PROTOKÓŁ nr 37/17
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniach 13 grudnia 2017 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Panią Bożenę Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Robert Duda
2. Pan Franciszek Dydyna
3. Pani Honorata Freus-Grzelak
4. Pan Grzegorz Kucharski
5. Pan Kazimierz Leś
6. Pan Marek Mikuś
7. Pan Wojciech Psuja – zastępca
8. Pan Piotr Radowski
9. Pani Bożena Żurek– przewodnicząca
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pan Andrzej Dąbrowski - Dyrektor ZOPOW
4. Pan Kucharczyk Romuald – Z-ca Dyrektora ZOPOW
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wieluńskim
w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/107/15 w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych
i gimnazjów, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz
terminu i sposobu rozliczania dotacji
5. Sprawy różne, korespondencja.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji
Punkt 1
Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała otwarcia posiedzenia witając serdecznie członków
komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdziła prawomocność obrad (na stan 9
członków, obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała prezentacji porządku obrad.

Uwag nie wniesiono.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wieluńskim
w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (zał. nr 3).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Piotr Radowski poprosił o więcej szczegółów. Zapytał jaka jest to stawka?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że jest to uchwała podejmowana od
kilku lat. Projekt porozumienia został przekazany starostwu. Do wyliczenia kosztów
przyjmuje się 1,90 za km. Uznał, ze jest to dosyć korzystna stawka. Dodał, że gdyby dowozu
nie organizował specjalny ośrodek w Gromadzicach, to musielibyśmy skorzystać z PKS.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że są z tej umowy zadowoleni i chcą ją
przedłużyć.
Radny Piotr Radowski zapytał jak rozliczamy się z tej stawki?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że to jest stawka dla nas.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy tym autobusem jeżdżą tylko dzieci z naszej gminy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest to stawka netto płaca za km.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy dowożone są dzieci z różnych gmin powiatu
wieluńskiego?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że z tego dowozu zrezygnowały
takie gminy jak Pątnów, Mokrsko, Wierzchlas.
Radna Bożena Żurek zapytała ile dowozimy osób?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, ze 13.
Radny Wojciech Psuja czy dowożone są też dzieci do szkół specjalnych?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że tak.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że WDK miał mieć bus z dostosowaniem do osób
niepełnosprawnych.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, ze bus, którym dysponuje WDK nie
jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Radny Wojciech Psuja przypomniał, ze dyrektor Kalińska prosiła, żeby nie zabierać
pieniędzy na bus, który miał być dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski zwrócił uwagę, że w kosztach są zapewnione
koszty opieki.
Radny Wojciech Psuja ile dni w tygodniu dowożone są dzieci?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, ze w dni nauki. Dodał, że dzieci z
terenu miasta dowożone są przez stowarzyszenie Tacy Sami, które jest wyłaniane w drodze
konkursu. Było zagrożenie, że stowarzyszenie nie przystąpi do konkursu, dlatego robiono
rozeznanie w POKS i gdyby podjął się zadania to koszty wzrosłyby 3-krotnie.
Przewodnicząca Bożena Żurek czy stowarzyszenie ma podobną stawkę?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że troszkę większą.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1
głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji
nr 113/37/17 stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/107/15 w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów, trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji (zał.
Nr 5).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1
głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji
nr 114/37/17 stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Punkt 5
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Radna Honorata Freus-Grzelak zaprosiła na konkurs dla Kacperka, który odbędzie się
17.12.br,. Na hali WOSiR o godz. 9:00.. Dodała, że impreza jest objęta patronatem
burmistrza. Prosiła, aby zastanowić się na wydatkowaniem środków na promocję gminy.
Dodała, że na promocja gminy poprzez sport powinna być większa aniżeli 500 000 zł.

Radny Marek Mikuś zwrócił uwagę na ostatnia wypowiedź burmistrza w radiu. Powiedział,
ze to tak było słychać jakby radni byli przeciwni przekazaniu 50 000 zł na Żanetę. Poprosił
radną Freus-Grzelak, aby nie promowała się czyimś nieszczęściem na FB.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że słychać głosy niezadowolenia, że w naszej
gminie tak mało jest przyznawanych stypendiów za szczególne osiągnięcia. Dodał, że duże
wątpliwości miał do nagrody przyznanej w tym roku. Odniósł wrażenie, ze nastąpiło jakieś
niezrozumienie przez dyrektor szkoły nr 2, która nie do końca poinformowała radę
pedagogiczną iż stypendium w dziedzinie sportu przyznawane jest przez burmistrza tylko za
wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu we współzawodnictwie szkół na szczeblu
wojewódzkim, czy krajowym. Dodał, ze uczeń który otrzymał nagrodę otrzymał ją nie za to,
ze reprezentował szkołę, a reprezentując klub sportowy. Odczytał co stanowi regulamin.
Uznał, ze być może doszło do jakiegoś niedopatrzenia. Uczeń powinien być uhonorowany
sportową nagrodą Wielunia. Odczytał o zasługach ks. Związka oraz to, ze zostanie
uhonorowany przez Gminę Działoszyn. Przypomniał, ze klub radnych był wnioskodawcą
takiej uchwały, żeby ks. Związek został Honorowym Obywatelem Wielunia. Uważał, że
oczywistym powinno być, ze ten tytuł należał się księdzu. Przekazał, że MRS poprosiła, aby
przekazać radnym apel o kulturalne wypowiedzi i zachowanie się podczas sesji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odnośnie stypendiów powiedział, ze dany uczeń jest
nominowany przez środowisko szkolne do takiej nagrody i prosił, aby nie obwiniać o to
burmistrza, ze uczeń otrzymuje taką nagrodę. Dodał, ze można zwiększyć środki na
stypendia. Stypendium wtedy ma prestiż i uznanie, kiedy otrzymują je jednostki wybitne.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że chodzi o to, że uczeń nie reprezentował szkoły, a
otrzymał stypendium. Powinien otrzymać nagrodę sportową.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wskazał, że uczeń rywalizował z uczniami ze szkól. Nie
można mówić, że nie zasługiwał na ta nagrodę.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, ze komisja rozpatrująca wnioski nie
miała informacji, czy jest to rywalizacja szkół, czy klubów. Uznała rangę osiągnięcia.
Radny Wojciech Psuja chodzi o to, że są nagrody sportowe Wielunia. Wspomniał o grupie
„Niedźwiedzi” i nie wnioskują o stypendia, bo wiedzą że są to rozgrywki klubowe.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy są mistrzostwa szkół w karate?
Radny Robert Duda odpowiedział, że w kalendarzu sportowym być może są. Karate było to
współzawodnictwo sportowe i powinno ocenić się sportowca w innym obszarze.
Przypomniał, ze klub radnych składał projekt uchwały o nagrody dla sportowców
reprezentujących nasza gminę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, ze można wprowadzić zapis, że o nagrodę
starają się tylko uczniowie.
Radny Robert Duda czy będzie nowelizacja uchwały ws. przyznania Honorowego
Obywatelstwa Wielunia.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, aby radni na kolejne posiedzenie
komisji wnieśli taki punkt i zajęli się tym tematem. Powiedziała, ze wcześniejszy projekt był
przygotowany przez nią i radcę Majtykę. Dodała, ze obecnie czekają, kiedy radni będą chcieli
się nad tym pochylić.
Przewodnicząca Bożena Żurek złożyła najserdeczniejsze życzenia na nadchodzące święta.
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:
Agnieszka Badera

Przewodnicząca komisji:
Bożena Żurek

