PROTOKÓŁ nr 14/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 3 grudnia 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:
Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;
Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta;
Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
5. Romuald Kucharczyk – Z-ca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
6. Bartosz Skupień – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
1.
2.
3.
4.

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20202030.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020.
5. Przyjęcie Planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok.
6. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2020.
7. Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdził
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 9. Zapytał następnie, czy ktoś chciałby
dokonać zmian w porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Prezentacja porządku obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020
zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zawnioskował, aby inwestycja jaką jest budowa hal
sportowych została umieszczona w budżecie Gminy Wieluń na rok 2020 oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła, aby radny Grajnert wskazał
źródło finansowania wspomnianej inwestycji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaapelował, aby nie czekać z budową hal sportowych,
ponieważ stan poszczególnych szkół podstawowych podległych Gminie Wieluń nie jest
odpowiedni do organizowania zajęć wychowania fizycznego.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, iż Burmistrz Wielunia ma
pewną koncepcję na budowę omawianych hal, dlatego chciałaby, aby zostało to przedstawione
osobiście radnym przez Burmistrza Wielunia.
Radny Radosław Buda wyraził również swoje zdziwienie, że ani w budżecie Gminy Wieluń na
2020 rok ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie została umieszczona symboliczna kwota
na budowę hal sportowych.
Radny Robert Duda wspomniał o wniosku, który został przyjęty na poprzednim posiedzeniu
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dotyczący budowy hal sportowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wyjaśnił, iż wnioskuje o wpisanie omawianej inwestycji
ponieważ nie znalazła się w żadnej uchwale budżetowej. Zwrócił uwagę, aby zwiększyć środki
przeznaczone na stypendia sportowe.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że są to drobne
zabiegi związane z przesuwaniem pewnych kwot, dlatego poprosiła, aby nastąpiło to w trakcie
trwania roku budżetowego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił swoje obawy związane z tym, iż w trakcie roku
braknie środków przeznaczonych na stypendia sportowe.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że w pierwszej
kolejności należy obserwować, jakie będzie zainteresowanie a następnie rozmawiać o
zwiększeniu środków.
Radny Robert Duda poruszył problem pojawiający się co roku, związany z subwencją
oświatową.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, iż aktualnie na oświatę przeznaczone są
środki w wysokości 39 000 000 zł. Zadał pytanie, na jaką skalę szacuje się, iż wspomnianych
środków może zabraknąć?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, iż zgodnie z planowaną podwyżką nauczycieli oraz zmiana wynagrodzenia
pracowników obsługi administracyjnej zabraknie do 3 000 000 zł.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy planuje się zwolnienia obsługi administracyjnej?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że struktura zatrudnienia funkcjonuje w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacji
pracy szkół, które obowiązują do końca tego roku szkolnego. Poinformował, iż w miesiącu
marcu bądź kwietniu zostaną przygotowane nowe arkusze na przyszły rok szkolny. Uzupełnił, że
aktualny wymiar zatrudnienia pracowników obsługi administracyjnej w poszczególnych
szkołach wynika ze zmian wprowadzonych kilka lat temu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zawnioskował, aby do budżetu Gminy Wieluń na 2020 rok wprowadzić
inwestycję budowy parku liniowego. Zaproponował, aby w 2020 r. przeznaczyć kwotę 10 000 zł
na projekt ww. inwestycji. Powiedział następnie o wprowadzeniu do budżetu inwestycji budowy
schroniska w latach 2020 r. – 2021 r., która wyniosłaby około 3 000 000 zł. Zaproponował, aby
na schronisko przeznaczyć początkowo kwotę 10 000 zł, która umożliwiłaby sporządzenie
dokumentacji. Podkreślił, iż ma głęboką nadzieję, że na wymienione przez niego inwestycje
Gmina Wieluń zdobędzie środki zewnętrzne.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnica-Fiuk zapytała o źródła finansowania
poszczególnych inwestycji?
Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że nie przedstawia konkretnych źródeł finansowania
ponieważ zostawia to w kwestii Burmistrza Wielunia.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnica-Fiuk powiedziała, że Burmistrz Wielunia
przedstawił radnym swoją wizję oraz możliwości rozwoju Gminy Wieluń poprzez realizację
zaproponowanych inwestycji. Podkreśliła, że źródło finansowania jest ważne, ponieważ
poszczególna inwestycja może być realizowana kosztem innej.
Radny Tomasz Akulicz zabrał głos, mówiąc, iż przedstawił tylko swoją propozycję do budżetu
na przyszły rok.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, iż nie przypomina sobie, aby wcześniej na Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu była dyskusja związana z wnioskiem zgłoszonym przez radnego
Akulicza. Uzupełnił, że takie inicjatywy pierwotnie winny być przedyskutowane chociażby w
kwestii źródła finansowania, zapotrzebowania czy akceptacji społecznej.
Radny Robert Duda wspomniał o Programie Rozwoju Bazy Sportowej, który również był
tematem obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Uzupełnił, że wtedy nikt nie wspomniał
o potrzebie powstania parku liniowego.
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Radny Radosław Buda powiedział, że on pamięta dyskusje na temat parku liniowego.
Podkreślił, iż radny Duda sam zaproponował wtedy, aby przeprowadzić sondaż w szkołach,
celem uzyskania informacji o potrzebach powstania ww. parku.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnica-Fiuk poprosiła
o przedstawienie stanowiska klubów sportowych w omawianej sprawie.

radnego

Akulicz

Radny Tomasz Akulicz oznajmił, że oczywistym jest, iż klubom sportowym będzie bardziej
zależało na wybudowaniu boiska sportowego niż na inwestycji parku liniowego. Podkreślił
następnie, że placówka WOSiR to nie tylko ośrodek sportu ale też rekreacji. Zaznaczył, iż nie
ma miejsc typowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Wieluń.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnica-Fiuk wspomniała, że przedstawiciele klubów
sportowych podczas wspomnianej rozmowy brali pod uwagę priorytety działań Gminy Wieluń.
Radny Tomasz Akulicz zaznaczył, że opinia przedstawicieli klubów sportowych nie jest opinia
obiektywną ponieważ będą zawsze wypowiadać się przez pryzmat sportowców. Podkreślił, że
nie ma w Wieluniu miejsc typowo rekreacyjnych, gdzie rodziny mogłyby spędzić czas wolny.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że przewodniczący Rady Miejskiej wskazał
źródło finansowania na projekt parku liniowego Burmistrzowi Wielunia we wcześniejszym
czasie.
Radny Robert Duda wspomniał, że takowy park liniowy został wybudowany w Sieradzu.
Zaproponował, aby członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przyjrzeli się z bliska
omawianej inwestycji i ocenili jej zasadność.
Radny Tomasz Akulicz odniósł się do wypowiedzi radnego Dudy, mówiąc iż idąc jego tokiem
myślenia, można przejść się na basen na ul. Broniewskiego i sprawdzić jakie jest obłożenie.
Podkreślił, że istnieją inwestycje, których obłożenie zależy od pory roku.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że park liniowy nie jest inwestycją, z którą wiąże się
jednorazowy wydatek. Wspomniał o zatrudnieniu osób, których trzeba systematycznie wypłacać
wynagrodzenia.
Radny Radosław Buda zaproponował komisję wyjazdową do Sieradza, aby ocenić zasadność
inwestycji w Gminie Wieluń.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnica-Fiuk zwróciła uwagę, iż można wystąpić o
dane związane z inwestycja parku liniowego w miejscowości Sieradz.
Radny Grzegorz Żabicki złożył wniosek w sprawie kalkulacji kosztów szacunkowych
realizacji parku liniowego oraz utrzymania ww. obiektu.
Radny Radosław Buda powiedział, iż temat parku liniowego był poruszany na Komisji Prawa i
Porządku Publicznego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby umieścić
inwestycję w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
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Radny Robert Duda zapytał, jaki jest sens budowy parku liniowego, który będzie funkcjonował
tylko w ciepłe dni?
Radny Grzegorz Żabicki poprosił o przegłosowanie zgłoszonego wniosku.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż wobec powyższego, każda planowana
inwestycja na terenie Gminy Wieluń powinna posiadać szacunkowe koszty realizacji.
Radny Grzegorz Żabicki zwrócił uwagę, że komisja debatuje aktualnie nad zasadnością parku
liniowego tj. czy park liniowy w ogóle jest potrzebny.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że celowo zaproponował, aby w 2020 r. 10 000 zł zostało
przeznaczone na projekt ponieważ w 2021 r. będzie możliwość uzyskania na omawianą
inwestycję środków zewnętrznych.
Radny Robert Duda zapytał czy zgłoszony wniosek jest wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu czy radnego Akulicza?
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że jest to tylko informacja.
Radny Bronisław Mituła zaapelował, aby porozmawiać na temat parku liniowego i ustalić czy
jest on potrzebny mieszkańcom Gminy Wieluń.
Radny Robert Duda zaapelował, aby przegłosować wniosek radnego Żabickiego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie wniosku w sprawie skalkulowania
kosztów szacunkowych realizacji parku liniowego oraz utrzymania ww. obiektu. 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 12/14/19 stanowi zał. nr 4.
Zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Wieluń na rok 2020. 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 52/14/19 stanowi zał. nr 5.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20202030 zał. nr 6.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. 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 53/14/19 stanowi zał. nr 7.
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Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
zał. nr 8.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy Gmina Wieluń występowała do organizacji o działalności
pożytku publicznego?
Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Romuald
Kucharczyk odpowiedział, że tak.
Radny Tomasz Akulicz zapytał o środki zawarte w rozdziale 6.
Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Romuald
Kucharczyk oznajmił, iż środki zostały zawarte ponieważ wynika to z uchwały budżetowej.
Radny Tomasz Akulicz zadał pytanie czy lista organizacji jest otwarta?
Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Romuald
Kucharczyk odpowiedział, że ustawa przewiduje realizowanie zadań na wniosek organizacji.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy na wypadek gdyby takowy wniosek wpłynął do Urzędu
Miejskiego powinno zabezpieczyć się środki już w tym momencie?
Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Romuald
Kucharczyk odpowiedział, że nie.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy fundacja, która zajmuje się zwierzętami może skorzystać z
takiego rodzaju pomocy finansowej?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że musi być to zadanie realizowane przez
gminę.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
poprosił o podanie zakresu pomocy.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że fundacja nie ma gdzie przechowywać karmy dla
zwierząt. Zapytał, czy istnieje możliwość pomocy chociażby w takim zakresie?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nie ponieważ nie jest to publiczne
zadanie własne gminy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poruszył kwestie związaną z przechowywaniem zwierząt
przez trzy dni w Przedsiębiorstwie Komunalnym.
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Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż ten wariant jest już
nieaktualny.
Radny Tomasz Akulicz zapytał na jakiej zasadzie odbywa się to aktualnie?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że Gmina poszukuje
schroniska dla danego zwierzaka.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, gdzie przechowywany jest zwierzak przez okres poszukiwania
miejsca w schronisku?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, iż nie ma przepisów regulujących kwestię przechowywania psa do czasu
przyjazdu schroniska.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie zaopiniowania projektu uchwały
projektu w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wieluń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 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 54/14/19 stanowi zał. nr 9.
Punkt 5
Przyjęcie Planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok zał. nr 10.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda poprosił o przesunięcie składania propozycji do budżetu Gminy Wieluń na
czwarty kwartał zgodnie z obowiązującym terminem zawartym w rozporządzeniu.
Zaproponował następnie aby w kwartale drugim punkt 1 miał brzmienie ,,zapoznanie się
z funkcjonowaniem terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Wieluń”.
Radny Tomasz Akulicz zaproponował, aby punkt 1 w drugim kwartale pozostał bez zmian.
Radny Grzegorz Żabicki zaproponował, aby umieścić zapis o komisjach wyjazdowych.
Planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok stanowi zał. nr 11.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2020.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 7
Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert poinformował, iż do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
wpłynęło:
1) pismo Kierownika Biura Burmistrza w sprawie informacji dotyczącej współpracy Gminy
Wieluń z miastami partnerskimi w 2019 r. zał. nr 12;
2) pismo Burmistrza Wielunia z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie informacji o zadaniach
realizowanych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe w zakresie oświaty i sportu
stanowi zał. nr 13;
3) pismo Burmistrza Wielunia znak IR.066.11.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
inwestycji z zakresu ochrony zabytków zał. nr 14.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 14 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Monika Kowalska

Tomasz Grajnert
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