PROTOKÓŁ nr 8/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 28 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Powstańców Śląskich w Wieluniu 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:
Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
Elżbieta Sołtysiak – Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Katarzyna Gasztyk – Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Wiesława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Światowo-Wychowawczych;
Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek ŚwiatowoWychowawczych;
7. Zbigniew Gajda – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Powstańców Śląskich w Wieluniu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2019.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie decyzji o gromadzeniu na wydzielonym
rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych dochody, o którym mowa w ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/539/10 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 14 lipca 2010 r w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu
i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania.
6. 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.
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7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzony przez Gminę Wieluń oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników.
9. Zapoznanie się z projektem organizacyjnym placówek oświatowych na rok szkolny
2019/2020. Zasięgnięcie opinii na temat zmianowości nauczania, liczebności klas, obwodów
szkolnych, zatrudnienia nauczycieli.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w roku 2018 rocznego programu współpracy
Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
11. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń za 2018 rok.
12. Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji ,,Dni Wielunia” w 2019 roku.
13. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
14. 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. Zapytał, czy ktoś chce dokonać zmiany
porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Prezentacja porządku obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2019
zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2019. Zapytał,
kto jest za, 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 26/7/19 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026 zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 w sprawie
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026. Zapytał, kto jest za, 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 27/7/19 stanowi
zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 4
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie decyzji o gromadzeniu na wydzielonym rachunku, o
którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody, o
którym mowa w ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych zał. nr 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał czy do tej pory nie było wydzielonego takowego
rachunku?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Światowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że zgodnie z treścią uchwały jest to zgoda na gromadzenie określonych środków
na wydzielonym rachunku, ze wskazaniem, że takie rachunki zostały utworzone przy wszystkich
placówkach oświatowych.
Radny Grzegorz Żabicki zapytał czy są to znaczne kwoty?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Światowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że nie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie decyzji o gromadzeniu na wydzielonym rachunku, o
którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody, o
którym mowa w ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych. Zapytał, kto jest za, 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 28/7/19 stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/539/10 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 14 lipca 2010 r w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i
trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
zał. nr 9.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zmieniającej uchwałę Nr XLIX/539/10 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 14 lipca 2010 r w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i
trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Zapytał, kto jest za, 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 29/7/19 stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Punkt 6
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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 zał. nr 11.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radny Robert Duda wspomniał, iż nowelizacja ustawy prawo oświatowe zezwala na
pobieranie stypendiów uczniom uczęszczających do szkół Gminy Wieluń, którzy nie są jej
mieszkańcami.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie decyzji o gromadzeniu na wydzielonym rachunku, o
którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody, o
którym mowa w ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych. Zapytał, kto jest za, 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 30/7/19 stanowi zał. nr 12.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzony przez Gminę Wieluń oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. zał. nr 13.
Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Światowo-Wychowawczych Romuald
Kucharczyk przybliżył treść omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzony przez Gminę Wieluń oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 31/7/19 stanowi zał. nr 14.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników zał. nr 15.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały. Opinia nr 32/7/19 stanowi zał. nr 16.

Punkt 9
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Zapoznanie się z projektem organizacyjnym placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020.
Zasięgnięcie opinii na temat zmianowości nauczania, liczebności klas, obwodów szkolnych,
zatrudnienia nauczycieli.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Światowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
oznajmił, że informacja dotycząca organizacji roku szkolnego w najbliższym czasie zostanie
podpisana przez Burmistrza Wielunia i następnie przedstawiona wszystkim radnym.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 10
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w roku 2018 rocznego programu współpracy
Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zał. nr
17.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Radosław Buda przypomniał, iż na jednym z posiedzeń komisji przedstawiciele mogli
zadawać swoje pytania a obecnie przedstawiona jest tylko wersja papierowa.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 11
Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń za 2018 rok zał. nr 18.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych przybliżyła
radnych z przedstawioną informacją.
Radny Robert Duda powiedział, iż z aspektu gospodarczego liczba rodzin korzystających
z pomocy społecznej maleje na co również wskazuje wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów
pomocy społecznej.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych oznajmiła,
że świadczenie 500 plus przyczyniło się do mniejszej ilości osób korzystających z świadczeń
pomocy społecznej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy 500 plus spowodowało, że matki przestają
pracować?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych
odpowiedziała, że są takie pojedyncze przypadki. Wspomniała, że MGOPS często zamienia
pomoc pieniężną w pomoc materialną jeśli środki nie są przeznaczane na cel, który został
wskazane w przyznanym świadczeniu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy dużo jest takich przypadków?
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Sołtysiak
odpowiedziała, iż jest kilka takich przypadków aczkolwiek nie jest to znaczna liczba.
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Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy MGOPS jest w stanie monitorować na bieżąco
sytuację, w której przyznane środki z świadczenia są wydawane nienależycie?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych
odpowiedziała, że MGOPS udziela pomocy na bieżąco. Podkreśliła, że jeśli dana rodzina ma
duże zadłużenie, to ośrodek nie jest w stanie pokryć dużej kwoty zadłużenia.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał skąd wynika różnica ilości mieszkań socjalnych?
Zadał pytanie czy powstała nowa ilość tych mieszkań?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych
odpowiedziała, że zostały oddane nowe budynki.
Radny Grzegorz Żabicki zapytał o możliwość pomocy osobom bezdomnym.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
odpowiedziała, że MGOPS udziela pomocy osobom bezdomnym.

Wiesława

Warych

Radny Grzegorz Żabicki zapytał co w sytuacji gdy dzieje się coś poza godzinami pracy
MGOPS?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych oznajmiła, iż
takie osoby kierowane są wtedy do schroniska.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał na jaki czas Gmina Wieluń ma zawartą umowę
z Radomskiem?
Kierownik Miejsko-Gminnego
odpowiedziała, że tak.

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

Wiesława

Warych

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał o kwotę związaną z tą umową.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych
odpowiedziała, że Gmina wnosi opłaty tylko przez okres przebywania osoby, która została tam
wysłana.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o okres oczekiwania na mieszkania socjalne?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych wyjaśniła, że
jeśli ktoś złoży podanie to Komisja rozpatruje warunki, które były zasadne do udzielenia
pomocy. Jeżeli tak, to rodzina zostaje wpisana na wykaz. Podkreśliła, iż w każdym przypadku
jest to indywidualna sprawa ale ogólnie mówiąc rodziny czekają na mieszkanie socjalne kilka
lat.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż po poprawie warunków życia rodziny kierują
pisma o mieszkania komunalne.
Kierownik Miejsko-Gminnego
odpowiedziała, że tak.

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

Wiesława

Warych

Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy MOPS może zdecydować o tym, iż rodzinie
polepszyła się sytuacja finansowa?
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Kierownik Miejsko-Gminnego
odpowiedziała, że nie.

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

Wiesława

Warych

Radny Jarosław Rozmarynowski zabrał głos w sprawie mieszkań socjalnych.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych powiedziała,
że prawo do lokalu jest równoznaczne z umową najmu.
Radny Radosław Buda zapytał czy Gmina partycypuje w kosztach związanych z obiadami
u sióstr zakonnych?
Kierownik Miejsko-Gminnego
odpowiedziała, iż nie.

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

Wiesława

Warych

Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 12
Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji ,,Dni Wielunia” w 2019 roku zał. nr 19.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 13
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda zaproponował wizję lokalną członków Komisji po Szkole Podstawowej
nr 5 w Wieluniu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wspomniał , że w budżecie na 2019 r. są zabezpieczone
środki w wysokości 20 000,00 zł na stypendia sportowe dla uczniów uzdolnionych sportowo.
Zadał pytanie czy we wspomnianej sprawie powinien zostać powołany odpowiedni zespół,
celem ustalenia regulaminu?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Światowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że jednostką pomocniczą Gminy, która zajmuje się sportem jest Wieluński
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż nie ma doświadczenia we wspomnianej materii,
dlatego zapytał czy takowy projekt uchwały powinien przedłożyć klub radnych czy Komisja?
Radny Robert Duda podkreślił, że Komisja może sugerować pewne zapisy a od tworzenia
projektów uchwał są pracownicy Urzędu. Zaproponował następnie, aby przegłosować formalnie
wniosek w omawianej sprawie a jako Komisja skierować wniosek do Burmistrza Wielunia.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zaznaczył, iż w regulaminie powinno zostać zawarta
informacja dot. osób, które mogą starać się o wspomniane stypendium oraz formę jego
wypłacalności.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że to komisja powinna wybierać osoby, którym
zostanie przyznane stypendium.
Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Światowo-Wychowawczych Romuald
Kucharczyk podkreślił, iż kwestie nad którymi debatują radni są uregulowane w ustawie o
sporcie.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Światowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
oznajmił, że zmiana umożliwiająca zmiany stypendium za wyniki w nauce dotyczy tylko
i wyłącznie stypendium, które przyznawane jest na podstawie przepisów ustawy o systemie
oświaty.
Radny Robert Duda zaproponował, aby Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wystosowała
odpowiednie pismo w sprawie możliwości prawnej udzielania stypendium sportowym uczniom
spoza Gminy Wieluń.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił, aby Komisja skierowała pismo do radcy
prawnego o utworzenie projektu uchwały w omawianej sprawie.
Radny Radosław Buda zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie treści pisma do radcy
prawnego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie wniosku formalnego
radnego Budy. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 ,,za”) przyjęła wniosek formalny.
Zadał następnie pytanie do dyrektora Gajdy o to, jakie inwestycje zostały przeprowadzone
w budynku oraz w jakim stanie obecnie się znajduje? Wspomniał następnie o problemie
dotyczącym zajęć wychowania fizyczne, które często odbywają się na korytarzach szkół.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu Zbigniew Gajda odpowiedział, iż problem związany z zajęcia wychowania
fizycznego jest problemem, który istnieje już od mniej więcej 15 lat. Przedstawił następnie stan
budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu oraz inwestycji, które zostały zrealizowane
w ostatnich latach. Wspomniał między innymi, iż przy szkole został wyremontowany parking
oraz powstała pracownia komputerowa. Zaznaczył, że w najbliższym czasie planowane jest
zamontowanie drzwi wejściowych z zabezpieczeniem na elektromagnes.
Radny Grzegorz Żabicki zapytał czy obecnie w szkole panuje dwuzmianowość?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu Zbigniew Gajda oznajmił, iż częściowo tak.
Radny Grzegorz Żabicki zapytał, jak planowana jest organizacja w przyszłym roku?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu Zbigniew Gajda odpowiedział, że będzie kontynuowana organizacja z roku
bieżącego.
Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy klasy 1-3 korzystają z sal gimnastycznych?
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu Zbigniew Gajda powiedział: ,,rzadko jest nadużyciem z mojej strony”. Zaprosił
następnie do obejrzenia placówki oświatowej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że na przestrzeni pięciu lat potrzeby
wyposażenia i remontów placówek oświatowych są bardzo duże. Zapytał, czy Gmina Wieluń
korzysta z dofinansowań unijnych we wspomnianej kwestii?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Światowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
wspomniał o realizacji jednego z programów wspomagających edukację.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu Zbigniew Gajda zaznaczył, że szkoła samodzielnie starała się o uzyskanie środków
z różnego rodzaju programów.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy Gmina stara się o dofinansowania?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu Zbigniew Gajda odpowiedział, że Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu zawsze
bierze udział w programach, do których się kwalifikuje.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował utworzenie działu w Urzędzie Miejskim
w Wieluniu, który zajmowałby się pozyskiwaniem dofinansowań dla całej Gminy Wieluń.
Radny Jarosław Rozmarynowski oznajmił, iż ze swoich obserwacji zauważył, że to
nauczyciele śledzą swoje możliwości.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że koordynacja mogłaby leżeć po stronie
Gminy.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Światowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
wspomniał, że takowa komórka istniała już w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, która nie
przyniosła oczekiwanych celów.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, kiedy istniała komórka dot. pozyskiwania
środków zewnętrznych oraz dlaczego Dyrektor ZOPOW uważa, iż nie spełniła ona oczekiwań?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Światowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, iż takowa komórka istniała około 10 lat temu w Biurze Promocji.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, iż intencje utworzenia takowej
komórki były dobre ale później należy pilnować działań i dobierać odpowiednie osoby.
Radny Jarosław Rozmarynowski wyraził swoje zdanie, mówiąc iż pozyskiwaniem środków
zewnętrznych powinna zajmować się kompetentna i profesjonalna firma zewnętrzna. Podkreślił,
iż utworzenie nowej komórki w Urzędzie wiąże się z dodatkowymi i niemałymi kosztami.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że jeśli Gmina otrzyma dofinansowanie na
poziomie kilku milionów jest to warte utworzenia omawianej komórki.
Radny Robert Duda podzielił zdanie radnego Rozmarynowskiego.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz wspomniał o zestawieniu wszystkich programów,
z których Gmina Wieluń skorzystała w ubiegłej kadencji. Oznajmił, iż nie otrzymał takiej
wiadomości, na którą czeka miesiąc czasu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że na szkoleniu w którym uczestniczył Gmina
Wieluń była na szarym końcu w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Radny Jarosław Rozmarynowski nie zgodził się z radnym Grajnertem.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, iż nauczyciele nie są wyspecjalizowani
w poszukiwaniu środków zewnętrznych.
Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy omawiana komórka miałaby zajmować się
wyszukiwaniem programów? Podkreślił, iż wyszukiwaniem takowych programów powinna
zajmować się Gmina Wieluń a realizacją firmy zewnętrzne. Zapytał na jakiejś podstawie
miałoby wyglądać rozliczanie takiej komórki? Na podstawie określonych dotacji?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, iż taką informację łatwo jest pokazać na
podstawie uzyskanych środków.
Radny Grzegorz Żabicki podkreślił, iż wyszukiwaniem dofinansowań powinna zajmować się
Gmina Wieluń a następnie składaniem wniosku i dalszą dokumentacją firma zewnętrzna.
Radny Jarosław Rozmarynowski podzielił zdanie radnego Żabickiego.
Punkt 14
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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