PROTOKÓŁ nr 42/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 20 marca 2018 r. w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
pl. Kazimierza Wielkiego 1 (ratusz, I piętro ),
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. Opracowanie projektu programu rozwoju bazy sportowej w Gminie Wieluń na lata
2018-2022.
4. Sprawy różne.
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
Opracowanie projektu programu rozwoju bazy sportowej w Gminie Wieluń na lata
2018-2022.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „w projekcie przeczytaliśmy, że Rada Gminy
Wieluń złożyła wniosek do 15 lutego odnośnie dotyczącego ,,Strefa Aktywności Osa”. Jest do
parku Żwirki i Wigury i Kałuży. Ostatnio na sesji Budżetowej wnosiliśmy środki by zrobić

dużą bazę aktywności dla dzieci i dorosłych w parku imiennie Kałuży. Czy moglibyśmy się
dowiedzieć Panie Burmistrzu co zostało podjęte w sprawie tej strefy małej aktywności”.
Naczelnik WydziałuGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział „zgodnie z możliwościami jakie dawał program złożyliśmy dwa wnioski. Jeden
dotyczy terenu między skateparkiem a boiskiem ze sztuczną nawierzchnią. Drugi natomiast
tam, gdzie jest wymiana urządzeń na placu zabaw w parku na ten drugi teren. Zobaczymy
zatem jaka będzie przychylność przy rozstrzyganiu tych wniosków”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „z tego co czytałam w tym programie, to można
było wybrać tą mała wersję na 50 tys. zł bądź większa wersję rozszerzona na 100 tys. zł”.
Naczelnik WydziałuGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział „tam możliwości było bardzo wiele, w każdym bądź razie wersja w parku Żwirki i
Wigury jest stabilniejsza”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała wspomnę, że wnioskowaliśmy aby w parku im.
Kałuży zrobić siłownie z prawdziwego zdarzenia i obok zrobić plac zabaw dla młodzieży,
ponieważ w wersję większą wchodzi właśnie ta siłownia oraz plac zabaw”?
Naczelnik WydziałuGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział „na siłownię mamy przeznaczone w budżecie środki natomiast jeśli otrzymamy
dotacje to będzie zrobiony plac aktywności”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „rozumiem ale ten rozszerzony plan to będzie
plac zabaw i siłownia czyli plac zabaw będzie obok tej siłowni w parku im. Kałuży”.
Naczelnik WydziałuGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział „nie, tam chodziło o plac rekreacyjny”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „drugi projekt do 31 marca, który trzeba złożyć
dotyczy programu o dofinansowanie sal gimnastycznych, hal sportowych czy boisk czy
chociażby bieżni lekkoatletycznych. I teraz nasuwa się pytanie czy Gmina Wieluń będzie
składała taki wniosek”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „wysłaliśmy taki wniosek przeznaczony na
salę w dwójce”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „nie dało się tego przełożyć na salę w Szkole
Podstawowej nr 5”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „nie dało się, bo z racji tego, że dwójka ma
oddziały sportowe ma tych zajęć wf-u dużo więcej i tutaj nie chodzi o sympatie bądź
antypatię związana z dyrektorem danej szkoły i to był jedyny powód takiej decyzji”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „za mną przemawia jednak szkoła podstawowa
nr 5 z racji tego, że tam nie ma żadnej zali gimnastycznej natomiast dzieci z dwójki mogą
korzystać z hali na ul. POW”.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „ja to rozumiem natomiast my kierowaliśmy
się głównie jednym motywem związanym z klasami sportowymi i to był główny motyw”.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że Szkoła Podstawowa nr 5 nie ma … Cieszę
się, że został złożony ten projekt ale czy nie dało się zrobić tak by wybudować te dwie hale?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „nie udało się. To, że jest potrzeba sala
gimnastyczna w szkole nr 5 to wszyscy wiemy, bo przecież nie wydawalibyśmy tyle
pieniędzy na dokumentację ale w tym roku postanowiliśmy wydać te pieniądze na sale w
dwójce natomiast nie jest powiedziane, że następny burmistrz nie złoży wniosku na sale
w szkole nr 5”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała jaki jest koszt obecny takiej hali?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „to zobaczymy po przetargu, bo przecież
w tej chwili nikt tego nie wie. Przetarg jest elementem ostatecznym. Teraz niestety jest tak, że
cena przetargu jest rozstrzygana po cenach wyższych niż kosztorysy”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: Czyli jaki jest kosztorys na ta hale?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie pamięta dokładnie w tej chwili.
Radny Leś Kazimierz powiedział „kosztorys tej hali to około 10 mln zł”.
Radny Robert Duda powiedział „ja już wspominałem na poprzedniej komisji, że należy
złożyć szereg innych dokumentów. Między innymi dokumenty potwierdzające
zabezpieczenie środków własnych na realizację tego zadania. Czy mamy te środki”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „jest oświadczenie Gminy, że Gmina
zabezpieczy te środki i nie musi być podjęta uchwała w tej sprawie”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „czy przy sali w Szkole Podstawowej nr 5 to też
jest wielka hala czy zostajemy przy tym projekcie gdzie jest to projekt w bazie rozwoju czy
też przemyślimy to wszystko i złożymy wniosek o salę gimnastyczna w kwocie np. 5 mln zł
tak, jak robi to starostwo”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „nie ma żadnej dokumentacji w tej chwili
jeszcze. U mnie tez była firma, która za 5-6 mln zł to one były z roku 2015-2016 robione.
Także w tej chwili za takie pieniądze takiej hali to się nie wybuduje. Dwa lata temu
rzeczywiście były to takie koszty natomiast na czas obecny kwota podniosła się do 8 a nawet
9 mln zł. Zwróćmy uwagę, że cena pracy poszła w górę”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „podsumowując nie wykluczone jest, że ceny te
będą większe ale po to się zebraliśmy by zdecydować czy zostajemy w tym programie bazy
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 czy skłaniamy się do mniejszej sali bez tego
wielkiego zaplecza, siłowni, wielkich parkingów”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał „zamysł mój był taki, że rozkładamy budowy tych
sal na okres np. 3 lat. W sensie, że w tym roku składamy wniosek na budowę jednej sali
i budujemy ja dwa lata i w następnym roku składamy kolejny wniosek i budujemy kolejną

salę i budujemy ja dwa bądź trzy lata. Należy zaznaczyć, że mamy budować obiekty, które
będą miały służyć przez następne 30 lat w sposób niezakłócony a nie, że będzie sytuacja
gdzie wybudujemy halę za 5 mln zł i za parę lat ona będzie do poprawki”.
Radny Robert Duda powiedział „z wyliczeń wynika, że otrzymujemy dofinansowanie z
programu 2,0 mln zł choć to jest konkurs więc nie mamy nawet tego zagwarantowane.
Wynika z tego, że w budżecie na 2019 rok już musimy zaplanować 4 mln zł i tak samo na
2020r. Teraz nasuwa się pytanie czy będzie to z dochodów własnych czy kredyt”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „w tym roku nie będziemy zbyt dużo
wydatków z tym związanych. Największa inwestycja będzie w przyszłym roku i zobaczymy
jak nam się ułoży budżet aczkolwiek wydaje mi się, że część będziemy musieli skorzystać
z kredytu”.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała „może też mamy szansę, że sprzedamy tereny
Cukrowni i wtedy automatycznie zmniejsza nam się kredyt na salę”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „chciałam dodać, że w obecnej sytuacji, gdzie
mamy szkoły 8 klasowe i w rozwoju bazy sportowej nic o tych szkołach się nie mówi.
Jedynie sale ma szkoła podstawowa ma szkoła podstawowa w rudzie natomiast pozostałe
mają wydzielone małe salki gimnastyczne. Wydaję mi się, że w tym programie rozwoju bazy
sportowej powinniśmy to uwzględnić”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „my wszystkich problemów Gminy nie ciągu
najbliższych pięciu lat nie rozwiążemy i tutaj nie ma można sobie takich ambicji robić,
ponieważ jest to niemożliwe. Baza sportowa w naszych szkołach wiejskich oprócz w szkole
w Bieniądzicach i Sieńcu jest przyzwoita. Oczywiście jest problem, gdzie zimą dzieci mają
ćwiczyć w tych szkołach wiejskich, bo są te sale bardzo małe. Natomiast na pewno nie
pójdziemy w kierunku budowy w ciągu tych pięciu lat tych sal gimnastycznych, bo jest to po
prostu irracjonalne. Tajemnicą nie jest to, że sołtys z Masłowic naciska na to by budować tam
salę gimnastyczną. My natomiast musimy podejść do tego w sposób racjonalny. Najpierw
musza być to obiekty, gdzie w szkole jest kilkaset uczniów, począwszy od klas zerowych
i ósmych, bo są to klasy najliczniejsze i musza mieć oni na sali właściwa ilość. Natomiast na
wsiach jak już będziemy cały sztandar szkół w mieście zrobione dobrze. Hipotetycznie
w ciągu pięciu lat w tym kierunku na pewni się nie wydarzy, bo nie będzie nas na to stać
i boiska, które zrobimy w Bieniądzicach i w Sieńcu to jest wszystko co możemy na czas
obecny zaoferować Gminie”.
Radny Wojciech Psuja powiedział „będziemy siedzieć kolejną godzinę na Komisji Oświaty,
gdzie będziemy dalej debatować nad tym samym. Według mnie od począdku od 4 lat jak
jesteśmy w tej Radzie idzie to nie w tej kolejności co trzeba. Na końcu kadencji daje nam Pan
plan rozwoju bazy sportowej, który jest nieosiągalny na najbliższe 4 lata. Dla mnie kwoty,
które są tam wskazane w kwocie 11 czy 12 mln zł są kolokwialnie duże. Dlaczego nikt nie
spojrzał na to choć trochę ekonomiczniej, czy nie można zbudować czegoś chociaż jako
powiat za 6 mln zł? Druga rzecz to taka, że zainwestowaliśmy w boisko w Masłowicach dla
LZS-u, kilometr dalej inwestujemy w wojsko Starzenice LZS kolejny, Panie Burmistrzu mu
nie mamy boisk przy szkołach, sal gimnastycznych zaraz będzie brakowało boiska przy
dwójce, bo zrobimy hale. My patrzmy realnie na to wszystko a nie, że my chcemy
wybudować budynek za 12 mln zł. My patrzmy na, co nas stać, bo ja jestem jak najbardziej za
podniesieniem ręki za budową dwóch hal sportowych przy jednej i drugiej szkole ale niech to

będą hale, które będą spełniały warunki dla młodzieży tak jak właśnie prezentuje to powiat,
że to ma służyć młodzieży. Mają być trzysektorowe, pełnowymiarowe boisko i nic więcej
nam nie potrzeba. Następna rzecz to infrastruktura przy szkołach wiejskich, te dzieci nie
mają, gdzie grać. W Bieniądzicach jest tak mała sala, że jeżeli tam wejdą dzieci z ósmej
klasy, to czekać aż dojdzie do tragedii, bo ktoś uderzy w ścianę. Nie mamy nic. I nagle
budzimy się i chcemy przedstawić piękną książeczkę program rozwoju bazy sportowej Gminy
Wieluń”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „to co w tej chwili Pan powiedział to się
ociera o absurd, bo jest Pan trzy lata radnym i wie Pan doskonale o tym, że po to aby
przygotować w ogóle dokumentacje na budowę sal gimnastycznych co trzeba zrobić? Otóż
Proszę Państwa ja w roku 2015, kiedy byłem na spotkaniu ministra Sportu i kiedy
składaliśmy wniosek na budowę boiska sztucznego przy ul. Wojska Polskiego on zapytał:
,,Masz jeszcze jakieś potrzeby inwestycyjne w Gminie?” Odpowiedziałam: ,, tak” bo jeszcze
musimy wybudować salę gimnastyczną. I wtedy przyjeżdżam pełny euforii do Gminy i
sprawdzam dokumenty a tu okazuje się, że przy obecnym stanie gospodarki przestrzennej
żadna szkoła podstawowa na terenie miasta nie mogła być rozbudowana żadna z tych sal,
ponieważ Pan minister tego nie dopuszcza mało tego studium tego nie dopuszczało i trzeba
było zrobić zmianę studium. Ta zmiana została dokonana w roku 2016. Natomiast po
zmianie studium musiał być zmieniony plan, który został zmieniony w maju 2017 roku czyli
tak naprawdę nam uciekły dwa lata, gdzie mogliśmy złożyć wnioski n budowę tych sal
gimnastycznych. I kiedy Pan mówi, że nic się nie działo to mnie po prostu krew zalewa,
ponieważ wynika z tego, że albo Pan tutaj nie był albo Pan nie wiem o co chodzi. I chcę
jeszcze dokończyć, jeżeli Pan zarzuca budowę boiska w Masłowicach, gdzie jest klub
sportowy a dla mieszkańców Masłowic jest elementem rozrywki, gdzie ci ludzie mogą wyjść
w niedziele i pooglądać swoich synów, wnuków którzy grają w ta piłkę i to jest dla nich
naprawdę bardzo ważne. Jeżeli Pan kwestionuję budowę boiska w Starzenicach a Pan na sesji
sprzed trzema miesiącami zagłosował z zabudową boiska za szpitalem, gdzie nie ma żadnego
klubu sportowego to mi ręce opadają i nie chcę już nic mówić, bo mnie krew zalewa na taka
postawę, którą Pan teraz reprezentuje”.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała „chciałam dodać kilka słów dotyczącego tego
boiska przy ul. Wiśniowej. Za jaką dużą kwotę mamy wybudowane boisko w Gaszynie. A to
180 tys. zł można byłoby przeznaczyć na boisko na osiedlu Stare Sady. I to jest zasadne, bo
tam jest duże skupisko mieszkańców, dużo młodzieży i tam nie ma takiej bazy. I tutaj
szanowny panie radny powinniśmy pomyśleć, żeby zdjąć to z tamtego terenu i przeznaczyć to
na to, gdzie jest to bardziej zasadne”.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała „tylko ktoś pozwolił zrobić projekt”.
Pan Burmistrz Paweł Okrasa powiedział, że nie ma tam żadnego projektu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu Zbigniew Gajda powiedział „chciałem
zająć stanowisko w tej sprawie ponieważ drugi raz jestem zaproszony na komisje oświaty
dotycząca budowy sal. Nie nadążam za tym wszystkim, co tutaj się dzieje ponieważ na
poprzedniej komisji Państwo nie chcieli budować sal. Ja od paru radnych wiem, że od 2015
roku będziemy budować sale. W tym czasie nie usłyszałem do jakiej kwoty, w jakich ramach
mamy to budować. Nikt z tego z Państwa nie określił i nikt z Państwa się z nami wcześniej
nie spotkał. Wczoraj miałem wizytacje z Kuratorium Łódzkiego co prawda w innym
względzie ale przy okazji sprawdzano mi stan sal. I nie wie, co Państwo zrobicie jak nam w

ogóle zamkną ta szkołę, ponieważ Pani wizytator powiedziała, że tak złych warunków to
jeszcze nie widziała w całym województwie łódzkim. Możecie sobie Państwo sami policzyć.
Klasy 1-3 nie widzę w ogóle sali, ponieważ te dzieci w ogóle nie ćwiczą. Mamy 20 oddziałów
i 4 godziny wychowania fizycznego czyli teoretycznie mamy 80. Osobiście z 4 godzin, które
uczę dana klasę mam raz salę i to jeszcze z kolega na pół. Dodam jeszcze, że połowa zajęć
odbywa się na korytarzach a tam powierzchnia jest położona płytkami. Dużo osób tutaj było z
Państwa nauczycielami i zapraszam do spróbowania tego, jeśli Państwo nie będą mieli zajęć
w swoich klasach lekcyjnych. Ja sobie doskonale przypominam, co robili nauczyciele
przedmiotowi, co robili, kiedy nauczyciel chciał wyjść z dziećmi na korytarz”.
Punkt 4
Sprawy różne, korespondencja
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
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

