznego w szkole. Dziennie może być 30 godzin w-f. Poprosiła,
aby pomyśleć ile jest potrzeba miejsca? Zaznaczyła, że dla niej najlepszą alternatywą jest
wychowanie młodzieży poprzez sport. Podkreśliła, że dla uczniów nie jest atrakcja siedzieć
na lekcjach w-f na korytarzach. Wskazała, że byłoby 8-9 godzin samych zajęć
obowiązkowych w-f dziennie.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że koszt w tym przypadku jest większy
ponieważ cały teren został zagospodarowany, wyposażony.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Wieluniu Małgorzata
Jachowicz-Wróblewska powiedziała, że nauczanie zintegrowane w żadnej szkole nie
korzysta z sal gimnastycznych.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy sala, która ma w najwyższym punkcie 11,9m będzie
spełniała wymogi do gry w siatkówkę? Pan burmistrz mówi, że musi mieć 16m.
Projektant Maria Dziuba odpowiedziała, że będzie spełniała. Dodała, że do rozgrywek
międzynarodowych jest potrzebna wysokość 12,5m.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie mówił o 16m wysokości.
Dyrektor SP nr 5 w Wieluniu Zbigniew Gajda powiedział, że obecna sala w SP nr 5 nie ma
sanitariatu.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że dziś są świadkami wizualizacji i przedstawiania
pięknych obiektów. Zapytał, czy jest realne żeby jedna i druga sala powstały w ciągu 4
najbliższych lat? Przypomniał, ze jest jeszcze sprawa basenu. Zaznaczył, że są to ogromne
pieniądze, a Wielu…ń to nie jest Warszawa. Podkreślił, że jest za projektami, ale jest tu
kwestia finansowania. Uważał, że należy na to spojrzeć realnie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że takich wizualizacji było już kilka.
Wniosek będzie złożony na jedną salę, która nie będzie zbudowana w ciągu jednego roku.
Zaznaczył, że wniosek będzie złożony na salę w SP nr 2, ponieważ tam są klasy sportowe.
Stwierdził, ze jeżeli uda pozyskać się środki z zewnątrz i wspomóc się własnym budżetem, to
jest to możliwe do zrealizowania. Zaznaczył, że nie widzi przeszkód, aby w kolejnym roku
złożyć wniosek na kolejna salę. Zwrócił uwagę, że trzeba mieć pozwolenie na budowę.
Zapewnił, że nie dopuszczą do tego, aby pozwolenie na budowę straciło ważność. Czy nam
się uda? Nie wszystko jest od nas zależne.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że wiele lat nam umknęło, że nic nie było
robione pod kątem bazy sportowej.
Radny Robert Duda wywnioskował, że budowa obiektów odbędzie się w kolejności:
najpierw sala SP nr 2, a potem w SP nr 5.
Radny Piotr Radowski powiedział, że obiekty sportowe powinny być przy szkołach.
Uważał, że społeczeństwo ma prawo do tego, aby samorządy przygotowały dla nich pełną
ofertę rekreacyjną. Dodał, że jest za tym, aby przedstawiony w 2010 r. kompleks basenu, a
następnie zmieniony przez burmistrza Okrasę udało się zrealizować. Zaznaczył, że bardzo
ważnym elementem jest pozyskanie środków zewnętrznych. Zgodził się z dyrektor szkoły
panią Jachowicz-Wróblewską, że gmina musi spełniać funkcje społeczne.
Radny Piotr Radowski powiedział, że obiekty sportowe powinny być przy szkołach,
zarówno w obszarach miejskich jak i wiejskich. Społeczeństwo ma prawo do tego, aby
samorządy przygotowały pełną ofertę rekreacyjno-sportową. Najistotniejsze jest to, aby
wiedzieć na ile i na co stać gminę, w jakiej sytuacji jesteśmy. Dodał, że każdy tutaj wie ile
mamy rozpoczętych inwestycji i projektów. Zaznaczył, że bardzo ważnym elementem będzie
pozyskanie środków zewnętrznych. Zwrócił uwagę, że gmina nie ma przyjętego programu
rozwoju bazy sportowej. Przypomniał, że od półtora roku program jest w trakcie tworzenia.
Dodał, że 3 lata minęły, a burmistrz nie przedstawił radzie takiego programu. Zwrócił uwagę,
że powinien być przyjęty program rozwoju bazy sportowej. Powiedział, że życzy aby
najpierw został przyjęty program rozwoju bazy sportowej, a następnie, aby były realizowane
inwestycje zawarte w programie.

Radny Mieczysław Majcher złożył wniosek, aby na najbliższej, zwyczajnej sesji został
przedstawiony przez burmistrza zaktualizowany program rozwoju bazy sportowej gminy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że taki program zostanie przedstawiony w
styczniu, ponieważ wówczas będzie potwierdzenie programu ministerialnego. Powiedział, że
bez środków zewnętrznych nie będziemy tego w stanie zrobić. Dodał, że i tak będzie
skredytować te inwestycje.
Radny Mieczysław Majcher zapytał na jakim etapie jest wykonywanie projektu, czy ta
dokumentacja jest skończona?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest to etap oczekiwania na pozwolenie
na budowę. Dodał, że będzie to do lutego.
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że szkoda, że na etapie koncepcji burmistrz nie
przedstawił radzie to co zamierza. Dodał, że jest to żal i pretensja do burmistrza, że nie
wiedzieli o tym. Podkreślił, że powinien być opracowany program, burmistrz powinien
określić program rozwoju bazy sportowej, zaprezentować projekt na etapie koncepcji.
Uważał, że te inwestycje powinny znaleźć się w WPF. Zaznaczył, ze nie ma tego ani w
programie, ani w WPF. Stwierdził, ze cos dzieje się poza naszą wiedzą.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał radzie, że kwestia finansowania sal
gimnastycznych zrodziła się w 2016 r., kiedy musiała być podjęta zmiana planów
miejscowych przy obu szkołach. Dodał, że już wtedy mówił, że gdyby gmina miała
możliwość to już w roku 2017 złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu o salę. Powiedział, że
być może radni powinni być w to włączeni, ale włączone zostało środowisko sportowe,
nauczycieli, którzy na bieżąco mają z tym styczność. Dodał, że sam nie brał w tym udziału,
ponieważ nie zna się na tym. Powiedział, że jeżeli wolą rady jest to można to przyjąć i
zaangażować daną komisję…
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że wyrażenie woli byłoby właśnie w tej formie, że
przyjmujemy program rozwoju bazy sportowej na dane lata i to byłaby akceptacja ze strony
rady. Następnie burmistrz organizowałby spotkania, bo jest to w jego kompetencji.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że bez bazy i z założeniami burmistrza, że
pozwolenia będą w ciągu roku, to będzie trudno przy naszym wieluńskim budżecie
zrealizować te projekty. Zastanawiał się, czy nie nastąpił tu za duży optymizm. Uważał, że
należy te wszystkie elementy porozkładać czasowo. Stwierdził, że można w ten sposób zrobić
kłopot.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że tworzenie planów, programów kosztuje
najmniej i można to robić. Dodał, że plany, które modyfikują są ściśle związane z tym, że
można uzyskać środki zewnętrzne z ministerstwa. Dodał, że nie mając uchwalonego
programu rozwoju bazy sportowej, a mając pozwolenie na budowę, możemy aplikować po
środki z ministerstwa sportu. Zwrócił uwagę, jak fluktuuje władza centralna w Polsce i jak
zmieniają się programy. Wskazał, że od dwóch lat nastąpił wzrost wydatków z ministerstwa
sportu na infrastrukturę sportową. Wyraził nadzieję, że być może gminie uda się skorzystać z
obu programów.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że nawiązał do omawianych projektów.
Zastanawiał się, czy gmina finansowo sobie z tym poradzi.
Radny Wojciech Psuja zwrócił się do burmistrza z prośbą, żeby nie było takich sytuacji, że
burmistrz mówi, że jak nie uchwalicie czegoś, to nie będzie. Prosił, aby radni nie
dowiadywali się w ostatniej chwili i na ostatnią chwilę otrzymywali materiały. Zaznaczył, że

musi być jakiś plan działania. Przypomniał jak kiedyś było pismo, ze hala WOSiR miała być
oddana w użytkowanie od 1 września ILO.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, kiedy to było, z którego roku?
Radny Wojciech Psuja prosił burmistrza, żeby nie było takiej sytuacji, że radni czegoś nie
wiedzą, coś odrzucą, a burmistrz powie, że jest to wina radnych. Prosił, aby radni wcześniej
wiedzieli o burmistrza inwestycjach i pokusach na robienie czegoś. Dodał, że są za rozwojem
bazy sportowej, ale muszą wiedzieć o tych rzeczach.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że sprawa budowy ewentualnej budowy
dwóch sal gimnastycznych jest na agendzie prac radnych, przy zmianie planów miejscowych,
przy projekcie budżetu. Nie zgodził się z radnym Psują, ze jest to wrzutka na ostatnią chwilę.
Zaznaczył, że do lutego musi być pozwolenie na budowę, bo wtedy rusza program.
Radny Wojciech Psuja powiedział do burmistrza, my chcemy panu pomóc, a nie zaszkodzić.
Radny Mieczysław Majcher złożył wniosek, aby burmistrz do końca stycznia 2018 r.
przedstawił radzie program rozwoju bazy sportowej na lata 2018-2022.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem wniosku
radnego Majchera, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 13 głosach „za”)
przyjęła wniosek radnego Majchera.
Radny Mieczysław Majcher przypomniał, że Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
składała już taki wniosek do burmistrza, ale bez rezultatu.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że komisja zdrowia miała możliwość
zapoznać się z projektem budowy hali przy SP nr 5. Zastanawiała się, nad czym dziś
dyskutujemy. Uważała, że powinniśmy dążyć do tego, aby hale powstały. Zaznaczyła, żeby
było to wszystko dobrze przygotowane. Pracownicy, którzy będą przygotowywać projekt i
wniosek do ministerstwa, żeby to 10 razy sprawdzili. Dodała, że budowa powinna ruszyć
natychmiast.
Radny Piotr Radowski odnośnie wypowiedzi burmistrza powiedział, że burmistrz ma rację,
że po roku 1990 było przyjmowanych wiele programów i często było wrażenie, że te
programy były nierealne. Dodał, ze wtedy miał wrażenie, że te programy były robione dla
programu. Zaapelował, aby program, który będzie przedstawiany w styczniu był naprawdę
realny. Zaznaczył, że nie ma to być program marzeń.
Punkt 4
Zapoznanie się z koncepcją w zakresie zwiększenie bazy placówek opiekuńczowychowawczych tj. żłobków i przedszkoli na terenie Gminy Wieluń, jakie są projekty ich
budowy bądź rozbudowy i na jakim etapie ich realizacja.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że zostanie przedstawiona wizualizacja
projektu przebudowy przedszkola na pos. Armii Krajowej.
Pani Danuta Grzegorzek przedstawiła projekt przedszkola na os. Armii Krajowej, która
obejmuje osiem oddziałów po 25 dzieci z zapleczem kuchennym, administracyjnym, pokojem
logopedy, szatnią, salą wielofunkcyjną. Dodała, że obecne nie spełnia wszystkich norm.

Przewodnicząca Bożena Żurek zapytał, czy plac zabaw pozostanie z obecnym
wyposażeniem?
Pani Danuta Grzegorzek odpowiedziała, że tak. Dodała, że projekt przedstawia pełne
zagospodarowanie.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że projekt jest bardzo dobry, ale usytuowanie
przedszkola powinno znajdować się przy przedszkolu nr 1. Dodała, że nie jest za rozbudową
przedszkola w tym miejscu, z uwagi m.in. na małą ilość miejsc parkingowych. Czy burmistrz
rozmawiał z dyrekcją przedszkola nr 3? Czy były prowadzone rozmowy w przedszkolu nr 1?
Uważała, że na posiedzeniu powinni być dyrektorzy przedszkoli.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że brano pod uwagę rozbudowę przedszkole
na ul. Wolnej oraz Armii Krajowej. Dodał, że ograniczenia były z tytułu planów
miejscowych. Wskazał, że jedynym miejscem, było przedszkole nr 1. Powiedział, że miesiąc
temu diametralnie zmieniła się sytuacja, ponieważ został ogłoszony konkurs w ministerstwie
pracy i polityki społecznej „Maluch Plus”, który umożliwia dofinansowanie żłobków do
wysokości 80% wartości inwestycji. Dodał, że trwa koncepcja zagospodarowania działki pod
kątem „Mieszkanie Plus” powiedział, ze program „Mieszkanie Plus” jest bardzo
kompatybilny z programem „Maluch Plus”. Dodał, że jutro zostanie złożony wniosek do
MPiPSiR. Koncepcja na zagospodarowanie terenu, gdzie mają powstać „Muieszkania Plus”
zostanie przygotowana przez bank i wtedy nie będzie potrzeba budowa przedszkola na os.
Armii Krajowej.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ten projekt zostanie wykorzystany?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie.
Przewodnicząca Bożena Żurek przypomniała, że dwa miesiące temu na komisji oświaty
radni mówili, po co tworzymy projekt przedszkola skoro potrzebny jest projekt żłobka.
Dodała, że oglądała miejsce wraz z radnym Majcherem na os. Armii Krajowej i faktycznie po
rozbudowaniu przedszkola pozostanie niewielki pas na plac zabaw. Uważała, że dzieci
powinny maksymalnie spędzać czas na dworze. Zaznaczyła, że ogród był jedynym miejscem,
gdzie mogłyby przebywać dzieci. Dodała, że jest bardzo mało miejsca na miejsca
parkingowe. Potrzeba żłobka jest bardzo duża. Zaznaczyła, że w przedszkolu docelowo ma
być 340 dzieci, czyli między godz. 8 podjedzie 340 samochodów. Uważała, że nie należy
szybko cos projektować skoro nie wykona się tego projektu. Podkreśliła, że potrzeba żłobka
jest bardzo duża. Dodała, że dyrektorzy przedszkoli zwracali uwagę, że każde przedszkole
powinno mieć oddział żłobkowy. Powiedziała, że gdyby był w tym miejscu tylko projekt
żłobka, to można byłoby to wykorzystać.
Radny Mieczysław Majcher pomysł budowy takiego obiektu jest rzeczą niepojętą. Poprosił,
aby ktoś kto ma dziś czas przejechał się po komisji w to miejsce i zobaczył jak to wygląda.
Każde miejsce jest zapchane samochodami, na wypadek kiedy miałyby dojechać służby, nie
będzie jak. Dodał, że sam pomysł jest naganny i ktoś z tego tytułu powinien ponieść
konsekwencje. Zaznaczył, że przy przedszkolu na ul. Wodnej jest miejsce, tylko należy
szybko zmienić plan, wyprostować linię zabudowy. Podkreślił, że w ogóle nie było to
przedyskutowane, niektórzy dyrektorzy mówili, ze dowiedzieli się o tym z mediów. Zwrócił
się z prośbą do burmistrza, aby zaniechać realizacji tego projektu i dążyć do zmiany planów.
Powiedział, że byli zgodni, aby tam pobudować nowy żłobek.
Pani Danuta Grzegorzek powiedziała, że z niepokojem słucha tych rzeczy i jako projektanci
zostają postawieni przed faktem dokonanym. Zaznaczyła, że zobowiązują się do wykonania
określonych zadań, a projekt jest na ukończeniu. Dodała, że problemem nie jest wpasowanie
tego obiektu w inną lokalizację, ale niesie to za sobą dodatkowe nakłady. Powiedziała, ze

warunki jakie uzyskali dotyczyły lokalizacji na os. Armii Krajowej, teraz należałby starać się
o nowe, nowe projekty instalacyjne.
Pan Piotr Parkitny powiedział, że to że jest kubatura, to nie oznacza, że można tam
wszystko włożyć.
Pani Danuta Grzegorzek zaznaczyła, że to wszystko jest przygotowane pod przedszkole.
Dodała, że obiekt nie powstaje w ciągu roku, a raczej 3 lat zanim zostanie oddany do
użytkowania. Zwróciła uwagę, że to że dziś jest takie zapotrzebowanie nie oznacza, że za 3
lata będzie takie samo. Zaznaczyła, że obecne przedszkole nie spełnia wymogów.
Radny Marian Kaczmarek sugestia, która pada, żeby ta inwestycję, ale przy przedszkolu nr
1. Przypomniał, że przedszkole na ul. Wodnej w latach 70 powstało jako żłobek. Dodał, że
należy przyjąć koncepcję, która na dzisiejsze czasy jest lepsza.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwrócił uwagę, że wtedy przedszkole jest w centrum i jest
dla wszystkich łatwy dojazd.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że jeśli chodzi o przedszkola, to na
gminy został nałożony ustawowy obowiązek zapewnienia m iejsc w przedszkolach wszystkim
dzieciom od 3 do 6 lat. Powiedział, że dlatego istnieje pilna potrzeba zwiększenia liczby
miejsc przedszkolnych. Zaznaczył, że wyjaśnia to dlaczego budujemy przedszkole, a nie
żłobek. Kwestia usytuowania obiektu była wyjaśniana przez burmistrza. Obiekt na os;. Armii
Krajowej jest obiektem, który nie spełnia warunków komfortowego pobytu dzieci w
przedszkolu. Powiedział, ze w jego ocenie nie rezygnowałby z tamtej lokalizacji w oparciu o
rzeczy, które przedstawiła pani architekt. Uważał, że należy rozważyć możliwość
wykorzystania projektu, który nie opiewa na dużą kwotę. Zaznaczył, że nie jest to kwota, na
którą gmina nie mogłaby sobie pozwolić. Zaznaczył, że z obiema paniami dyrektorkami
odbyły się w tej sprawie rozmowy. Twierdzenie o tym, że któraś z pań dyrektorek
dowiedziała się z prasy jest zaskoczeniem. Odnośnie żłobków powiedział, ze prawo nie
przewiduje takich rozwiązań na terenie gminy, one funkcjonują z tej konieczności, że żłobek
zlikwidowano i nie utworzono innej odrębnej placówki. Istnieje inna podległość obu
placówek. Przedszkola są jednostkami systemu oświaty a żłobki jednostkami systemu opieki
nad dziećmi do lat 3.
Naczelnik WGPiR Michał Janik zasugerował, że właściwym byłoby rozważenie, czy nie
podjąć uchwały w stosunku do wszystkich terenów, gdzie są przedszkola.
Prezes Klubu WKS „Siatkarz” Mariusz Grabczak powiedział, że jest właścicielem działki
naprzeciwko przedszkola na ul. Wodnej, dlatego prosił, aby wziąć pod uwagę, że ruch jest
tam nie mniejszy aniżeli przy os. Armii Krajowej.
Radna Honorata Freus-Grzelak złożyła wniosek o 5 minutową przerwę.
Radna Janina Zapłotna zapytała, jak wygląda sprawa oddziałów przedszkolnych w Rudzie,
czy nie można tego rozszerzyć? Uważała, że tam również mogłyby uczęszczać dzieci.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że w tym roku zabrakło miejsc dla ok.
40 dzieci w przedszkolach. Dodał, że biorąc pod uwagę obowiązek jaki spoczywa na gminie,
zostało wysłane do wszystkich tych rodziców propozycję umieszczenia dzieci odpowiednio w
przedszkolach, gdzie były wolne miejsca, czyli odpowiednio w przedszkolach miejskich i
wiejskich. Zaproponowano utworzeniu oddziału w Rudzie, jednak rodzicie nie wyrazili woli
umieszczenia tam dzieci, oprócz dwóch rodziców, którzy zgłosili swoje dziecko.

Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że należy zrobić wizualizację przedszkola w
Rudzie i pokazać rodzicom jak wygląda, zachęcić ich do niego. Czy są tam place zabaw, czy
jest to atrakcyjne przedszkole?
Z-ca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk powiedział, że 10m od szkoły jest plac
zabaw.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że wszystko jest to kwestia przekazania
społeczeństwu rzetelnych informacji. Z których obszarów Wielunia dzieci nie zostały
przyjęte?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie jest w stanie w tej chwili
odpowiedzieć na to pytanie.
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła o odpowiedź na piśmie. Zaznaczyła, że nie
przekreślałaby przedszkola w Rudzie. Zarządziła głosowanie: kto jest za wniosek radnego
Majchera ws. przeniesienie lokalizacji przedszkola z os. Armii Krajowej na ul. Wodną, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Komisja większością głosów (przy 12 głosach ‘za” i
1 głosie „wstrzymującym się) przyjęła wniosek radnego Majchera.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punk 5
Zapoznanie się z aktualnym Programem Rozwoju Bazy Sportowej w Gminie Wieluń (zał. Nr
4).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał, ze komisja na dzisiejszym posiedzeniu
wnioskowała, by program był przedłożony w styczniu 2018 r.
Przewodnicząca Bożena Żurek czy w Masłowicach została zakończona inwestycja budowy
boiska?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że została zakończona.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę na błędy w nazewnictwie szkół.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała ile kosztowały projekty hal w SP nr 2 i SP nr 5?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że ok 70 000 zł.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, kto jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 13 głosach ‘za”) zdjęła
punkt z porządku obrad.
Punkt 6
Wyrażenia zgody przez Gminę Wieluń na przeniesienie masztu telefonii komórkowej
z „Amerykanki” na Halę Sportową WOSiR (zał. nr 5).

Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że ma informację z ostatniej chwili, że
maszt zostanie zdjęty dziś z Amerykanki.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, gdzie zostanie przeniesiony?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, ze dziś nigdzie. Dodał, że dziś zostaje
zdjęty.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy są jakieś umowy z właścicielem tego masztu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że WOSiR prowadzi negocjacje, ale trwa
raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa. Dodał, że nikt nie wnioskował o
przeniesienie go z tego miejsca i założenie na następne miejsce.
Radny Piotr Radowski zapytał, zgody gminy nie ma i nie będzie?
Naczelnik WGPIR Michał Janik powiedział, że nie ma zgody gminy na przeniesienie.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, a na budowę nowego?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że kwestia nowego to jest kwestia nowego
raportu oddziaływania na środowisko.
Radny Piotr Radowski powiedział, mamy informację, że nie ma zgody i bardzo cieszymy
się z tego.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy wynika to z kontroli?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że zostało wysłane pismo do nadzoru
budowlanego i dziś jest taka decyzja. Maszt stanął bez oficjalnych pozwoleń.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania strzelnicy przy Szkole Podstawowej nr
4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu (zał. Nr 6).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała jaki jest koszt utrzymania strzelnicy?
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że strzelnica jest przy SP nr 4. Dodał, że
prowadzi, ale nie jest w jego gestii to ile kosztuje jej utrzymanie. Wskazał, ze należy pytać
dyrektora szkoły.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że jest to sala szkoły, gdzie niestety
nie ma ogrzewania. Dodał, że koszty funkcjonowania są naprawdę niewielkie. Dodał, że
uczniowie uczęszczają tam na zajęcia. Ewentualne wynajęcia są pokrywane przez osoby
wynajmujące.

Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jeżeli kto…ś z zewnątrz wynajmuje sale, to
czy jest obecny instruktor?
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że tak. Dodał, że instruktorem jest on i pan
Wróbel.
Radny Wojciech Psuja zwrócił się z prośbą, że jeżeli będą środki finansowe to, żeby
zmodernizować ta salę.
Radny Grzegorz Kucharski przypomniał, że był złożony wniosek do burmistrza o
aplikowanie środków z ministerstwa.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest taki wniosek. Wyraził zadowolenie,
ze jest takie miejsce i można z niego korzystać i zdobywać umiejętności, daje to
różnorodność. Złożył podziękowania w kierunku instruktorów, którzy w tym zakresie
przekazują młodym ludziom wiedzę.
Radna Janina Zapłotna zapytała jaki jest cennik, gdzie idą z tego pieniądze, jak są
wynagradzani instruktorzy?
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że są instruktorami na podstawie umowy
zlecenia. Koszt wynajęcia toru na jedną godzinę wynosi 16 zł plus ceny śrutu i tarcz. Dodał,
że pieniądze idą na wydzielone konto szkoły.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 8
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że do 5 grudnia musi być zaopiniowany projekt
budżetu. Powiedziała, że analizowała budżet na 2018 rok. Zwróciła się z prośbą, czy mogłyby
być wyszczególnione wydatki na promocję gminy i rozdzielone, te które są z urzędu miasta i
te które są z jednostek. Zaproponowała, aby odbyło się 4 grudnia o godz. 16:00. Zapytała,
czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radny Mieczysław Majcher odnośnie wydatków majątkowych i wpisanego zadania:
budowa drogi zbiorczej od ul. 18 Stycznia do ul. Sieradzkiej, czy nie ma tam pomyłki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że powinno być ul. Warszawska.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy dostaliśmy schetynówkę?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jesteśmy na 38 miejscu. Zostało złożone
odwołanie, żeby przenieśli nas wyżej.
Przewodnicząca Bożena Żurek kiedy będzie decyzja.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że po sesji budżetowej.
Przewodnicząca Bożena Żurek kiedy jest planowana sesja budżetowa?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że 28 grudnia.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła się z prośbą, aby została wyszczególniona kwota
dotycząca zadania: promocja gminy poprzez sp0ort – m.in. ile na kluby, dyscypliny sportowe.

Przewodnicząca Bożena Żurek czy pracownicy kina są podciągnięci pod wynagrodzenia
WDK?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest możliwość aby korzystać z pomieszczeń w
kinie zanim minie okres 5 lat?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa muszą być wynajmowane na faktury VAT..
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, gdybyśmy oddali VAT za tę część?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wtedy możemy.
Radny Robert Duda uważał, że należy to przeanalizować.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy nie mogła się z tym zapoznać pani Kalińska na
początku i próbować to zmienić?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, ze nie bo było to zanim stanowisko objęła
pani Kalińska.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 9
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Badera

Przewodnicząca komisji:
Bożena Żurek

