PROTOKÓŁ nr 2/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 18 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.
9.

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

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
2. Magdalena Majkowska
3. Arkadiusz Skupień
4. Michał Janik
5. Andrzej Dąbrowski
6. Romuald Kucharczyk
7. Anna Michniewicz

- Burmistrz Wielunia
- Sekretarz Miasta
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu
Cywilnego
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
- Dyrektor Zakładu Obsługi Oświatowo-Wychowawczych
- zastępca Dyrektora Zakładu Obsług Oświatowo –
Wychowawczych
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wieluńskim
w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/544/18 w sprawie
zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Wielunia uczniom szkół podstawowych w
ramach Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie
Wieluń.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiazywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2019.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2019.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Wieluń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
7. Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdził
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 9.
Zaprezentował następnie 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
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wieluńskim
w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 3..
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowanie projektu uchwały w
sprawie współdziałania z Powiatem Wieluńskim w zakresie dowozu uczniów
niepełnosprawnych,
kto
jest
przeciw
a
kto
wstrzymał
się
od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/544/18 w sprawie zasad
przyznawania stypendiów Burmistrza Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach
Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń stanowi
załącznik nr 4.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Dyrektor Zakładu Obsługi Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski powiedział,
że w uchwale zapisano możliwość otrzymywania stypendiów Burmistrza przez finalistów
i laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz
uczniów osiągających najlepsze wyniki nauczania liczone średnią za każdy semestr oraz
oceną z zachowania. Uzupełnił, iż komisja stypendialna, która powoływana jest przez
Burmistrza Wielunia, ma możliwość zarekomendowania uczniów, którzy nie osiągają
najwyższych wyników nauczania natomiast wyróżniają się z w dziedzinie sportu szkolnego.
Radny Jerzy Paluszek zapytał, czy średnia 4,75 wystarczy do otrzymania stypendium?
Dyrektor Zakładu Obsługi Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział - nie. Wyjaśnił, że średnia 4,75 to średnia, która decyduje o otrzymaniu
świadectwa z paskiem. Uzupełnił, że o możliwości otrzymania stypendium decyduję liczba
punktów. Dodał, iż stypendia otrzymują uczniowie, którzy mają najwyższą liczbę punktów
stosownie do liczby stypendiów, które wynikają z tej zasady. Powiedział również, że komisja

stypendialna na postawie kwoty środków przewidzianych w budżecie miasta określa
wysokość stypendium a tych samym ich liczbę.
Mieszkanka Wielunia Anna Marzec-Dziuba powiedziała, że dzieci z Gminy Wieluń,
kończąc szkołę podstawową są dyskryminowane przez własne miasto, ponieważ inne gminy
traktują dzieci całościowo natomiast w mieście Wieluń uważa się, że jeżeli ktoś przechodzi
do szkoły średniej to podchodzi pod powiat wieluński a tym samym musi konkurować
z rówieśnikami, które w swojej własnej gminie spokojnie stypendium dostaną.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza
Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania Edukacji
uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i
rozwiazywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2019 stanowi załącznik
nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Nikt się nie
zgłosił. Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2019, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2019 stanowi załącznik nr 6.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń na rok
2019, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ww.
sprawie.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wieluń
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stanowi załącznik nr 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Robert Duda powiedział, iż w paragrafie 1 uchwały brakuje zapisu dotyczącego
instytucji kultury oraz obiektów sportowych.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień odpowiedział, że brakuje tych jednostek, ponieważ ustawa w artykule 14 mówi
o tym, iż zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie szkół wraz
innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów
studenckich.
Radny Robert Duda uzupełnił, iż basen jest pojęciem ogólnym. Zaproponował, aby
zamienić pojęcie – basen na obiekty sportowe. Zapytał, czy jest to zgodne z przepisami?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień odpowiedział – tak.
Radny Robert Duda wniósł poprawkę do projektu uchwały. Powiedział, że paragraf
1 podpunkt 2 powinien mieć brzmienie - ,,obiekty sportowe”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż Rada Miejska powinna zwrócić uwagę na
konsekwencje wniesionej poprawki. Uzupełnił, iż częstym zjawiskiem na obiektach
sportowych takich jak boiska organizowane są mecze o tzw. ,,beczkę piwa”.
Radny Radosław Buda powiedział, iż podziela zdanie Burmistrza Wielunia z uwagi na to, iż
nie ma żadnych incydentów. Uzupełnił, że jeśli Rada Miejska dokona danej zmiany, musi się
potem do tego konsekwentnie stosować.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, iż mowa jest o stałych punktach sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. Uzupełnił, iż w paragrafie 5 jest mowa o uzasadnionych
przypadkach, gdzie Burmistrz Wielunia może w celu wydania jednorazowego zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych odstąpić od wymogu zachowania odległości określonej
w paragrafie 1.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień powiedział, że iż paragraf 5 dotyczy to odległości od obiektów wymienionych w
paragrafie 1. Powołał się na przykład imprez przy remizach OSP. Uzupełnił, iż przy
organizacji jakiegoś festynu znajduje się plac zabaw dla dzieci, który mamy wymieniony w
paragrafie 1 i jednorazowe zezwolenie dopuszcza się dla przedsiębiorcy, który chce w
przypadku np. organizacji festynu podawać napoje alkoholowe. Oznajmił, iż takiego
zezwolenia dany przedsiębiorca nie otrzymuję automatycznie. Podkreślił, że organizator
festynu musi złożyć wniosek do urzędu, gdzie następnie taki wniosek o zezwolenie na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych jest rozpatrywany. Uzupełnił, że jeśli dane
zezwolenie (jednorazowe) zostanie uzyskane to obowiązuje one w konkretnym dniu oraz na
oznaczanym terenie. Dodał, że przedsiębiorca do jednorazowego zezwolenia ma obowiązek
dołączenia planu graficznego, gdzie dokonuje się podawania i sprzedaży napojów
alkoholowych.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Jerzy Paluszek zapytał, czy na obiekcie, gdzie podawany jest i sprzedawany alkohol
jest ochrona?

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień odpowiedział - tak.
Radny Robert Duda stwierdził, iż turniej o tzw. ,,beczkę piwa” siatkówki plażowej nie może
odbyć się na terenie basenu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, iż taki turniej odbywa się na boisku
sportowych.
Radny Robert Duda ponownie odczytał zgłoszona wcześniej poprawkę.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień zwrócił uwagę, iż w paragrafie 1 jest napisane, że ustala się zasady usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stałych w odległości nie mniejszej niż
50 metrów natomiast w paragrafie 3 pisze, że ograniczenie to nie dotyczy istniejących
punktów. Podsumował, iż ograniczenie, które chce poradzić radny będzie dotyczyło nowo
powstałych obiektów.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie nad zgłoszoną poprawką. Zapytał,
kto jest za zmianą paragrafu 1 podpunktu 2 na ,,obiekty sportowe”, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 3 głosach
,,za” i 5 głosach ,,wstrzymujących się”) przyjęła zgłoszoną zmianę do projektu uchwały.
Mieszkanka Wielunia powiedziała, iż po przeczytaniu projektu uchwały doszła do wniosku,
że jest to projekt uchwały, jak obejść ustawę. Dodała, iż osiedle, pod które podlega
mieszkanka, negatywnie zagłosowało za przedłożonym projektem uchwały. Mieszkanka
przywołała przykład, gdzie w mieście Kraków sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
odbywa się w odległości 50 metrów od granicy terenów. Podkreśliła, iż odległość między
wejściem do sklepu spożywczego a drzwiami Szkoły nr. 3 im. Mikołaja Kopernika wynosi 50
metrów. Uzupełniła, że jeśli wspomniana przed chwilą odległość byłaby mierzona od
ogrodzenia Szkoły nr. 3 im Mikołaja Kopernika do drzwi sklepu to odległość nie wynosiłaby
nawet 20 metrów. Podkreśliła, iż ta sama sytuacja ma miejsce przy Poradni PsychologicznoPedagogicznej i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym a położonym naprzeciwko sklepem
spożywczym. Zwróciła uwagę, iż wszystko zależy od tego jaki ciąg komunikacyjny zostanie
wyznaczony. Powołała się na przykład miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które to
wprowadziło ograniczenie sprzedaży od godziny 23:00 do 6:00. Dodała, że często spotyka
ludzi, którzy są pokrzywdzone przestępstwem wynikające z bycia pod wpływem alkoholu.
Zapytała, po co zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest wydawane na czas określony?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień odpowiedział, iż tak wynika z ustawy.
Mieszkanka Wielunia powiedziała, że w ten sposób nie chronimy młodzieży ani rodzin, w
której jest problem alkoholizmu tylko przedsiębiorców. Podkreśliła, iż ten projekt uchwały
ma rozwiązać istniejące problemy. Wspomniała o tym, iż wojewoda w rozstrzygnięciu
nadzorczym dwa razy uchylił uchwałę podjęta przez Rade Miejską w Wieluniu. Dodała, że
dobrą sytuacją byłoby gdyby dochody Gminy Wieluń z tytułu sprzedaży zmalały. Uzupełniła,

że ma świadomość tego, iż z tych dochodów są organizowane różne programy natomiast
celem projektu uchwały jest to, aby sprzedaż alkoholu ograniczyć do maksimum.
Powiedziała, że jako reprezentantka Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Wieluniu uważa, że nie chroni to interesu rodzin i dzieci w rodzenie z
problemem alkoholowym.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż oczywistą rzeczą jest, aby równymi
metodami administracyjnymi starać się zahamować czy zmniejszyć ilość punktów sprzedaży
alkoholu. Wspomniał czasy, kiedy kilka lat temu alkohol był sprzedawany na kartki
o godzinie 13:00. Dodał, że wiele osób chodziło po mieście pod wpływem alkoholu. Zwrócił
uwagę, że z racji tego, że ilość alkoholu była ograniczona społeczność tworzyła swój własny
alkohol, który często nie był z legalnego źródła. Odpowiedział, iż koncesje są wydawane na
czas określony z racji, że zezwolenia te podlegają kontroli. Uzupełnił, iż sprawdzane jest to,
czy w danych punktach sprzedawany jest alkohol osobom nieletnim czy nietrzeźwym. Dodał,
że były przypadki, w których koncesje były odbierane. Podkreślił, iż skutki picia alkoholu jest
związany z metodami wychowawczymi. Zwrócił uwagę, że jego zdaniem warto położyć
nacisk na edukację niż na wszelakie zakazy spożywania alkoholu, który tylko spowoduje bunt
wśród młodzieży. Powiedział, że zakazy nie rozwiążą problemu alkoholizmu a spowodują
powstanie szara strefa, gdzie będzie można kupić alkohol nielegalnie. Zaapelował, by radni
obecni na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały wraz
z poprawką.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, iż powiela zdanie Burmistrz Wielunia.
Uzupełnił, iż wielość punktów nie spowoduje żadnego zwiększenia ilości spożywania
alkoholu. Dodał, że należy położyć nacisk na edukację, kulturę oraz dobre wychowanie.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień powiedział, że aktualnie odbywają się konsultacje w sprawie zmiany statutów
zarządów osiedli i sołectw. Dodał, że przy okazji tych wydarzeń przedstawiany jest projekt
uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wieluń miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych. Uzupełnił, iż na 28 spotkań odbyło się już 25, gdzie
większość osiedli wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały oprócz osiedla nr 1,
który zaopiniował projekt negatywnie. Zwrócił uwagę, iż opinie mieszkańców dla Rady
Miejskiej w Wieluniu są niewiążące. Powiedział, że istnieje wiele uchwał zatwierdzonych
przez radę, gdzie odległość wynosi 20 m bądź w ogóle nie jest określona. Zwrócił uwagę, iż
do budżetu Gminy Wieluń z koncesji alkoholowych rocznie wpływa 800 000 tys. zł,
z których jest finansowana profilaktyka czy działalność klubów sportowych.
Radny Jarosław Rozmarynowski odniósł się do różnicy liczebności w mieście Wieluń
a Kraków. Powiedział, iż w mieście Kraków jest duża liczba studentów natomiast w Wieluniu
przeważa młodzież poniżej 20 roku życia, która podlega bezpośredniej kontroli opiekunów
prawnych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zakomunikował, iż w Krakowie na Starym Rynku nie
ma komunikacji miejskiej.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień wspomniał, iż do września obowiązywała uchwała, która nie uwzględniała żadnych
metrów. Podkreślił tym samym, że przedsiębiorcy, którzy aktualnie sprzedają alkohol
uzyskali koncesję w sposób legalny.
Radny Jarosław Rozmarynowski odniósł się do wyznaczonych godzin otwarcia, w których
to miałby istnieć zakaz sprzedawania napojów alkoholowych. Zapytał, co stanie się wtedy ze
stacjami paliw, które są całodobowe?
Z sali nieczytelne głosy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby zapoznać się ze statystykami
w gminach, który wprowadziły zakaz sprzedawania napojów alkoholowych od 23:00 do 6:00.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień powiedział, że ten projekt uchwały jest niezbędny ponieważ umożliwia realizację
postepowania administracyjnego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wieluń
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wraz z przyjętą poprawką, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja
jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie
wraz z przyjętą poprawką.
Punkt 7
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Jarosław Rozmarynowski zasugerował, by przeznaczyć środki z budżetu Gminy
Wieluń aby uczcić 80- lecie wybuchu drugiej wojny światowej oraz 100-lecie powstania
policji.
Z sali nieczytelne głosy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, aby poruszyć ten temat na Komisji
Budżetowo-Gospodarczej.
Radny Bronisław Mituła wspomniał o przybyciu do miasta Wieluń 4 pielgrzymki strażaków
województwa łódzkiego w miesiącu wrzesień.
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

