PROTOKÓŁ nr 1/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 10 grudnia 2018 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pana Tomasza Grajnerta
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Akulicz Tomasz
Bryś Maciej
Buda Radosław
Duda Robert
Grajnert Tomasz – przewodniczący
Mituła Bronisław
Paluszek Jerzy
Rozmarynowski Jarosław

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Magdalena Majkowska
Michał Janik
Danuta Kondracka
Andrzej Dąbrowski
Romuald Kucharczyk

6. Joanna Skotnicka-Fiuk
7. Maciej Preś

- Sekretarz Miasta
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
- Skarbnik Miasta
- Dyrektor Zakładu Obsługi Oświatowo-Wychowawczych
- zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi
Oświatowo - Wychowawczych
- Kierownik Biura Burmistrza
-Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2019.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wieluń na lata 2019-2026.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.
6. Propozycje do Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok.
7. Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia posiedzenia
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 8.

oraz stwierdził

Przewodniczący Tomasz Grajnert zaprezentował porządek obrad a następnie zapytał, czy
ktoś zgłasza uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Prezentacja porządku obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2
Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję zastępcy
przewodniczącego komisji.
Radny Radosław Buda zgłosił kandydaturę radnego Macieja Brysia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy radny Maciej Bryś wyraża zgodę na
kandydowanie? Radny Maciej Bryś wyraził zgodę.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 7 głosach „za”, 1 głosie
,,wstrzymującym się”) dokonała wyboru radnego Macieja Brysia na zastępcę
przewodniczącego komisji.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2019
stanowi załącznik nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy konieczne jest, aby Gmina Wieluń opłacała audycje
radiowe? Zapytał, na co dokładnie przeznaczone są środki, które kierowane są w celu
promocji Gminy Wieluń? Zaproponował, by część środków z działu 750 przeznaczyć na
produkcję filmu sióstr Antoninek. Uzasadnił, iż film byłby ogromną promocją dla miasta.
Podkreśli, aby przeznaczyć na ten cel kwotę w wysokości - 15 tysięcy zł. Dodał, że zasięg
bezprzewodowej sieci internetowej na Pl. Legionów jest słaba. Podkreślił, iż dobrze
funkcjonująca strefa sieci Wi-fi wynosiłaby około 20 tys. zł wraz z obsługą abonamentową i
danymi statystycznymi.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż Gmina Wieluń co roku wspiera lokalne
publikacje Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego czy twórców tomików wierszy.
Powiedział, że jest po rozmowach z producentami filmu, z którymi rozmawiał o kwocie 10
tysięcy zł.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła Skarbnika Miasta, aby
powiedziała o możliwościach formy wsparcia filmu. Podkreśliła, że jednostka samorządu
terytorialnego nie może bezpośrednio pokryć wszystkich kosztów filmu, który nie jest
produkcją Gminy Wieluń.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż jedną z możliwości może być zakup
danej ilości kopii tego filmu.
Z sali nieczytelne głosy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że Urząd Miejski może kupić kilka kopii
filmu. Oznajmił, iż audycje radiowe cieszą się dużą popularnością a odbiór sięga na cały
region ziemi wieluńskiej. Powiedział, że Gmina nie może wspierać radia w formie dotacji
tylko odbywa się to na zasadzie świadczonej usługi.
Z sali nieczytelne głosy.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk wspomniała, że radio jest źródłem
informacji, gdzie dziennikarka sporządza przegląd krótkich wiadomości. Podkreśliła, iż
pewnych tematów nie da się rozwinąć i wyczerpać ich w całości.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż w tej kwocie są przeznaczone audycje
radiowe dla Rady Miejskiej. Dodał, iż gala dla przedsiębiorców nie jest uroczystością
przeznaczoną tylko dla samych przedsiębiorców ale też dla laureatów, którzy są nagradzani
w kategorii działalności społecznej, kulturalnej. Ważnym aspektem tego wydarzenia jest to,
by nakłonić dane firmy do wspierania placówek takich jak - szkoły czy Wieluński Dom
Kultury. Podkreślił, iż dzięki gali przedsiębiorców dwa razy w roku Gmina Wieluń
zrealizowała wydarzenie ,,Giganci Siatkówki”. Dodał, że jeśli Rada Miejska w Wieluniu
zmniejszy kwotę na promocję miasta spowoduje to, iż ranga tak ważnych wydarzeń spadnie.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, iż sporo osób nie ma
świadomości za jakie kwoty artyści decydują się na występ. Uzupełniła, iż cena mierzy się w
granicach od 10 tys. zł do 25 tys. zł.
Z sali nieczytelne głosy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż wiele wydarzeń cyklicznie powtarza się
co roku i jest to niejako tradycja miasta Wielunia.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że rozmawiał z firmą MARGONET, która zapewnia, iż
pod względem możliwości technicznych problem nieprawidłowo funkcjonującej strefy sieci
Wi-fi jest do rozwiązania.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że Urząd Miasta
sprawdzi umowy, które są już zawarte z innymi firmami dostarczającymi usługi internetowe.
Radny Tomasz Akulicz podkreślił, iż chciałby, aby zostało to zagwarantowane.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jeśli jest tak duża potrzeba rozwiązania
problemu związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem sieci Wi-fi to zostanie to
naprawione. Uzupełnił, iż Gmina Wieluń na pewno znajdzie środki na ten cel.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, o funkcjonowanie Młodzieżowej Rady
Miejskiej. Czy były organizowane wybory w poprzednich latach?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że Młodzieżowa Rada Miejska istniała
dotychczas na szczeblu gimnazjum ale z powodu zmiany struktury szkół podstawowych
Młodzieżowa Rada Miejska wygasła w poprzedniej kadencji w związku z tym, będzie
ogłaszany nowy statut.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że poprzedni statut
budził pewne wątpliwości.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uzupełnił, iż Młodzieżowa Rada Miejska będzie
powołana od nowa.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, iż istnieje problem
dotyczący zapewnienia dojazdu dziecka z opiekunem oraz organizacją sali. Dodała, iż
w związku ze zmianą struktury szkół podstawowych Młodzieżowa Rada Miejska będzie
liczniejsza niż w poprzedniej kadencji.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Robert Duda zapytał, czy w pierwszym kwartale 2019 roku będą już organizowane
wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej?
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała – tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż na stronie internetowej BIP-u znalazł
programy, które odpowiednio odnoszą się do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
1)
program rozwoju bazy sportowej na lata 2006-2013
2)
program rozwoju działań oświatowych na lata 2012-2016.
Zapytał, czy jest możliwe, aby taki program działań na lata 2019-2023 stworzyć analogicznie
do zadań wykonywanych w poprzednich latach?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że można taki program zaktualizować
natomiast podkreślił, iż nie wszystko, co zostanie zaplanowane jest w rzeczywistości do
zrealizowania.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż na podstawie danego harmonogramu
prezesi mogliby wpisać się w wieloletni plan finansowy Gminy Wieluń.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż w poprzednich latach na postawie
harmonogramów prezesi nie wiedzieli np. o potrzebie budowy hal sportowych przy szkołach
podstawowych. Dodał, że do programu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu ówczesnej
kadencji można wliczyć budowę sal gimnastycznych w dwóch szkołach podstawowych,
budowę basenu i ewentualnie budowę bieżni. Uzupełnił, iż koszt takich decyzji jest w
granicach od 20 do 40 mln zł. Podsumował, że w związku z dużymi inwestycjami
planowanymi w kadencji 2018-2023 więcej programów nie zdoła się wykonać.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, o remont płyty i bieżni lekkoatletycznej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż Urząd Miejski ma w planach
sporządzenie wniosku w sprawie formuły bieżni lekkoatletycznej. Zapewnił, że jeśli
dokumentacja w tej sprawie zostanie wykonana następnie Urząd Miejski złoży wniosek do
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Radny Robert Duda powiedział, iż Burmistrz Wielunia na dzisiejszej komisji przedstawił
plan rozwoju bazy sportowej, z którego w przyszłości można wyciągnąć wnioski.

Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że odczuwa się brak bazy lekkoatletycznej w
Wieluniu w sytuacji, gdzie u uczestnicy takich zawodów muszą wyjeżdżać na zewnątrz.
Radny Robert Duda powiedział, że Wieluń już od dawna powinien mieć bieżnię
lekkoatletyczną wykonaną w wysokim standardzie.
Z sali nieczytelne głosy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w minionej kadencji były realizowane
takie inwestycje jak: kompleksowe boisko przy Szkole Podstawowej w Gaszynie, sztuczne
boisko przy WOSiR, wspólne boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 i II Liceum
Ogólnokształcącym, ścieżka rowerowa, utwardzenie ścieżki w lasku. Uzupełnił, że w
minionej kadencji zostało wykonanych dużo inwestycji. Podkreślił, iż 2,5 roku zajęło
sporządzenie dokumentacji planistycznej pod kątem możliwości pozwolenia na budowę sal
gimnastycznych. Dopiero w 2015 roku Rada Miejska w Wieluniu podjęła uchwałę o zmianie
studium. Podsumował, iż 3 lata zostało zabrane przez proces dokumentacji. Zwrócił uwagę,
że boisko planowane jest jeszcze na os. Stare Sady.
Radny Robert Duda wspomniał o autopoprawce do projektu budżetu i poprosił o szczegóły
w tej sprawie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że modyfikacja dotyczy przebudowy
ul. Popiełuszki oraz zwiększenia kwoty na kluby sportowe.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał o możliwość promocji na spotkania z wybitnymi
pisarzami rozwoju czytelnictwa i kultury.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że takie środki są przekazywane
placówkom WDK oraz Bibliotece w Wieluniu. Powiedział, że jeżeli placówkom brakuje
pieniędzy na takie wydarzenia to należy złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego.
Radny Jarosław Rozmarynowski zwrócił uwagę, że dobry pisarz ceni się w kwocie od 8 do
10 tys. zł.
Z sali nieczytelne głosy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaproponował, aby w mieście Wieluń zorganizować
tydzień czytelnictwa jako element promocyjny miasta.
Z sali nieczytelne głosy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zalecił organizację kwartalnych spotkań.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że odbywają się
cykliczne spotkania z wybitnymi osobami.
Z sali nieczytelne głosy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2019, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 6 głosach ,,za”, 2 głosach
,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.

Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń
na lata 2019-2026 stanowi załącznik nr 4.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Nikt się nie
zgłosił.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wieluń na lata 2019-2026, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.
Punkt 5
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Jarosław Rozmarynowski wspomniał, że strzelnica przy Szkole Podstawowej nr 4
prosi o centralne ogrzewanie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż tak informacja została ujęta w projekcie
budżetu Gminy Wieluń na rok 2019.
Radny Radosław Buda zawnioskował o wykreślenie z I kwartału punktu 8
o brzmieniu - ,,Powołanie zespołu do spraw współpracy z Komisją Edukacji i Bezpieczeństwa
przy Radzie Powiatu w Wieluniu”.
Radny Robert Duda powiedział, że warto współpracować z Komisją Edukacji i
Bezpieczeństwa argumentując to poważnym problemem związanym z zatrudnieniem
nauczycieli obecnie uczących w gimnazjach, którzy od września stracą pracę.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wytłumaczył, iż intencją punktu ósmego było wyłonienie
zespołu, który wchodziłby w skład Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa. Dodał, iż celem
Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa byłoby zbieranie pewnych informacji, które potem byłyby
przedstawiane na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, aby zwrócić uwagę na kwestie
formalną związaną z wyłonieniem zespołu w ramach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Uzupełniła, iż statut Gminy Wieluń tego nie przewiduje.
Radny Radosław Buda podkreślił, iż powinno być to zgłaszane poprzez wnioski do
przewodniczącego.
Z sali nieczytelne głosy.

Radny Robert Duda powiedział, że punkt 8 powinien brzmieć następująco - ,,Współpraca
z Komisją Edukacji i Bezpieczeństwa przy Radzie Powiatu w Wieluniu”. Dodał, że można
zaprosić przewodniczącego Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa na posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu oraz omówić temat pn. ,,Zatrudnienie nauczycieli w wygasających
klasach gimnazjalnych”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała radnego Roberta Dudę, czy uważa, że
umieszczenie tematu w I kwartale będzie odpowiednie?
Radny Robert Duda odpowiedział – tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał radnego Radosława Budę, czy podtrzymuje swój
wniosek o usuniecie punktu 8 z Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu?
Radny Radosław Buda odpowiedział, że z racji, iż radny Robert Duda dokonał zmiany
brzmienia punktu 8 – wycofuję wniosek.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem Planu Pracy
Komisji na 2019 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.
Planu Pracy Komisji na 2019 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 6
Propozycje do Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Robert Duda zaproponował, aby Rada Miejska w Wieluniu zajęła się Programem
Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2019-2023 oraz Programem Działań Oświatowych na lata
2019-2023.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 7
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Radosław Buda powiedział, iż pojawiają się prośby od mieszkańców, aby w
Sylwestra nie było fajerwerków na Placu Legionów. Dodał, iż mieszkańcy proponują, by
Wieluński Dom Kultury zamienił pokaz fajerwerków na lasery.
Radny Robert Duda zaproponował, aby środki, które są przeznaczone na pokaz fajerwerków
skierować na oświetlenie świąt Bożego Narodzenia.

Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż szanuje decyzję miłośników zwierząt
natomiast jego zdaniem Sylwester jest raz w roku a pokaz fajerwerków trwa tylko kilka
minut. Dodał, iż o wiele dłużej trwają pokazy prywatne niż Urzędu Miejskiego.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, iż uzyskała informację od pani
dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury, która przekazała, że jest w trakcie rozmów
rozwiązania umowy w sprawie pokazu fajerwerków natomiast zapewniła, że na Orkiestrze
świąteczne Pomocy będzie pokaz laserów.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Robert Duda powiedział, iż chciałby dowiedzieć się, kto zostanie zastepcą
Burmistrza Wielunia ponieważ ten z reguły zajmuje się oświatą.
Z sali nieczytelne głosy.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert

