PROTOKÓŁ nr 10/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 15 lipca 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.

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

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;
Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
Elżbieta Kalińska – Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury;
Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta;
Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
7. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
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
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodziny.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, dla których miejscem sprawowania opieki jest
Gmina Wieluń.
6. Zapoznanie się z informacją o programie obchodów 80. Rocznicy wybuchu II wojny
światowej.
7. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu targowisk na terenie Gminy Wieluń.
8. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza
wykorzystania dotacji z budżetu gminy.
9. Zapoznanie się z pismem z dnia 05.06.2019 r. dot. Analizy ofert zajęć edukacyjnych
organizowanych przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
10. Zapoznanie się z projektem działań oświatowych w latach 2020-2024.
11. Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 1
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Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdził
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 7.
Powiedział, że chciałby dokonać zmiany w porządku obrad polegającą na zdjęciu punktu pn.
,,Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru członków Miejskiej Rady Seniorów w
Wieluniu” oraz na zmianie sformułowania punktu 11 na brzmienie ,,Zapoznanie się z projektem
programu działań oświatowych w latach 2020-2024”.
Zarządził głosowanie nad zgłoszonymi poprawki do porządku obrad. Zapytał kto jest za, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6
głosach ,,za”) przyjęła głoszone zmiany do porządku obrad.
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.
Radny Robert Duda zapytał o kwotę 50 000,00 zł, która przeznaczona jest na opracowanie
wniosków? Zadał pytanie, jakie dokładnie Gmina Wieluń planuje łożyć wnioski w ramach
wspomnianej kwoty?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że są to środki, które
zakłada się, iż Gmina Wieluń przeznaczy na składanie wniosków. Podkreśliła, iż kwota została
zabezpieczona, aby nie czekać na zorganizowanie specjalnej sesji, celem przesunięcia środków
w budżecie na opracowanie wniosku.
Radny Radosław Buda zadał pytanie w sprawie kwoty 150 000,00 zł, które zostały wydane na
rewitalizację targowiska oraz basen. Podkreślił, iż zgodnie ze sporządzoną umową wiele
formalności nie zostało dopilnowanych. Zapytał, jakie Urząd Miejski w Wieluniu podejmie
działania w kierunku firmy, która nie dopilnowała formalności?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że na ten temat musi
najpierw odbyć rozmowę z radcą prawnym.
Radny Tomasz Akulicz wspomniał o otrzymanym odszkodowaniu w kwocie 22 000,00 zł,
które z kolei ma zostać przeznaczone na remont wiaty przy ul. Sybiraków w Wieluniu.
Zaapelował, aby umiejscowić wiatę w miejsce, gdzie pierwotnie była zaprojektowana.
Zastępca
Burmistrza
Wielunia
Joanna
Skotnicka-Fiuk
odpowiedziała,
że
najprawdopodobniej umiejscowienie wiaty zostało przesunięte ze względów technicznych
polegających na tym, iż nie można zamontować tam monitoringu.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że aktualna lokalizacja wiaty jest niezgodna z planem,
który został sporządzony.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że Urząd Miejski
sprawdzi możliwości techniczne.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy wiata, która została postawiona w miejscu innym niż
przewidziany był w planie, nie rodzi konieczności zmiany takowego planu?
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Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że nie.
Radny Tomasz Akulicz oznajmił, iż zgodnie z wolą mieszkańców apeluje, aby wiata została
przeniesiona w pierwotne miejsce, z racji odbywających się tam cyklicznie libacji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, że bez względu na to, gdzie zostanie
umiejscowiona wiata, młodzież będzie zakłócała spokój tamtejszym mieszkańcom. Podkreślił,
aby wiatę ulokować jak najdalej od mieszkańców.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że zostaną
sprawdzone możliwości techniczne w tej sprawie.
Radny Tomasz Akulicz powtórzył, iż wiata powinna wrócić w pierwotnie zaplanowane
miejsce.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, iż dokona analizy całej
dokumentacji i udzieli odpowiedzi na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zaznaczyła, że należałoby zmienić nazwę zadania.
Radny Tomasz Akulicz zaproponował, aby przeznaczyć środki na budowę wiaty w innym
miejscu. Poprosił następnie o odpowiedź pisemną w omawianej sprawie.
Radny Radosław Buda nie zgodził się z przedmówcami, mówiąc że zmiana lokalizacji
omawianej wiaty nie sprawi, iż skończą się organizowane tam cyklicznie imprezy.
Zaproponował, aby nie przesuwać wiaty a w sytuacji zakłócania spokoju korzystać z interwencji
policji.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, iż na podstawie rozmów z mieszkańcami, wynika że takie
sytuacje mają miejsce cały czas.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zapytała, ile interwencji była
zgłaszanych na policję w omawianej sprawie?
Radny Radosław Buda zaznaczył, aby mieszkańcy nie bali się korzystać z pomocy służb
policji.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zabrał głos, mówiąc że wiata jest w
innym miejscu niż we wniosku aplikacyjnym natomiast jest zlokalizowana zgodnie z miejscem
wskazanym w projekcie.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że projekt był poprawiany.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył, iż wiata jest postawiona
zgodnie z projektem. Dodał, że we wniosku aplikacyjnym na dofinansowanie wiata znajdowała
się w innym miejscu ale w samym projekcie budowalnym miejsce lokalizacji jest prawidłowe.
Radny Radosław Buda zapytał naczelnika, czy otrzymywał jakieś zgłoszenia od mieszkańców
w sprawie zakłócania spokoju?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że było jedno
zgłoszenie.
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Radny Tomasz Akulicz zgłosił wniosek, aby przenieść wiatę w miejsce pierwotnie
zaplanowane w projekcie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy to nie będzie kolidowało z dofinansowaniem
unijnym?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wspomniał o szczegółach związanych
z monitoringiem.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że gdyby nie interwencje mieszkańców nie ma
innych narzędzi do kontrolowania imprez organizowanych w miejscu omawianej wiaty.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wspomniał, że na ul. Sybiraków ma
nastąpić rozbudowa systemu światłowodowego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę na projekt rozbudowy monitoringu
miejskiego, do którego można dołączyć monitoring na ul. Sybiraków.
Radny Robert Duda powiedział, iż jest wniosek, aby przenieść wiatę w inne miejsce.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że jedyna możliwa
lokalizacja jest na terenie ogródków działkowych.
Radny Tomasz Akulicz odniósł się do wypowiedzi naczelnika, mówiąc iż takie miejsce było
pierwotnie zaprojektowane.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wspomniał, iż ówcześnie plan
miejscowy obejmujący ogródki działkowe był w opracowaniu a zgłoszenie byłoby nie do
zaakceptowania.
Radny Radosław Buda powiedział, iż przeniesienie wiaty na ogródki działkowe spowoduje
zwiększenie kradzieży na tym terenie.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś uzupełnił, że dostawienie monitoringu
na ogródkach działkowych wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, co stoi na przeszkodzie aby przenieść monitoring w inne
miejsce?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że wszystko jest objęte
gwarancją.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, iż mieszkańcy narzekają na hałas wiatraka.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, że hałas związany z wiatrakiem jest naprawdę
uciążliwy.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że ogniwo fotowoltaiczne
zasila dwie rzeczy tj. monitoring i oświetlenie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że w zaistniałej sytuacji
należy dokonać przeglądu, który pozwoli na stwierdzenie, czy Gmina jest w stanie zapobiec
hałasu spowodowanego przez wiatrak.
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że można ewentualnie
zmniejszyć hałas spowodowany przez łożysko wiatraka.
Radny Tomasz Akulicz poprosił o przeniesienie wiaty w pierwotnie zaplanowane miejsce,
które jest określone w projekcie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że po zakończeniu trwałości projektu, który
wynosi 5 lat, można przystąpić do prac zmierzających do przeniesienia wiaty.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały 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 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała
ww. projekt uchwały.
Opinia nr 43/10/19 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026 zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o podanie kwot w ramach wydatków bieżących
dot. Sporządzenia planu miejscowego.
Skarbnik Miast Danuta Kondracka odpowiedziała, że kwoty są podane w załączniku nr 2.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały 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 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała
ww. projekt uchwały.
Opinia nr 44/10/19 stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodziny
zał. nr 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda zapytał, kto jest autorem samorządowej karty praw rodziny i jaki jest cel
przyjęcia przedstawionego projektu?
Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, iż autorem jest fundacja, która zajmuje się promowanie
polityki prorodzinnej a celem jest aby rodzicie mieli wpływ na zajęcia edukacyjne prowadzone
w szkołach.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił uwagę na ostatnie wydarzenia w Warszawie i
wprowadzenie karty LGBT, która niesie za sobą zagrożenia dla dzieci. Podkreślił, iż celem
uchwały jest zwiększenie dostępu i świadomości rodziców.
Radny Robert Duda powiedział, iż w projekcie uchwały jest napisane ,,stanowczo
sprzeciwiamy się podważaniu na poziomie samorządowym gwarantowanych konstytucyjnie
praw rodziny, w tym praw rodziców i dzieci oraz ustrojowej pozycji małżeństwa. Stajemy wobec
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obronie tych wartości, starając się zapewnić ich poszanowanie poprzez wydanie aktów prawnych
i podjęcie działań wprowadzających zawarte w niej rozwiązania”. Odniósł się do odczytanego
fragmentu, pytając Burmistrza Wielunia jakie akty prawne należy wprowadzić?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że konstytucja jest najważniejszym aktem
prawnym, w którym jest zapisane, iż małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Dodał, że
treści zawarte w projekcie uchwały są już zawarte w konstytucji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zgodził się z Burmistrzem, mówiąc iż faktem jest że chroni
nas w omawianej sprawie konstytucja ale ostatnie wydarzenia pokazuję, że jednak polskie
ustawodawstwo da się obejść.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jeżeli da się obejść zapisy zawarte w
konstytucji to tym bardziej można to zrobić z omawianym projektem uchwały.
Radny Robert Duda poprosił, aby Dyrektor ZOPOW odniósł się do treści zawartych w
projekcie uchwały.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że gmina nie może ingerować w treść
programowe a jedynym podmiotem do tego upoważniającym jest kurator. Zapewnił, że zarówno
w poprzedniej kadencji, kiedy sprawował urząd Burmistrza Wielunia jak i ówczesnej nie będą
promowane kwestie związane ze związkami homoseksualnymi.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż projekt uchwały miałby na celu zabezpieczenie
niechcianych wydarzeń w przyszłości oraz promowanie podstawowych wartości.
Radny Robert Duda zapytał, czy zapisy zawarte w projekcie uchwały był kiedykolwiek
kwestionowane przez samorząd wieluński?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że nikt nie powiedział, iż omawiane wartości
są kwestionowane lecz ma to być niejako ,,pamiątka” po obecnej Radzie Miejskiej w Wieluniu,
która zapewniałaby zabezpieczenie na przyszłość.
Radny Robert Duda zapytał, czy pojawiły się jakiekolwiek symptomy zmierzające do
konieczności podjęcia takowe uchwały?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że tak, są to symptomy ogólnopolskie.
Radny Robert Duda powiedział, że z przytaczanej argumentacji wynika, iż po przyjęciu
uchwały problemy związane z podważaniem podstawowych wartości rodziny nie nastąpią a
jeżeli Rada Miejska odrzuci takowy projekt wspomniane problemy się pojawią. Wspomniał
następnie o art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał o treść ostatniego artykułu. Zapytał, czy Gmina
Wieluń ma stworzyć rzecznika czy też komisję?
Radny Robert Duda zapytał, czy środowiska wieluńskie zapoznały się z zapisami zawartymi w
projekcie uchwały?
Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że nie natomiast odbyły się konsultacje społeczne
ogólnokrajowe.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, iż charakter omawianej uchwały jest
ogólnopolski.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zapytała, o zapis paragrafu drugiego. Zapytała,
w jaki sposób Burmistrz Wielunia ma wykonać uchwałę?
Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, iż taki zapis jest przy każdej uchwale podejmowanych
przez Radę Miejską w Wieluniu.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zwróciła uwagę na sprawozdanie z realizacji
uchwał.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż projekt ma charakter ogólnopolski. Powiedział,
że ma to zapobiec ewentualnym wydarzeniom w przyszłości.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu Andrzej Dąbrowski
zaznaczył, że Samorządowa Karta Praw Rodziny wykracza poza kompetencje organu
wykonawczego. Podkreślił, iż akt prawny powinien zawierać pewne normy oraz sankcje.
Radny Robert Duda wspomniał o instytucie ORDO IURIS, który współpracuje z organizacja
brazylijską, która z kolei uznana została za sektę.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że instytut ORDO IURIS współpracuje z
wieloma organizacjami.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Samorządowej Karty Praw Rodziny. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 2 głosach ,,za”, 2 głosach
,,przeciw”, 3 głosach ,,wstrzymujących się”) nie wydała opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia nr 45/10/19 stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, dla których miejscem sprawowania opieki jest Gmina
Wieluń zał. nr 9.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, dla których miejscem
sprawowania opieki jest Gmina Wieluń. 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.
Opinia nr 46/10/19 stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją o programie obchodów 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej
zał. nr 11.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny
światowej planowana jest wspólna sesja Rady Miejskiej w Wieluniu oraz Rady Powiatu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała o składaniu wińców
przez prezydentów przy pomniku na ul. Królewskiej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uzupełnił, że całość uroczystości odbędzie się na Placu
Legionów.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że rano wieńce składają
tylko prezydenci wraz ze świadkami wybuchu II wojny światowej.
Radny Radosław Buda zapytał z czym jest związana kwestia, o której wspomniała Zastępca
Burmistrza Wielunia?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż jest to związane z etykietą prezydencką.
Radny Radosław Buda zapytał, czy protokół dyplomatyczny został narzucony ze strony
kancelarii prezydenckiej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, do której godziny planowana jest wizyta
prezydentów?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że do godziny 8.30.
Radny Radosław Buda zapytał, ile świadków II wojny światowej jeszcze żyje?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że żyje jeszcze kilkadziesiąt osób ale nie
wszyscy są w odpowiednim stanie fizycznym i psychicznych aby uczestniczyć w takich
uroczystościach.
Radny Tomasz Akulicz zapytał o organizację ruchu.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że dwa tygodnie
wcześniej będą już postawione znaki na Pl. Legionów oraz na drogach, które będą zamknięte.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż utrudnienia w ruchu będą podobnie jak przy
organizacji Dni Wielunia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy na uroczystości przyjedzie jakaś delegacja z
Niemiec?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że będą miasta partnerskie a dzieci będą
brały udział w biegu. Podkreślił, że listę gości jako pierwsza przygotowuje kancelaria
prezydencka. Przedstawił następnie całą planowaną organizację obchodów II wojny światowej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, ile kosztowały obchody w 2017 r.?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż był to koszt na poziomie 100 000,00 zł
plus koncert.
Radny Robert Duda zapytał o album wieluński.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że album zostanie
zaktualizowany a zakupić go będzie można w księgarni Globus i Neptun.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uzupełnił, iż album zostanie wydany w trzech językach.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu targowisk na terenie Gminy Wieluń zał. nr 12.
Radny Tomasz Akulicz poruszył kwestię związaną z miejscami parkingowymi na targowisku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że są dwie opłaty: stała i dzienna.
Radny Tomasz Akulicz zaproponował, aby część rynku zamienić na miejsca parkingowe.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, iż nie ma takiej potrzeby.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, iż im
dalej pójdzie się w rynek tym jest mniej stanowisk handlujących.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy Gmina Wieluń posiada jakieś dane, że w omawianym
sektorze zwiększyła się liczba handlujących?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, że nie.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że wpuszczanie ruchu samochodów w miejsce, gdzie
ludzie spacerują i robią zakupy jest niebezpieczne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że parking jest elementem każdego handlu
są miejsca parkingowe.
Radny Radosław Buda zgłosił wniosek formalny o postawienie znaku zakazu postoju.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż jedynym wyjściem aby utrzymać
funkcjonowanie targowiska wieluńskiego jest budowa miejsc zadaszonych.
Radny Tomasz Akulicz zaproponował obniżenie opłaty z korzystania targowiska za sektory,
gdzie ilość ludzi kupujących jest najmniejsza. Zapytał następnie, jaka kwota jest
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, iż za
kwartał kwota wynosi 75 zł.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy istnieje możliwość zorganizowania rynku w
sobotę?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż była wcześniej taka propozycja natomiast
nie przyjęła się.
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Radny Robert Duda zapytał, kiedy Gmina Wieluń planuje złożyć wniosek o zadaszenie miejsc
dla handlujących?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że wniosek będzie składany w ramach wniosku o
budowę basenu, który należy złożyć do 22 lipca.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy tylko osoba, która dokonała wpłaty za
rezerwację może w tym miejscu handlować?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
każde miejsce na rynku ma swoją tematykę.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza wykorzystania
dotacji z budżetu gminy zał. nr 13.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał do kiedy będzie przygotowana analiza ilości osób
korzystających z komunikacji miejskiej?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odpowiedział, że Urząd
Miejski czeka jeszcze na dane, wedle których zostanie sporządzona analiza. Wspomniał o
wprowadzeniu opłaty w zamian za dodanie dodatkowych kursów.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że wedle rozmów
potrzeba zwiększenia kursów na szpital.

z mieszkańcami istnieje

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż komunikacja miejska nie jest taksówką.
Radny Jarosław Rozmarynowski zaproponował wprowadzenie abonamentu dla stałych
klientów komunikacji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, iż wprowadzenie symbolicznej opłaty za
komunikację miejską byłaby znacznie korzystniejsza dla Gminy Wieluń.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 9
Zapoznanie się z pismem z dnia 05.06.2019 r. dot. Analizy ofert zajęć edukacyjnych
organizowanych przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej zał. nr 14.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 10
Zapoznanie się z projektem działań oświatowych w latach 2020-2024 zał. nr 15.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o przekazanie wszystkich dyrektorom Gminy
Wieluń projektu działań oświatowych.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 11
Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zadał pytanie w sprawie żłobka.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż informacja zostanie
udzielona na sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.
Punkt 12
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął dziesiąte posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert

11

