PROTOKÓŁ nr 48/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 15 października 2018 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pani Bożeny Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Żurek Bożena – przewodnicząca
Duda Robert
Dydyna Franciszek
Freus-Grzelak Honorata
Kucharski Grzegorz
Mikuś Marek
Psuja Wojciech – zastępca
Radowski Piotr
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Magdalena Majkowska
2. Michał Janik

- Sekretarz Miasta
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Prezentacja porządku obrad.
Przyjęcie protokołu 47/18 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej
uchwałodawczej.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
1.
2.
3.
4.

inicjatywy

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 zaprezentowała porządek obrad. Zapytała, czy ktoś zgłasza
uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 47/18 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu nr 47/18? Nikt
się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 47/18, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 47/18.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
(zał. nr 3).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała: ,,na podstawie ustawy z dnia 11
stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
została wprowadzona zmiana o samorządzie gminnym, gdzie w art. 41 a. zapisane jest, iż
grupa mieszkańców Gminy posiadających czynne prawa wyborcze do organów stanowiących
może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W Gminie Wieluń, która liczy
powyżej 20 tys. mieszkańców z taką inicjatywą może wystąpić 300 osób posiadające czynne
prawo do Rady Miejskiej. Rada Gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady
wnoszenia inicjatywy obywatelskiej, zasady tworzenia komitetów, inicjatyw
uchwałodawczych, zasady promocji inicjatywy i formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać
składane projekty. W przedstawionym projekcie uchwały liczba 300 osób nie ulega zmianie.
W obszarze zainteresowania tych mieszkańców nie mogą wchodzić w kompetencje organu
wykonawczego, czyli Burmistrza Wielunia. Pod kątem formalno-prawnym takie projekty
muszą odpowiadać wymogą, które są zwarte zarówno w Statusie Gminy Wieluń jak i w
dokumencie dotyczącym zasad tworzenia prawa miejscowego. Jeden projekt w danej sprawie
może być złożony przez grupę mieszkańców do tego uprawnionych bądź 2 lub więcej
projektów w tej samej sprawie. Jeżeli są spełnione formalne wymagania, czyli projekt posiada
wymaganą liczbę podpisów, oświadczenia o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą, deklarację o utworzeniu komitetu, który wskazuje osoby reprezentujące daną
inicjatywę przewodniczący Rady Miejskiej, jako przedstawiciel organu uchwałodawczego
przyjmuje te dokumenty i sprawdza czy odpowiadają wymogom formalnym. Nadaje bieg,
przekazując całą dokumentację do Komisji Rewizyjnej. Komisja ma sprawdzić, czy treść
projektu uchwały, która została wniesiona do przewodniczącego Rady Miejskiej jest zgodna
pod względem formalno-prawnym. Radca prawny z danego obszaru, którego dotyczy projekt
musi sprawdzić czy jest on zgodny z ogólnymi przepisami. Jeżeli dokumenty zostały
właściwie złożone przez komitet inicjatywy obywatelskiej oraz treść jest na podstawie i
zgodnie z przepisami wówczas przewodniczący Rady Miejskiej informuje pełnomocnika i
Radę Miejską o przyjęciu takiego zawiadomienia. Komisja Rewizyjna sprawdza, czy została
spełniona wymagana liczba głosów, czy treść projektu uchwały bądź uzasadnienia nie została
zmieniona w stosunku do projektu, który został pierwotnie złożony. Komitet Inicjatywy
Uchwałodawczej ma nie więcej niż trzy miesiące na zebranie co najmniej 300 oświadczeń od
mieszkańców Gminy Wieluń, którzy popierają projekt uchwały i są za wprowadzeniem pod

obrady Rady Miejskiej. Po upływie okresu 3 miesięcy komitet, który złożył zawiadomienie
do przewodniczącego Rady Miejskiej nie wywiąże się, ulega rozwiązaniu. Jeśli okaże się, iż
Komisja Rewizyjna stwierdzi, że wniesiony projekt wniesiony w zawiadomieniu różni się od
projektu, który został wyłożony do wiadomości mieszkańców, ulega rozwiązaniu po odmowie
nadania biegu przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Możliwość zakończenia komitetu to
zakończenie postępowania uchwałodawczego, czyli podjęcia przez Radę Miejską uchwały w
sprawie inicjatywy obywatelskiej bądź jej niepodjęcie. Są wskazane terminy, jeżeli komitet
dokonałyby uchybienia w trakcie zgłoszenia to przewodniczący Rady zezwala w trakcie 14
dni na usunięcie tych uchybień. Jeżeli Komitet nie usunie uchybień to mamy do czynienia z
odmową przyjęcia zawiadomienia przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Warto dodać, iż
przewodniczący Rady Miejskiej musi powiadomić o tym radnych i pełnomocnika. Urząd
Miejski sprawdza osoby, które dokonały podpisu oświadczenia. Weryfikowane jest, czy dana
osoba posiada czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Wieluniu. Projekt ten jest tak
przygotowany, iż najpierw informuje się Radę Miejską o istnieniu danej inicjatywy. Potem
składany jest przedmiot regulacji, który chce się dokonać, tak by mieszkańcy wiedzieli pod
czym mają się podpisać. Promocja projektu uchwały będzie polegała na tym, iż mieszkańcy
Gminy Wieluń będą mieli wgląd do treści. Komitet Inicjatywy Obywatelskiej może utworzyć
5 osób, który powinien wskazać swojego pełnomocnika lub jego zastępcę, po to, by w razie
nieobecności pełnomocnika wskazana była osoba do reprezentowania Komitetu. Pełnomocnik
bądź zastępca nie muszą być członkami Komitetu”. Dokonała prezentacji autopoprawki do
projektu uchwały (zał. nr 4).
Radny Grzegorz Kucharski powiedział: ,,w stosunku do ordynacji wyborczej, gdzie na
Komitety Wyborcze zbierane jest 150 podpisów to liczba 300 jest liczbą najmniejszą, jaka
może być”. Dodał, iż pomimo tego, że liczba 300 podpisów wynika z ustawy jest ona dużą
dysproporcją. Podkreślił, iż paragraf 12 jest nieścisły. Zapytał, czy komitet oraz 300
mieszkańców będą musieli pokryć koszty związane z wprowadzeniem danej inicjatywy?
Podkreślił, że paragraf 12 może powodować zamieszanie, dlatego oczywistą sprawą jest
sprostowanie tego zapisu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska wyjaśniła, iż tytuł uchwały brzmi w sprawie
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, gdzie w paragrafie 1 jest wszystko wyjaśnione:
szczegółowe zasady wnoszenia przez mieszkańców Gminy Wieluń obywatelskiej inicjatywy,
zasady tworzenia komitetów, promocji i formalne wymogi, jakie muszą odpowiadać na
składane projekty. Również wyjaśnienia znajdziemy w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku
gdzie w paragrafie 51 ust. 5 mowa jest o tym co określa Rada Miejska. Powiedziała: ,,to
o czym pan mówi nie jest na temat”.
Z sali nieczytelne głosy.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała: ,,jeżeli Rada Miejska jest wybierana
w wyborach bezpośrednich i równych to właśnie ten organ kontrolny ma największą
inicjatywę uchwałodawczą. Być może jest tak duża ilość tych podpisów, aby nie było
dysproporcji, że mieszkaniec ma większe prawa od radnych”.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział: ,,nie chciałem wprowadzać żadnej dyskusji,
wyraziłem tylko swoje zdanie na temat zapisu paragrafu 12.”
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała: ,,źle to pan odczytuje, ponieważ
należy czytać cały dokument”.
Z sali nieczytelne głosy.

Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy można zamieścić słowo ,,promocja”?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, iż radny może zamieszczać, co
chce.
Z sali nieczytelne głosy.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała: ,,inicjatywa oznacza chęć zrobienia
czegoś a pan powiedział, że ma to zaklepane i chce pan to budować”.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Robert Duda zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za zgłoszonym wnioskiem w
sprawie zamknięcia dyskusji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 glosach ,,za”) przyjęła
wniosek o zamknięcie dyskusji.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odczytała treść autopoprawki do projektu
uchwały (zał. nr X).
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 7 glosach ,,za”, 1 glosie
,,wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką w
ww. sprawie.
Punkt 5
Sprawy różne, wolne wnioski.
Radny Robert Duda zapytał, czy zostanie zakupiony sprzęt do głosowania?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała: ,,tak. Urząd Miejski zakupił
sprzęt do transmisji i do nagrywania posiedzeń Rady Miejskiej w Wieluniu. Było kilka ofert,
sprzęt został zakupiony za niedużą kwotę. Przy nowym składzie radnych będzie
zorganizowane szkolenie dotyczące tego sprzętu”. Dodała, iż Urząd Miejski zdecydował się
na sprzęt za niewielką kwotę z racji obaw, iż w przyszłości mogą wejść nowe przepisy bądź
sytuacja dotycząca sprzętu głosowania może ulec zmianie.
Radny Ryszard Budzyna zapytał, ile dokładnie środków zostało przeznaczonych na sprzęt
do głosowania?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała 13 tys. zł brutto.

Radny Robert Duda zapytał, czy jest do sprzęt, który wyłącznie należy do Rady Miejskiej
czy ze sprzętu będzie korzystała też Rada Powiatu?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała: ,,Rada Powiatu zakupuje dla
siebie urządzenia do głosowania natomiast z racji, iż sala numer 101 jest salą Urzędu
Miejskiego, naszym zadaniem jest podłączenie sieci i kamery. Warto wspomnieć, że koszty
kamery pokryła Rada Powiatu”.
Radny Ryszard Budzyna powiedział: ,,gdy Rada Miejska w Wieluniu wcześniej sugerowała
zakup sprzętu do głosowania to Burmistrz nie powielał naszych chęci do wykonania tego
zadania”
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała: ,,bardzo dobrze, ponieważ Urząd
Miejski zmarnowałby duże pieniądze”.
Radny Ryszard Budzyna powiedział: ,,pan Burmistrz wyraził się wtedy, iż będzie to
wydawanie pieniędzy na zabawki”.
Z sali nieczytelne głosy.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała: ,,cieszę się, że padło to pytanie
ponieważ dokonujemy równolegle wiele czynności m.in. zakup sprzętu do transmisji i
nagrywania posiedzeń Rady Miejskiej w Wieluniu”.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy posiedzenia radnych będą transmitowane na
Facebooku?
Sekretarz Miast Magdalena Majkowska odpowiedziała, że posiedzenia Rady Miejskiej
będą transmitowane na serwerze firmy, która sprzedała nam te urządzenia”. Uzupełniła, iż jest
to strona internetowa.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy rozporządzenie o ochronie danych osobowych
obowiązuję w momencie transmisji posiedzenia Rady Miejskiej?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, iż rozporządzenie to będzie
obowiązywało. Dodała, że radni są osobami publicznymi i będą mogli prawnie być
pokazywani.
Radny Wojciech Psuja zapytał: ,,teraz nie mogą być pokazywani?”
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała: ,,nie posiadam wiedzy na ten temat”
Radny Wojciech Psuja powiedział: ,,nie rozumiem, dlaczego można dokonywać transmisji
za miesiąc a w czasie obecnym nie jest to możliwe. Przepisy obowiązują od 25 maja 2018
roku”.
Z sali nieczytelne głosy.

Radny Piotr Radowski wyraził niezadowolenie faktem zasłonięcia banneru znajdującego
się na budynku PSS Tęcza w centrum Wielunia. Dodał, iż baner przypominał i informował
wszystkich mieszkańców jak i turystów o tragedii, jaka wydarzyła się 1 września 1939 roku o
4:40. Powiedział: ,,tym bardziej oburzyło mnie to, iż dokonał tego urzędujący Burmistrz
Wielunia. Na terenie istnieje bardzo dużo miejsc, w których można umieścić swoje plakaty.
Osoba, która zasłoniła baner informujący o rozpoczęciu II wojny światowej na terenie
naszego miasta, zachowała się niewłaściwie i nieprzyzwoicie.
Radny Robert Duda powiedział: ,,rozumiem, że radny sugeruje aby Komisja wystosowała
apel w tej kwestii”.
Radny Piotr Radowski odpowiedział, iż wyraził tylko swoje stanowisko. Powiedział: ,,pan
Burmistrz ma jeszcze większy plakat na ZUGILU, natomiast tutaj chodzi o miejsce
zasłonięcia bardzo istotnego i historycznego wydarzenia”.
Z sali nieczytelne głosy.
Przewodnicząca Bożena Żurek odczytała stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w
sprawie zasłonięcia banneru informującego o tragicznych wydarzeniach dla miasta Wielunia
przez plakat, który reprezentujące pana Pawła Okrasę, jako Burmistrza Wielunia (zał. nr 5).
Radny Robert Duda złożył wniosek, aby stanowisko trafiło do Przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz Burmistrza Wielunia.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za zgłoszonym stanowiskiem
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie zasłonięcia banneru informującego o
tragicznych wydarzeniach dla miasta Wielunia przez plakat, który reprezentujące pana Pawła
Okrasę, jako Burmistrza Wielunia, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 6 glosach ,,za”, 2 głosach
,,wstrzymujących się”) przyjęła zgłoszone stanowisko w ww. sprawie.
Przewodnicząca Bożena Żurek pogratulowała radnej Honoracie Freus-Grzelak z racji
wyróżnienia przez Dziennik Łódzki w sprawie konkurs ,,oceniamy władzę”. Powiedziała:
,,bardzo mi miło, że to członek naszej komisji został wyróżniony”. Zapytała, czy radna
została głównym laureatem?
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała: ,,sama jestem zaskoczona. Cieszę się, iż
zostałam doceniona przez mieszkańców”.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek podziękowała wszystkim radnym za współprace w Komisji
tym samym zamknęła ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:
Monika Kowalska

Przewodnicząca Komisji
Bożena Żurek

