PROTOKÓŁ nr 12/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 27 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.

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

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
Małgorzata Jachowicz-Wróblewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu;
Janusz Jasiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach;
Marlena Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie;
Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu;
Wojciech Psuja – radny Rady Miejskiej w Wieluniu;
Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
8. Romuald Kucharczyk – Z-ca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
9. Zbigniew Gajda – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu;
10. Anna Dziuba-Marzec – radna Rady Miejskiej w Wieluniu;
11. Cezary Wróbel – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Analiza ofert zajęć edukacyjnych organizowanych przez MZW, WDK, MiGBP w roku
szkolnym 2019/2020.
3. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania strzelnicy przy Szkole Podstawowej
nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykorzystywania bazy sportowej znajdującej się
przy placówkach oświatowych przez podmioty zewnętrzne.
5. Omówienie projektu programu działań oświatowych na lata 2020-2024.
6. Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 7.

posiedzenia

oraz

stwierdził

Prezentacja porządku obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 2
Analiza ofert zajęć edukacyjnych organizowanych przez MZW, WDK, MiGBP w roku szkolnym
2019/2020 zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała się kto reprezentuje na dzisiejszym posiedzeniu
Wieluński Dom Kultury?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że nie otrzymał informacji o tym, że
przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury się nie pojawi.
Radny Tomasz Akulicz poprosił, aby przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury pojawił się
na posiedzeniu.
Radny Radosław Buda zapytał, w jaki sposób docierają oferty edukacyjne organizowane przez
jednostki organizacyjne do poszczególnych szkół podstawowych?
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Iwona Podeszwa odpowiedziała, iż
informacje przekazywane są drogą elektroniczną.
Radny Radosław Buda zaproponował, aby wychowawcy ogłaszali rodziców na wywiadówkach
oferty przedstawiane przez jednostki organizacyjne Gminy Wieluń.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił się do przedstawicieli szkół, prosząc aby
wprowadzili prośbę radnego Budy w swoich szkołach.
Radny Tomasz Akulicz zapytał czy Wieluński Dom Kultury planuje udostępnić w jakikolwiek
sposób szkołom oraz zespołom kino wieluńskie? Zadał następnie pytanie z jakich środków
będzie realizowane oratorium?
Przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury oznajmiła, że nie jest upoważniona do udzielania
takich informacji. Poprosiła o skierowanie pytań w drodze pisemnej a odpowiedź zostanie
niezwłocznie udzielona. Powiedziała następnie, że inwestycja kino-teatru była odliczana w
100% w podatku VAT, dlatego muszą się odbywać tam czynności opodatkowane.
Radny Tomasz Akulicz zadał pytanie, czy aby cokolwiek mogło zadziać się w kinie trzeba
wystawić rachunek?
Przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury odpowiedziała, że tak.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, jaki jest problem aby wystawić rachunek szkoły?
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Przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury oznajmiła, iż w omawianej sprawie chodzi o
kwestie opodatkowania.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy szkoła może wynająć salę kina za 1 zł?
Przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury zaznaczyła, iż kino umożliwia wynajęcie sali.
Radny Tomasz Akulicz podkreślił, że szkoły nie posiadają takich środków aby pozwolić sobie
na wynajęcie sali z cennika proponowanego przez Wieluński Dom Kultury. Zapytał, czy prawnie
istnieje możliwość do, aby Wieluński Dom Kultury udostępnił salę kina za symboliczną kwotę?
Przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury odpowiedziała, że tak.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, kto ustalił cennik Wieluńskiego Domu Kultury?
Przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury oznajmiła, iż pani dyrektor.
Radny Tomasz Akulicz zadał pytanie, ile kosztuje wynajęcie sali?
Przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury odpowiedziała, iż jest to stawka za godzinę.
Radny Tomasz Akulicz zwrócił się do dyrektorów, pytając czy w ich szkołach jest
zapotrzebowanie na wynajem sali w kinie?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Małgorzata Jachowicz-Wróblewska odpowiedziała, że
jej szkoła jest duża i takie zapotrzebowanie jak najbardziej istnieje.
Radny Tomasz Akulicz poinformował, iż będzie apelował o zmiany stawki za wynajęcie sal
w kinie, które umożliwiłyby korzystanie z pomieszczeń przez szkoły podstawowe.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński zaznaczył, iż w szkołach
wiejskich trzeba brać pod uwagę również dojazd do kina.
Przewodnicząc Tomasz Grajnert zaproponował wspólną organizację szkół wiejskich wyjazdu
do kina.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński oznajmił, że Gmina Wieluń
zorganizowała takowy wyjazd z okazji Dnia Dziecka, który cieszył się ogromnym
zainteresowaniem.
Radna Anna Dziuba-Marzec zabrała głos w sprawie oratorium. Powiedziała, że Burmistrz
Wielunia przekazał, iż takowa umowa jest podpisana a Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury z
kolei poinformowała, że umowa jeszcze nie jest podpisana ponieważ trwają konsultacje z radcą
prawnym. Zadała pytanie czy w/w konsultacje już się odbyły?
Przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury odpowiedziała, że nie odpowie na zadane
pytanie, ponieważ nie dysponuje wiedzą na temat oratorium.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że złożyła pismo do Urzędu Miejskiego w Wieluniu
o wstrzymanie się z podpisaniem umowy, po czym okazało się iż takowa umowa jest już
podpisana.
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Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, co radna miała na myśli, mówiąc ,,wokół oratorium
dużo się dzieje”?
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że w kwestii merytorycznej winien odpowiedzieć
w tej sprawie Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o przedstawienie genezy omawianego problemu.
Radny Tomasz Akulicz przedstawił całą genezę związanego ze sprawą oratorium. Zwrócił się
następnie do księgowej Wieluńskiego Domu Kultury, pytając jakie procedury wymagane są przy
zawieraniu umów dotyczących oratorium?
Przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury odpowiedziała, że wspomniana mowa jest
zawarta na podstawie umowy o dzieło, przy której nie było ogłaszanego otwarcia ofert.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy kompozytor, z którym została zawarta umowa ma
możliwość żądania środków, za kolejne odtworzenie utworu?
Przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury oznajmiła, iż nie ma pamięta tak szczegółowych
zapisów omawianej umowy.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że na żadnym spotkaniu nikt nie pomijał kwestii,
iż pomysł oratorium jest pomysłem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu.
Radny Radosław Buda zapytał, gdzie Komisja Oświaty, Kultury i Sportu ma dowiedzieć się
o warunkach podpisanej umowy? Zadał następnie pytanie, czy Dyrektor Wieluńskiego Domu
Kultury została zaproszona na dzisiejszą komisję?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że tak. Podkreślił, iż przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieluniu powinien zostać poinformowany o ustaleniach w sprawie oratorium.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że nie ma znaczenia kto jest pomysłodawca oratorium lecz
o sposób procedowania tej sprawy.
Radny Jarosław Rozmarynowski oznajmił, że potwierdził tylko słowa, które przewodniczący
Rady powiedział na początku swojej wypowiedzi.
Radny Robert Duda zaproponował, aby przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury ustaliła
telefonicznie szczegóły związane z zapisami umowy.
Przedstawiciel Wieluńskiego Domu Kultury zaapelowała, aby wszystkie pytania związane z
oratorium skierować na piśmie.
Radny Tomasz Akulicz zgłosił wniosek, aby rozpocząć prace związane z umożliwieniem
dostępności sal w kinie wszystkim szkołom podstawowym za symboliczną kwotę.
Radny Anna Dziuba-Marzec wspomniała, iż w dniu 18 września 2019 r. wystosowała pismo
do Urzędu Miejskiego, celem udostepnienia umowy, której do tej pory nie otrzymała.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, że ustawowy termin na odpowiedz jeszcze nie
minął. Poprosił, aby radna Dziuba-Marzec po otrzymaniu odpowiedzi na wspomniane pismo
przekazała wszystkim radnym Rady Miejskiej w Wieluniu.
Zarządził głosowanie w sprawie wniosku zgłoszonego przez radnego Akulicza w sprawie
rozpoczęcia prac związanych z umożliwieniem dostępności sal w kinie wszystkim szkołom
podstawowym za symboliczną kwotę. 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
w/w wniosek.

Punkt 3
Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania strzelnicy przy Szkole Podstawowej nr 4
im. Królowej Jadwigi w Wieluniu zał. nr 4.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Radosław Buda zapytał, dlaczego strzelnica nie jest wykorzystywana w okresie
zimowym?
Radny Wojciech Psuja zadał pytanie, czy zostały zabezpieczone na tą inwestycję środki w
budżecie na 2019 r.?
Radna Anna Dziuba-Marzec zaproponowała, aby skorzystać z programu dofinansować na
strzelnicę, który ostatnio przeglądała.
Dyrektor Zakładu
Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, iż strzelnica przy Szkole Podstawowej nr 4 nie spełnia żadnych warunków, aby
można było w takowym programie uczestniczyć.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaproponowała uzyskanie środków zewnętrznych na nową
strzelnicę. Zapytała, o jakie środki aplikowała Gmina Wieluń w sprawie oświaty?
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że Biuro do Pozyskiwania Środków Zewnętrznych jest
niezbędne w Urzędzie Miejskim w Wieluniu.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił, że
sprawdzano warunki na dofinansowanie strzelnic. Kontynuował, iż strzelnica przy Szkole
Podstawowej nr 4 nie spełniała żadnych warunków. Podkreślił, iż omawiany program był
przeznaczony na profesjonalne strzelnice, które nie wymagały technicznego i budowalnego
przygotowania. Powiedział, że co roku przygotowywana jest informacja dotycząca pozyskiwania
środków zewnętrznych i w 2018 r. również została Radzie przedstawiona.
Radny Radosław Buda zapytał, w jaki sposób są przechowywane jednostki broni na strzelnicy?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił, że
zakład nie przechowuje broni.
Radny Radosław Buda powtórzył swoje pytania kierując je do opiekuna strzelnicy, który
przybył na posiedzenie komisji.
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Opiekun strzelnicy odpowiedział, że broń przechowywana jest w kasie pancernej.
Radny Radosław Buda poprosił o przybliżenie zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się
bronią.
Opiekun strzelnicy oznajmił, że osoby, które przychodzą na zajęcia są w pierwszej kolejności
przeszkolone w zakresie obsługi bronią.
Radny Radosław Buda zadał pytanie w sprawie kosztów utrzymania.
Opiekun strzelnicy odpowiedział, że zajęcia dla uczniów odbywają się bezpłatnie.
Radny Radosław Buda zapytał, czy omawiana inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem?
Opiekun strzelnicy odpowiedział, że strzelnica funkcjonuje sezonowo, ponieważ brakuje
ogrzewania.
Radny Radosław Buda zapytał, jaka jest odległość do tarczy?
Opiekun strzelnicy odpowiedział, iż jest to 10 metrów.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał czy w budżecie nie było zaplanowanych kosztów
związanych z ogrzewaniem?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił, że
strzelnica nie jest odrębną jednostką szkoły. Powiedział, iż zainteresowanie strzelnicą jest
minimalne.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy kiedykolwiek została wysłana propozycja
uczestnictwa zajęć na strzelnicy do szkół ponadpodstawowych?
Opiekun strzelnicy odpowiedział, iż takowa informacja została wysłana do wszystkich szkół
w momencie otwarcia strzelnicy. Podkreślił, iż II Liceum Ogólnokształcące chętnie organizuje
zajęcia na omawianej strzelnicy w ramach przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby ponowić pisma oferujące uczestnictwo
w zajęciach.
Radny Robert Duda zasugerował, aby najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu odbyło się w Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że posiedzenia komisji będą organizowane
w szkołach podstawowych.
Radny Tomasz Akulicz zaproponował organizację mistrzostw na strzelnicy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Punkt 4
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Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykorzystywania bazy sportowej znajdującej się przy
placówkach oświatowych przez podmioty zewnętrzne zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 5
Omówienie projektu programu działań oświatowych na lata 2020-2024 zał. nr 6.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Wojciech Psuja zadał pytanie w sprawie w sprawie planowanych inwestycji budowy hal
sportowych przy szkołach podstawowych w Wieluniu.
Radny Robert Duda poinformował o wniosku z poprzedniego posiedzenia komisji, gdzie
jednogłośnie zaakceptowano prośbę o równoczesnej budowie hal sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 5.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił, iż
inwestycje prowadzone są przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy istnieje możliwość wydłużenia godzin prac w przedszkolu
w Turowie?
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, na jakim etapie jest rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Gaszynie?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że wszystko jest możliwe jeśli są na to środki finansowe. Wspomniał o podwyżce
wynagrodzeń nauczycieli. Podkreślił następnie, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa w
sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gaszynie jest już prawie przygotowana.
Radny Robert Duda zapytał, czy podczas VIII kadencji Gmina Wieluń planuje likwidację
jakiejkolwiek szkoły?
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby porozmawiać o tym z Burmistrzem
Wielunia oraz dyrektorami poszczególnych szkół.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił, iż
wspomniany zapis jest wariantowy. Podkreślił, że przytoczony zapis jest zawarty na podstawie
analiz.
Radny Robert Duda podkreślił, że likwidacja szkoły wiąże się z ogromnymi kosztami.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, co radny Duda sadzi o omawianym zapisie?
Radny Robert Duda odpowiedział, iż to pytanie należy skierować do Rad Sołeckich i rodziców.
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Radny Tomasz Akulicz zgodził się z radnym Dudą. Poruszył następnie kwestię związaną z
zapisem w programie polegającym na braku możliwości rozwoju zawodowego młodym
nauczycielom.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński odpowiedział w sprawie
reorganizacji szkół wiejskich, mówiąc iż jego zdaniem ilość dzieci potencjalnie uczęszczających
do szkół wiejskich będzie znacznie wzrastać.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski powiedział,
że to nie tylko czynnik finansów decyduje o możliwości zatrudnienia nauczycieli. Podkreślił, iż
pierwszorzędna rolę odgrywa czynnik demograficzny.
Radny Tomasz Akulicz zaproponował wykreślenie słowa ,,młodych”, aby nie dyskryminować
danej grupy społecznej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Małgorzata Jachowicz-Wróblewska zaapelowała
o ostrożność związaną ze zmianą obwodów szkół. Podkreśliła, iż dyrektor jest w stanie
zaplanować kilkuletnie sprawozdanie dotyczące zapotrzebowania ilości nauczycieli z danego
przedmiotu. Zaznaczyła, że zwolnienie nauczyciela również wiąże się z kosztami dla placówki.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski powiedział,
że rodzice nie wnoszą żadnych opłat opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.
Zaznaczył, iż jedyne opłaty wiążą się z kwestią wyżywienia dzieci w przedszkolu. Podkreślił, że
obowiązkiem gminy jest zapewnienie opieki i edukacji w przedszkolach w wymiarze
zapewniającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. nie mniejszy
niż 5 godzin.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby zorganizować spotkanie z rodzicami
dzieci uczęszczających do przedszkola z przedstawicielami Gminy Wieluń w sprawie
możliwości pozostawienia dzieci w przedszkolu dłużej, za odpowiednią opłatą.
Radny Tomasz Akulicz zaproponował zmianę uchwały w sprawie czasu przebywania dzieci w
przedszkolach.
Radny Wojciech Psuja zadał pytanie, kto przygotowywał uchwałę znoszącą opłaty? Zapytał
następnie, czy Burmistrz Wielunia pochyli się za budową dwóch hal sportowych?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej
odpowiedział, iż Burmistrz Wielunia wystąpił z takowych projektem uchwały.

Dąbrowski

Radny Wojciech Psuja zaproponował, aby każde dziecko w przedszkolu posiadało aktualną
kartę szczepień.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że kryterium przyjęć dziecka do przedszkola zostały zapisane w ustawie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, iż budowa hal sportowych jest sprawą pilną dla
szkół podstawowych w Gminie Wieluń.
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Radny Tomasz Akulicz zaproponował, aby pochylić się nad koncepcją budowy hali w systemie
pasywnym.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaproponowała, aby wydłużyć pracę przedszkoli powyżej
5 godziny a resztę zweryfikuje rynek. Wspomniała następnie o możliwości wyposażenia placu
zabaw za pomocą grantów w wysokości od 2000 zł do 5000 zł.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski powiedział,
że szkoły występują regularnie o środki zewnętrzne. Poinformował, iż Szkoła Podstawowa
nr 4 w Wieluniu oraz Szkoła Podstawowa w Gaszynie otrzymają dwie pracownie komputerowe
z programu OSA.
Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że materiały dostarczone na dzisiejszą komisję są
nieaktualne.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż Program Działań Oświatowych został
radnym przekazany drogą meilową 3 lipca.
Radny Robert Duda zaproponował, że jeśli radna ma jakieś uwagi do programu to najlepiej
będzie jeśli złoży wniosek.
Radny Tomasz Akulicz zaapelował, aby dyrektorzy szkół korzystali z programów
poszczególnych dofinansowań, które są dostępne. Zaproponował, aby omawiany program został
uzupełniony o ogólny zakres pozyskiwania środków zewnętrznych przez szkoły.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski zaznaczył, iż
materiał został sporządzony znacznie wcześniej a to radni podejmują decyzję, w jakim terminie
zostanie to omówione, stąd zarzut, iż radnym został przedstawiony materiał nieaktualny jest
zarzutem niesprawiedliwym.
Radny Robert Duda złożył wniosek formalny, aby sieć szkół do 2024 roku pozostała bez
zmian.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż najbardziej zagrożona jest Szkoła
Podstawowa w Sieńcu.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że nie jest to odpowiedni czas, aby podjąć decyzję w
sprawie zamykania bądź niezamykania szkół.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że program zostanie zaktualizowany a następnie przedstawiony wszystkim
radnym.
Radny Robert Duda zaznaczył, iż wniosek Komisji nie jest wiążącym a ostateczną decyzję
podejmuje Rada Miejska.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy omawiany program był konsultowany
z dyrektorami Szkół Podstawowych i Przedszkoli?
Dyrektor Zakładu
odpowiedział, że nie.

Placówek

Oświatowo-Wychowawczych

Andrzej

Dąbrowski
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy któryś z obecnych dyrektorów chciałby zabrać
głos w sprawie programu działań oświatowych?
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński zabrał głos w sprawie stawki
w wysokości 1 zł dotyczącym przedszkoli. Zaznaczył, iż rezygnacja ze wspomnianej stawki była
mądrą decyzją.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy istnieje możliwość prawna, aby rodzice
przekazywali więcej środków na Radę Rodziców?
Radny Tomasz Akulicz poruszył kwestię związaną z pojawiającymi się w ostatnim czasie
propozycjami współpracy szkół z różnymi organizacjami. Zapytał, czy istnieje możliwość
sporządzenia dokumentu, który określałby zasady poruszane przez organizacje współpracujące
ze szkołami?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski powiedział,
iż współpraca szkół z organizacjami, stowarzyszeniami jest uregulowana w przepisach prawa
przez ustawodawcę, gdzie takowa współpraca zostaje w kompetencji dyrektorów szkół.
Radny Tomasz Akulicz zaproponował, aby Samorządowa Karta Praw Rodziny pojawiła się na
tablicach informacyjnych szkół.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski powiedział,
że jest taka możliwość.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaznaczył, iż w omawianym programie brakuje wizji
oświaty w perspektywie pięciu lat. Zapytał, czy w 2018 roku dużo nauczycieli otrzymało dodatki
za nadgodziny?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
poinformował, że nauczycielowa za czas przepracowany przysługuje odpowiedni czas wolny a
w dalszej konsekwencji wypłata wynagrodzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zadał pytanie, czy nauczycielom były wypłacane dodatki za
uciążliwości?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, iż takowe warunki określa minister właściwy ds. oświaty a w przypadku szkół
Gminy Wieluń wypłacany jest dodatek za pracę w oddziałach odłączonych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby kwotę 1 000 000 zł przeznaczoną na
inwestycje szkół zmienić na kwotę w wysokości 1 500 000 zł.
Radny Robert Duda zasugerował, aby nie wprowadzać takowego zapisu ponieważ planowane
są budowy dwóch hal sportowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, iż stan szkół w poszczególnych szkołach jest
naprawdę na niskim poziomie. Zaapelował, aby nie skupiać się tylko na szkołach, przy których
planuje się budowę hal sportowych.
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Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
poinformował, że część subwencji oświatowej pozwala tylko na pokrycie około 80% kosztów
funkcjonowania szkół, czyli nie wystarcza ona nawet na funkcjonowanie bieżących kosztów
utrzymania szkół. Podkreślił, iż brakujące środki uzupełniane są z budżetu Gminy Wieluń.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy istnieje możliwość prawna aby poznać
wynagrodzenia dyrektorów szkół?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że tak. Dodał, iż wszystkie oświadczenia dyrektorów szkół są umieszczane w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieluń.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu Zbigniew Gajda powiedział, iż w Gminie
Wieluń powinno powstać Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
Punkt 6
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 12 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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