PROTOKÓŁ nr 39/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 26 stycznia 2018 r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku),
pod przewodnictwem Pani Bożeny 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
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Wieluniu za rok 2017.
4. Sprawy różne, korespondencja
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała otwarcia posiedzenia witając serdecznie członków
komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 9 członków,
obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek zaprezentowała porządek obrad. Zapytała, czy ktoś zgłasza
uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Punkt 3
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Wieluniu za rok 2017 (zał. nr 3).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do sprawozdania z
działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wieluniu za rok 2017? Czy
ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Zarządziła głosowanie:
kto jest za przyjęciem sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
sprawozdanie za 2017r.
Punkt 4
Sprawy różne, korespondencja
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Robert Duda zapytał czy w związku z tym że rozpoczęły się ferie i nauczyciele
przebywają na urlopie, uczniowie korzystają z obiektów (lodowiska, basenu) pod opieką
rodziców? Czy samodzielnie mogą korzystać z lodowiska, pływalni? Kto odpowiada za ich
bezpieczeństwo?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała: „tak jak w latach ubiegłych nauczyciele
mogli chodzić z dziećmi i sprawowali opiekę na lodowisku. Natomiast nie byli za to
wynagradzani – na zasadzie dobrej woli. Natomiast są wyznaczone godziny i uczniowie z
każdej szkoły w wyznaczone godziny mogą przyjść z rodzicami pod opieką. Tylko w tej
godzinie która jest dla danej szkoły wyznaczona. To jest mi wiadome, natomiast aby
dokładnie odpowiedzieć na to pytanie powinien wypowiedzieć się Pan Dąbrowski.
Radna Honorata Freus- Grzelak zapytała: ile dni urlopu ma nauczyciel w ciągu roku?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że na to pytanie powinien odpowiedzieć Pan
Dąbrowski i na następnej komisji to pytanie się mu przedłoży.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała: „w związku z tym że wiadomo niektórzy
rodzice pracują i nie są w stanie sprawować opieki, a wiadomo że dziecko jak do szkoły
dotrze i ze szkoły czy jakieś takie spotkania szkół i ze szkół to szkoła idzie grupowo na ten
obiekt sportowy czy nawet wyjściem do muzeum bo nie tylko obiekty sportowe są do
dyspozycji. Ciekawy program przedstawił też Wieluński Dom Kultury, bo organizują
wycieczki i zarówno Biblioteka czy Muzeum. Uważam że jeśli to nie są płatne godziny dla
nauczycieli to powinny być w budżecie zapewnione takie kwoty dla nauczycieli którzy
sprawują dyżury w okresie ferii, bo jest to okres dwutygodniowy, a wiadomo okres
wakacyjny jest dłuższym okresem. Kwota na okres feryjny powinna być zabezpieczona dla
chętnych nauczycieli dyżurujących. Kolejnym pytaniem które zadała Radna było: „aby
protokoły z komisji były udostępnione na BIP, bo od roku 2014 protokoły z komisji nie są
umieszczane”.
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała: kilka lat wcześniej takie umowy były
zawierane. Umowy były zawierane oddzielnie z nauczycielami, którzy chcieli prowadzić
zajęcia w okresie ferii i było to płatne, natomiast jak jest w tej chwili nie potrafi
odpowiedzieć.
Radny Wojciech Psuja zaproponował aby na kolejne posiedzenie zaprosić prezesów klubów
wieluńskich czy też stowarzyszeń które są na terenie Gminy Wieluń, m.in. tych którzy
pobierają pieniądze z programu alkoholowego m.in. Prezesa WKS Siatkarz Wieluń, MKS
Wieluń. Celem dowiedzenia się jakie są ich oczekiwania od Miasta i czy kwota 480 tysięcy

jest wystarczająca na ich potrzeby, a także czy nie popełniliśmy błędu nie zwiększając tej
kwoty tak jak zaproponował Piotr Radowski na jednej z Komisji żeby zwiększyć tą kwotę o
100 tysięcy aby wystarczyła dla wszystkich, aby wszyscy byli zadowoleni.
Radny Grzegorz Kucharski poinformował Panią Honoratę Freus – Grzelak że zgodnie z
obowiązującym prawem w trakcie urlopu nauczyciel nie może, w żaden sposób sprawować
opieki. Nie ma możliwości aby nauczyciel w trakcie ferii zimowych czy w trakcie wakacji
letnich podejmował jakiekolwiek czynności dotyczące opieki nad dziećmi.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: „dlatego były sporządzane oddzielne umowy
na ten okres”
Radna Honorata Freus- Grzelak powiedziała: „dlatego pytam czy była podpisywana
dodatkowa umowa dla nauczycieli. Odnosząc się do wypowiedzi Wojciech Psuji czy była
taka potrzeba. Pan doskonale wie jakie są potrzeby. WKS Siatkarz wnioskował o kwotę
większa niż otrzymał. Wyjaśnienie było złożone przez prezesa WKS Siatkarz przez Pana
Prezesa ale państwo radni zmniejszyli kwotę uważając że taka kwota wystarczy. Z informacji
które posiadam WKS Siatkarz otrzymał 6tys”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała aby na następnej Komisji dokładnie omówić
ta sprawę.
Radna Honorata Freus- Grzelak poprosiła aby zaprotokołować: „kwota na WKS Siatkarz
została zmniejszona”. Zadała również pytanie do Burmistrza „Dlaczego została zmniejszona
kwota m.in. na Siatkarz”?
Radny Piotr Radowski wyraził niezadowolenie z faktu że klub sportowy otrzymał mniejsze
dotacje.
Radna Honorata Freus- Grzelak zgodziła się z radnym, że poprzez sport dzieci odciągane
są od komputerów
Punkt 5
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

