PROTOKÓŁ nr 13/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 12 listopada 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:
Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;
Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek
Wychowawczych w Wieluniu
5. Jacek Raszewski – Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
1.
2.
3.
4.

Oświatowo-

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego pod nazwą ,,Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego
Obywatelstwa Wielunia.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/263/19 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń.
5. Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach szkół, dla których organem prowadzącym lub
organizatorem jest Gmina Wieluń.
6. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2018/2019, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
7. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Wielunia z dnia 30 października 2019 r. dot. Programu
Działań Oświatowych na lata 20202-2024.
8. Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
9. 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 9.

posiedzenia

oraz

stwierdził

Prezentacja porządku obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego pod nazwą ,,Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2020 zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki
dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą ,,Wieluński Ośrodek Sportu
i Rekreacji” na rok 2020. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w w/w sprawie.
Opinia nr 48/13/19 stanowi zał. nr 4.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego
Obywatelstwa Wielunia zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda zgłosił wniosek, aby do projektu uchwały dopisać w par. 3 ust. 1 po
wyrazie ,,wniosek wyrażenia ,,bez zbędnej zwłoki”.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie wniosku w sprawie dopisania w par. 3
ust. 1 po wyrazie ,,wniosek wyrażenia ,,bez zbędnej zwłoki”. 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 w w/w sprawie.
Wniosek nr 4/13/19 stanowi zał. nr 6.
Radny Robert Duda zgłosił wniosek w sprawie zmiany polegającej na tym, aby w par. 3 ust. 2
stał się ust. 3 a ust. 2 otrzymałby brzmienie ,,W obradach Komisji Elekcyjnej, do momentu
głosowania nad wnioskiem, uczestniczy Wnioskodawca, bądź jego przedstawiciel legitymujący
się stosownym upoważnieniem”.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie wniosku w sprawie zmiany
polegającej na tym, aby w par. 3 ust. 2 stał się ust. 3 a ust. 2 otrzymałby brzmienie ,,W obradach
Komisji Elekcyjnej, do momentu głosowania nad wnioskiem, uczestniczy Wnioskodawca, bądź
jego przedstawiciel legitymujący się stosownym upoważnieniem”. 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 w w/w sprawie.
Wniosek nr 5/13/19 stanowi zał. nr 7.
Radny Robert Duda zgłosił następnie wniosek w sprawie zmiany wyrażenia organu
,,Przewodniczący Rady na ,,Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu”.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie wniosku w sprawie zmiany wyrażenia
organu ,,Przewodniczący Rady na ,,Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu”. 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 w w/w sprawie.
Wniosek nr 6/13/19 stanowi zał. nr 8.
Radny Robert Duda zgłosił wniosek aby w par. 6 ust. 1 po wyrażeniu ,,Akt Honorowego
Obywatelstwa” dopisać wyraz ,,Wielunia”.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie wniosku polegającego na tym, aby
w par. 6 ust. 1 po wyrażeniu ,,Akt Honorowego Obywatelstwa” dopisać wyraz ,,Wielunia”..
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 w w/w sprawie.
Wniosek nr 7/13/19 stanowi zał. nr 9.
Radny Robert Duda zaproponował nowe brzmienie par. 6 ust. 2 ,,wręczenia dokonuje
pięcioosobowa delegacja, której skład ustala Burmistrz Wielunia w porozumieniu
z Przewodniczącym Rady”.
Radny Tomasz Akulicz zabrał głos, mówiąc że woli, aby treść par. 6 ust. 2 została w takim
samym brzmieniu. Uzupełnił, iż ewentualna zmiana może polegać na tym, aby skład delegacji
ustalał Przewodniczący Rady w porozumieniu z Burmistrzem Wielunia.
Radny Robert Duda powiedział, iż przewodniczący Rady nie jest organem.
Radny Tomasz Akulicz zaznaczył, że w żadnym akcie prawnym nie jest powiedziane, kto
dokładnie ma ustalać delegację. Podkreślił, iż jeśli w uchwale zostanie sformułowane, że skład
delegacji ustala przewodniczący Rady to nie będzie to niezgodne z żadnym obowiązującym
aktem prawnym.
Radny Robert Duda zaznaczył, iż to Burmistrz Wielunia reprezentuje Gminę Wieluń na
zewnątrz a nie przewodniczący Rady.
Radny Radosław Buda zapytał, kto nadaje tytuł Honorowego Obywatelstwa?
Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że Rada Miejska w Wieluniu.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, iż zapis proponowany przez radnego Dudę
pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek konfliktów.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że to przewodniczący Rady winien być
odpowiedzialny za ustalanie składu delegacji, ponieważ reprezentuje on Radę Miejską, która
z kolei nadaje tytuł Honorowego Obywatelstwa.
Radny Robert Duda poinformował, iż pierwotnie delegacja składała się z trzech osób.
Radny Grzegorz Żabicki zadał pytanie, co ma na celu zwiększenie ilości osób wręczających
tytuł Honorowego Obywatelstwa. Wspomniał, iż istnieje możliwość, że protokół dyplomatyczny
nie dopuści aby Prezydentowi Rzeczypospolitej tytuł Honorowego Obywatelstwa wręczyła
delegacja pięcioosobowa.
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Radny Tomasz Akulicz zaproponował, aby nie wskazywać konkretnie ilości osób, lecz
sformułować, aby delegacja składała się maksymalnie z 5 osób.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy jeśli uchwała zostanie podjęta przez Radę
Miejską w Wieluniu będzie skutkowała nadaniem Honorowego Obywatelstwa Wielunia
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej?
Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że nie wie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby delegacja składała się od 3 do 5 osób.
Zarządził następnie głosowanie w zakresie ustalenia liczby członków delegacji . Zapytał, kto jest
za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosy. W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Komisja przy (9 głosów ,,za”) przyjęła poprawkę do projektu uchwały.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie ustalenia wskazania osób ustalających skład delegacji.
Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosy. W głosowaniu udział wzięło
9 radnych. Komisja przy (6 głosach ,,za”, 2 głosach ,,przeciw”, 1 głosie ,,wstrzymującym się”).
Wniosek nr 8/13/19 stanowi zał. nr 10.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad i trybu
nadawania Honorowego Obywatelstwa Wielunia wraz z przyjętymi poprawkami. Zapytał kto
jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Komisja (przy 6 głosach ,,za”, 3 głosach ,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w w/w sprawie.
Opinia nr 49/13/19 stanowi zał. nr 11.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/263/19 Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Wieluń zał. nr 12.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odczytał autopoprawkę do projektu uchwały. Zapytał, czy
ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały projektu uchwały zmieniającej
uchwałę Nr XV/263/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad
przyznawania stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń wraz z
autopoprawką. 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 projekt
uchwały w w/w sprawie.
Opinia nr 50/13/19 stanowi zał. nr 13.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach szkół, dla których organem prowadzącym lub
organizatorem jest Gmina Wieluń zał. nr 14.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
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Punkt 6
Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019,
w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego zał. nr 15.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. Głos zabrali:
Radny Radosław Buda zapytał, jakie są powody najniższych wyników z egzaminu
gimnazjalnego w Gimnazjum nr 1?
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaznaczył, iż tabela nr 12 przedstawia prawdziwy wyraz
procesu kształcenia edukacji w danej szkole na przestrzeni kilku lat.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 7
Rozpatrzenie pisma Burmistrza Wielunia z dnia 30 października 2019 r. dot. Programu Działań
Oświatowych na lata 20202-2024 zał. nr 16.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zgłosił wniosek o dopisanie do Programu Działań
Oświatowych na lata 2020-2024 zadania pn. ,,Analiza i ewentualny montaż paneli
fotowoltaicznych na budynkach oświatowych, znajdujących się na terenie Gminy Wieluń”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż Gmina Wieluń jest już zaangażowana w
takie zadanie.
Radny Robert Duda zapytał, czy Burmistrz Wielunia planuje likwidację jakiejkolwiek szkoły?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie.
Radny Robert Duda zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia odpowiednio wyrażenia
,,likwidacja szkół” w Programie Działań Oświatowych na lata 2020-2024.
Radny Grzegorz Żabicki zaproponował, aby komisja wsparła Burmistrza Wielunia w
artykułowaniu wyszacowania subwencji oświatowej w Gminie Wieluń.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że Gmina Wieluń co roku składa pismo do
Ministerstwa Edukacji z prośbą o skorygowanie subwencji oświatowej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie wniosku o dopisanie do
Programu Działań Oświatowych na lata 2020-2024 zadania pn. ,,Analiza i ewentualny montaż
paneli fotowoltaicznych na budynkach oświatowych, znajdujących się na terenie Gminy
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”) przyjęła wniosek w w/w sprawie.
Wniosek nr 9/13/19 stanowi zał. nr 17.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie wniosku dotyczącego wykreślenia odpowiednio
wyrażenia ,,likwidacja szkół” w Programie Działań Oświatowych na lata 2020-2024. Zapytał
kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9
radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”) przyjęła wniosek w w/w sprawie.
Wniosek nr 11/13/19 stanowi zał. nr 18.
5

Zapytał następnie, czy radny Żabicki podtrzymuje swój wniosek?
Radny Grzegorz Żabicki odpowiedział, że tak.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zabrał głos, proponując iż przy uchwalaniu budżetu na
następny rok zostanie radnym przygotowane pismo, które wyrażałoby stanowisko Rady
Miejskiej w omawianej sprawie.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy w szkołach są instalowane źródła światła
energooszczędnego?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że Gmina Wieluń złożyła w tej sprawie
wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu SOWA.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, jak przedstawia się sytuacja w szkołach na terenie Gminy
Wieluń?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że szkoły na terenie Gminy były budowane kilkadziesiąt lat temu i problemem w
szkołach jest cała instalacja.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby złożyć jakieś uwagi do
Programu Działań Oświatowych na lata 2020-2024? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 8
Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poinformował, iż chciałby złożyć wniosek do Starostwa
Powiatowego w sprawie przeprowadzenia badań w podległych szkołach ponadpodstawowych,
które mogłoby wykazać w jakich szkołach podstawowych mógłby pojawić się problem
polegającym na coraz częstszym kontakcie młodzieży z substancjami odurzającymi już w
pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych.
Radny Radosław Buda zapytał, czy do radnego Grajnerta trafiły sygnały w przedstawionej
sprawie?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że tak.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy nie jest to wkraczanie w kompetencje Starostwa
Powiatowego?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że nie.
Radny Grzegorz Żabicki poinformował, iż szkoły posiadają różnorakie programy
profilaktyczne i ankiety anonimowe. Zadał pytanie, jaki będzie cel przeprowadzonego badania?
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Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że jego intencją jest wskazanie, w których
szkołach takowy problem jest zapoczątkowany a następnie stworzenie odpowiednich środków
zwalczania na przykład alkoholizmowi. Podkreślił, że badanie pokaże objaw w szkole
ponadpodstawowej a Gmina będzie mogła zapobiegać już w szkole podstawowej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że Gmina Wieluń ściśle współpracuje z Komendą
Policji, organizując spotkania już na poziomie przedszkola.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, iż wystosowanie pisma nic nie kosztuje a może
pomóc.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie wniosku wystosowania
pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie przeprowadzenia badań w podległych szkołach
ponadpodstawowych, które mogłoby wykazać w jakich szkołach podstawowych mógłby pojawić
się problem polegającym na coraz częstszym kontakcie młodzieży z substancjami odurzającymi
już w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych. 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 w w/w sprawie.
Wniosek nr 10/13/19 stanowi zał. nr 19.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zadał następnie pytanie w sprawie możliwości przyznania
bonów świątecznych.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
wyjaśnił kwestię związaną z opodatkowaniem.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o sytuację związaną z wydłużeniem pracy w
przedszkoli.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że sprawa nie jest rozstrzygnięta.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż od września Gmina Wieluń ustali nowy system
funkcjonowania przedszkoli.
Radny Tomasz Akulicz poruszył kwestię związaną z dotacją na parafię św. Józefa na pomoc w
dokończeniu prezbiterium.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że ta kwestia jest uregulowana w uchwale
Rady Miejskiej w Wieluniu z 2016 roku. Podkreślił, iż zgodnie ze wspomnianą uchwałą
wszystkie obiekty sakralne i zabytkowe na terenie Gminy Wieluń mają prawo składać wniosek
o dotację do 15 września. Oznajmił, że parafia św. Józefa złożyła pismo w miesiącu
październiku.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że Burmistrz Wielunia nie przedstawia sytuacji zgodnie z
prawdą, ponieważ rozmawiał on z księdzem o omawianej dotacji w miesiącu lipcu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że podczas rozmowy informował go o
obowiązującej uchwale.
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Radny Jarosław Rozmarynowski wspomniał o emocjonalnym piśmie rady przykościelnej.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy proboszcz został poinformowany o zasadach składania
wniosku o dotację?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 9
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 13 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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