PROTOKÓŁ nr 46/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniach 25 czerwca 2018 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Panią Bożenę Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Robert Duda
2. Honorata Freus-Grzelak
3. Grzegorz Kucharski
4. Kazimierz Leś
5. Marek Mikuś
6. Wojciech Psuja – zastępca
7. Piotr Radowski
8. Bożena Żurek– przewodnicząca
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
3. Andrzej Dąbrowski
- Dyrektor ZOPOW
4. Romuald Kucharczyk
- Z-ca Dyrektora ZOPOW
5. Iwona Podeszwa
- Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
6. Arkadiusz Skupień
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
7. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
8. Magdalena Jarczewska-Zych
- Pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
9. Halina Szumigaj-Perdek
- Przewodnicząca Osiedla nr 1
10. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
11. Zbigniew Dąbrowski
- Naczelnik Wydziału Podatków
12. Elżbieta Kalińska
- Dyrektor WDK
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu 36/17, 37/17, 38/17, 39/18 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie:
1) Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2017 rok;
2) Sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2017 rok;
3) Sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2017 roku:
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
wieluńskiemu z przeznaczeniem na pomoc dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Wielunia.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie podziału miasta na osiedla i gminy na sołectwa.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów
Burmistrza Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania
Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z
placów zabaw, siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Wieluń, Regulaminu
korzystania z fontanny na Placu Legionów w Wieluniu.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2017 rocznego programu współpracy
Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
11. Zapoznanie się z informacją o organizacji roku szkolnego 2018/2019 w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń.
12. Zapoznanie się z funkcjonowaniem terenów rekreacyjnych już istniejących oraz
realizacją nowych projektów.
13. Zapoznanie się z informacją dotyczącą korzystania z zajęć na pływalni,
profilaktycznej opieki zdrowotnej, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
14. Zapoznanie się z informacją na temat przygotowań do Biegu Pokoju i Pojednania.
15. Przegląd informacji o programach obchodów uroczystości o charakterze patriotyczno
– religijnym, kulturalnym i sportowym realizowanych przez Gminę Wieluń.
16. Przyjęcie informacji nt. pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń
(wyżywienie, organizacja dowozu do szkół i inne).
17. Zapoznanie się z ofertą zorganizowanego wypoczynku w okresie wakacji przez
placówki oświatowe, kulturalne i sportowe.
18. Zapoznanie się z propozycją Społecznego Komitetu na rzecz utworzenia Domu
Seniora w zrewaloryzowanym pałacu w Rudzie.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. 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 8).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała prezentacji porządku obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu: 36/17, 37/17, 38/17, 39/18 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu nr 36/17? Nikt
się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 36/17, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 1
głosie „wstrzymującym się”) przyjęła protokół nr 36/17.
Zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu nr 37/17? Nikt się nie zgłosił. Zarządziła
głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 37/17, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 1
głosie „wstrzymującym się”) przyjęła protokół nr 37/17.
Zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu nr 38/17? Nikt się nie zgłosił. Zarządziła
głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 38/17, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 1
głosie „wstrzymującym się”) przyjęła protokół nr 38/17.
Zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu nr 39/18? Nikt się nie zgłosił. Zarządziła
głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 39/18, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 1
głosie „wstrzymującym się”) przyjęła protokół nr 39/18.
Więcej uwag nie wniesiono.
Punkt 4
Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2017 rok (zał. nr 3).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. sprawozdania,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 1 głosie „za” i 5
głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się”) negatywnie zaopiniowała ww.
sprawozdanie.
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2017 rok (zał. nr 4).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. sprawozdania,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 1 głosie „za” i 5
głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się”) negatywnie zaopiniowała ww.
sprawozdanie.

3) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2017 roku:
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej (zał. nr 5).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. sprawozdania,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej (zał. nr 6).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. sprawozdania,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
c) Wieluńskiego Domu Kultury (zał. nr 7).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: co z rewitalizacją dworca kolejowego?
W sprawozdaniu brak jest informacji o środkach jakie zostały już przekazane na ten cel i co
jest zrobione? (..) Czy Komisja mogłaby pojechać i zobaczyć na jakim etapie są prace na
dworcu kolejowym?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: Pani Dyrektor WDK nie prowadzi
inwestycji i nie jest ona ta osobą, która będzie mogła oprowadzać po budowie. Wejście na
teren budowy to jest tylko dobra wola wykonawcy i inspektora nadzoru. W tej chwili ten
obiekt jest przekazany wykonawcy i Gmina nie jest w tej chwili gospodarzem tego obiektu.
Dlatego też, nie jestem w stanie odpowiedzieć czy Radni będą mogli wejść na ten teren.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała o nadwyżkę budżetową, na co ma być przekazana
kwota 350 tys. zł?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział na m.in.: przyłącza
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe oraz pewne rzeczy wynikające z
budżetu wynikające z przetargu. Musimy to zabezpieczyć aby ten temat zakończyć, oddać i
móc wystąpić o wypłatę dotacji.
Radny Wojciech Psuja zapytał: czy ta dotacja może zostać nam odebrana, jeżeli nie
zakończymy prac do końca sierpnia?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział: jeżeli nie
wywiążemy się z umowy i nie oddamy obiektu, to może zostać nam to niewypłacone.

Radny Wojciech Psuja zapytał: obowiązuje nas jakiś termin?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział: zgodnie
z harmonogramem musimy to zakończyć do października tego roku.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: w związku z tym mam prośbę, czy jest
możliwość zobaczenia na jakim etapie jest to wszystko realizowane?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział: w każdy czwartek
mamy Radę budowy, mamy prowadzoną na bieżąco dokumentacje fotograficzną i można z
tymi materiałami się zapoznać. Jeżeli kilku Radnych jest zainteresowanych, to możemy
pokazać ale nie chciałbym pokazywać to wszystkim na raz, byłaby to za duża grupa.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
wieluńskiemu z przeznaczeniem na pomoc dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu (zał. nr 8).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wielunia
(zał. nr 9).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: nowe ustalenie wynagrodzenia Burmistrza
wiąże się z wejściem w życie od 1 lipca 2018 roku przepisów Rady Ministrów w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych. Zapytała: jakie było wynagrodzenie
zasadnicze Burmistrza przed tym obniżeniem? Bo z tego co wiem jest to obniżenie
obligatoryjne o te 20%.
Skarbnik Miasta
wynosiło 5250 zł.

Danuta

Kondracka

odpowiedziała:

wynagrodzenie

zasadnicze

Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: czyli obniżenie o 20% to będzie 4200.
Pozostały dodatek funkcyjny jest na poziomie 100% tak jak był i dodatek specjalny w kwocie
wynoszącej 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego i dodatek za
wieloletnią wysługę.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała: nie zgadzam się z tą propozycją. Czy my
mamy to obniżać? Poczekajmy do wyborów. Dlaczego my się tym zajmujemy? Uważam że
nie powinniśmy się tym zajmować, bo żeby Burmistrz zarabiał kwotę 4200zł, to zadajmy
sobie podstawowe pytanie: jaka odpowiedzialność spoczywa na Burmistrzu?
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: to nie jest nasza inicjatywa aby obniżyć te
pensje, tylko jest to inicjatywa Rady Ministrów.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała: który samorząd, dodatkowo obniża swojemu
włodarzowi?
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: w gestii Rady leży ustalenie wynagrodzenia
Burmistrza.
Z sali słychać nie czytelne głosy.
Radny Piotr Radowski powiedział: uchwała wynika z tego że od 1 lipca będzie
obowiązywać nowe rozporządzenie, które określa dolne i górne stawki składników
wynagrodzenia pracowników samorządowych, którzy są z wyboru i powołania. W związku z
tym, że obecny składnik wynagrodzenia zasadniczego, który wynosi 5 250zł, a w
rozporządzeniu Rady Ministrów pisze, że wynagrodzenie Burmistrza może wynosić od 3 600
zł do 4 800zł. Związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały, dlatego że
gdybyśmy tego nie zrobili to ta uchwała która na dzień dzisiejszy obowiązuje, od 1 lipca
byłaby niezgodna z prawem tj. z rozporządzeniem Ministrów, ponieważ ten składnik byłby
wyższy od maksymalnego. Ponieważ Burmistrz do tej pory ma swoje wynagrodzenia
składające się z 4 składników. Pierwszy tj. wynagrodzenie zasadnicze i ma między górną a
dolną granicą, to w tej chwili wynagrodzenie zasadnicze może się mieścić od 4,5 do 6 tys.
Rada ustaliła w 2014 roku 5250zł czyli pośrodku między górną a dolną granicą. To samo
dotyczy dodatku specjalnego, który może wynosić od 20 do 40% i po tej zmianie też jest od
20 do 40% - Burmistrz ma 30%. Propozycja w nowej uchwale również zawiera 30%. Dodatek
funkcyjny może wynosić od 0 do 2100zł i Burmistrz do tej pory miał maksymalną kwotę
2100 i propozycja również wynosi 2100zł. Dlatego zaproponowany projekt uchwały, zawiera
wskaźniki procentowe składników wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie. Oczywiście
Rada może zarówno zwiększyć zaproponowane wysokości procentowe jak i kwotowe, oraz
zmniejszyć.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: moje wynagrodzenie na obecny dzień, jest
na takim samym poziomie jak wynagrodzenie Burmistrza Antczaka. W tej chwili z tym
dodatkiem za wysługę lat wynosi 10 132zł brutto. Po tej uchwale, która jest proponowana
będzie wynosiło 8652 zł brutto, czyli jest to 1500 zł mniej. Chcę tylko przypomnieć jedną
rzecz, że Burmistrz Antczak oraz Burmistrz Majcher mieli zastępców. W 2014 roku budżet
Gminy to była kwota 70 mln zł, a w tej chwili jest ponad 130 mln zł. W tej chwili to moje
wynagrodzenie i tak jest poniżej górnej granicy, która jest w rozporządzeniu określona.

Radny Kazimierz Leś powiedział: nasuwa się myśl, że to wynagrodzenie które w tej chwili
ma Burmistrz nie jest aż tak wysokie. Po obniżeniu będzie to bardzo skromnie jak na
wynagrodzenie Burmistrza miasta i gminy która jest „obszerna”. Może Komisja Oświaty na
jutrzejszą sesję wniosła wniosek, aby wynagrodzenie zasadnicze było bliżej górnej granicy,
czyli 4 800zł.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: mamy projekt uchwały, więc zamian będziemy
cokolwiek zmieniać to przegłosujmy kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały. Jeżeli
większość będzie za nie przyjęciem, to wtedy możemy zaproponować zmiany.
Zarządziła głosowanie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”,
4 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady
Miejskiej w Wieluniu w sprawie podziału miasta na osiedla i gminy na sołectwa (zał. nr 10).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień powiedział: konieczność
podjęcia uchwały wynika z ilości zmian, które były od czasu jej dotychczasowego
uchwalenia. Dotychczasowa uchwała o podziale miasta na osiedla i gminy na sołectwa była
zmieniana cztery razy (obszerne zmiany). Potrzeba jest jej ujednolicenia aby nie była tak
rozbudowana podstawa prawna w przypadku korzystania z tej uchwały. Jest to nasza
techniczna prośba ale ona nam bardzo ułatwi pracę.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: czy będziemy wracać do starego nazewnictwa jeśli
chodzi o ulicę L. Kaczyńskiego?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień powiedział: nie jest to
raczej pytanie do mnie. Na tą chwilę mamy taką prośbę aby ta uchwała została podjęta aby
był tekst jednolity tej uchwały.
Przewodnicząca Bożena Żurek na posiedzeniu jest Pani Przewodnicząca Osiedla Halina
Perdek, która rozmawiała z większością Radnych o potrzebie utworzenia dodatkowego
osiedla w centrum miasta. Ponieważ nie ma takiego osiedla obejmującego samo centrum
miasta. Skoro tworzymy nową uchwałę, to czy nie należałoby utworzyć nowego osiedla.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień powiedział: my nie
tworzymy nowej ustawy. To ma być tekst jednolity.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: a gdybyśmy chcieli utworzyć nowe osiedle?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień powiedział: występuje
wtedy zupełnie inna procedura. Procedura utworzenia nowego osiedla wymaga konsultacji
społecznych. Jeżeli miałoby to nastąpić w tym okresie który się zbliża (wybory) byłoby to

bardzo utrudnione. Aby przeprowadzić konsultacje należy zwołać zebrania mieszkańców
których by te zmiany dotyczyły, musieliby się wypowiedzieć i dopiero wtedy moglibyśmy
przedłożyć projekt uchwały o zmianie uchwały na podziała miasta na osiedla.
Przewodnicząca Osiedla Halina Perdek zabrała głos w sprawie osiedla nr 2. W os nr 2 jest
nazwa ulicy: Dworzec Wąskotorowy, na tej ulicy widnieje tablica informacyjna: ulica
Wąskotorowa.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień powiedział: oficjalna
nazwa tej ulicy to jest Dworzec Wąskotorowy i tak też są zameldowane osoby mieszkające.
Sprawa z tablicą zostanie wyjaśniona.
Przewodnicząca Osiedla Halina Perdek dodała: kolejna sprawa to podział na osiedla.
Wiele osób w mieście nie wie, że miasto podzielone jest na osiedla i na jakie. W związku z
tym czy nie należałoby rozważyć aby powstała tablica informująca jak miasto jest
podzielone? Jeśli chodzi o utworzenie nowego osiedla, to mieszkańcy z centrum Wielunia
maja mały kontakt z zarządem osiedla, który je obejmuje. Zaproponowaliśmy aby takie
osiedle pod nazwą Stare Miasto lub osiedle nr 9 obejmowało od ulicy.: Krakowskie
Przedmieście, Piłsudskiego, Kopernika, Nowy Rynek, Kaliska, Zamenhofa, Reformacka (oraz
ulice znajdujące się w środku tego okręgu).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: jesteśmy tuż przed zakończeniem kadencji i
wydaje mi się że wchodzenie w takie zmiany są niefortunne. Wszelkie konsultacje które
musielibyśmy zrobić odbywałby by się w miesiącach letnich (mało osób jest wtedy w
domach, gdyż jest sezon urlopowy). Wraz z końcem Rady, Burmistrza kończy się również
kadencja zarządów na osiedlach. Jeżeli taka zmiana miałaby być, to powinna ona nastąpić po
wyborach, a przed wyborami nowych rad osiedlowych aby te zmiany strukturalne tj. zmiana
statutu gminy i inne dokumenty, które trzeba by było skoordynować były spójne.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała: od mieszkańców jedynie zależy czy chcą
przychodzić i uczestniczyć w spotkaniach zarządu osiedli. Każdy mieszkaniec jest
informowany o terminie spotkania z włodarzami czy przedstawicielami poszczególnych
jednostek.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: myślę, że jako Komisja możemy złożyć taki
wniosek, że kiedy będą wybory i ponowne spotkania z mieszkańcami aby takie konsultacje
społeczne przeprowadzić. Drugi wniosek aby została wykonana tablica informująca o
podziale miasta na osiedla.
Zarządziła głosowanie, kto jest za przyjęciem wniosku o wykonanie tablicy z podziałem
miasta na osiedla, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 3 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”,
4 głosach „wstrzymujących się” ) przyjęła wniosek.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała głosowanie nad drugim wnioskiem
dotyczących utworzenia nowego osiedla po wyborach.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień powiedział: jeżeli dziś
zadecydujecie o tym wniosku, to my będziemy musieli wdrożyć od razu wszystkie procedury.

Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała: aby na spotkaniach zarządów porozmawiać
z mieszkańcami na ten temat.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień dodał: to przewodniczący
osiedli decydują co jest w porządku obrad.
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza
Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania Edukacji
uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń (zał. nr 11).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Radny Grzegorz Kucharski zadał pytanie dotyczące § 3 pkt 1: „stypendium otrzymują,
rozumiem, że takie stwierdzenie jest obligatoryjne i przy założeniu kolejnych punktów czy
podpunktów do tego punktu 1, że uczniowie będący laureatami konkursów oni z natury będąc
laureatem czy finalistą konkursu przedmiotowego, to z mocy uchwały otrzymują to, a później
kryteria średnich ocen będą decydowały o tej ilości punktacji która jest wyszczególniona.
W pkt 2 podpunkcie 2 jest wymieniona średnia nie mniejsza niż 5.2, natomiast w tabeli te
średnie ocen obowiązkowych rozpoczynają się od 5.0. Te kryteria mamy mocno
rozbudowane w przeciwieństwie do gmin ościennych, których uczniowie przy 4.75 otrzymują
stypendia bądź nagrody. U nas przez te wszystkie lata nie potrafimy wygospodarować takiej
puli pieniędzy, która by pozwalała na nagradzanie naszych uczniów w naszej gminie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zadała pytanie dotyczące § 4 pkt 1: dlaczego w tym punkcie
przy mistrzostwach województwa nie bierzemy pod uwagę oceny z zachowania?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: tam dotyczy dwóch punktów.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała: potem jest napisane że komisja stypendialna
rekomenduje Burmistrzowi Wielunia uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów (tj
§6 pkt 3) będących sumą punktów za oceny za 1 semestr i na koniec roku szkolnego oraz za
zachowanie z zastrzeżeniem §4 – jak to rozumieć?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: ponieważ w ust. 3 jest mowa o
uczniach osiągających wyniki w nauce to z zastrzeżeniem §4 pozwala także uwzględnić
uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe.
Z sali słychać nieczytelne głosy.

Radny Grzegorz Kucharski powiedział: dziś już podkreśliłem i zapytałem o to czy ten § 3
jest obligatoryjny w stosunku do laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Dla
mnie jeśli chodzi o sport powinna być taka sama obligatoryjność tzn. jeśli ktoś osiąga na
szczeblu krajowym mistrzostwa polski bądź w mistrzostwach województwa tytuł to tak jakby
on został laureatem czy finalistą w konkursie przedmiotowym. Dla jednych np. biologii jest
wyznacznikiem a dla drugich jest sport. Osiągając tak wysoki wynik, to tak jak w § 3 i tu ma
to rozbieżne, że jeśli będzie 50 takich osób to powinni dostać to stypendium.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: jeśli Radni przeznaczą na to w
budżecie większa ilość pieniędzy to my to realizujemy.
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski myli na się tutaj idea stypendium Burmistrza z
wynikami osiąganymi przez uczniów szkół, a te wynikają z zadań statutowych szkoły. Przede
wszystkim kształcenia nie tylko w zakresie sportu ale kształcenia przedmiotowego, ogólnej
wiedzy i ogólnego rozwoju. Stwarzamy możliwość tym osobom, które nie mogą osiągnąć
wysokiego wyniku w nauce, natomiast mają predyspozycje sportowe. Do tej pory nie było
żadnych problemów z wyłonieniem stypendystów i nie budziło to większych emocji.
Regulamin się sprawdzał, więc tworzenie dodatkowych punktów dla tych którzy osiągają
wysokie wyniki sportowe nie jest uzasadnione. Nie mylmy stypendium Burmistrza za
wysokie wyniki w nauce z nagrodą sportową. Natomiast wracając do tych punktów od 5.0 to
zapis uchwały mówi o osiągnięciu średniej 5.2 za pierwszy semestr i za drugi semestr.
Punktacja będzie uwzględniała ocenę uzyskiwaną przez ucznia w pierwszym semestrze jak i
w drugim. Ostateczny wynik jest sumą punktów. Uczeń który osiągnie 6.0 na koniec roku, a
miał 5.0 w pierwszym semestrze, osiąga średnią 5.5 więc ten zapis jest logiczny i sensowny.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział: nie zgadzam się z tym, że do tej pory stypendia
przyznawane w ramach, czy na podstawie tej uchwały nie budziły kontrowersji jeśli chodzi o
sportowe sprawy. Ja sam podejmowałem pewne kroki, żeby wyjaśnić na jakiej podstawie, kto
otrzymuje i jakie są wskaźniki. Uważam, że dla jednego uzyskanie tytułu mistrza Polski we
współzawodnictwie szkół a nie klubowym dla mnie jest równoznaczne z osiąganiem
sukcesów przez innych uczniów, na tych samych szczeblach jeśli chodzi o inne przedmioty.
Skoro jednych taktujemy gdy uzyskują tytuł finalisty/ laureata wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego, to tak samo powinniśmy podchodzić do uczniów którzy uzyskali ten sam
tytuł we współzawodnictwie szkolnym w dziedzinie sportowej.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski wyrazem jednakowego traktowania finalistów
konkursów przedmiotowych oraz współzawodnictwa sportowego jest to że finaliści sportowi
mają dodatkowe zastrzeżenie o osiągnięciu 4.75 średnich ocen ze wszystkich przedmiotów.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za”, 0
głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały.

Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów
zabaw, siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Wieluń, Regulaminu korzystania z
fontanny na Placu Legionów w Wieluniu (zał. nr 12).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Radna Honorata Freus- Grzelak powiedziała: podziękowała za współpracę całemu
wydziałowi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Zmianę tej uchwały rozpoczął wniosek
mieszkańców ul. Kochelskiego o likwidacji placu zabaw i drugi wniosek aby ten plac
zatrzymać. Po konsultacjach z mieszkańcami tego osiedla nastąpi rozwiązanie tego problemu.
Mianowice z placu korzystały różne osoby od najmłodszych do najstarszych i mieszkańcy po
spotkaniu doszli z nami do porozumienia aby nastąpiła poprawa w kierunku bezpieczeństwa
m.in. oświetlenie, kamery, prowadzone kontrole. Prośbą mieszkańców było również to aby
został zmieniony regulamin korzystania z placu zabaw. Wspólnie z radcą prawnym i
pracownikiem urzędu została przygotowana ww. uchwała. Aby mieszkańcy gdy zniszczą lub
zdewastują ponosili również z tego tytułu konsekwencje.
Radny Robert Duda zapytał: czy nie należałoby sprecyzować w pkt 5 korzystanie z siłowni
zewnętrznych w godzinach nocnych?
Radna Honorata Freus- Grzelak powiedziała: godziny nocne są od 22 – 6 rano.
Radny Robert Duda dodał: oraz punkt 4 – dzieci do 14 roku życia. Tyle lat ma uczeń 8
klasy.
Pracownik Gminy Magdalena Jarczewska – Zych odpowiedziała: dzieci do 14 roku
powinno być pod opieką.
Radna Honorata Freus- Grzelak dodała: a jeśli chodzi o place zabaw to do 7 roku życia
dziecko powinno być pod opieką. I jako rodzice odpowiadamy za bezpieczeństwo dzieci, a
nie właściciel obiektu. Dlatego też powinniśmy rodziców o tym poinformować.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: czy to będzie opracowane na jakiś tablicach?
Pracownik Gminy Magdalena Jarczewska – Zych odpowiedziała: tak i będą zamontowane
na wszystkich placach zabaw i siłowniach.
Radny Grzegorz Kucharski: ja mam taką uwagę, (bo rozumiem że tworzymy te regulaminy
żeby wywiesić je na tablicach) tylko jak zobaczymy taka tablicę przy placu zabaw czy siłowni
to ile osób przeczyta ten regulamin? Proszę aby przy tej tablicy znalazła się również
informacja w postaci piktogramów, które jasno będą mówiły o tym co nam wolno a czego nie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: tak będzie.
Radna Honorata Freus- Grzelak dodała: na niektórych obiektach są już takie piktogramy.

Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: gdzie zostanie umieszczony regulamin korzystania
z fontanny na Placu Legionów?
Pracownik Gminy Magdalena Jarczewska – Zych odpowiedziała: tabliczka będzie przy
fontannie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: czy nie powinien być również opracowany
regulamin korzystania ze ścieżki rowerowej?
Pracownik Gminy Magdalena Jarczewska – Zych odpowiedziała: ta prośba powinna być
skierowana do Wydziału Inwestycji i Rozwoju.
Radna Honorata Freus- Grzelak dodała: Naczelnik tego wydziału wie o tym i być może
dołączy jeszcze regulamin.
Radny Marek Mikuś powiedział: sprawowanie opieki nad dzieckiem do 14 roku życia to jest
to dla mnie nie realne, nieżyciowe.
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Pracownik Gminy Magdalena Jarczewska – Zych dodała: są siłownie przeznaczone dla
dzieci i są siłownie przeznaczone dla dorosłych. A do 14 roku życia chcemy aby były one pod
opieką.
Radny Kazimierz Leś powiedział: popieram to, że do 14 roku życia opieka jest nierealna. Tu
chodzi o odpowiedzialność rodzica i może inaczej to należy sformułować, że w razie zdarzeń
odpowiedzialność za tego człowieka ponosi rodzic.
Przewodnicząca Bożena Żurek może zostawić po prostu że siłownia przeznaczona jest tylko
dla osób dorosłych? Jeżeli dziecko pójdzie na siłownie to będzie wtedy ponosiło
odpowiedzialność, bo nie powinno tam być.
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Radny Piotr Radowski zapytał: to 16-17 latek to ma spędzać czas na placu zabaw, a nie na
siłowni?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała: uważam, że ten zapis jest właściwy.
Czy chcecie ograniczać takie dzieci w ćwiczeniach na siłowni?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska dodał:
ograniczy to dostępność ludzi którzy tam przychodzą. Urządzenia te są również przeznaczone
dla nastolatków, nie tylko dla dorosłych.
Radny Wojciech Psuja zaproponował: zapisać aby dzieci do 10 roku życia powinny
zostawać wyłącznie pod opieką rodziców lub osoby dorosłej. Jeżeli byłoby ograniczenie od
18 lat korzystania z siłowni to będąc nauczycielem nie mógłbym przeprowadzić lekcji
wychowania fizycznego na siłowni zewnętrznej. Zapytał: czy plac zabaw na ul. Sadowej jest
oddany do użytku?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: jeszcze nie, brakuje 1 urządzenia.
Radny Wojciech Psuja zapytał: jakie konsekwencje są wyciągane wobec dzieci (prawne)
które naruszają regulamin? Czy były takie przypadki że naruszył regulamin i został ukarany?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: te regulaminy są również po to żeby Straż Miejska lub Policja mogła zwrócić
uwagi takim osobom. Ile było interwencji i jakie były to należało by się zwrócić do straży
miejskiej lub policji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: czy przyjmujemy tą zmianę odnośnie 10 roku
życia?
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Radna Honorata Freus- Grzelak poinformowała: w związku z przygotowywaniem tego
regulaminu był konsultowany z m.in. Strażą Miejską i dzielnicowymi.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dodała: zgodnie z prawem do 14 roku życia to
rodzic odpowiada za bezpieczeństwo.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Punkt 10
Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2017 rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zał. nr 13).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie stwierdzono.
Komisja sprawozdanie przyjęła.
Punkt 11
Zapoznanie się z informacją o organizacji roku szkolnego 2018/2019 w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń (zał. nr 14).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: jaka była przyczyna że w SP2 ubył 1 oddział?

Z-ca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział: był to oddział integracyjny
i rodzice dzieci w trakcie roku przenieśli ich do innych placówek.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: czy gdy nauczyciele odchodzą na emeryturę, to
czy n wolne etaty zatrudniani są nowi nauczyciele, czy są rozdawane godziny jako
nadgodziny dla nauczycieli pracujących?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: decyzje w tym zakresie podejmują
dyrektorzy szkół (..).
Radny Wojciech Psuja powiedział: przy podziale nadwyżki budżetowej mamy punkt: kwotę
220 tys. zł przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na
rozbudowę szkoły podstawowej w Gaszynie o dodatkowe sale lekcyjne – czy w innych
szkołach też planujemy takie przebudowy czy też rozbudowy budynków szkolnych o nowe
sale lekcyjne?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: na obecną chwilę nie. Szkoła
podstawowa w Gaszynie jest szkołą najmniejsza jeśli chodzi o gabaryty i nie pozwalającą na
funkcjonowanie pełnej szkoły 8 klasowej. Istnieje tam konieczność dobudowy kolejnych
pomieszczeń. Przepisy BHP, sanitarno – epidemiologiczne, pożarowe ograniczają możliwość
wykorzystania i adaptacji poddasza.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: czyli sale będą dobudowane obok?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: ponieważ w wiejskich przedszkolach zabrakło
miejsca dla dwóch 3-latków i jednego 5-latka, czy wolne miejsca w Wieluniu już uwzględniły
te dzieci, że są one przyjęte?
Z-ca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharski odpowiedział: wszystkie dzieci otrzymały
propozycje a czy rodzice z tego skorzystają to nie wiemy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja informację przyjęła.
Punkt 12
Zapoznanie się z funkcjonowaniem terenów rekreacyjnych już istniejących oraz realizacją
nowych projektów (zał. nr 15).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła aby przeglądy na placach zabaw były dokonywane
w marcu a nie w maju/czerwcu, gdy już się korzysta z placu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: co innego jest przegląd, a co innego jest wykonywanie prac związanych z
zaleceniami wynikającymi z tego przeglądu. Przeglądy robione są wczesną wiosną, po to
żeby przygotować place do funkcjonowania (..).

Przewodnicząca Bożena Żurek składaliśmy dwa wnioski o nowe place zabaw w lasku
miejskim i w parku – czy są już rozstrzygnięte?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: są negatywne rozstrzygnięcia na oba wnioski.
Radny Robert Duda zapytał: kiedy rozpoczną się prace zamontowania siedzisk betonowych
w parku przy ul. Sadowej?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: do 3 lipca są składne oferty w rozpisanym przetargu. Kwestia wykonania tego,
później kończymy nasadzenia oraz będziemy robić otoczki wokół drzew i wtedy sukcesywnie
obszarami będziemy odnawiać nawierzchnię trawnikową. Na przyszłość zostaje wykonanie
fontanny.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała: w związku z tym że nie ma dofinansowania na
złożone przez nas wnioski o plac zabaw, czy będziemy robili jedną większą siłownię
napowietrzną w parku w lasku miejskim?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: będzie realizowana siłownia w lasku.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja informację przyjęła.
Punkt 13
Zapoznanie się z informacją dotyczącą korzystania z zajęć na pływalni, profilaktycznej opieki
zdrowotnej, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej (zał. nr 16).
Przewodnicząca Bożena Żurek podsumowała otrzymane odpowiedzi ze szkół i przedszkoli.
Następnie zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Radna Honorata Freus – Grzelak poprosiła aby szkoły podstawowe były zwolnione w
ramach zajęć wychowania fizycznego z korzystania z basenu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: WOSIR finansowany jest głównie z
dochodów własnych i stąd te koszty musiały być rozkładane na kluby sportowe czy też szkoły
które z korzystają z obiektów WOSIR. Gdy WOSIR będzie osiągał dochody z tytułu
administrowania strefą płatnego parkowania jest taka możliwość, że te koszty będą
symboliczne dla szkół być może już od następnego roku.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: ile dzieci korzysta z sali gimnastycznej przy
krytym basenie?
Radny Wojciech Psuja można znaleźć rozwiązanie jeśli chodzi o finansowanie przez szkoły
zajęć na basenie. Jeśli uczestniczy w zajęciach na basenie do 100 uczniów to niech szkoła
płaci 4 zł, od 100 do 200 uczniów to 2 zł za zajęcia, a powyżej 200 uczniów to symboliczną 1
zł.

Radny Kazimierz Leś powiedział: przychylam się do tego apelu aby zmniejszyć koszty
korzystania z basenu przez szkoły.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski jeżeli szkoły nie będą ponosiły kosztów z zajęć na
basenie, to w planie finansowym szkół tych środków na organizację tych zajęć nie będzie.
Jeśli chodzi o gimnastykę korekcyjną to przepisy nie przewidują zajęć w planach nauczania.
Natomiast umożliwiają w zależności od potrzeb organizację tych zajęć w ramach 4 godziny
wychowania fizycznego bądź w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. O tej formie
organizacji zajęć decyduje tylko i wyłącznie dyrektor szkoły.
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
poprosił aby dzieci niepełnosprawne również były zwolnione z opłaty za korzystanie z
basenu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: my musimy się teraz zorientować jakie
przychody będzie generowała strefa płatnego parkowania na rzecz WOSIRu. Gdy już
będziemy mieć tą wiedzę będziemy się zastanawiać w jaki sposób obniżyć koszty dla klubów,
dla dzieci szkół oraz dla dzieci niepełnosprawnych.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: czy wystąpił Pan do powiatu o przekazanie nam
Placu Legionów i przyległych ulic?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: do końca roku mamy zawartą umowę
użyczenia.
Radny Wojciech Psuja zapytał: czy już wiadomo coś na temat udostępnienia na okres
wakacji boiska przy ul. Nadodrzańskiej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: skierowaliśmy pismo do starostwa ale nie
ma jeszcze odpowiedzi.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja informację przyjęła.
Punkt 14
Zapoznanie się z informacją na temat przygotowań do Biegu Pokoju i Pojednania (zał. nr 17).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy Prezydent objął patronat tego biegu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: nie wiem.
Radny Robert Duda dodał: ambasadorem tego biegu jest Pani Wanda Panfil mistrzyni
świata w maratonie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja informację przyjęła.

Punkt 15
Przegląd informacji o programach obchodów uroczystości o charakterze patriotyczno –
religijnym, kulturalnym i sportowym realizowanych przez Gminę Wieluń (zał. nr 18).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 16
Przyjęcie informacji nt. pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń (wyżywienie,
organizacja dowozu do szkół i inne) (zał. nr 19).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie stwierdzono.
Komisja informację przyjęła.
Punkt 17
Zapoznanie się z ofertą zorganizowanego wypoczynku w okresie wakacji przez placówki
oświatowe, kulturalne i sportowe (zał. nr 20).
Przewodnicząca Bożena Żurek podsumowała informacje otrzymane od m.in., Biblioteki,
Domu Kultury, Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Następnie zapytała czy ktoś zgłasza się do
dyskusji? Głos zabrali:
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska poinformowała, że projekt Kolorowa Lokomotywa
w całości finansowana jest z Łódzkiego Domu Kultury.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: w jednej wycieczce ile osób bierze udział?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska odpowiedziała: 40 osób.
Radna Honorata Freus – Grzelak pochwaliła i podziękowała za projekt Kolorowa
Lokomotywa.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: czy oferta WDK na wakacje skierowana jest dla
wszystkich czy tylko dla dzieci i młodzieży?
Dyrektor WDK Elżbieta Kalińska odpowiedziała: dla wszystkich skierowana jest oferta
wakacyjna.
Dyrektor Muzeum Jan Książek dodał: na Placu Legionów powstała wystawa plenerowa
związaną z 735-leciem Wielunia.
Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 18
Zapoznanie się z propozycją Społecznego Komitetu na rzecz utworzenia Domu Seniora w
zrewaloryzowanym pałacu w Rudzie (zał. nr 21).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: czy w spotkaniu w pałacu Rudzie mógłby
uczestniczyć konserwator zabytków?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: spróbujemy zaprosić konserwatora. Dobrze byłoby znać wytyczne
konserwatora.
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Radny Marek Mikuś powiedział: wolałbym aby taki Dom Seniora powstał w Wieluniu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: rozumiem, że tam miałby powstać Dom Seniora
jako Dom Opieki Społecznej całodobowy?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: nie, byłaby tam opieka dzienna tzw. Dom Seniora.
Radny Marek Mikuś czy byłoby to odpłatne?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: na pewno byłaby jakaś odpłatność.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział: szkoda że Burmistrz nie udostępnił lokalu na ul.
Królewskiej gdzie lokal już jest wyremontowany w którym mógłby istnieć taki dzienny dom
seniora.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska dodał:
pytania o odpłatność i ile to ma kosztować w tym momencie są niestosowne.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska padają pytania głównie dotyczące tego ile remont
będzie kosztował.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: remont będzie kosztował około 1,5 mln zł. Są różne możliwości aby pozyskać
środki finansowe na ten cel. Obiekt może być chlubą gminy i świadczyć o naszej kulturze, że
miasto Wieluń dba o takie zabytki. Stworzenie tego domu daje możliwość seniorom godnie
spędzać czas i by byli oni pod opieką.
Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 19
Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Radny Grzegorz Kucharski poprosił o zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: z podziału wolnych środków będą
przeznaczone pieniądze na ten cel.
Więcej uwag nie wniesiono.
Punkt 20
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Anna Wróbel

Przewodnicząca komisji:
Bożena Żurek

