PROTOKÓŁ nr 4/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 8 luty 2019 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
Buda Radosław
Duda Robert
Grajnert Tomasz – przewodniczący
Mituła Bronisław
Paluszek Jerzy
Rozmarynowski Jarosław
Grzegorz Żabicki

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Joanna Skotnicka Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia
2. Małgorzata Jachowicz-Wróblewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Wieluniu.
3. Iwona Podeszwa - Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu
4. Radosław Urbaniak – Kierownik Biura Burmistrza
5. Małgorzata Żuchowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi
w Wieluniu
6. Zbigniew Gajda - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Powstańców Śląskich w Wieluniu
7. Wojciech Psuja – radny Rady Miejskiej w Wieluniu
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie informacji nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – oferta
placówek kulturalnych i sportowych w Gminie Wieluń.
3. Przyjęcie informacji dotyczącej wprowadzenia reformy oświaty z dniem 01.09.2019 r. –
wygaśnięcie gimnazjów.
4. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
5. 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 8. Zaproponował następnie, aby zdjąć
punkt 3 z porządku obrad.
Zarządził glosowanie kto jest za ściągnięciem punktu 3 pn. ,,Zaopiniowanie kalendarza
imprez i uroczystości oświatowych”, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”) dokonała zmiany
w porządku obrad komisji.
Prezentacja porządku obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 2
Przyjęcie informacji nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – oferta
placówek kulturalnych i sportowych w Gminie Wieluń zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Rady Robert Duda poruszył kwestię komunikatu opublikowanego przez placówkę WOSiR.
Przybliżył następnie jego treść mówiąc, iż ww. placówka udostępnia bezpłatny dostęp do
krytej pływalni oraz sztucznego lodowiska. Uzupełnił następnie, iż w ofercie zawarta jest
informacja, że niezbędnym warunkiem skorzystania z ww. obiektów jest obecność i nadzór
zapewniony przez daną szkołę. Poinformował obecnych na posiedzeniu, iż ferie zimowe jest
okresem urlopowym dla nauczycieli. Zapytał zatem, kto ma być opiekunem dla dzieci?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
wspomniana sprawa jest problemem, który pojawia się co roku. Zaznaczył, iż omawiana
kwestia wiąże się z brakiem środków na zatrudnienie osoby z wymaganiami pedagogicznymi.
Podkreślił, iż WOSiR nie ma możliwości kadrowych oraz finansowych na spełnienie
opiekuna dla dzieci w czasie ferii zimowych.
Radny Robert Duda powiedział, że w komunikacie jest napisane, że jeśli uczeń wykupi bilet
indywidualny to istnieje możliwość skorzystania z proponowanych obiektów. Zapytał, czy
jeśli uczeń wykupi bilet indywidualny to placówka WOSiR zapewni opiekuna?
Radny Tomasz Akulicz zaproponował, aby bilety kosztowały 1 grosz, co w następstwie
rozwiąże omawiany problem.
Radny Robert Duda zwrócił się do obecnych dyrektorów szkół. Zapytał, czy jako
dyrektorzy będą korzystali z przedstawionej oferty przez WOSiR?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców
Śląskich w Wieluniu Zbigniew Gajda odpowiedział, iż nie będzie korzystał z ww. oferty
z powodu braku możliwości prawnych. Podkreślił, że to dyrektor szkoły odpowiada za to, iż
wysłał nauczyciela jako opiekuna dla dzieci podczas trwania jego urlopu. Dodał, że jeśli ktoś
organizuje dane wydarzenie powinien zabezpieczyć wszystkie warianty. Uzupełnił, że jako
dyrektor szkoły nie może pozwolić, by nauczyciel przyszedł do pracy w trakcie trwania
należytego urlopu.
Dyrektor Szkoły nr 1 Małgorzata Żuchowska odniosła się do pytania radnego Dudy.
Oznajmiła, że nauczyciel ma przyznany urlop ustawowo w czasie ferii.
Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy kierownik WOSiR-u zabezpieczył w budżecie kwotę,
która stanowiłaby rekompensatę za darmowe bilety?
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Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
jako kierownik placówki WOSiR nie posiada środków na zatrudnienie nowego pracownika.
Zapytał, czy obecni dyrektorzy szkół posiadają środki na zatrudnienie pracownika, innego niż
nauczyciela, którzy w czasie ferii są na urlopie?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Małgorzata
Jachowicz-Wróblewska powiedziała, iż nie ma to znaczenia, czy szkoła posada środki na
ww. cel czy też nie. Podkreśliła, iż jako dyrektor szkoły nie może dokonać czynności, o której
wspomniał kierownik Raszewski.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców
Śląskich w Wieluniu Zbigniew Gajda zapytał, kto jest organizatorem wypoczynku dzieci
podczas ferii zimowych? Podkreślił, iż to organizator powinien zapewnić wszystkie aspekty.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że jeśli WOSiR proponuje darmową ofertę to
placówka musi liczyć się z tym, iż nie będzie dochodów z tego tytułu.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, iż
radny powinien skupić się na funkcjonowaniu i niedoszacowaniu basenu oraz małej ilości
etatów. Podkreślił, że basen w okresie ferii zimowych funkcjonuje inaczej niż zwykle.
Zwrócił następnie uwagę, że na basenie ratownik jest również konserwatorem. Oznajmił, iż
głównym powodem powstania omawianego problemu jest brak środków finansowych.
Radny Grzegorz Żabicki zwrócił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytanie.
Zaapelował, aby kierownik Raszewski wystąpił do Rady Miejskiej w Wieluniu z wnioskiem
o zabezpieczenie dla placówki WOSiR odpowiednich środków.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski powiedział, że
jeśli nie będzie grup zorganizowanych to ratownik będzie sprzedawał bilety. Uzupełnił, iż
w czasie ferii zimowych WOSiR jest przygotowany na grupy zorganizowane.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, kto szacował wzrost nakładów finansowych
przeznaczonych na placówkę WOSiR, które były zwiększane przez Radę Miejską?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
WOSiR w czasie ferii zakłada wizyty tylko grup zorganizowanych. Powiedział, że to on
przygotował kwotę, która została zawarta w uchwale.
Radna Wojciech Psuja zaproponował, aby zrezygnować z propozycji oferowanej przez
placówkę WOSiR. Powiedział, iż każdy uczeń w czasie ferii zimowych powinien wejść za
symboliczną kwotę np. 1 zł. Swoją propozycję poparł zwyczajem stosowanym
w miejscowości Olesno.
Radny Jarosław Rozmarynowski zwrócił uwagę, iż dzisiejsze spotkanie powinno odbyć się
wcześniej, w celu doprecyzowania nieprawidłowości.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odniósł się do
wypowiedzi radnych, mówiąc iż przyjmuje propozycję polegającą na kupieniu biletu za
sybiliczną kwotę. Podkreślił natomiast, iż w czasie ferii musi zatrudnić dodatkową osobę do
pilnowania dzieci. Dodał, aby opracować jedną strategię na wiele lat.
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Małgorzata
Jachowicz-Wróblewska powiedziała, iż nie jest prawdą, że na ten temat rozmowy są
prowadzone po raz pierwszy. Podkreśliła, iż dyrektor szkoły nie może zatrudnić nauczyciela
do opieki nad dziećmi podczas trwania jego urlopu ponieważ jest to niezgodne z prawem.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski zasugerował, że
dyrektor może zatrudnić nauczyciela z innej szkoły.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, że jeśli organizatorem wypoczynku ma
być placówka WOSiR, to ww. placówka powinna zadbać o całą organizację wydarzenia.
Radny Robert Duda powiedział, że problem pojawia się co roku i jest nadal nierozwiązany.
Zwrócił się również do kierownika Raszewskiego, mówiąc, iż w każdym przypadku
spodziewa się grupy 40 osób, nawet jeśli będzie to grupa nie posiadająca opiekuna, która
może skorzystać z obiektu po wniesieniu opłaty.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy biblioteka posada kadrę pedagogiczną?
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu Iwona Podeszwa
odpowiedziała, że nie. Uzupełniła, iż dzieci pojawiają się indywidualnie z rodzicami. Dodała,
że w sytuacji grup zorganizowanych konieczna jest obecność opiekuna.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował stworzenie programu działań
oświatowych oraz bazę rozwoju sportowej. Powiedział, iż ww. programy pokazałyby jakie są
problemy oraz potrzeby w danych szkołach.
Radny Robert Duda zapytał, jaką decyzje podejmuje Gmina Wieluń w sprawie ofert
proponowanej przez WOSiR?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnica-Fiuk odpowiedziała, iż oferta jest nadal aktualna.
Radny Jerzy Paluszek zwrócił uwagę, iż istnieje oferta, z której w rzeczywistości nie można
skorzystać.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy w poprzednich latach również obowiązywał taki sam
zapis w ofercie?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
tak.
Radny Radosław Buda podsumował, iż oferta placówki WOSiR jest nieatrakcyjna ofertą.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy istnieje możliwość zmiany zapisu ofert?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski powiedział, iż
musiałby w szybkim tempie zawnioskować do Burmistrza Wielunia o zmianę cennika.
Podkreślił, że jeśli wprowadzi się inną ofertę musi odwołać urlopy kilku pracowników.
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Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu Andrzej
Dąbrowski podkreślił, iż dyrektor może prowadzić zajęcia z uczniami w czasie trwania ferii
na zasadzie umowy wolontarialnej na zasadzie dobrowolności.
Punkt 3
Przyjęcie informacji dotyczącej wprowadzenia reformy oświaty z dniem 01.09.2019 r. –
wygaśnięcie gimnazjów zał. nr 4.
Przewodniczący Komisji Tomasz Grajnert zapytał, o skalę zwolnień nauczycieli
w szkołach i redukcji etatów?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Małgorzata
Jachowicz-Wróblewska powiedziała, iż oprócz osób, które deklarują rozwiązanie stosunku
pracy z racji przejścia na emeryturę, nie jest planowane zwolnienie innego nauczyciela.
Podkreśliła, iż niewyjaśnioną kwestią jest sprawa zajęć wychowania fizycznego. Uzupełniła,
że jest osoba, która pracuje w szkole najkrócej i będzie mogła mieć ograniczony wymiar
zatrudnienia bez żadnych problemów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Małgorzata
Żuchowska oznajmiła, że w szkole pracuje siedmiu nauczycieli wychowania fizycznego a po
reformie oświaty praca będzie na trzy etaty. Uzupełniła, iż podoba sytuacja ma miejsce
z nauczycielami języka polskiego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś z pracowników planuje przejście na
emeryturę?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Małgorzata
Żuchowska odpowiedziała, iż z tych grup, o których wcześniej wspomniała niestety nikt nie
odchodzi na emeryturę.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców
Śląskich w Wieluniu Zbigniew Gajda poinformował, że na pewno pojawi się problem
z jednym etatem z wychowania fizycznego oraz języka polskiego. Dodał, że nikt
z pracowników nie podlega przejściu na emeryturę.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby zwrócić się do Starostwa
Powiatowego w Wieluniu z informacją, iż Gmina Wieluń posiada nauczycieli z niepełnym
wymiarem pracy.
Radny Wojciech Psuja zwrócił się do dyrektora Dąbrowskiego z zapytaniem, jakimi Gmina
Wieluń dysponuje możliwościami oraz uzupełnieniami w sprawie uratowania etatów.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu Andrzej
Dąbrowski odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma danych, na których podstawie mógłby
odpowiedzieć na zadane pytanie. Uzupełnił, że niezbędne jest uzyskanie arkuszu
organizacyjnego wszystkich szkół.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zasugerował, aby przed spotkaniem ze Starostwem
Powiatowym w Wieluniu zasięgnąć danych dot. możliwości uzupełnienia brakujących etatów.
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Radny Robert Duda zapytał, jak wygląda rekrutacja do szkół?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Małgorzata
Żuchowska odpowiedziała, iż na chwile obecną obowiązuje termin od 4 lutego br. dot. dzieci
obwodowych.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu Andrzej
Dąbrowski uzupełnił, iż dzieci obwodowe są przyjmowane na podstawie zgłoszenia. Dodał,
że rekrutacja dzieci spoza obwodu rozpocznie się 25 lutego br.
Radny Robert Duda zapytał, czy do szkoły podstawowej nr 4 rodzice zapisują dzieci
z os. Wyszyńskiego?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Małgorzata
Żuchowska odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaapelował o sporządzenie programu działań
oświatowych przez Urząd Miejski w Wieluniu wraz ze współpracą z dyrektorami szkół.
Radny Wojciech Psuja zaproponował, aby pochylić się nad tematem dot. obowiązkowych
szczepień w przedszkolach. Uzupełnił, że jego prośba jest podyktowana obawą mieszkańców
przez obcokrajowcami, którzy z reguły nie szczepią swoich dzieci. Zaproponował, aby
umieścić punkt obowiązkowych szczepień w regulaminie rekrutacji.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu Andrzej
Dąbrowski odpowiedział, że regulamin rekrutacji jest uchwalany przez Radę Miejską w
formie uchwały, która następnie jest weryfikowana i sprawdzana przez wojewodę.
Powiedział, że zapis wspomniany przez radnego może zostać zakwestionowany przez
wojewodę łódzkiego.
Radny Wojciech Psuja zaproponował, aby zwiększyć dodatek za wychowawstwo o 100%.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu Andrzej
Dąbrowski powiedział, że jeśli radni znajdą środki, na cel wspomniany przez radnego Urząd
Miejski przychyli się do wspomnianej inicjatywy.
Radny Jerzy Paluszek zapytał, o ilość dzieci obcokrajowców uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie Gminy Wieluń.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Małgorzata
Jachowicz-Wróblewska odpowiedziała, iż w szkole podstawowej nr 2 jest to czwórka dzieci.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Małgorzata
Żuchowska oznajmiła, iż w jej szkole uczęszcza czwórka dzieci obcokrajowców.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców
Śląskich w Wieluniu Zbigniew Gajda poinformował, że w szkole podstawowej nr 5
uczęszczają dzieci z Ukrainy i Bułgarii.
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Radny Wojciech Psuja zaproponował, aby zatrudnić tłumacza języka ukraińskiego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców
Śląskich w Wieluniu Zbigniew Gajda powiedział, że przyjrzał się tej sprawie już wcześniej
i poszukiwał tłumacza w celu zatrudnienia. Podsumował, iż znalezienie takiej osoby jest
bardzo trudne.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Małgorzata
Jachowicz-Wróblewska zwróciła uwagę, iż dyrektor szkoły ma coraz więcej obowiązków.
Dodała, iż brakuje czasu na zadania związane z zarządzaniem szkoły. Uzupełniła również, iż
dyrektorzy szkoły mają aktualnie 6 godzin, gdzie w poprzednim czasie były trzy.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka Fiuk oznajmiła, iż przekaże wiadomości
Burmistrzowi Wielunia oraz pochyli się nad wspominanym problemem.
Punkt 4
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 5
Zamknięcie posiedzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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