PROTOKÓŁ nr 38/17
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniach 27 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 Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej
w Wieluniu
5. Pani Anna Michniewicz – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
6. Pan Marek Napieraj 7. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
8. Pan Andrzej Dąbrowski - Dyrektor ZOPOW
9. 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 przyjęcia gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok
2018.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2018.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2018-2020.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
7. Sprawy różne, korespondencja
8. 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 przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2018 (zał. nr 3).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek w informacji o wypoczynku dzieci i młodzieży w rodzinach
dysfunkcyjnych, jest kwota 14 tys. zł i w zadaniach MGOPS - ferie i wakacje w gminie
Wieluń jest również 14 tys.- czyli w sumie wydamy 28 tys.?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Michniewicz tak.

Anna

Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za” i 1
głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji
nr 115/38/17 stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2018 (zał. nr 5 ).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:

Radny Grzegorz Kucharski czy środki które są zabezpieczone, będą wystarczające?
Marek Napieraj środki te są nieduże. Niestety nie mamy możliwości pozyskać środków
z innych źródeł. Zaproponował aby w przyszłości zwiększyć środki na walkę z alkoholem
i narkomanią poprzez zmniejszenie wydatków na sport.
Radna Honorata Freus- Grzelak poprzez sport młodzież jest odciągana od używek. Jako
rodzice również jesteśmy odpowiedzialni za dzieci. Powinniśmy rozmawiać z dziećmi co jest
dobre i do czego zmierza branie wszelkich dopalaczy.
Marek Napieraj „zgadzam się z Radną, tylko działanie przez sport jest skuteczne jeśli jest to
kompleksowe. Co z tego jeśli dziecko pójdzie na trening i wraca do domu i w dalszym ciągu
jest domem ... Przy uzależnieniach dochodzi do przemocy.(..) My nie mamy skąd wziąć
pieniędzy bo połowa idzie na sport, a druga na dwa ośrodki. To co robimy to nie można
nazwać że robimy profilaktykę. Powinna ona być dla rodziców, współuzależnionych. 50 tys.
rocznie rozwiązywałoby wiele problemów, gdzie rodzice wychodziliby do dzieci i z nimi
rozmawiali. A jak ma rodzic rozmawiać z dzieckiem gdy nie widzi problemu, gdy uważa że
jest to normalne? Najpierw rodzic który jest współuzależniony musi zobaczyć że jest chory
i dopiero będzie z dzieckiem rozmawiać. Pieniądze na sport można znaleźć z jeszcze innych
działów i ruszyć z całą profilaktyką. Jest teraz około 5 programów które kosztują 15-20
tys.”(..).
Przewodnicząca Bożena Żurek to Pan mówi to mnie przekonuje. Trudno rozmawiać
w rodzinie gdzie rodzice piją i jest przemoc, a najbardziej cierpi wtedy osoba która nie pije,
a w takiej jest rodzinie.
Radny Piotr Radowski poprosił aby zaproponowali jaki ma być podział środków.
Przedstawiacie razem z Burmistrzem projekt uchwały, więc można coś zaproponować, może
nie 50 tys. ale np. 30 tys. jeżeli na sport pójdzie o 30 tys. mniej to nic się nie stanie. Można w
tym roku spróbować te 30 tys. przeznaczyć i zobaczyć jaki będzie odbiór. Jak młodzież
będzie odbierała takie programy lub spotkania, czy je przyjmą, czy będzie nimi
zainteresowana. Tylko aby młodzież i rodzice uczestniczyli w tym z własnej woli, własnego
przekonania, która chce się dowiedzieć jak to funkcjonuje, co można zrobić, jak można leczyć
i gdzie szukać pomocy. Jeżeli byłaby taka propozycja jestem skłonny kwotę np. 30 tys. zł
przesunąć. Pozytywnie odnieść się do takich zmian.
Marek Napieraj dobrze, że radny to mówi, bo nauczeni doświadczeniem z ostatnich lat
to nie było szans żeby ze sportu przesunąć pieniądze.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że złożył już swoją propozycję, jeżeli
Radni mają inne wnioski/ pomysły to niech je również złożą.
Radna Honorata Freus- Grzelak można coś wspólnie zrobić, a nie naruszać budżetu, który
został już ustalony. Jest wiele możliwości tylko trzeba o tym rozmawiać i zorganizować.
Przewodnicząca Bożena Żurek wydaję mi się że spotkania z osobami, które czegoś
doświadczyły i przekazują to dzieciom lub rodzica to wtedy to naprawdę trafia. Jest to
zupełnie coś innego niż lekcje prowadzone w szkole przez wychowawcę. On tylko opowiada,
a jeśli się z takim problemem nie spotkał, to opowiada to, co gdzieś usłyszał. Co innego gdy

opowiada to osoba która to przeżyła, która wyszła z uzależnień. Przychyliłabym się do tego
aby znaleźć pieniądze na ten cel.
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Anna
Michniewicz na dzień dzisiejszy te środki które mamy zostały tak rozdysponowane żeby ten
program był jak najlepszy. Jeżeli Radni wyrażają na to zgodę to zostańmy przy tym co
wspólnie wypracowaliśmy, Burmistrz to zaakceptował i to przedkładamy Państwu. Natomiast
jeśli będą uwagi do przyszłego roku to trzeba zaplanować wcześniej zmiany. Nie można z
dnia na dzień. Został przedstawiony problem i być może Państwo wyrazili by zgodę aby
naruszyć pieniądze które przeznaczone są na sport to będziemy to planować na przyszły rok
jeśli byłaby to niewielka kwota i wydać ją na coś innego ale to trzeba to dokładnie przemyśleć
wspólnie z Radnymi.
Marek Napieraj możemy spotkać się w połowie roku i porozmawiać na temat przyszłego
budżetu i wspólnie spróbować zobaczyć propozycje.
Radny Piotr Radowski Pan jako przewodniczący Komisji ma inne zdanie niż członkowie
Komisji bo tutaj widzi Pan mankamenty i inne potrzeby, dlatego chciałem iść w kierunku
Pana głosu ale skoro inny członek komisji mówi, że jesteście zadowoleni z programu to niech
tak zostanie.
Marek Napieraj to jest Pana rozumienie i ja tego nie neguje. Powiedziałem, że to co widzę
to nie znaczy że jest to realny dokument. To są nasze sugestie które można by było
ewentualnie usunąć w przyszłości. Myślę że możemy się spotkać w połowie przyszłego roku
to możemy naszą propozycję wtedy przedstawić.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr 116/38/17 stanowi zał. Nr
6 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2018-2020(zał. nr 7 ).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała dlaczego w Gminie Wieluń jest ponad 1000
bezrobotnych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: to są ludzie którzy nie chcą pracować.
Radna Honorata Freus- Grzelak bo jest pomoc społeczna z której się cieszą, że otrzymują
pieniądze

Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała co to takiego są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
z zastosowaniem mechanizmu złotówka za złotówkę (tabela 6)?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych jeżeli dochód przekracza wysokość zasiłku.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy są sytuacje w Gminie Wieluń, że dzieci z
rodzin patologicznych są zabierane do rodzin zastępczych?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych jeśli jest przydzielony asystent rodziny lub kurator i mimo tego rodzina sobie nie
radzi to takie dziecko trafia do rodziny zastępczej.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr 117/38/17 stanowi zał. Nr
8 do protokołu.

Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy
Wieluń
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018(zał. nr 9 ).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek czy w rozdziale 6 z możliwością dofinansowania sportu do
190 tys. to tyle będzie czy w miarę potrzeb będą się znajdowały?
Z-ca Dyrektora ZOPOW Kucharczyk Romuald taka kwota jest zapisana w budżecie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr 118/38/17 stanowi zał. Nr
10 do protokołu.

Punkt 7
Sprawy różne, korespondencja
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że w korespondencji były życzenia dla
Radnych od różnych instytucji, szkół i przedszkoli za które serdecznie dziękują.

Punkt 8
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

