PROTOKÓŁ nr 41/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 20 marca 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wieluń na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wieluń na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Wieluniu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się
wizerunkiem herbu Gminy Wieluń.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
i realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2017 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za rok 2017.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w
Gminie Wieluń za 2017r.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego-Gminnego Pomocy Społecznej w
Wieluniu za rok 2017.
11. Przyjęcie sprawozdania za rok 2017 z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2015-2017.
12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Wieluń w roku 2017.
13. Informacja o osiągnięciach placówek kultury za 2017 r., dla których organem
prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń.

14. Informacja dotycząca wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty imprez i
uroczystości w 2017 r.
15. Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz osób
powyżej 65 roku życia pod nazwą ,,Wieluń sprzyja seniorom 65+`` za 2017 rok.
16. Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz
rodzin wielodzietnych pod nazwą ,,Wieluń sprzyja rodzinom 3+`` za 2017 rok.
17. Informacja z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2017.
18. Przyjęcie sprawozdań komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 rok.
19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu.
20. Sprawy różne, korespondencja.
21. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Komisji 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 zaprezentowała porządek obrad. Zapytała, czy ktoś zgłasza
uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
ww. porządek obrad.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wieluń na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym (zał. nr 3).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Grzegorz Kucharski powiedział „ul. Krakowskie Przedmieście oraz ul. Królewska
trafiła nie do tego okręgu, do którego trafić powinna”.
Burmistrz Miasta Paweł Okrasa powiedział ,,podział Gminy na okręgi wyborcze zawsze
budzi pewne pytania, dlaczego dana ulica jest w tym okręgu a nie jest w innym okręgu.
Natomiast są pewne reguły naczelne, które temu przyświecają. Reguły są takie, że musi być
takie, że na jednego radnego w danym okręgu [..]. Jeżeli na przykład ul. Krakowskie
Przedmieście i ul. Królewska z tymi ludźmi, którzy są do jednego okręgu przydzieleni. To
wtedy ten okręg numer jeden musiałby mieć numer dziewięć a nie osiem a ten drugi sześć”.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział ,,ja tego nie zauważyłem, bo w liczbach, które się
później przedstawia to nie uczyniłoby to takiej zmiany”.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała ,,zgodnie i na podstawie przepisów,
które regulują utworzenie okręgów wyborczych oraz uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 roku są zawarte informacje dotyczące podziału na okręgi
wyborcze oraz na obwody głosowania. Jest wyraźnie wskazywane, że podział ten ma być
podziałem stałym i w wyborach ostatnich do samorządu 2014 roku były okręgi
jednomandatowe wiec niejako nie możemy wprost odnosić się do tego podziału, ponieważ
okręgi były mniejsze i było ich 21. Wracamy więc zatem do podziału z roku 2010 z wyborów
samorządowych, gdzie był podział miasta na dwa okręgi wyborcze a teren wiejski to był
trzeci okręg wyborczy. I cały czas kładzie się nacisk w przepisach zarówno w Państwowej
Komisji Wyborczej jak i w przepisach ustawowych, że mają to być stałe. Jeżeli będzie się
chciało dokonać zmian to musza być przesłanki, które wynikają wprost z artykułu 421
Kodeksu Wyborczego. Jeżeli takowe przesłanki nie zachodzą, mają pozostać okręgi w
granicach, które były wcześniej. Po przedstawieniu analizy, podaniu liczby mieszkańców na
ostatni dzień grudnia 2017 roku, biorąc pod uwagę powszednie podziały zostały te dokumenty
wysłane do komisarza wyborczego, który dokonując również sprawdzenia zaopiniował
pozytywnie podział Gminy na okręgi wyborcze i na okręgi głosowania. Przedstawiona jest tak
jak powinna być informacja o liczbie mieszkańców w całej Gminie, w mieście, w sołectwach
norma przedstawicielstwa jest przedstawiona i wyliczona, tak jak państwo mają w
zaokrągleniu. Później liczone są liczby mandatów poszczególnych okręgach wyborczych.
Wszystko to jest wyliczona na podstawie przepisów. Biorąc pod uwagę wczorajsza komisje to
mogę wyciągnąć wnioski, że państwo nie wiedzą, że liczba mieszkańców na przełomie
ostatnich lat zmniejszała się, jeśli chodzi o całą Gminę, miasto i obszar wiejski. Stąd tez
mogły być jakieś pytania, które wczoraj na komisji były zadawane, czemu na przykład obszar
wiejski ma sześć mandatów a kiedyś miał pięć. Warto podkreślić, że kiedyś mamy na myśli
rok 2014, rok kiedy były ostatnie wybory. Na czas obecny, czyli grudzień 2017 rok biorąc
pod uwagę liczbę mieszkańców obszarów wiejskich i terenów miasta po przeliczeniu
wychodzi, że obszar wiejski ma mieć sześć mandatów a obszar miejski 15 z podziałem na
dwa obwody. Okręg numer jeden ma mieć 8 mandatów a okręg numer dwa ma mieć 7
mandatów. Dodam jeszcze, że z przepisów wynika, że kandydat na radnego kandydować
może z okręgu wyborczego, którego nie zamieszkuje ale musi być mieszkańcem Gminy na
ternie której dany okręg został utworzony. Padło pytanie: Mieszkaniec gminy może
kandydować na wsi? Z miasta może na wsi, ze wsi może jednym z okręgów w mieście.
Warunkiem jest ujęcie w stałym rejestrze wyborców, co związane jest z wpisaniem do
rejestru, zameldowaniem na danej rady gminy”.
Radny Robert Duda powiedział „mówimy tutaj o zameldowaniu czy stałym zamieszkaniu”?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała „liczba mieszkańców, która jest
brana pod uwagę, jeśli chodzi o wyliczenie normy przedstawicielstwa, która potem wskazuje
na liczbę mandatów. Na liczbę mieszkańców składa się suma liczb wyborców ujętych w
rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek,
pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały z wyjątkiem osób, co do których
otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców osób w innej gminie”.
Radny Wojciech Psuja powiedział „czyli osoba zamieszkująca Gminę Wieluń, a nie
zameldowana w Gminie Wieluń nie może wziąć udziału w wyborach?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała „może i są tutaj trzy możliwości:
wyborców ujętych w rejestrze bądź na wniosek wyborców”.

Radny Robert Duda dodał „może być również kandydatem na radnego? O tym decyduje
stałe miejsce zamieszkania a niekoniecznie zameldowanie”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała „państwo pytają mnie w tym
momencie o inne rzeczy, które są związane z tym, kto może kandydować na radnego. Więc
kandydat na radnego nie musi zamieszkiwać okręgu, w którym zostanie ogłoszony natomiast
musi stale mieszkać na ternie gminy”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie w sprawie podziału Gminy Wieluń na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 7 głosach „za”, 2 głosach
,,wstrzymujących się”, 0 głosach ,,przeciw”) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w
ww. sprawie
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wieluń na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
(zał. nr 4).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji
oraz zapytała, czy w Szkole Podstawowej numer 2 są dwie komisje? Głos zabrali:
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała „te komisje, o których pani
przewodnicząca mówi były już wcześniej. Faktycznie w Szkole Podstawowej numer 2 były
siedziby dwóch komisji wyborczych. Natomiast trzy siedziby teraz proponujemy by były
w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, komisja numer 3, 12, 13 i 15. Komisja 15 to nasza
nowa propozycja, po rozmowie z panem prezesem oraz informacją od wyborców i rozmową
dyrektorem I LO i akceptacji przez biuro wyborcze proponujemy by ulokować w I Liceum
Ogólnokształcącym przy ul. Nadodrzańskiej trzecią komisję. Są tam warunki, musi być to
oczywiście odpowiednio oznakowane”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wieluń na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 8 głosach „za”, 1 głosie
,,wstrzymującym się”, 0 głosach ,,przeciw”) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
w ww. sprawie.

Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Wieluniu (zał. nr 5).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji oraz
zapytała, czy w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu będą mogli wchodzić
przedstawiciele Katolika? Głos zabrali:
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że wszystkie szkoły
na terenie Gminy Wieluń będą miały swojego przedstawiciela. Dodała „w sumie to będzie 11
szkół, każda z nich będzie miała minimum jednego przedstawiciela, który zbierze najwięcej
głosów w tzw. wyborach a pozostałych dziesięciu będzie wybranych spośród tych, którzy
zebrali największą liczbę głosów”.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał „czy projekt tego statutu był konsultowany z
opiekunami szkół i czy mogłaby pani wskazać punkt, który mówi, że z każdej szkoły będzie
startował przedstawiciel. Chciałbym dowiedzieć się jak będzie to zorganizowane technicznie.
Czy uczniowie z miejscowości Masłowice będą startowali np. w Szkole Podstawowej nr. 4”?
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała „będziemy weryfikować
najpierw liczbę uczniów w klasach 4-8 i na tej podstawie stworzymy okręgi, które będą
równej wielkości. Będziemy łączyć te szkoły i uczniowie będą startować w całym okręgu
a nie tylko w swojej szkole. Podsumowując, będzie tak, że i tak każda szkoła będzie miała
swojego przedstawiciela”.
Radny Grzegorz Kucharski dodał „próbowałem doszukać się tego jak to w sposób
techniczny będzie zorganizowane”.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała „ci kandydaci, którzy
otrzymali największą liczbę głosów w danej szkole”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała gdzie będą odbywać się głosowania?
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że w każdej szkole.
Przewodnicząca Komisji Bożena Żurek zapytała, czy są trzy okręgi wyborcze.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała „szkoły są nierówne.
Musimy podzielić ilość uczniów w klasach 6-8 i podzielić całą Gminę na trzy równe okręgi,
jeśli chodzi o ilość uczniów. Uczniowie ci będą prowadzili kampanię w całym swoim okręgu
nie tylko w swojej szkole”.
Radny Rober Duda dodał „czy myśli pani, że to jest dobre, dlatego, że uczeń z Masłowic
będzie prowadził swoją kampanię wyborczą w Szkole Podstawowej nr 4”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „najprościej byłoby gdyby każda szkoła była
jednym okręgiem wyborczym tylko że szkoły są sobie nierówne. Inna jest liczba uczniów
w Gaszynie i z kolei inna w Szkole nr 2”.

Radny Piotr Radowski powiedział „a czy można zrobić w ten sposób, że szkoła jest
okręgiem w tym, że szkoła w Kurowie byłaby okręgiem jednomandatowym więc obwodem
byłaby szkoła w Kurowie a Szkoła nr 5 jest okręgiem trzymandatowym”.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała „zawsze jest tak, że
uczniowie mogą promować się w swojej własnej szkole i wtedy będą starali się pozyskać jak
największa liczbę głosów. Oni muszą się wykazać aktywnością by zyskać głosy z innych
szkół”.
Radny Wojciech Psuja zapytał „czy ktokolwiek z państwa uczestniczył przy pracach Statutu
Młodzieżowej Rady Miejskiej”?
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała o § 16 punkt 4 „radny ma obowiązek przedłożyć
usprawiedliwienie prezydium rady w razie nieobecność na posiedzeniu rady
w terminie nie dłuższym niż siedmiu dni od daty posiedzenia. Co się stanie, jeśli nie
przedłoży takiego usprawiedliwienia”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał „obecni opiekunowie były konsultantami”.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała „to powstało tak
naprawdę na bazie ich doświadczeń w pracy i to oni byli konsultantami.”
Radny Grzegorz Kucharski powiedział „w paragrafie pierwszym powinien znaleźć się
zapis, że Rada ma charakter konsultacyjny w sprawach ważnych dla Gminy, dlatego, że jeśli
mamy tworzyć taką Radę to powinna mieć ona jakieś realne możliwości. Uprościłbym bądź
doprecyzował rozdział 6 a zwłaszcza § 39. To są dzieci z klasy 6 i jeśli nie będą mieli
precyzyjnych danych, co im wolno, co powinni robić, co mają robić to będą zagubieni w tym
wszystkim i taki statut im nie pomoże. Jeśli jednak będą mieli świadomość, że otrzymają od
pana Burmistrza przed każdą sesją ważne informacje, w których Rada ma podejmować jakieś
decyzje, tak było przynajmniej jeszcze jak ja byłem opiekunem. Odwołać możemy się do
sytuacji z dworcem i tak np. pytaliśmy (jeśli chcemy traktować ich w taki sposób, że
bierzemy ich danie pod uwagę) ich jakie mają propozycje związane z tym miejscem”.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała „tytuł uprościliśmy
maksymalnie jak się dało, zlikwidowaliśmy prace Komisji, ponieważ te komisje nic nie
dawały. Pozostaliśmy tylko przy jednej komisji rewizyjnej i powstały tzw. Zespoły
programowe po to, by rozwiązywać problemy, które dla uczniów są istotne”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „mam uwagę do rozdziału drugiego. Rada
realizuje swoje cele poprzez …. Uważam, że powinni mieć możliwość składania wniosków
do rady o realizację pewnych zadań. Jeżeli chcą zrealizować jakieś cele to muszą mieć na to
jakieś środki. I jeszcze jedna rzecz punkt 20 § 21: sesje rady są otwarte, miejsce
i termin obrad przewodniczący rady podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty. Ale w jaki sposób”?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała „można by ten punkt doprecyzować,
że w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez tablicę ogłoszeń, stronę Rady”.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy komisja powoływana przez pana Burmistrza będzie
działała odpłatnie?

Przewodnicząca Bożena Żurek dodała „pan Burmistrz daje nam to do konsultacji na
posiedzeniu Komisji, kiedy to już jest zaproponowane na sesję Rady, czyli tak naprawdę nie
powinniśmy się w to włączać”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wycofał ww. punkt z konsultacji.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się
wizerunkiem herbu Gminy Wieluń (zał. nr 6).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Głos
zabrali:
Radny Marek Mikuś powiedział, że jeśli o ww. punkt to dodał, iż uważa to za pewną formę
promocji.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział „my jako Rada Miejska mamy możliwość
posługiwania się herbem miasta Wielunia, natomiast mam pytanie, czy my jako radni mamy
prawo do posługiwania się herbem np. na wizytówkach bądź podczas konferencji
prasowych”?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała „znaczek z herbem to są tzw.
suweniry, gdzie jest odzwierciedlenie wierne danego symbolu. Jeśli posługuje się herbem
godnie i go szanuje to może się tym posługiwać, bo jest to herb który jest w statucie i jest
załącznikiem formalnym”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy radny może posługiwać się herbem na swoich
wizytówkach?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała „to pytanie odwołuje się do
odpowiedniej uchwały i w uchwale tej jest napisane, że herb może być używany przez Radę
Miejską w Wieluniu, Burmistrza Wielunia, ale oczywiście jako organu administracji.
Posługiwanie się wizerunkiem herbu przez podmioty wymienione w § 2 punkt 4, 5, 6, i 7
wymaga zgody Rady Miejskiej. Punkty te dotyczą przedsiębiorców prowadzących na terenie
Gminy działalność gospodarczą, stowarzyszeń, partii i innych podmiotów”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się
wizerunkiem herbu Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach „za”) zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały w ww. sprawie
Punkt 7
Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu i realizacji
Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2017 rok (zał. nr 7).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Głos
zabrali:

Radny Marek Mikuś powiedział „sprawy przemocy w rodzinie i alkoholizmu są sprawami
bardzo delikatnymi. Obserwując chociażby prasę, radio, telewizję nie widzę miejsca, gdzie
osoba dotknięta przemocą w rodzinie mogłaby zgłosić się ze swoim problemem. Apeluję
zatem byśmy wyszli z propozycją pomocy dla takich ludzi”.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Sujka poinformowała „w tym roku
jako Gmina zakupiliśmy plakaty, ulotki, które są w tej chwili rozdysponowane do szkół jak
również w tym roku przewidujemy zrobienie takiej kampanii”.
Radny Marek Mikuś powiedział „proponuję by komunikaty w tej sprawie pojawiały się na
przykład w telewizji kablowej albo w Radiu Ziemi Wieluńskiej. Chodzi mi o to by były te
komunikaty jednak widoczne i słyszalne”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dodała „my na stałe wywiesimy to na naszych
tablicach w gablocie ludzie to czytają i jest ona dostępna 24 godziny”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest przyjęciem sprawozdania z
działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu i realizacji Programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 20162020, za 2017 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
ww. sprawozdanie.
Punkt 8
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za rok 2017 (zał. nr 8).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt się
nie zgłosił.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem sprawozdania
z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w
Gminie Wieluń za rok 2017, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
ww. sprawozdanie.
Punkt 9
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń za 2017r. (zał. nr 9).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt się
nie zgłosił.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem sprawozdania
z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń za 2017r., kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
ww. sprawozdanie.
Punkt 10
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego-Gminnego Pomocy Społecznej w Wieluniu
za rok 2017 (zał. nr 10).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt się
nie zgłosił.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem z działalności
Miejskiego-Gminnego Pomocy Społecznej w Wieluniu za rok 2017, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
ww. sprawozdanie.
Punkt 11
Przyjęcie sprawozdania za rok 2017 z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Wieluń na lata 2015-2017 (zał. nr 11).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt się
nie zgłosił.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem sprawozdania
za rok 2017 z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wieluń na lata
2015-2017, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
ww. sprawozdanie.
Punkt 12
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieluń
w roku 2017(zał. nr 12).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji.
Dodała „skąd wynika różnica, dotycząca kolumny 10, że nauczyciel-stażysta … tyle
pieniędzy ile zaplanowano. Skąd wynika to, że jedne kwoty są – 4.000zł nauczyciel-stażysta”.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział „bierze się to stąd, że nauczyciele
pracują w różnych wymiarach godzinach pracy. Należy zaznaczyć, że każdy nauczyciel jest
na innych stopniu awansu zawodowego”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieluń w roku 2017, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
ww. sprawozdanie.
Punkt 13
Informacja o osiągnięciach placówek kultury za 2017 r., dla których organem prowadzącym
lub organizatorem jest Gmina Wieluń (zał. nr 13).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji.
Powiedziała „sprawozdania są bardzo dokładne z podzieleniem na każdy miesiąc,
różnorodność zajęć prowadzonych w muzeach dla dzieci, dla dorosłych. Ta oferta jest bardzo
szeroka”.
Radny Piotr Radowski powiedział „wielkie uznanie dla wszystkich dyrektorów
i pracowników poszczególnych jednostek kultury za wykonana ciężką pracę. Oferta jest tak
bogata, że każdy z mieszkańców Gminy jest zainteresowany i na pewno coś dla siebie
znajdzie. Porównując liczbę z tamtego roku widać, że oferta nie uległa pogorszeniu
a przeciwnie ma większe możliwości.
Przewodnicząca Bożena Żurek podziękowania za prowadzenie tej obszernej działalności
dodając, że jest ona prowadzona dla wszystkich mieszkańców.
Raany Wojciech Psuja zapytał o tzw. babskie wieczory, czy to nadal jest powtarzane i dodał,
że, koszt takiego wydarzenia to około 40.000 tys.
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „nie jest to powtarzane. To było na
początku, kiedy jeszcze nie było kina. Było bardzo duże zapotrzebowanie z różnych stron.
Panie chciały się spotykać. Wobec tego, że teraz mamy kino i więcej możliwości to
zrezygnowaliśmy z tych babskich spotkań”.
Radny Wojciech Psuja zapytał ile wynosił koszt takiej imprezy, ile taka osoba musiała
wpłacić?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „40-50zł. Natomiast tych koncertów nie
było aż tak dużo, więc mogłyśmy sobie na takie coś pozwolić aczkolwiek te koncerty, które
robimy teraz, staram się by do nich już nie dokładać”.
Radny Robert Duda zapytał o zasadność organizacji GRANDPRIX Ogólnopolskiego Tańca
Towarzyskiego, na który wydano 35 tys. zł. Dodał „mam tutaj wykaz wszystkich klubów
a dokładnie 55, które uczestniczyły w tym konkursie i nie ma żadnego klubu z Wielunia
i pytam dlaczego”.
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „z tą ideą wyszła Pani Marzena Biedoń,
która u nas ma już 5 grup tanecznych. Zajęcia zaczęły się dopiero od zeszłego roku.
Występowała grupa niepełnosprawnych, grupa z Wielunia pani Marzeny Biedoń jako
gospodarze poza konkursem. Uważam, że propagowanie takiej dyscypliny jaką jest taniec jest
naprawdę bardzo piękną imprezą, nawet jeśli nie dochowaliśmy się jeszcze swoich
reprezentantów. Warto wspomnieć, że w perspektywie tańca towarzyskiego bardzo dobrze
wypowiadają się ludzie o Wieluniu, uważam, że jest to bardzo ważne i nie zdajemy sobie z
tego sprawy”.

Radny Robert Duda powiedział „zgodzę się z Panią, że są to bardzo piękne i urokliwe
imprezy ale skąd w takim razie wzięło się to 35 tys. zł”?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska odpowiedziała „wzięło się to z tego, że potrzebni byli
sędziowie, nagrody, zaiks, scena, specjalne oświetlenie, specjalna scena, która ma
odpowiednie podłoże do tańca, prowadzący”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „uważam, że powód dla którego nie było
żadnego zespołu z Wielunia jest jasny z racji tego, że nie ma żadnej szkoły tanecznej tutaj.
Przypomnę, że 11 lat temu, kiedy pierwszy raz pojawił się pomysł wieluński dance to również
nie było żadnej szkół tańca. Po tym wydarzeniu powstały dwie szkoły tańca. Jedna przetrwała
do dzisiaj. Instruktorzy bardzo mocno propagują taniec w przedszkolach, czyli coś czego
brakowało w Wieluniu dzięki takiej imprezie nagle się pojawiło. Być może gdyby
kontynuować takie wydarzenia przez kolejne 2-3 lata i gdyby widownia zobaczyła, jaki to jest
rodzaj estetyki to zamiast 8 chętnych byłoby może 80”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „zgadzam się z Burmistrzem i panią Dyrektor,
że jeśli coś pokazujemy i jest to piękne, to będzie to przyciągało dzieci i dorosłych”.
RadnyRobert Duda zapytał, czy opera Straszny Dwór wróci do nas nieodpłatnie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział „wróci ale nie da się nieodpłatnie, bo
pewne koszty trzeba ponieść, chociażby koszty pojazdu. Poza tym ktoś musi tą scenę
rozstawić”.
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „ryzyko takiego przedsięwzięcia było
podjęte ostatni raz, ponieważ pogoda jest kapryśna w Polsce i zawsze kino będzie
w dyspozycji w razie gdy będziemy robić takiego typu imprezy”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zadała pytanie dotyczące wynajęcia sali w kinie Syrena, czy
to zawsze musi być taka sama kwota dla każdego podmiotu, czy ona może być rożna, np.
szkoła chce wynająć na Jasełka”?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „szkoły mają zawsze taką komisję, należą
do niej pracownicy i wszystkie podania od szkół są zawsze rozpatrywane. Należy zaznaczyć,
że do południa jest o wiele taniej”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „czyli jest możliwość taniej niż to 1000 zł za
godzinę, natomiast jeżeli to jest jakaś charytatywna impreza, jakaś o dużym znaczeniu to jest
szansa na obniżenie tych kosztów. Trzeba po prostu przyjść do nas i rozmawiać. Zależy też,
co to jest, bo jeśli ktoś zarabia na tym pieniądze, albo reklamuje coś to na pewno nie robimy
tutaj żadnych zniżek”.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział „musimy jednak wziąć pod uwagę, że teraz dzieci
nawet nie stać na te 12zł i mieliśmy ogromny problem jeśli mieliśmy z klasy wytypować po
dwie osoby, którym wejście należałoby się za darmo i takiej zgody od was nie dostaliśmy”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „cały czas, jak moje dzieci wyjeżdżały do
kina do Łodzi czy do Częstochowy i nie płacili 12 zł za godzinę tylko o wiele więcej”.

Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „ja nie mogę rozdawać biletów, z tego
samego powodu o którym ciągle mówię a mianowicie, że Urząd Skarbowy nie pozwala
rozdać ani jednego biletu”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „tutaj nie chodzi o rozdawanie biletów. Jeśli np.
idzie 300 dzieci, to piszemy że było 280 a dla tych kilkoro biedniejszych dzieci jest za darmo.
W starym kinie zawsze tak było”.
Pan Piotr Radowski zapytał czy można ustalić symboliczną opłatę?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „nie ma takiej możliwości, ponieważ
dystrybutor od każdej emisji filmów wymaga stałej kwoty od każdego człowieka, który jest w
kinie. Zatem nikt tutaj nie będzie robił żadnej prowizorki. Każdy bilet przechodzi przez kasę
fiskalną i my się musimy ze wszystkiego rozliczyć nikt nie będzie ryzykował, bo średnio od
jednego biletu … wynosi około 10zł”.
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „Urząd Skarbowy nie pozwala nam na nic
za darmo, wic ja nie mogę z państwem się umówić, że 10 uczniów wejdzie za darmo, bo będę
miała złamanie dyscypliny finansowej ponieważ przy budowie dostaliśmy zwolnienie z VAT
2 mln zł i teraz ponosimy tego konsekwencje. Ja jak najbardziej rozdawałabym te bilety np.
na nagrody jeśli bym mogła lecz rzeczywistość jest taka, że nie mogę. Muszę jeszcze
poruszyć jedną kwestię a mianowicie na realne koszty, jakie ponieśliśmy to 35 tys. zł jakie
wydaliśmy na taniec natomiast zyski z akredytacji, którzy tancerze wnieśli to były 24 tys. zł”.
Pan Wojciech Psuja zapytał o 24 tys. zł, na co one zostały przeznaczone?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „wydaliśmy na to 11 tys. zł”.
Radny Wojciech Psuja powiedział „ale te 24 tys. zł, które zostały, to na co one zostały
przeznaczone?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska dodała „wydaliśmy na to 11 tys. zł, wydaliśmy 35 tys. zł
i 24 tys. zł zdobyliśmy”.
Radny Wojciech Psuja powiedział „tak, ale jak ściągaliśmy pewną pozycję z budżetu Gminy
Wieluń to tam była kwota 35 tys. zł. Jeżeli zatem potrzebne było tak naprawdę 11 tys. zł to
dlaczego ta kwota była zawyżona o 24 tys. zł”.
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „nie była zawyżona tylko to jest tak, że
w księgowości muszą dodać cały koszt a w rubrykach dodać …”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „czyli jeśli 11 tys. zł to będzie pani realny koszt
to my to chcemy …”.
Radny Grzegorz Kucharski dodał „11 tys. zł wyda Gmina, a zewnętrznie wydamy
20 tys. zł”.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała o koszty City Plaża i dodała, że koszty wzrosły do
21 tys. zł a były mniejsze.

Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „jest tak, ponieważ wprowadziliśmy więcej
atrakcji i plaża cieszy się dużą popularnością. To jest 15 dni atrakcji: konkurs, koncert
i warsztaty. Chcieliśmy to miejsce uatrakcyjnić, więc zaprosiliśmy grupę kreatywną a to nas
wyniosło około 5 tys. zł. Chcieliśmy sprawić, by mieszkańcy po prostu przychodzili”.
Radna Honorata Freus-Grzelak dodała „pani nam nie wykazała, że koszt … będzie
kosztem 11 tys. zł. tylko koszt zorganizowania tej imprezy to będzie 35 tys. zł. Zatem niech
pani nam to pokaże przy rozliczeniu, bo my będziemy świadomi. Pani chce pozyskać jak
najwięcej sponsorów, aby te koszty Gminy zmniejszyć”.
Radny Robert Duda powiedział „organizacja Dni Kupały kosztowała 17,5 tys. zł natomiast
Dnia Dziecka 313 zł. Nie ma tu błędu”?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „nie, tutaj był spektakl plenerowy
z zagranicy”.
Radny Grzegorz Kucharski dodał „chciałbym tutaj panią pochwalić za ilość atrakcji oraz
inicjatyw, które pani organizuje w Wieluńskim Domu Kultury. Jest natomiast jedna rzecz,
która nie przypadła mi do gustu mianowicie nazwa Noc Kupały. Pan Burmistrz tłumaczył się,
że tak to nazwaliśmy, ale to tak naprawdę Noc Świętojańska, więc nazwijmy ją na plakatach
Noc Świętego Jana. Uważam, że Gmina nie powinna promować takich spraw jak np.
chodzenie do wróżki. Jeśli ktoś chce to powinien zrobić to prywatnie”.
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „to nie było spotkanie wróżek, nie
przesadzajmy. To były Andrzejki z wróżką i na tym to polegało, że ludzie losowali sobie
karteczki w czasie zabawy. Jest to ludowy zwyczaj, staropolski i to była zabawa. Natomiast
też to wycofałam. Brzmi to wszystko paradoksalnie, chciałam powiedzieć, że interesują mnie
nasze zwyczaje i nasza polskość. Na pewno szanuję wszelkie wartości religijne zarówno
chrześcijańskie jak i innych osób o innym wyznaniu. Na pewnie nie propaguję żadnego
okultyzmu ani magii. Teraz dla świętego spokoju oczywiście nie dam już takiej nazwy, bo
robimy burzę w szklane wody. Podobnie ze świętem Kupały. Jeżeli przeczytamy sobie
o Kupale to dowiemy się, że to od niego zaczęło się święto miłości czy Noc Świętojańska.
Często wynika to z nieświadomości, że nasza kultura chrześcijańska wynika z naszej ludowej
polskiej tradycji”.
Punkt 14
Informacja dotycząca wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty imprez i uroczystości w
2017 r. (zał. nr 14).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Głos
zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała o koszt aplikacji, która udostępnia mieszkańcom
informację oraz czy my musieliśmy zakładać tą aplikację, czy to było tylko i wyłącznie z
naszej inicjatywy?
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała „dotarły do nas
informacje, że mieszkańcy nie mają wyczerpującego dostępu do informacji. Na słupach było
za mało, więc chcieliśmy rozszerzyć możliwość pozyskania informacji, co się dzieje
w Gminie. Stąd właśnie pomysł innowacyjny, bo chyba każdy z nasz ma już telefon

komórkowy. Tylko teraz sprawdzamy, czy jest rzeczywista chęć pozyskania tej informacji. Ta
aplikacje ma 1500 osób”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dodała, że zbiegło się to z huraganami i że jest to
również kwestia ostrzegania mieszkańców.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział „czy naprawdę nie możemy znaleźć jakiejkolwiek
możliwości centrum seniora przy ul. Królewskiej? Wiem, że seniorzy walczą o to od miesięcy
a nawet od lat. Ten budynek kiedyś przez Burmistrza zostały wytypowany by zarabiał
ogromne pieniądze. Rada Miejska przyjęła tą wizję i uchwaliła odpowiednią uchwałę,
mówiącą o tym, że budynek będzie wydzierżawiony a Burmistrz obiecywał, że będzie z tego
zysk. Dziś tego zysku nie widać po latach. Lokal wykorzystany byłby w 200 procentach
gdyby zajęli go seniorzy. Będę ciągle o to upraszał”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „może Pan o to upraszać każdego dnia
natomiast my mówiliśmy to na komisji powszedniej na której się spotkaliśmy, że dopóki nie
przeniesie się szkoła muzyczna z centrum miasta do swojego nowego budynku, który jest już
tworzony to żadnej takiej rzeczy dla seniorów nie możemy zrobić. Zapewniam Pana, że
chętnych na wydzierżawienie tego budynku przy ul. Królewskiej jest bardzo dużo ale
w związku z tym, że 1200 osób zapisało się na różnego rodzaju zajęcia do Ogólnopolskiego
Domu Kultury to tam ciągle odbywają się jakieś zajęcia i choćby Pan o tym mówił trzy razy
dziennie to sytuacja się nie zmieni właśnie z podanych powyżej przeze mnie powodów”.
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska powiedziała „Centrum seniora to nie tylko chodzi
o miejsce ale też o zagospodarowanie czasu a my gospodarujemy tym czasem i mnóstwo
zajęć odbywa się na ul. Królewskiej”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dodała „Uniwersytet Trzeciego Wieku jak i
Biblioteka mają programy. Pan Radowski mówił ile się dzieje imprez i chwalił jednostki”.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział „przykre jest to, że Burmistrz obiecywał to już dużo
wcześniej i były takie zapowiedzi w momencie, kiedy oddawaliśmy do użytku kino, że to
tutaj Wieluński Dom Kultury ma znaleźć swoje miejsce oraz miało znaleźć się miejsce dla
seniorów”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział „pan zachowuje się w sposób bardzo
cyniczny, ponieważ wie pan doskonale o tym, że nie można wprowadzić do wieluńskiego
kina działalności, która nie jest opodatkowana i chyba tej informacji do siebie pan nie
dopuszcza”.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała „mnie wydaje się, że seniorom nie chodzi głównie
o sam lokal tylko o to by w tym lokalu były po prostu zajęcia”.
Przedstawiciel Rady Seniorów powiedział „oczekujemy od dawna aby powstał dzienny dom
pobytu seniora. Mamy na uwadze, że jest to związane z kosztami ale przede wszystkim
lokalizacja. My rozumiemy, że teraz jest to niemożliwe, ale pytanie jest jedno: czy jest
w ogóle szansa na takie coś”?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał „każdy program, który jest musi mieć lokum. My
wiemy, że zwolni nam się za chwilę kilka pomieszczeń przy ul. Królewskiej i my musimy
mieć … jak to zagospodarować”.
Przedstawiciel Rady Seniorów powiedział „czy może nam pan chociaż obiecać czy coś
takiego będzie”.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział „lokal ten spełnia wymogi, jest dla osób
niepełnosprawnych i po to był szykowany i miał istnieć jako centrum międzypokoleniowe”.
Przedstawiciel Rady Seniorów dodał „na każdym naszym zebraniu osiedla jest o tym mowa,
ludzie pytają czy coś w tym kierunku się robi, ja się tłumaczę”.
Dyrektor WDK Elzbieta Kalińska odpowiedziała „sami wiecie, że kulturą możemy
sponsorować ale z rozrywką powinnyśmy wychodzić na zero i ja tak się staram robić. Koszty
dodatkowe oprócz artysty to są: kolacje, obiady w czasie prób, hotel, sprowadzenie
instrumentu. To jest ponad 2-3 tys. zł zysku na takich koncertach. A bilety się rozchodzą,
więc to oznacza, że jest zainteresowanie. W zeszły piątek ogłosiłam, że robimy jeszcze jeden
spektakl ,,Pozory Mylą” i chcę powiedzieć, że komplet biletów natychmiast się sprzedał”.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział „na ostatniej sesji nie mówiłem o biletach
a mianowicie wspominałem o tym, że w planie imprez kulturalnych są tylko cztery zapisane
na rok 2018 w kinie. Nawiązywałem do tego, że skoro mamy tak piękne kino nie jesteśmy
w stanie korzystać z tego kina”.
Punkt 15
Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz osób
powyżej 65 roku życia pod nazwą ,,Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2017 rok (zał. nr 15).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt się
nie zgłosił.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w takim razie uznaje, że informacja
dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz osób powyżej 65
roku życia pod nazwą ,,Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2017 rok została przyjęta.
Punkt 16
Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwą ,,Wieluń sprzyja rodzinom 3+`` za 2017 rok (zał. nr 16).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt się
nie zgłosił.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w takim razie uznaje, że informacja
dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych pod nazwą ,,Wieluń sprzyja rodzinom 3+`` za 2017 rok została przyjęta.

Punkt 17
Informacja z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2017 (zał. nr 17).
Radny Robert Duda powiedział „czy bierze Pan pod uwagę w przyszłości zadaszenie
lodowiska? Wiem, że to naturalnie wiąże się z kosztami, ale bilansowo taka inwestycja
bardzo by się opłacała jak na przykład w Wieruszowie”.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała: zapytała „czy bierze pan pod uwagę
obniżenie ceny biletów dla szkół na basen”?
Pan Wojciech Psuja zapytał informację, jaki byłby koszt utrzymania lodowiska za rok 2017?
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała „w jakich godzinach i w które dni jest czynne nowe
boisko ze sztuczną nawierzchnią? Czy turniej Giganci Siatkówki to jest turniej charytatywny
czy turniej dochodowy dla siatkówki”?
Radny Marek Mikuś powiedział: Dlaczego Pan Mariusz Grabczak, który ma ogromne
doświadczenie nie prowadzi turnieju Giganci Siatkówki?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski powiedział „na początku warto zaznaczyć, że
lodowisko w miejscowości Wieruszów jest mniejsze niż w Wieluniu. Jest mniejsze o 1/3
lodowiska wieluńskiego. Zadaszenie lodowiska w Wieruszowie kosztuje 200 000 zł natomiast
zadaszenie w Wieluniu to 250 000 netto. Co roku obłożenie jest najlepsze w czasie ferii oraz
gdy mamy przerwę świąteczną. Z przykrością jednak obserwujemy, że gdy zaczynam się rok
szkolny to tak frekwencja znacząco maleje. Wpływy w ciągu ostatnich dni były bardzo
znikome, bo albo nie przychodził nikt bądź była jedna osoba. Padła propozycja do Pana
Burmistrza, by zamknąć lodowisko”.
Radny Robert Duda powiedział „a posiada pan wiedzę jak wygląda sytuacja w Wieruszowie
z frekwencją”?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział, że nie posiada.
Radny Franciszek Dydyna zapytał „jak długo takie zadaszenie będzie działać przy
wyższych temperaturach”?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział „ma pan wtedy wszystko zamknięte, nie
działa deszcz, temperatura, wiatr, słońce”.
Radny Franciszek Dydyna odpowiedział „chodzi mi o to czy dach na lodowisku
w Wieruszowie dynamicznie zwiększył obroty”?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział „w Wieruszowie ten dach był od
początku, więc ciężko to teraz porównać, bo oni to kupili całościowo. Teraz chciałbym
odpowiedzieć na pytanie dotyczących cen dla szkół. Kolejny raz chciałbym zaznaczyć, że
ceny na naszym basenie są jedne z najniższych w Polsce. I teraz kwestia jest taka, by koszty
były jeszcze niższe to Państwo dokładanie albo pieniądze do szkół albo do WOSiR-u. Na
koniec marca my składamy bilans do Pana Burmistrza, do Urzędu Skarbowego. W bilansie za
ubiegły rok mam wszystkie informacje finansowe. Natomiast boisko sztuczne funkcjonuje

jeśli jest zapotrzebowanie z klubu sportowego. Każdy chce grać, więc zgodnie z
harmonogramem zamykamy o 22”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „tam jest kwestia dotycząca mieszkańców,
którzy przylegają do tego boiska i teraz pytanie, co zrobić by zapewnić im komfort
mieszkania”.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski dodał „mamy również boisko ,,Orlik”, który jest
w środku osiedla i jest on co dzień czynny do godziny 21 przez wiele lat. Chciałem jeszcze
dodać, że my jako WOSiR ustawiamy trybuny na Giganci Siatkówki w gratisie, ponieważ
miasto jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast turniej ten stworzył Pan Rozdolski
i jest on głównym organizatorem.
Pani Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: Czy prawda jest, że sala gimnastyczna
przy ul. POW 14 jest wykorzystywana przez szkoły nr 4 i Gimnazjum nr 2, ponieważ było
mówione, że ta sala stoi pusta a odpłatność to 22zł za godzinę.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski powiedział „w 2016 roku w okresie 4 miesięcy
Gimnazjum nr 2 skorzystało za 350 zł, czyli to były 24 godziny a Szkoła Podstawowa nr 4
1380 zł czyli 88 godzin. Natomiast w roku 2017 Gimnazjum nr 2 nie korzystało z tej Sali
gimnastycznej natomiast jako Szkoła Podstawowa nr 2 to 456 godzin natomiast Szkoła
Podstawowa numer 4 korzystała 8 godzin”.
Radny Wojciech Psuja powiedział „czy nie byłoby zasadne aby zwolnić z opłaty Szkołę
Podstawową numer 4 jak i Szkołę Podstawowa numer 2 i udostępnić tą sale gimnastyczną.
Jeżeli ta sala jest nieużytkowana to dzieci miałyby na pewno większy komfort ćwiczenia”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, czy to jest powód tylko finansowy?
Radny Wojciech Psuja powiedział, że oczywiście.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski dodał „Szkołę Podstawowa nr 2 było stać na to
wynajęcie Sali”.
Radny Wojciech Psuja powiedział „tylko to wynikało stąd, że Szkoła Podstawowa nr 4,
która mieściła się przy ul. Piłsudskiego nie posiadała w ogóle sali gimnastycznej
i dysponowała 16 godzinami w trakcie tygodnia. Wynika z tego, że cztery oddziały mogą raz
w tygodniu popracować. Natomiast teraz w Szkole Podstawowej nr 4 są dwie sale: jedna w
czwórce a druga jest przeniesiona do jedynki. Więc tutaj się problem rozwiązał”.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała „moim zdaniem powinno złożyć się oficjalny
wniosek o zwolnienie szkół z opłat sali gimnastycznej w ramach godzin lekcyjnych. Czy jest
Panie Burmistrzu taka możliwość”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „jest taka możliwość i jest to załatwione”.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała „mam pytanie dotyczące zmniejszenia
wejściówki na basen dla dzieci ze szkół chociaż o tą symboliczną złotówkę”.

Kierownik WOSiR Jacek Raszewski powiedział „jeżeli nie będziemy mieć wpływów ze
szkół, to nam będzie trzeba dołożyć”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „poczekajmy do końca tego roku szkolnego.
Od czerwca strefa płatnego parkowania przechodzi pod WOSiR i wtedy z tych dochodów
chcemy zmniejszyć dofinansowanie Gminy na przykład na takie dopołudniowe wejściówki
dla szkół tańsze chociażby o złotówkę ale musimy mieć 40 tysięcy zł ze strefy płatnego
parkowania. Podsumowując, proponuje by poczekać jeszcze do końca tego roku szkolnego
byśmy mogli wiedzieć na jakim poziomie są te dochody i jak możemy je zaaranżować i
uwzględnimy to w planie budżetowym Gminy Wieluń na rok 2017. Chcielibyśmy również by
zmniejszyć klubom sportowym opłaty za obiekty, z których korzystają”.
Punkt 18
Przyjęcie sprawozdań komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 rok (zał. nr 18).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt się
nie zgłosił.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w takim razie uznaje, iż sprawozdania
komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 rok zostały przyjęte.
Punkt 19
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu (zał. nr 19).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Głos
zabrali:
Przewodniczący MRS Czesław Chudy powiedział „chciałam powiedzieć, że wbrew
pozorom co się słyszy to dzieje się u nas bardzo dużo i prężnie działamy. Złożonych jest
mnóstwo wniosków do Burmistrza. Bardzo miło nam jest, że w naszych posiedzeniach, które
odbywają się co dwa miesiące uczestniczy pan Burmistrz oraz pani Sekretarz”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał „w każdych uroczystościach i obchodach jest
delegacja MRS i jest nam z tego powodu bardzo miło”.
Przewodniczący MRS Czesław Chudy powiedział „bardzo doceniamy to, że o takich
naszych działaniach się pamięta”.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała „czy wiadomo, gdzie w tym roku będzie ,,Dzień
Seniora”?
Przewodniczący MRS Czesław Chudy odpowiedział „jeszcze nie natomiast były różne
wzmianki że na poprzednim takim wydarzeniu zawiodło nas nagłośnienie, ponieważ osoby
siedzące z tyłu nie słyszały totalnie, co dzieje się z przodu, dlatego teraz organizując tą
imprezę na pewno weźmiemy to pod nasza uwagę”.
Więcej uwag nie stwierdzono.

Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że w takim razie uznaje, iż sprawozdanie z
działalności Miejskiej Rady Seniorów zostało przyjęte.
Punkt 20
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji. Nikt się
nie zgłosił.
Punkt 21
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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