PROTOKÓŁ nr 11/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 4 września 2019 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro)
pod przewodnictwem Pana Tomasza Grajnerta
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
2. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
3. Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
4. Romuald Kucharczyk – Z-ca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
5. Jacek Raszewski – Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 3/19, 4/19, 5/19 z poprzednich posiedzeń
komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych
jednostkach organizacyjnych Gminy Wieluń dodatków: za usługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
4. Zaopiniowanie regulaminu zasad przyznawania stypendiów sportowych dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Wieluń.
5. Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdził
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 8.
Powiedział, iż chciałby dokonać zmiany w porządku obrad polegającą na dodaniu punktu pn.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń.
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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 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) przyjęła głoszone zmiany do porządku obrad.
Prezentacja porządku obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach nr 3/19, 4/19, 5/19 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby wnieść jakieś uwagi do
protokołów? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych Gminy Wieluń dodatków: za usługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, ile wynosi kwota bazowa wynagrodzenia na
2019 r.?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że kwota wynosi 3 330 zł.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy jest to realizowane od 1 września?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o zapis paragrafu 11 ustęp 2. Zadał pytanie czy
nauczyciel może mieć zmniejszone wynagrodzenie za wychowawstwo?
Z-ca Dyrektora Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu Romuald
Kucharczyk oznajmił, iż nie jest to wynagrodzenie za godzinę lecz za sprawowanie funkcji
wychowawcy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zadał pytanie, czy w projekcie uchwały jest uwzględniona
nowelizacją ustawy tj. minimum 300 zł?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wieluń dodatków: za usługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
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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 47/11/19 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie regulaminu zasad przyznawania stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Wieluń zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda poruszył kwestię związaną z miejscem zamieszkania osób, które mogą
otrzymywać stypendia sportowe. Odczytał zapis paragrafu 3 ustępu 1 a następnie zapytał, czy
regulamin z takowym zapisem będzie poprawny pod względem prawnym?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że ustawa o sporcie dopuszcza przytoczony
zapis przez radnego Dudę. Podkreślił następnie, iż zapis miał na celu możliwość wyróżnienia
osób, które nie są mieszkańcami Gminy Wieluń ale ją reprezentują bądź siedziba klubu, do
której należy osoba, znajduje się w Gminie Wieluń.
Radny Robert Duda zapytał, z kim został skonsultowany projekt uchwały pod względem
prawnym?
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż projekt uchwały został przedstawiony radcy
prawnemu, który przychylił się do zapisów w niej zawartych.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu Andrzej Dąbrowski
przedstawił stanowisko dotychczasowego orzecznictwa w tej sprawie, mówiąc że gmina nie
może przyznawać stypendiów osobom spoza obszaru danej gminy. Podkreślił, iż jedyny
wyjątek, który został zaakceptowany przez ustawodawcę to sytuacja, w której uczeń, który
uczęszcza do szkoły na terenie danej gminy ale nie jest jej mieszkańcem może otrzymać
stypendium zgodnie z obowiązującym prawem.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby na sali obrad pojawił się radca prawny,
celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.
Radny Radosław Buda zaznaczył, że projekt uchwały był konsultowany z radcą prawnym,
który zaakceptował omawiany zapis.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wspomniał o możliwości nagrody sportowej. Oznajmił, że
jeśli omawiany zapis w uchwale jest niezgodny z jakąś ustawą to wojewoda uchyli ten zapis.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaznaczył, iż zapis ten umożliwia art. 31 ustaw o sporcie.
Podkreślił, iż celem tej uchwały jest możliwość podziękowania uczniom, którzy reprezentują
Gminę Wieluń ale nie zamieszkuję na jej terenie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż Gmina Wieluń dziękuje takim osobom.
Podkreślił następnie o systematyczną pomoc finansową dla klubów wieluńskich.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, że uchwała jest tez ukłonem dla osób, które nie
należą do żadnego wieluńskiego klubu sportowego a reprezentują Gminę Wieluń na zewnątrz.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wspomniał, iż taki przypadek miał miejsce w ubiegłym
roku. Podkreślił, że Gmina wspierała finansowo wspomniana osobę przez radnego Grajnerta.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że Gmina Wieluń powinna wspierać osoby, które nie są
mieszkańcami Gminy Wieluń ale ją reprezentują. Zapytał, czy klub macierzysty może
ufundować stypendium dla zawodnika odnoszącego sukcesy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż gmina nie może ingerować w działalność
klubów sportowych, ponieważ one same ustalają politykę finansową.
Radny Grzegorz Żabicki zaproponował, aby kluby zawarły w swoich regulaminach zapis
umożliwiający pomoc finansową ze strony Gminy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż kluby mają swój własny regulamin i nie maja
obowiązku wprowadzać takiego zapisu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat
finansowanie kolarstwa zwiększyło się w Gminie Wieluń o 100%.
Radny Radosław Buda przychylił się do propozycji radnego Żabickiego.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że pomysł zaproponowany przez radnego
Żabickiego umożliwiłby Gminie oficjalną możliwość przekazywania środków na rozwój osób
odnoszących sukcesy w poszczególnych klubach sportowych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę na brak boisk, gdzie mogliby trenować
grupy klubu sportowego piłki nożnej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż regulamin nie narzuca Gminie Wieluń
szukanie ,,na siłę” takich sportowców lecz jest to udzielenie prawnej możliwości przyznania
stypendium osobie reprezentującej Gminę Wieluń nie zamieszkując jej terenu. Oznajmiał, że
kwota zaplanowana w budżecie na omawiany cel nie zostanie wykorzystana w danym roku
budżetowy zostanie przeniesiona na następny rok.
Radny Robert Duda zapytał, czy do omawianego regulaminu zostanie przygotowany projekt
uchwały?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania regulaminu zasad przyznawania stypendiów
sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń.. 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. regulamin.
Punkt 5
Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odczytał pismo od ludowego klubu sportowego LKS
Masłowice z dnia 26.08.2019w sprawie wsparcia finansowego zał. nr 6.

4

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż modernizacja boiska w Masłowicach miała
miejsce w 2016 r. za ponad 100 000,00 zł. Podkreślił, iż w zeszłym roku klub z Masłowic grał
już w klasie okręgowej i otrzymały licencje na omawianym boisku.
Radny Radosław Buda zwrócił uwagę, iż nie ma już okręgowego związku piłki nożnej tylko
jest łódzki związek piłki nożnej. Dodał, że delegat z łódzkiego związku piłki nożnej wprowadza
wymogi, jakie ludowy klub sportowy LKS Masłowice opisał w piśmie.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że na Komisji BudżetowoGospodarczej została podjęta decyzja o wystąpieniu pisma do LKS Masłowic, celem
sprecyzowania przedstawianych próśb.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że kluby sportowe na wsi mają możliwość
skorzystania z funduszy sołeckich.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby Komisja Oświaty Kultury i Sportu
wystosowała pismo do przedstawiciela klubu z prośba o przedstawienie kosztorysu.
Radny Jarosław Rozmarynowski zaproponował, aby Komisja Oświaty wystosowała pismo do
wszystkich klubów sportowych z informacja o możliwości pozyskania środków z funduszu
sołeckiego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż wszyscy przedstawiciele klubów sportowych
posiadają taką wiedzę.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie wystosowania pisma do
LKS Masłowice o przedstawienie kosztorysu oraz uzyskanie informacji o możliwości
pozyskania środków z funduszu sołeckiego. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja
(przy 8 głosach ,,za”) przyjęła wniosek o wystosowanie pisma.
Poprosił następnie Kierownika Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o zabranie głosu
w sprawie ostatniego meczu w lasku.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski powiedział, że mecz
piłki nożnej jest imprezą niemasową. Organizacja oraz bezpieczeństwo meczu opiera się na
przepisach zawartych w ustawie o porcie. Podkreślił następnie, iż w polskim ustawodawstwie
istnieje wiele luk.
Radny Radosław Buda zapytał, czy w sytuacji gdy człowiek umierał na rozgrywającym się
meczu, brama powinna zostać otwarta czy nie?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, iż nie jest
on adresatem tego pytania.
Radny Radosław Buda zapytał, kto w takim razie jest kompetentny, aby udzielić odpowiedzi?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
organizator odbywającego się meczu.
Radny Radosław Buda zadał pytanie, dlaczego organizator nie otrzymał klucza do bramy
wjazdowej?
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Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, iż
obowiązuje regulamin rozgrywek, który zobowiązuje przygotowanie obiektu do organizowanej
imprezy.
Radny Radosław Buda zapytał, czy organizator powinien poprosić Wieluński Ośrodek Sportu i
Rekreacji o klucz do bramy?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
radny powinien zapoznać się ze wspomnianym regulaminem.
Radny Radosław Buda oznajmił, iż nie musi znać regulaminu, o którym wspomniał kierownik,
Podkreślił, że celem komisji jest wyjaśnienie sprawy.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski zwrócił uwagę, że
PZPN przekazał, że wszystkie kluby w poszczególnych województwach otrzymały wspomniany
regulamin.
Radny Radosław Buda zapytał, czy organizator powinien poprosić o klucz czy winien on
zostać obligatoryjnie przekazany?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski powiedział, że radny
Buda był tyle lat członkiem zarządu i nie zna Pan regulaminu?
Radny Radosław Buda odpowiedział, iż nie obowiązuje go znajomość regulaminu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy jeśli gospodarzem meczu jest KS Wieluń to
oznacza to, iż jest on również organizatorem?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
organizatorem jest każdy klub, który brał udział w tym meczu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo
imprezy powinna poprosić pracownika WOSiR o klucze od bram?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, iż klub
powinien się zorganizować i wszystkiego wymagać od placówki WOSiR.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy do tej pory jakikolwiek klub sportowy
organizując mecz w lasku występował o klucz do bramy?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, że nie.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy brama zawsze jest otwarta przy takowych i
imprezach?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
jeśli klub sobie zażyczy, aby była otwarta to jest. Podkreślił, iż nie ma on możliwości
kontrowania klubu.
Radny Robert Duda zapytał, czy odpowiedzialny za brak otwartej bramy był organizator?
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Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że tak.
Uzupełnił, iż za organizacje i bezpieczeństwo odpowiada dokładnie zarząd klubu.
Radny Jarosław Rozmarynowski podkreślił, że po ostatnim, przykrym wydarzeniu,
wydawanie klucza powinno być obligatoryjne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaproponował zmianę umowy między placówką WOSiR
a klubami sportowymi.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski powiedział, że kluby
powinny spełniać swoje obowiązki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, iż nie jest to miejsce na przepychanie winy.
Podkreślił, iż zaistniała sytuacja powinna być lekcją na przyszłość.
Radny Jarosław Rozmarynowski zabrał głos w sprawie dobrej organizacji obchodów 80
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Radny Tomasz Akulicz zaapelował, aby Burmistrz Wielunia informował wszystkich radnych
o takich wydarzeniach jak przekazanie dzwonu.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, iż śledzi media społecznościowe i dotarła do
niego ta wiadomość ze wspomnianego źródła.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, iż pierwotnie nie planowano żadnej uroczystości
lecz przekazanie dzwonu miało zakończyć się przez podpisanie protokołu. Dodał, że
o zorganizowanej uroczystości dowiedział się rano. Odniósł się następnie do obecności radnych
z klubu Łączy Nas Wieluń, mówiąc że ma dobry kontakt z radnymi ze wspomnianego klubu i
było to wynikiem ich obecności na nieplanowanej uroczystości.
Radny Robert Duda zapytał, gdzie zostanie umiejscowiony omawiany dzwon w Gminie
Wieluń?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że dzwon zostanie umiejscowiony
przy ul. Królewskiej.
Radny Radosław Buda zapytał, czy jest to decyzja kancelarii prezydenckiej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie. Przedstawił następnie całą historię
w sprawie ulokowania omawianego dzwonu w Gminie Wieluń.
Radny Tomasz Akulicz wspomniał o dzisiejszym spotkaniu w sprawie oratorium.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wspomniał, iż inicjatywa oratorium pojawiła się ze strony
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu, która realizowana jest przez Wieluński Dom
Kultury.
Radny Tomasz Akulicz przedstawił swoją koncepcję w sprawie oratorium. Zaproponował, aby
przedstawić propozycje wszystkich kompozytorów radnym Rady Miejskiej.
Radny Robert Duda zapytał, czy radni mają kompetencję akceptacji oratorium?
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Radny Radosław Buda podkreślił, że ,,jednemu się spodoba a drugiemu nie”.
Radny Tomasz Akulicz kontynuował swoją wypowiedź.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, że od momentu, kiedy objął urząd Burmistrza
nigdy nie narzucał formy działalności jednostek pomocniczych Gminy Wieluń takich jak:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Wieluński Dom Kultury czy Muziem Ziemi Wieluńskiej.
Dodał, iż uważa że ludzie powołani na stanowiska kierownicze wspomnianych jednostek są na
przedstawicielami odpowiednimi Gminy i mają świadomość prowadzonej działalność.
Podsumował, iż trudnym jest ocenić, które otariom będzie lepsze, ponieważ jest to kwestia
subiektywnej opinii każdego z nas.
Radny Radosław Buda zgodził się z Burmistrzem Wielunia.
Radny Tomasz Akulicz podkreślił, iż uczestniczył w warsztatach, na których zostało
przedstawione oratorium kompozytorów, których zaproponował. Zaapelował, aby dać szansę
kompozytorom proponowanym przez niego.
Radny Jarosław Rozmarynowski zaznaczył, że jako radny nie chce przekazać kwoty w
wysokości 50 000,00 zł na danie szansy trzem kompozytorom. Podkreślił, iż taka kwota
zobowiązuje, aby efekt był osiągnięty.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, iż cała Polska śpiewa utwory kompozytorów
zaproponowanych przez radnego Akulicz a nikt snie zdaje sobie sprawy, kto jest ich autorem.
Radny Robert Duda zgłosił wniosek, aby Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyniosła do
budżetu Gminy na 2020 r. zadanie pn. ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 5 – I etap”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaproponował, aby w przyszłym roku wprowadzić do
budżetu zadanie polegające na równoczesnej budowie dwóch sal przy Szkole Podstawowej
nr 2 oraz przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu.
Radny Robert Duda zaapelował, aby przegłosować jego wniosek, celem zajęcia stanowiska.
Radny Tomasz Akulicz zaproponował budowę hali w systemie pasywnym.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż takowy system jest również brany pod uwagę.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie wniosku formalnego
radnego Roberta Dudy polegającego na ujęciu w budżecie Gminy Wieluń na 2020 rok
równoczesnej budowie dwóch hal sportowych – I etap. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Komisja (przy 8 głosach ,,za”) przyjęła w/w wniosek.
Zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Tomasz Akulicz wspomniał o programie Mieszkanie Plus. Poruszył kwestię działki
mieszkańców w obrębie, w którym mają powstań mieszkania z w/w programu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przedstawił koncepcję budowy mieszkań. Uzupełnił, że
Burmistrz Wielunia musi dbać o interesy Gminy Wieluń i nie może zaproponował wyższej
kwoty za omawiana działkę niż 400 000,00 zł. Podkreślił następnie, że podważa wycenę
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Starostwa Powiatowego, które określiło wartość omawianej działki, mającej 9 metrów
szerokości, na poziomie 700 000,00 zł.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy dlaczego Gmina nie podważyła szacunku sporządzonego
przez Starostwo?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że Gmina nie ma takiej możliwości
prawnej.
Radny Robert Duda zapytał czy zaistniała sytuacja spowoduje jakieś komplikacje z
powstaniem żłobka?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie, ponieważ żłobek powstanie na
odrębnej innej działce.
Radny Robert Duda zapytał następnie o budowę boiska na os. Stare Sady.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, iż omawiana działka przecina boisko.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął jedenaste posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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