PROTOKÓŁ nr 6/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 27 marca 2019 r. w Wieluńskim Domu Kultury,
pod przewodnictwem Pana Tomasza Grajnerta
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akulicz Tomasz
Byrś Maciej – z-ca przewodniczącego
Buda Radosław
Duda Robert
Grajnert Tomasz – przewodniczący
Mituła Bronisław
Paluszek Jerzy
Rozmarynowski Jarosław
Grzegorz Żabicki

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
Joanna Skotnicka-Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia;
Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
Marcin Muszalski – Międzygminny Ludowy Klub Sportowy Wieluń;
Sylwester Perliceusz – Miedzygminny Ludowy Klub Sportowy Wieluń;
Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
8. Tomasz Smolnik – Pracownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
9. KKS Kurów
10. Marcin Muszalski 11. Rafał Ryś – PIAST Ruda
12. Eugeniusz Panek – Prezes Międzyszkolnego Klubu Piłka Ręczna
13. Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
14. Jarosław Torchała
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapoznanie się z osiągnięciami i potrzebami klubów i stowarzyszeń sportowych,
działających na terenie Gminy Wieluń.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2019 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/110/15 w sprawie utworzenia
Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu oraz nadania jej statutu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w
tej strefie i sposobu ich pobierania.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2019.
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7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcie Programu Rozwoju Bazy Sportowej
w Gminie Wieluń na lata 2019-2027.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 rok. (sprawozdanie dostarczone w
materiałach na VIII sesję Rady Miejskiej, pkt. 39).
9. Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w
Gminie Wieluń.
10.
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek obrad stanowi zał. nr 2.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdził
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 9. Zapytał, czy ktoś chce dokonać
zmiany porządku obrad? Głos zabrali:
Radny Tomasz Akulicz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt.
„Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wieluń na rok
2019”.
Radny Robert Duda zaproponował, aby pkt. 8 przesunąć w górę.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie:
1) kto jest za wnioskiem radnego Akulicza, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za’ i 4
głosach „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na wprowadzenie zgodę na wniosek radnego
Akulicza.
2) Kto jest za wnioskiem radnego Dudy, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) wyraziła
zgodę na wniosek radnego Dudy.
Poinformował, że pkt 8 będzie pkt 2, a pkt. 3 będzie brzmiał: „zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wieluń na rok 2019.” Punkty od 2 do 7 będą
miały numerację wyższą o dwa.
Prezentacja porządku obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 2
Zapoznanie się z osiągnięciami i potrzebami klubów i stowarzyszeń sportowych, działających
na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 3).
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
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Pan Rafał Ryś powiedział, że rozbudowa boisk została zrobiona w Kurowie, Masłowicach,
Starzenicach. Kolejny będzie w Olewinie i Rudzie. Dodał, że LZS nie są nastawione na
wyniki rywalizacji, bardziej dotyczy to rekreacji. Wspomniał o meczach piłki siatkowej,
tenisie. Dodał, że starają się realizować działania statutowe. Podziękował i poprosił
o systematyczne i harmonijne dokończenie budowy boisk.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zeszły rok, był rokiem sukcesów LZS.
Powiedział, że chodzi o to, aby dać mieszkańcom możliwość sportowej adrenaliny.
Zaznaczył, że na meczach „derbowych” jest bardzo dużo ludzi. Dodał, że środki na LZS nie
są zbyt duże, ale gmina przystąpiła do programu dotyczącego modernizacji boisk
w sołectwach. Przebudowa boiska w Kurowie dokonała się w dużej mierze dzięki środkom
zewnętrznym.
Radny Radosław Buda przypomniał, że kilka lat temu było robione boisko w Rudzie, a teraz
jest ono w opłakanym stanie. Stwierdził, że Starzenice i Olewin przed remontem ma lepszą
murawę niż Ruda. Zapytał jakie ma pan perspektywy w tej kwestii i co jest powodem tej
nawierzchni?
Pan Rafał Ryś PIAST Ruda powiedział, że jest to kwestia utrzymania. Zaznaczył, że
murawa w Kurowie jest już trochę zachwaszczona. Kwestia jest nad prawidłowym
nawożeniem i utrzymaniem tych nawierzchni.
Radny Radosław Buda zapytał, czy jest tam dociągnięta kanalizacja?
Pan Rafał Ryś PIAST Ruda odpowiedział, że hydrant stoi obok. Dodał, że czekają
w kolejce.
Pan Eugeniusz Panek Prezes Międzyszkolnego Klubu Piłka Ręczna powiedział, że klub
działa od 35 lat. Do 2011 r. był to klub typowo młodzieżowy. Od 2011 r. przy klubie powstała
sekcja seniorów, która funkcjonuje z dużymi sukcesami. Działania klubu niewątpliwie łączą
się z procesem wychowawczym. Osiągnięcia sportowe są bardzo ważne, ale nie zapominamy
o tym, co dotyczy sfery wychowawczej. Sukcesy są motorem napędowym. Zajmują pewien
obszar życia sportowego. W klubie działa ok. 120 młodych ludzi. Od września pojawiła się
sekcja piłki ręcznej dziewczyn. Wyraził nadzieję, że sekcja dziewczyn przyczyni się do
kolejnego rozwoju klubu. Od lat drużyny uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez
Łódzki Związek Piłki Ręcznej. W obecnym sezonie bierze udział 5 grup rozgrywkowych.
Piłka ręczna seniorska przynosi dużo radości ludziom z naszego terenu, co widać po
obecności kibiców. Zarząd działa w formule non profit, nikt nie pobiera wynagrodzenia.
Dodał, że działalność stała się małym przedsiębiorstwem, zawierane są umowy.
Poinformował, że mieli kontrole z ZUS oraz, że nie zalegają z płatnościami. W obecnym
sezonie drużyny uczestniczyły w mistrzostwach Polski. Powiedział, że środki jakie otrzymują
są na pozytywnym poziomie. Dodał, że prowadzona jest zdrowa rywalizacja.
Radny Radosław Buda zapytał, czy są jakieś perspektywy na „perełeczki”?
Pan Eugeniusz Panek Prezes MKPR powiedział, że na 22 osobową kadrę jest 4 obcych.
Dodał, że skład kadry pierwszoligowej w stosunku do innych drużyn świadczy o tym, że są
ewenementem. Dążymy do tego, aby utrzymać 4 miejsce. Powiedział, że klub organizował 3
wyjazdy do Legnicy, Głogowa, Gorzowa Wielkopolskiego i trwało to 3 dni. Sam wyjazd do
Gorzowa kosztował ponad 7 000 zł. Podkreślił, że dla klubu jest to spory wydatek.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w tym roku zostało zwiększone
finansowanie klubów młodzieżowych.
Pan Eugeniusz Panek Prezes MKPR powiedział, że wolałby tego tematu nie poruszać.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, dlaczego nie.
Pan Eugeniusz Panek Prezes MKPR poprosił, żeby spojrzeć na procenty, które wcale nie
układają się super. Zasygnalizował, aby zrobić analizę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że do budżetu należy doliczyć środki,
które są przeznaczone na promocję.
Pan Eugeniusz Panek Prezes MKPR zaznaczył, że mowa była o sporcie młodzieżowym.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że robili analizę ile środków
przeznaczanych jest w poszczególnych miastach na drużyny I ligowe piłki ręcznej i wynik był
taki, że Wieluń dał największe pieniądze na drużynę. Wskazał, że Zawiercie w tym roku na
plus ligę przeznacza kwotę 200 tys. zł. Zaznaczył, że nasza drużyn otrzymała ok. 500 tys. zł.
Pan Eugeniusz Panek Prezes MKPR powiedział, że nie narzekają. Dodał, że nie mogą
ustalać rozgrywek centralnych ponieważ nie wiedzą jak ułoży się to w budżecie. Dodał, że
przychodzi wiosna i stają przed dylematem. Zaznaczył, że to jest obciążeniem. Powiedział, że
wcześniej były ustalenia, że jeżeli drużyna będzie grać na szczeblu centralnym, to będzie
miała dofinansowanie od miasta.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał jaki był układ w radzie. Budżet, który
przedstawił radnym na 2018 rok został w dziale promocja obcięty o 190 000 zł.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że chyli czoła ponieważ jest to modelowy sposób
zagospodarowania młodzieżowców, jeżeli chodzi o sport kwalifikowany. Stwierdził, że
juniorki są już po sezonie i obecnie nie będą grały.
Pan Eugeniusz Panek Prezes MKPR powiedział, że pojawiła się grupa, a trener zgłosił
gotowość objęcia zajęciami tę grupę, by we wrześniu zgłosić tę drużynę do rozgrywek.
Zaznaczył, że jest potencjał i szansa i należy to wykorzystać.
Radny Robert Duda stwierdził, że przez 35 lat działalności klubu został osiągnięty efekt
mistrzostwa sportowego, czego efektem jest udział drużyny w centralnych rozgrywkach.
Dodał, że wychowankowie klubu reprezentują kraj. Wyraził wielkie słowa uznania za
działalności klubu.
Pan Marcin Muszalski MLKS Wieluń powiedział, że klub działa od lat 50 ubiegłego wieku,
szkolą sportowców do 18 r.ż. Zawodnicy wyróżniający się przechodzą do klubów
zawodowych. Dodał, że szkolą w 4 kategoriach wiekowych: żak, junior, młodszy junior,
junior zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Zaznaczył, że treningi są zróżnicowane. W klubie
jest jeden szkoleniowiec na pełnym etacie ze względu na to, że nie można wziąć dużej grupy
dzieci i pojechać z nimi na szos. Sezon kolarski trwa od kwietnia do końca września,
początku października. Dodał, że często zawody sportowe trwają 3 dni albo 4 i więcej. Koszty
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są bardzo duże. Opisał jak wygląda trening. W roku ubiegłym zdobyli 3 medale Mistrzostw
Polski: srebrny w drużynie juniorek, brązowy w dwójkach oraz srebrny, dla zawodniczki,
która musiała startować w 12 wyścigach. Wyróżnił zawodniczkę Dominikę Włodarczyk.
Wspomniał o medalach wśród najmłodszych zawodników oraz o juniorach.
Radny Radosław Buda zapytał, czy klub ma jakieś profity przy umowach zawodowych?
Pan Marcin Muszalski MLKS Wieluń odpowiedział, że nie. Zaznaczył, że jest to możliwe
w kolarstwie i miał takie propozycje. Wyjaśnił, że nie chcą tego, ponieważ zawodnik jest
eksploatowany do zera i później go nie ma. Podkreślił, że oni chcą, aby sportowiec rozwijał
się u nich do 18 r.ż. Powiedział, że kolarstwo jest bardzo wysiłkowym sportem.
Poinformował o środkach jakie przyniosła reklama ich dwóch kolarzy. Klub zdobywa ok.
25% środków z zewnątrz, są to środki centralne. Dzięki wielkiej pomocy pana burmistrza
udało się zakupić auto osobowe oraz bus, który ufundował nasz kolarz. Zaznaczył, że zakupili
też namiot reklamowy.
Radny Robert Duda złożył wielkie gratulacje. Wspomniał o nagrodzie Wielunia
i zaproponował, aby zmienić zapisy uchwały, ponieważ dotyczy ona tylko mieszkańców
Gminy Wieluń.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że problem był wtedy z RIO, który odrzucił
nasze zapisy. Dodał, że Dominika Włodarczyk otrzymuje nagrody z gminy. Zwrócił uwagę na
bariery prawne.
Pan Marcin Muszalski MLKS Wieluń powiedział, że Dominika jest skromną, pracowitą
osobą i pieniądze wygrywa na szosie, ale żeby zarabiać to musi mieć na czym, dlatego
zafundowanie roweru pomogłoby w tym.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał ile kosztuje taki rower?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że 12 000 zł.
Pan Marcin Muszalski MLKS Wieluń powiedział, że w kolarstwie koła do roweru stanowią
50% wartości roweru. Taki rower kosztowałby ok. 11 000zł plus opony.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w zeszłej kadencji kupili profesjonalny
rower.
Radny Robert Duda powiedział, że Dominika jest wzorem sportowca, ponieważ osiąga
wysokie wyniki w sporcie, jak i również w nauce. Zaznaczył, że był jej wychowawcą
w gimnazjum.
Radny Radosław Buda zapytał, czy zaadoptują swoje pomieszczenia?
Pan Marcin Muszalski MLKS Wieluń powiedział, że korzystali z pomieszczeń w centrum
miasta i przy ul. Kilińskiego. W centrum pomieszczenie nie było przydatne, nie było tam
ogrzewania, wody. Powiedział, że wynajęli pomieszczenie przy ul. P.O.W. i będą prowadzić
dalsze starania o wynajęcie sali obok najlepiej bezpłatnie.
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Pan Janusz Brodziński Karate powiedział, że mają ok. 40 zawodników. W zawodach bierze
udział 20 osób. Rozbieżność wiekowa jest od 5 do 18 r.ż. Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu z podziałem na dwie grupy: początkujący i zaawansowani. Zaznaczył, że jest 4
instruktorów, trenerów. W ubiegłym roku sukcesy odniósł wychowanek, który zdobył dwa
medale. Dodał, że wyjeżdżają na turnieje pucharu świata m.in. Szwajcaria, Anglia. Wskazał,
że dofinansowanie z miasta przeznaczają na obozy sportowe: letni nad morzem, a zimowy
w Kluczborku. Dodał, że kilka razy do roku mają zgrupowania w Przedborzu.
Radny Robert Duda pogratulował zdobytych osiągnięć.
Pan Jarosław Torchała MKS Wieluń powiedział, że klub w Gminie Wieluń jest
w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Zaznaczył, że dzięki burmistrzowi udało się
pozyskać środki i grają w klasie okręgowej. Dodał, że podjęli współpracę z Siatkarzem
Wieluń po to, by podnieść poziom w Wieluniu. Podkreślił, że mają jedno z lepszych boisk,
ale w sezonie wiosenno-jesiennym poprzez brak oświetlenia nie maja jak trenować. Wskazał,
że dzięki środkom z funduszu sołeckiego zakupują dużo sprzętu do utrzymania murawy.
Poprosił, aby w przyszłości pomyśleć nad oświetleniem i budynkiem gospodarczym.
Radny Radosław Buda zapytał, czy Starzenice mogłyby grać na jednym boisku? Czy były
takie rozmowy?
Pan Jarosław Torchała MKS Wieluń odpowiedział, że nie było takich rozmów.
Radny Radosław Buda powiedział, że boisko powstało w wyniku starań pana prezesa.
Pan Jarosław Torchała MKS Wieluń powiedział, że jeżeli nie będzie funduszy to będzie
źle, o takie boisko należy dbać.
Radny Robert Duda zapytał panią burmistrz, czy w okresie zimowym, drużyna mogłaby
trenować na boisku WOSiR?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka –Fiuk odpowiedziała, że były już takie
sytuacje.
Pan Jarosław Torchała MKS Wieluń powiedział, że problemem jest to, że nie ma kto tam
zapalić światła.
Radny Radosław Buda zapytał, jak to?
Pan Jarosław Torchała MKS Wieluń odpowiedział, że nie ma animatora, który zapaliłby
światło.
Pan Mariusz Grabczak Prezes Wieluńskiego Klubu Sportowego „Siatkarz” powiedział,
że są klubem dwusekcyjnym. Zrzeszają w piłce siatkowej i nożnej 300 dzieci, zatrudnionych
jest 20 trenerów. Dodał, że klub finansuje się głównie ze środków budżetowych gminy.
Podkreślił, że pozyskują środki od sponsorów ok. 50 000 zł. Wskazał, że organizują akcje
obozowe.
Radny Radosław Buda zapytał, na czym ma polegać współpraca z LZS Masłowice?
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Pan Mariusz Grabczak Prezes Wieluńskiego Klubu Sportowego „Siatkarz” powiedział,
że mają wizję na to, aby inaczej funkcjonowała piłka nożna w gminie, a nawet powiecie.
Dodał, iż chcieliby, aby Wieluń był w największej klasie sportowej, a kluby ościenne
pracowały na dobro jednej drużyny. Wspomniał o wysokim poziomie drużyny Masłowice.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, skąd wynikają te problemy?
Pan Mariusz Grabczak Prezes Wieluńskiego Klubu Sportowego „Siatkarz” powiedział,
że jeżeli ktoś mówi o współpracy, to taka współpraca jest nawiązywana.
KKS Kurów powiedział, że zależy im na tym, aby treningi odbywały się na boiskach
trawiastych, naturalnych. Dodał, że klub ma mnóstwo problemów, co wiąże się ze środkami
finansowymi. Zaznaczył, że będą się starać swoimi działaniami ucieszyć gminę.
Radny Robert Duda zapytał, jakie są koszty budowy oświetlenia na boiskach?
KKS Kurów powiedział, że takie doświetlenie dostało LZS Młynisko, co kosztowało 45 000
zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że głównym problemem jest zrobienie
dokumentacji i ustalenia z PGE. Wspomniał o możliwości finansowania z funduszu
sołeckiego. Zaznaczył, że były już na ten temat rozmowy z poszczególnymi
miejscowościami.
Przedstawiciel Klubu Sportowego Pabianice podziękował burmistrzowi za włożenie celów
i konkretów w realizację obiektu sportowego w Starzenicach. Powiedział, że z jego punktu i
mieszkańców jest to Syzyfowa praca. Dodał, że opinia mieszkańców jest negatywna.
Radny Robert Duda zapytał, dlaczego?
Przedstawiciel Klubu Sportowego Pabianice odpowiedział, że jeżeli mówiono, że trawa
będzie posiana w kwietniu, a na ten moment jest etap niwelizacji boiska to … Zaznaczył, że
nie tylko prace wykonuje pan Jarek, on również zajmuje się, dogląda obiekt bardzo często.
Zaznaczył, że klubem są z lat powojennych.
Radny Robert Duda nawiązał do sukcesów rodziny Kowalczyków w grze w szachy.
Zapytał, kto finansuje ich udział w rozgrywkach szachowych?
Przedstawiciel Klubu Sportowego Pabianice odpowiedział, że sami.
Radny Radosław Buda zapytał, czy poradzi Pan sobie, kiedy będzie nowa murawa, obiekt?
Przedstawiciel Klubu Sportowego Pabianice powiedział, że znalazł sobie zastępcę. Dodał,
że jest sojusznikiem klubów Masłowice, Ruda, Olewin, Kurów. Wyraził radość z tego, że
dzieci i młodzież mogą korzystać z obiektów sportowych. Poprosił, aby przychylić się do
wszystkich próśb klubów. Zaznaczył, że kluby reklamują gminę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2019 rok
(zał. nr 5).
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Tomasz Akulicz powiedział, ze chciałyby zaproponować zmianę do projektu
uchwały. Dotyczy to działu 010 i zmniejszenia środków na budowę kanalizacji sanitarnej w
kwocie 700 000zł. Dodał, że wiąże się to z przekazaniem pieniędzy na zabezpieczenie
środków ul. Popiełuszki. Zaznaczył, że mieszkańcy Olewina martwią się o te pieniądze.
Zaproponował, żeby zabezpieczyć te środki w postaci kredytu, który burmistrz mógłby
zaciągnąć, gdyby rada wyraziła na to zgodę. Podkreślił, że dzięki temu byłaby realizowana
inwestycja na ul. Popiełuszki oraz nie ściągnięto by środków na budowę kanalizacji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przyznał, że jest tą propozycją bardzo zaskoczony.
W żadnym momencie inwestycja polegająca na budowie kanalizacji w Olewinie nie jest
zagrożona. Wykonawca wszedł na plac budowy i na ten rok ma do przerobienia kwotę 3 mln
zł. Dodał, że czasowo pieniądze są przesuwane, po to by nie trzeba było zbędnie zwlekać z
wejściem na ul. Popiełuszki. Podkreślił, że cena po przetargu jest wyższa, aniżeli zakładano,
dlatego należy tę różnicę uzupełnić. Powiedział, że to nie może być tak, że gmina pójdzie do
banku i powie, że potrzebuje na dziś pieniądze. Najpierw gmina musi ogłosić przetarg na taki
kredyt, co trwa ponad 30 dni. Wskazał, że na tą chwilę nie ma innej możliwości, żeby
zabezpieczyć te środki, ponieważ ponagla nas czas. Poinformował, że pozwolenie jest ważne
do lipca. Powiedział, że kompletnie bezzasadne było podburzenie przez przewodniczącego
mieszkańców Olewina. Zaznaczył, ze gmina sukcesywnie realizuje budowę kanalizacji.
Zapewnił, że nic nie grozi mieszkańcom Olewina. Wniosek przewodniczącego jest
kuriozalny.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, jakie są planowane wolne środki w tym roku?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że ok. 8 mln zł.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy wiadomo jakie pozycje planuje Pan umieścić?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie. Dodał, że ma w planie umieścić
7 tys. zł zwrotu dla Olewina, zabezpieczyć środki na rzecz oświaty ok.1,5 – 2 mln zł.
Radny Tomasz Akulicz zapytał o żłobek?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest dotacja i czekamy, co będzie dalej.
Radny Tomasz Akulicz ad vocem mówił Pan, że rozmawiał z mieszkańcami. Dodał, że
rozmawiał z przedstawicielem mieszkańców, czyli Panią Sołtys, która łącznie z innymi
mieszkańcami wyraziła zaniepokojenie, czy te środki wrócą. Zaznaczył, że starają się
zapewnić te środki i w 100% mieć gwarancję, że te pieniądze znajda się. Rozumie, że jest
mało czasu i tych pieniędzy nie da się pozyskać. Zaproponował, aby wziąć 700 000 zł pod
zwrot do inwestycji związanej z budową kanalizacji.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że uruchomienie tylko
wtedy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
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Radny Tomasz Akulicz zgodził się. Dodał, że jeżeli tą kwotę uda się pozyskać z wolnych
środków, to wtedy nie ma tematu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że absolutnie nie zgadza się na taki
manewr. Zaznaczył, że jest ok. 8 mln wolnych środków. Spekulował, że nawet gdyby trzeba
było 2,8 mln przeznaczyć na oświatę, to 5,2 mln zł zostaje, w tym 3 mln zł na żłobek.
Radny Tomasz Akluicz zapytał, czy koszty związane z zakupem budynków po kościele
ewangelickim też są zaplanowane z wolnych środków?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie. Stanowisko kościoła bardzo
mocno usztywniło się i w tym roku nic z tego nie wyjdzie. Wskazał, że na tą chwilę
sprzedawane są tereny po cukrowni. Wyraził nadzieję, że uda się w tym roku zwiększyć
dochody z tytułu sprzedaży tych terenów. Budżet powinien być wyższy po stronie dochodów.
Zaznaczył, że jeżeli gmina ma podpisana umowę, to jest to zobowiązanie kompletne,
ponieważ odpowiada za to majątkiem, również swoim własnym.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że był na spotkaniu z mieszkańcami, którzy
chcieli tylko wyrazić swoje obawy. Zaznaczył, że nikt nic nie narzucał. Podkreślił, że radni
słuchali ich obaw. Zwrócił uwagę, że należy tą sytuację zrozumieć, bo jest robiona inwestycja
przez urząd i są obawy mieszkańców, którzy czekają na kanalizację.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że wraz z radnymi był sprawcą tego, że była
robiona dokumentacja na kanalizację w miejscowości Olewin. Zastanawiał się skąd
mieszkańcy Olewina dowiedzieli się, że w projekcie budżetu znajduje się taka modyfikacja.
Zaznaczył, że pani sołtys jest bardzo rzadko na sesjach, nie pobiera też materiałów z urzędu.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że dowiedziała się tego od niego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że przewodniczący wprowadził
bezpodstawne obawy, że cokolwiek może być zahamowane. Zaznaczył, że w roku 2020
kanalizacja będzie oddana do użytku i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić taki manewr.
Ryzyko istnieje natomiast przy inwestycji na ul. Popiełuszki, czy przy żłobku. Podkreślił, że
robią tylko takie manewry finansowe, które są zgodne z prawem.
Radny Tomasz Akulicz odniósł, że burmistrz próbuje wyrobić w radnych wrażenie, że chcą
zablokować ul. Popiełuszki.
Zastępca burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk nie zgodziła się z radnym Akuliczem.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że szukają rozwiązań na problem, który pojawił się u
tych mieszkańców, że inwestycja nie zostanie dokończona.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jeżeli nie w tym roku, to w następnym.
Zapytał, czy pan to rozumie?
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że czytał relację w mediach
społecznościowych po spotkaniu radnych PIS z sołtysami i była tam akceptacja do irytacji i
obaw. Zaznaczył, że nie należy stracić z pola widzenia strategicznej inwestycji.
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Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że dużą nieodpowiedzialnością przewodniczącego i
radnych było to, że nie pytając burmistrza, skarbnika, czy pracowników merytorycznie
znających sprawę podgrzewają atmosferę. Podkreślił, że środki wrócą w podziale wolnych
środków.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że w trakcie roku budżetowego, podczas
zmian do budżetu, tylko burmistrz może inicjować zmiany do budżetu. Rada ma taką
możliwość tylko dwa razy do roku: kiedy jest uchwalany budżet i kiedy jest podział wolnych
środków.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że w oparciu o informacje przedstawione przez
burmistrza jest zmuszony wycofać swój wniosek.
Radny Robert Duda z wypowiedzi burmistrza stwierdził, że inwestycja w Olewinie nie
będzie zachwiana i w podziale wolnych środków ta kwota wróci.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że spotkali się z mieszkańcami Olewina żeby
wysłuchać ich obaw.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła, aby następnym razem
radni korzystali z wiedzy naczelników.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że w materiałach, które docierały do sołtysów nie ma
informacji o jaką wieś czy osiedle chodzi. Poprosił, aby takie informacje były udzielane.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa procedura przekazywanie informacji sołtysom, czy
przewodniczącym osiedli została wypracowana kilka lat temu i zostało to przyjęte.
Poinformował w jaki sposób sołtysi, czy przewodniczący osiedli mogą zapoznać się z
materiałami/informacjami.
Radny Robert Duda zaproponował, aby burmistrz na sesji w tym punkcie na samym
początku przedstawił, że nie jest zagrożona inwestycja w Olewinie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za” i 2 głosach
„wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr /6/19
stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/110/15 w sprawie utworzenia
Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu oraz nadania jej statutu zał. nr 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:

10

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zgłosił autopoprawkę, stanowiącą zał. Nr do protokołu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, 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. Opinia nr /6/19 stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie
w tej strefie i sposobu ich pobierania zał. nr 9.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Grzegorz Żabicki zapytał jakie były podstawy do procedowania takiej uchwały?
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że w związku z tym, że zgłaszają się osoby
niepełnosprawne, chcieli sprawdzić czy jest możliwość stworzenia bezpłatnych miejsc
parkingowych w każdym innym miejscu oprócz tych wyznaczonych. Powiedział, że nie ma
nic przeciwko temu, żeby osoby kontrolujące strefę przekazywały informację, czy sprawdza
się to.
Radny Bronisław Mituła powiedział, że przejeżdżając przez Wieluń nie zauważył, żeby
wszystkie miejsca dla niepełnosprawnych były zajęte.
Radny Jarosław Rozmarynowski wskazał ile jest takich miejsc na ul. Kaliskiej, Zamenhofa.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy radny próbował przejść 200 m z osobą
niepełnosprawną, bardzo ograniczoną ruchowo?
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że nie próbował, aczkolwiek pomaga takim
osobom.
Radny Tomasz Akulicz stwierdził, że uchwała, która przedłożyli jest zasadna.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że ilość takich miejsc jest wystarczająca.
Wskazał, że nikt nie zgłaszał takiego problemu. Zaznaczył, że strefa parkowania jest bardzo
ograniczona.
Radny Radosław Buda powiedział, że w każdym momencie można dokonać zmiany
uchwały. Wyraził aprobatę dla przedłożonej propozycji.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że strefa nie jest bardzo rozłożona. Zaproponował, aby
po roku czasu skorygować jej działanie.
Radny Jarosław Rozmarynowski zwrócił uwagę, że taka uchwała powinna zawierać skutki
finansowe. Złożył wniosek, aby zawrzeć to w uchwale.
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Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że może być taki zapis
w uzasadnieniu do uchwały.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, co jeśli nie da się takich skutków określić?
Radny Robert Duda zaproponował, aby wpisać koszt szacunkowy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert uznał, aby nie naliczać kary dla osób
niepełnosprawnych, kiedy te ze względu na brak niebieskich miejsc zaparkują na innych
zwykłych miejscach.
Radny Robert Duda zaproponował, aby potraktować ten projekt eksperymentalnie.
Radny Radosław Buda złożył wniosek o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wnioskiem radnego
Budy, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się do głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach „za”) przyjęła wniosek
radnego Budy.
Zarządził następnie głosowanie nad projektem uchwały: kto jest z pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 6 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 20/6/19 stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2019
zał. nr 11.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy przy pierwszym przetargu nikt się nie zgłosił?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Został ogłoszony drugi przetarg.
Radny Robert Duda zapytał, czy funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miejska?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że został
zmieniony statut MRM. Dodała, że od nowego roku szkolnego rada będzie funkcjonować
normalnie.
Radny Tomasz Akulicz stwierdził, że umowa kończy się. Uchwała będzie podjęta niebawem
i wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym – co w czasie
pomiędzy?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że będzie umowa.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że jest zapis mówiący o tym, że jesteśmy dalej związani umową.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest z pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 21/6/19 stanowi zał. Nr 12
do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcie Programu Rozwoju Bazy Sportowej
w Gminie Wieluń na lata 2019-2027 (zał. nr 13).
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zgłosił autopoprawkę.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest z pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 22/6/19 stanowi zał. Nr 14
do protokołu
Punkt 8
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 rok. (sprawozdanie dostarczone w
materiałach na VIII sesję Rady Miejskiej, pkt. 39) zał. nr 15.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w
Gminie Wieluń zał. nr 16.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja została przyjęta.
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Punkt 10
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował zmianę w planie pracy komisji polegająca
na przesunięciu pkt 5 i 7. Zapytał, czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nikt nie zgłosił.
Radny Robert Duda w związku ze strajkiem nauczycieli, zapytał, czy gmina jako organ
prowadzący jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów? Czy gmina wypłacała w tym
roku dodatki wyrównawcze?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że dyrektorzy szkół zgłaszają
informacje. Odbyło się z nimi spotkanie. Poinformował, że w czterech szkołach pracownicy
nie weszli w spór zbiorowy z dyrektorami, w piątej szkole nie ma upoważnienia do strajku, a
w szóstej szkole nie ma żadnych zakłóceń.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy są to szkoły wiejskie?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że tak. Dodał, że za przeprowadzenie
egzaminów są odpowiedzialni dyrektorzy i powołane przez nich zespoły egzaminacyjne.
Działania są skuteczne i zapewne egzaminy będą mogły się odbyć. Trudności pojawiają się
przy przeprowadzeniu egzaminów z języków obcych. Wskazał jak wygląda sytuacja w
przedszkolach.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że dążą do tego, aby egzaminy w szkołach
miejskich przeprowadziły inne osoby, które nie pracowały z tymi uczniami.
Radny Robert Duda zaznaczył, ze nie jest znana forma strajku.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski strajkujący nie mogą uniemożliwić dyrektorom
realizacji zadań, pracy. Informacja o dodatkach była już radnym przekazana.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
Zamknięcie posiedzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Agnieszka Badera

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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