PROTOKÓŁ nr 9/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 12 czerwca 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.
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:
1. Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;
2. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
3. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta;
4. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
5. Wiesława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
6. Mirosława Kolanek – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
7. Magdalena Przesmycka – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu;
8. Marlena Włodarczyk - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu;
9. Barbara Mrugała – Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
10. Mieszkaniec Gminy Mokrsko.
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie:
1) Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2018 rok;
2) Sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2018 rok;
3) Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wielu n według stanu na dzień 1
grudnia 2018 roku;
4) Sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok:
a) Miejskiej i Gminnego Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń
zatwierdzonej uchwałą Nr LIII/504/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018
roku.
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków
za 2018 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2016.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza
Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i młodzieży w Gminie Wieluń.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/36/18 z dnia 21 grudnia 2018
roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki zdrowotnej i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2019 rok.
9. Zapoznanie się z informację o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń.
10. Zaopiniowanie pisma Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Analiza oferty zajęć edukacyjnych organizowanych przez MiGBP, WDK.
12. Przyjęcie informacji dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń.
13. Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży
organizowanych przez MiGBP.
14. Zapoznanie się z informacją o uroczystościach kulturalnych zorganizowanych i
zaplanowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę w Wieluniu w 2019 r.
15. Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
16. 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:
1) Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2018 rok;
2) Sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2018 rok;
3) Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień
1 grudnia 2018 roku;
4) Sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok:
a) Miejskiej i Gminnego Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury.
Pismo OR.0004.76.2019 stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2018 rok zał. nr 4.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wieluń za 2018 rok. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała
ww. projekt uchwały.
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Opinia nr 33/9/19 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2018 rok zał. nr 6.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy
Wieluń za 2018 rok. 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 34/9/19 stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Zaopiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień
1 grudnia 2018 roku zał. nr 8.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 1 grudnia 2018 roku. 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 35/9/19 stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Zaopiniowanie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok:
a) Miejskiej i Gminnego Biblioteki Publicznej zał. nr 10;
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej zał. nr 11;
c) Wieluńskiego Domu Kultury zał. nr 12.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdań rocznych z wykonania
planów finansowych za 2018 rok: Miejskiej i Gminnego Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi
Wieluńskiej, Wieluńskiego Domu Kultury. 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 36/9/19 stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2018 rok zał. nr 14.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. 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 37/9/19 stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń
zatwierdzonej uchwałą Nr LIII/504/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku
zał. nr 16.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
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Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
poinformował, iż na sesji zostanie zgłoszona autopoprawka do przedstawionego projektu
uchwały a następnie odczytał jej treść.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr LIII/504/18 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”, 1 głosie
,,wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Opinia nr 38/9/19 stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2018 rok zał. nr 18.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Radosław Buda zapytał o zwrot zawarty w uzasadnieniu dotyczący zwrotu środków z
Urzędu Marszałkowskiego.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że Gmina Wieluń wydatkowała wspomniane
środki a teraz otrzymała zwrot. Zaznaczyła, iż kontrola nie została jeszcze przeprowadzona.
Radny Radosław Buda zapytał o środki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone do Straży
Miejskiej, a dokładnie na wymianę filtra. Zaproponował następnie kupno nowego samochodu.
Zastępca Burmistrza Wieluia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że samochód strasznie
kopcił dlatego filtr musiał zostać wymieniony.
Radny Bronisław Mituła zaznaczył, iż auto jeździ po mieście i dlatego filtr musiał zostać
wymieniony.
Radny Radosław Buda zapytał na ile wystarczy filtr na który Gmina Wieluń wydała
10 000,00 zł?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż Gmina pracuje nad rozwiązaniem
omawianego problemu, ponieważ obecne auto nie jest dostosowane po jeździe po mieście w
małych prędkościach.
Radny Radosław Buda poprosił o informację w sprawie stworzenia dokumentacji na
oświetlenie boiska w lasku.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że te informację
zostaną udzielone przez Burmistrza Wielunia na najbliższej sesji.
Radny Radosław Buda zapytał, czy istnieje szansa aby z budżetu Gminy Wieluń wygenerować
środki celem utworzenia projektu oświetlenia boiska w lasku?
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Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że budżet zmienia się co sesję.
Podkreśliła, że jeśli jest taka potrzeba środki na pewno się znajdą.
Radny Radosław Buda zgłosił wniosek formalny dotyczący zmniejszenia środków w dziale
754 pkt 2 przeznczonych na Komendę Wojewódzką Policji o 30 000,00 zł i przeznaczenie ich na
wykonanie dokumentacji oświetlenia boiska w lasku – dział 926.
Radny Robert Duda zaproponował, aby w zgłoszonym wniosku nie wskazywać źródła.
Radny Radosław Buda powiedział, że w poprzedniej kadencji Burmistrz zawsze prosił o
wskazanie źródła finansowania.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, iż w dniu dzisiejszym
wpłynęło pismo od Komendanta, który wskazał kwotę 68 500,00 zł ponieważ planują zakup
dwóch samochodów.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wspomniał o spotkaniu z Komendantem, który mówił o
podzieleniu zadania na trzy etapy.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, iż takowy wniosek
powinien zawierać źródło finansowania.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wspomniała, iż w dziale 900 zwiększa się środki na
poziomie 50 000,00 zł na dobudowę oświetlenia na terenie miasta i Gminy.
Radny Radosław Buda poprosił Komisję o pochylenie się nad zgłoszonym wnioskiem.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował zdjęcie środków w wysokości 20 000,00 zł a
resztę ściągnie się z innego zadania.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał o koszt projektu oświetlenia.
Radny Radosław Buda zwrócił się do Naczelnika Presia, pytając ile może kosztować projekt
oświetlenia?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że nie wiadomo skąd
będzie oświetlenie zasilane. Powiedział, iż taki projekt może wynieść nawet około 10 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał czy środki umieszczone w dziale 900 są
przeznaczone na takowe oświetlenia?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wyjaśnił, iż są to środki przeznaczone
na oświetlenia ulic i placów.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził następnie 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 głosach ,,za”) przyjęła wniosek formalny.
Wniosek nr 2/7/19 stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby na projekt schroniska przeznaczyć
kwotę 10 000,00 zł.
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Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że zostaną przygotowane
wstępne kalkulacje kosztów, celem podjęcia decyzji czy Gmina Wieluń w ogóle podejmie
inwestycję związaną z budową schroniska, której koszt realizacji kształtuje się na poziomie
6 000 000,00 zł plus koszty utrzymania.
Radny Jarosław Rozmarynowski wspomniał o danych, które podawał na jednej z sesji Rady
Miejskiej.
Przewodniczący Tomasz Akulicz zaproponował, aby z działu 750 – wypłaty diet dla radnych
ściągnąć 10 000,00 zł na projekt budowy schroniska.
Radny Robert Duda zapytał, czy informacja o kalkulacjach kosztów związanych z budową
schroniska zostanie przygotowana do sesji budżetowej?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała: ,,z tego co pamiętam to
Burmistrz Wielunia deklarował się, iż takie kalkulacje zostaną przedstawione”.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że lokalizacja schroniska jest ciągle potencjalna.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby zakończyć dyskusję na temat
schroniska i przejść do przegłosowania wniosku.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził następnie głosowanie w sprawie wniosku
formalnego radnego Akulicza. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 4 głosach ,,za”, 5 głosach
,,przeciw”) nie przyjęła wniosku formalnego.
Zapytał następnie o dział 010.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju odpowiedział radnemu Grajnertowi w sprawie
wodociągów.
Przewodniczący Tomasz Grajnert dopytał o osoby które zakończyły budowę.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, iż każdy
przypadek jest analizowany osobno.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wspomniał o dobudowie sieci w dziale 900.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż wszystko zależy od miejsca w którym jest
budowana sieć.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, iż na terenie wiejskim zadanie zawarte jest w
dziale 010 a na terenie miejskim w dziale 900.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy 100 000,00 zł zawarte w dziale 900 są
przeznaczone na odejścia na budowę na ul. 18 Stycznia?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że nie.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał o potrzebę zapisu inwestycji dot. budowa
spowalniacza na ul. Zielonej? Zapytał następnie gdzie powstanie próg zwalniający?
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wspomniał o dwóch proponowanych
lokalizacjach.
Radny Jarosław Rozmarynowski zaproponował lokalizację od ul. Topolowej w kierunku
os. Wojska Polskiego.
Radny Radosław Buda zapytał o zwiększenie kwoty na boisko w Starzeniach.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wspomniała o wniosku o dofinansowanie, z którego
otrzymano 90 000,00 zł.
Radny Radosław Buda zapytał o opłatę w domu pomocy społecznej w Skrzynnie.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych
odpowiedziała, że osoba która przebywa w ośrodku pomocy społecznej pobierana jest opłata
w wysokości 70% dochodów.
Radny Radosław Buda zapytał co jest powodem wzrostu utrzymania?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
odpowiedziała, że zwiększyła się liczba osób starszych.

Społecznej

Wiesława

Warych

Radny Radosław Buda zapytał czy takie osoby kierowane są tylko poprzez wyrok sądu czy tez
dobrowolnie?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych oznajmiła, iż
dobrowolnie jeśli osoba chce i jest tego świadoma a przez wyrok sądu jeśli osoba jest, która nie
jest w stanie się wypowiedzieć czy osoba ubezwłasnowolniona.
Radny Radosław Buda zapytał czy MGOPS może wnioskować o ochronę dla osób
opuszczających ośrodek pomocy społecznej?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych
odpowiedziała, że dom pomocy społecznej leży po stronie powiatu. Podkreśliła, że Gmina
przekazuje osoby i wpłaca swoją część.
Radny Radosław Buda zapytał o dział 801, w którym planuje przeznaczyć się 10 000,00 zł na
rozwój dziecka.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych Andrzej Dąbrowski wspomniał o
planowanej dotacji.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał o ilość miejsc w domu społecznym w
Skrzynnie.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Warych
odpowiedziała, iż wszystko zależy od tego na co jest chora osoba starsza. Podkreśliła, że w
obecnej chwili nie ma dużego problemu związanego z brakiem miejsc dla takich osób.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
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Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w
budżecie i podziale wolnych środków za 2018 rok. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”, 1
głosie ,,wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 39/9/19 stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2016 zał. nr 21.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej
uchwałę Nr III/19/18w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 20192016. 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 40/9/19 stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza
Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i młodzieży w Gminie Wieluń zał. nr 23.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby w par. ust. 1 pkt 1 i 2 dopisać
wyrażenie ,,i olimpiad”. Zadał następnie pytanie w sprawie średniej ocen z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych Andrzej Dąbrowski odpowiedział, iż
celem projektu uchwały jest wyłonienie uczniów, które powinny być wzorem dla pozostałych.
Podkreślił, iż nie jest to żadna forma dyskwalifikacji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby obniżyć średnią ocen do 4,50.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych Andrzej Dąbrowski zapytał dlaczego?
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż uczeń który ma średnią 4,75 jest dobry ze
wszystkich przedmiotów.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych Andrzej Dąbrowski oznajmił, iż taki jest
cel przyznawania stypendiów.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że uczeń który ma średnią 4,75 ma świadectwo z
czerwonym paskiem a to oznacza że jest dobrym uczniom i musi reprezentować pewien poziom.
Radny Robert Duda powiedział, iż uczniowie, którzy będą otrzymywać stypendium powinni
mieć średnią wskazaną w projekcie uchwały tj. 4,75 aby wskazywać wzór do naśladowania.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wspomniał o uczniach, którzy mają średnia 4,70 a są
finalistami z danej dziedziny.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych Andrzej Dąbrowski powiedział, że
uczniowie otrzymujący stypendium za dobre wyniki w nauce uzyskujący średnią 5,50.
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Radny Robert Duda powiedział, iż średnia zawarta w projekcie uchwały jest odpowiednia
ponieważ mobilizuje uczniów do nauki.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy zapis par. 3 ust. 2 jest regulowany
regulaminem?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych Andrzej Dąbrowski odpowiedział, iż
należy zwrócić na zakres uwzględnionych przedmiotów w klasie siódmej czy ósmej a w klasie
szóstej. Podkreślił kolosalną przepaść między obowiązkami spoczywającymi na uczniach w
klasie siódmej a uczniami klasy szóstej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o ilość przyznanych stypendiów w bieżącym roku
szkolnym.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych Andrzej Dąbrowski odpowiedział, iż jest
to liczba około 17 osób.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził następnie głosowanie w sprawie wniosku
formalnego polegającego na tym aby w par. ust. 1 pkt 1 i 2 dopisać wyrażenie ,,i olimpiad”.
Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło
9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) przyjęła wniosek formalny.
Wniosek nr 3/7/19 stanowi zał. nr 24 do protokołu.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad
przyznawania stypendiów Burmistrza Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i młodzieży w Gminie Wieluń. 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 41/9/19 stanowi zał. nr 25 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/36/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki zdrowotnej i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2019 rok zał. nr 26.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Radosław Buda zapytał skąd pojawiły się środki na omawiany cel?
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mirosława Kolanek
odpowiedziała, iż środki pojawiły się ze zwiększenia wpływów z opłat przedsiębiorców z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r.
Radny Radosław Buda zapytał czy jest już pomysł na co będą przekazane środki?
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mirosława Kolanek
zaznaczyła, że tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej
uchwałę Nr III/36/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu
profilaktyki zdrowotnej i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok
2019 rok. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
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udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
uchwały.
Opinia nr 41/9/19 stanowi zał. nr 27 do protokołu.
Punkt 9
Zapoznanie się z informację o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wieluń zał. nr 28.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Poinformował następnie, iż Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się a następnie
przyjęła informację o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wieluń.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 10
Zaopiniowanie pisma Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej zał. nr 29.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda wspomniał, iż Pan Kubski Prezes Zarządu Krajowego w piśmie do
Przewodniczącego Komisji zawraca się prośbą o pomoc w utrzymaniu działalności galerii Art
Deco. Zadał pytanie, czy radny Grajnert wie w jakiej formie miałaby zostać przekazana pomoc?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że nie. Podkreślił następnie, iż niebawem
będzie 20 lat istnienia omawianej galerii. Zaznaczył następnie, że po analizie całej dokumentacji
wynika, iż Gmina nie pomagała finansowo galerii Art. Deco.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż nie ma ku temu
podstaw prawnych.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że z budżetu Gminy nie można udzielać
dotacji jeżeli nie jest to zadanie publiczne.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy Zastępca Burmistrza posiada wiedzę jaka
dotychczas była forma pomocy?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, iż na pewno były
organizowane urodziny galerii w Wieluńskim Domu Kultury. Wspomniała o zorganizowanym
konkursie muzyki.
Radny Robert Duda powiedział, iż autor pisma powinien wskazać formę pomocy jaką oczekuje
np. współpraca z WDK.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że komisja może wystosować pismo z
takowym zapytaniem. Powiedział następnie, iż po otrzymaniu odpowiedzi pismo ponownie
zostanie rozpatrzone przez komisję.
Punkt 11
Analiza oferty zajęć edukacyjnych organizowanych przez MiGBP, WDK zał. nr 30.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał jaka liczba dzieci bierze udział w przedstawionych
zajęciach?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że jeśli chodzi o spotkania z
autorami książek nie można określić stałej grupy.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że przewodniczący pytał o zajęcia wakacyjne.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poinformował, iż Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
zapoznała się z analizą oferty zajęć edukacyjnych organizowanych przez MiGBP, WDK.
Punkt 12
Przyjęcie informacji dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń zał. nr 31.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Poinformował następnie, iż Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się a następnie
przyjęła informację dotyczącą pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 13
Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży
organizowanych przez MiGBP zał. nr 32.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Poinformował następnie, iż Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się a następnie
przyjęła informację o organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży
organizowanych przez MiGBP.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 14
Zapoznanie się z informacją o uroczystościach kulturalnych zorganizowanych i zaplanowanych
przez Miejską i Gminną Bibliotekę w Wieluniu w 2019 r. zał. nr 33.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Poinformował następnie, iż Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się a następnie
przyjęła informację o uroczystościach kulturalnych zorganizowanych i zaplanowanych przez
Miejską i Gminną Bibliotekę w Wieluniu w 2019 r.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 15
Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Radosław Buda zapytał z jakiego klucza są zapraszane zespoły na Dni Wielunia?
Powiedział, że mieszkańcy są niezadowolenia z zespołów jakie są zapraszane na ww.
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wydarzenie. Podkreślił, iż duża ilość mieszkańców chciałaby posłuchać przedstawiciela disco
polo.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że w zależności od tego jaką kwotę
Gmina Wieluń przekaże na organizację Dni Wielunia wiąże się to z głosami krytycznymi.
Podkreśliła następnie, iż muzyka disco polo jest dedykowana na dożynki.
Radny Radosław Buda zadał pytanie, kto wprowadził taką zasadę, iż muzyka disco polo jest
dedykowana na dożynki?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk wspomniała o dużej imprezie disco polo
zorganizowanej w 2014 r. która spowodowała duże straty.
Radny Radosław Buda zaproponował, aby Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury wzorowała
się na miejscowości Działoszyn, gdzie są różne rodzaje muzyki dobrane dla każdej grupy
społecznej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby wystosować pismo do Dyrektor
Wieluńskiego Domu Kultury.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk podkreśliła, iż Gmina chce utrzymać pewien
poziom.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że o gustach się nie dyskutuje. Muzyka disco
polo jest wesoła i zabawna. Podkreślił, iż Gmina Wieluń podczas organizacji Dni Wielunia
powinna kreować pewne gusta.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał z jakich iż ilu osób składa się zespół który
opiniuje i proponuje zespoły na Dni Wielunia.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk wspomniała, iż są to kwestie luźnych
podpowiedzi i sugestii.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że nie powinno być tak iż jedna bądź dwie
osoby wybierały zespoły.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że nigdy nie poddałby pod osąd społeczny
wybór zespołów.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że Dni Wielunia mogą kreować żadnych gustów,
ponieważ ww. wydarzenie jest formą odpoczynku. Podkreślił, iż ww. wydarzenie jest przede
wszystkim dla mieszkańców.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał czy ktoś z WDK rozmawiał z członkami
Komisji Doradczej?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk wspomniała, iż zawsze przy organizacji Dni
Wielunia są dobierane zespoły, które odpowiadają oczekiwaniom każdej grupy społecznej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, kto jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
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Mieszkaniec Gminy Mokrsko powiedział, iż skierował pismo do Przewodniczącego Komisji
i chciałby zabrać głos w sprawie zatrudnienia nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że może udzielić głos tylko i wyłącznie na
poziomie szkół podstawowych, którymi zajmuje się Gmina Wieluń.
Mieszkaniec Gminy Mokrsko zaznaczył iż z racji że chodzi o zatrudnienie Przewodniczącego
Tomasza Grajnerta nie chce dopuścić go do głosu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że pracuje w szkole ponadgimnazjalnej,
którymi zajmuje się Starostwo Powiatowe w Wieluniu.
Mieszkaniec Gminy Morsko powiedział, że jako radny Pan Tomasz Grajnert jest osobą
publiczną i radni winni wiedzieć kto stoi na czele Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował aby mieszkaniec zwrócił się do odpowiedniej
merytorycznie komisji Rady Miejskiej w Wieluniu tj. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Mieszkaniec Gminy Mokrsko powiedział, iż na poniedziałkowym dyżurze u
Przewodniczącego Rady Miejskiej został zapewniony, że na dzisiejszej Komisji będzie mógł
przedstawić omawianą sprawę. Podkreślił, że nie rozumie dlaczego radny Tomasz Grajnert jako
Przewodniczący Komisji oświaty, Kultury i Sportu blokuje jego wypowiedź.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, iż takie słowa nie padły z jego ust. Dodał, że
zapewnił mieszkańca o możliwości uczestniczenia w posiedzeniu komisji, ponieważ każdy
mieszkaniec w takowej komisji ma prawo uczestniczyć.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wytłumaczył mieszkańcowi, iż nie jest on zatrudniony przez
Gminę Wieluń a jego mandat radnego nie wynika z tego, że jest zatrudniony w danej szkole.
Dodał, że radnym może być nawet osoba bezrobotna.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 16
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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