PROTOKÓŁ nr 15/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 23 grudnia 2019 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej
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:
1. Anna Michniewicz – Pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2. Radosław Urbaniak – Kierownik Biura Burmistrza.
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów nr 6/19, 7/19, 8/19, 9/19 z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wieluńskim
w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2020.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2020.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego pod nazwą ,,Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2020.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu działań oświatowych
w latach 2020-2024”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej
przekazywanej Gminie Wieluń.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/485/18 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania
przedszkolnego, szkołom podstawowym, w których zorganizowano odział przedszkolny,
prowadzonym na terenie Gminy Wieluń, trybu kontroli prawidłowości pobierania
i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania.
10. Informacja o wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie Wieluń na 2020 rok.
11. Informacja w sprawie zmian dotyczących regulaminu przyznawania stypendiów sportowych
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń.
12. Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
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13. 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 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
Przyjęcie protokołów nr 6/19, 7/19, 8/19, 9/19 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do przedstawionych
protokołów? Nikt się nie zgłosił.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła protokół nr 6/19, 7/19, 8/19, 9/19 z poprzednich
posiedzeń komisji.
Radny Grzegorz Żabicki zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić punkt w sprawie
regulaminu przyznawania stypendiów sportowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku
obrad punktu w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych. 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 zmianę do porządku obrad.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wieluńskim w zakresie
dowozu uczniów niepełnosprawnych zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Radosław Buda zadał pytanie, czy zaproponowana stawka w wysokości 1,80 zł nie jest
za niska oraz czy przedstawiony projekt uchwały nie będzie skutkować aneksem?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że warunki przedstawione w projekcie uchwały są korzystne dla Gminy Wieluń.
Podkreślił, iż w dowozach uczniów niepełnosprawnych partycypują również inne gminy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie współdziałania z
Powiatem Wieluńskim w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych. 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 55/15/19 stanowi zał. nr 4.
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Zaproponował następnie, aby punkty 9, 8 , 7 przenieść na 4, 5, 6. Zapytał, czy ktoś zgłasza
sprzeciw? Nikt się nie zgłosił.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2020 zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie zaopiniowania projektu uchwały projektu w sprawie przyjęcia gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie 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 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w
w/w sprawie.
Opinia nr 56/15/19 stanowi zał. nr 6.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2020 zał. nr 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Radosław Buda zapytał, czy występowano do Komendy Policji w sprawie testerów?
Pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
odpowiedziała, iż gmina nie może finansować takich rzeczy.

Anna

Michniewicz

Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy przy sporządzaniu omawianego projektu uchwały dotarły
jakiekolwiek informacje o produkcji materiałów końcowych z produktów ogólnie dostępnych
w aptekach? Dopytał, czy Gmina Wieluń może weryfikować osoby, które sięgają po określone
produkty?
Pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Michniewicz
odpowiedziała, że Gmina Wieluń nie ma takich możliwości. Zaznaczyła, iż od momentu wejścia
w życie RODO takie dane są wrażliwe.
Radny Radosław Buda zabrał głos, mówiąc iż najprawdopodobniej taką procedurę musiałaby
zlecić odpowiedni organ jakim jest prokuratura.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby zaprosić Komendanta Komendy
Powiatowej Policji, celem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie przez radnego Żabickiego.
Radny Tomasz Akulicz zadał pytanie w sprawie rozdziału trzeciego tj. czy dany realizator
może zawnioskować do Gminy Wieluń o uzyskanie środków, celem realizacji gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wieluń?
Pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Michniewicz oznajmiła,
że jeżeli dane zadanie byłoby wpisane w program to tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy można dokonywać zmiany w programie w
ciągu roku?
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Pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Michniewicz
odpowiedziała, że zadania muszą być ściśle określone. Podkreślił, iż są podpunkty, wedle
których można sfinansować poszczególne zadania.
Radny Radosław Buda zapytał czy realizatorzy w rozdziale trzecim wymienieni zostali z mocy
ustawy?
Pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Michniewicz
odpowiedziała, że jednostki, które zostały wymienione mogą współpracować z Gminą Wieluń
ale nie mają takiego obowiązku.
Radny Radosław Buda zapytał w jakim zakresie ma współpracować z Gminą Wieluń parafia
bądź związek wyznaniowy?
Pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna
odpowiedziała, że przy jednej z parafii działa klub anonimowych alkoholików.

Michniewicz

Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził głosowanie zaopiniowania projektu uchwały projektu w sprawie przyjęcia gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie 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 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w w/w sprawie.
Opinia nr 57/15/19 stanowi zał. nr 8.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego pod nazwą ,,Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2020 zał. nr 9.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Grzegorz Żabicki zwrócił uwagę, na zapis dotyczący łącznych przychodów własnych
wraz z dotacją, które pokryją planowanie wydatki na 2019 r.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, iż
wkradł się błąd i winno być na 2020 r.
Rady Tomasz Akulicz zadał pytanie w sprawie przychodów planowanych tj. kwoty ze Strefy
Płatnego Parkowania – 639 000 zł. Zapytał, czy udało zmienić się umowę w zakresie dotychczas
obowiązującego procenta?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, że tak.
Podkreślił, że jest po rozmowie z Burmistrzem Wielunia i Skarbnikiem Wielunia, z której
wynikło iż zmiana zostanie wprowadzona.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy omawiana zmiana pozwoli uniknąć dodatkowych opłat
ponoszonych przez kluby sportowe?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że tak.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał czy z tytułu zmniejszenia przychodów o 70% ze
Strefy Płatnego Parkowania zostaną zmniejszone przychody z boiska piłkarskiego oraz
kompleksu boisk?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, iż
planuje wprowadzenie symbolicznych opłat w wysokości 4 zł za godzinę. Wspomniał następnie
o inwestycji związanej z remontem boiska, która wygeneruje z budżetu Gminy Wieluń środki na
poziomie 400 000 zł.
Rady Tomasz Akulicz wspomniał o pokryciu hali sportowej panelami fotowoltaicznymi.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, iż posiada
tylko informację o firmie, która była potencjalnie zainteresowana wspomnianym zadaniem
i oglądała obiekt ale takowe zadanie miało być realizowane w ramach całego terenu Gminy
Wieluń.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Rady Radosław Buda zapytał o organizację i dostępność obiektu, w którym odbywają się
głównie treningi klubu Siatkarz Wieluń. Zapytał, czy w trakcie treningów obiekt jest dostępny
dla pozostałych chętnych?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski wspomniał o
programie animatora, wedle którego zajęcia są zabezpieczone. Powiedział, że opłaty obowiązują
tylko dla grup zorganizowanych sportowych i dla osób dorosłych. Zwrócił uwagę na pilną
potrzebę dodatkowego boiska.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował wprowadzenie stałego grafiku.
Radny Robert Duda zapytał, kiedy planowana jest wymiana nawierzchni na orliku?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
wszystko jest w trakcie ustaleń i rozmów, dlatego termin jest jeszcze niewiadomy.
Radny Robert Duda zapytał, kiedy planowane jest otwarcie lodowiska?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, iż jest to
uzależnione od warunków pogodowych.
Radny Tomasz Akulicz wspomniał o jego prośbie w sprawie zamontowania naklejek na
parkometrach z symbolem osoby niepełnosprawnej.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
dopilnuje, aby w najbliższym czasie takie naklejki się pojawiły.
Radny Radosław Buda zwrócił uwagę, iż najlepiej jeśli takie osoby, będą dowiadywać się
pocztą pantoflową o takowej możliwości.
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Radny Tomasz Akulicz podkreślił, że jest część osób, która nie wie o takiej możliwości.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o podanie informacji na temat organizacji ferii
zimowych rzez placówkę WOSiR.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski przedstawił takową
informację, mówiąc iż oferta jest analogiczna z poprzednich lat.
Radny Tomasz Akulicz zaapelował, aby wyróżnić na plakatach wszystkie ograniczenia oraz
aby informacja była czytelna.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził głosowanie zaopiniowania projektu uchwały projektu 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 (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w w/w sprawie.
Opinia nr 58/15/19 stanowi zał. nr 10.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu działań oświatowych w latach
2020-2024” zał. nr 11.
Przewodniczący Tomasz Grajnert przypomniał o sugestii radnego polegającego na
wykreśleniu wyrażenia o likwidacji szkół.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że wniosek radnego Dudy został uwzględniony w przedstawionym materiale.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy dyrektor Andrzej Dąbrowski posiada informację na temat
budowy hal sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 5?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
oznajmił, iż Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych od ponad dwóch kadencji
nie zajmuje się tematami inwestycyjnymi.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w
sprawie przyjęcia ,,Programu działań oświatowych w latach 2020-2024”. 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 59/15/19 stanowi zał. nr 12.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej
przekazywanej Gminie Wieluń zał. nr 13.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, że punkt szósty sugeruję, iż jest możliwa
likwidacja szkoły a w programie działań oświatowych takowe wyrażenie zostało wykreślone.
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Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że system oświaty jest szeroko rozumianym pojęciem. Podkreślił, że nie ma we
wspomnianym punkcie żadnej wzmianki o likwidacji szkół i nie dostrzega takiego zagrożenia.
Radny Grzegorz Żabicki wspomniał o jego prośbie o umieszczenie informacji dotyczącej
rażącej różnicy między wysokością rzeczywistych wydatków a wysokością subwencji
oświatowej.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
zaznaczył, że taka informacja została dokładnie rozpisana na samym początku projektu uchwały.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wysokości części oświatowej
subwencji ogólnej przekazywanej Gminie 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”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w w/w sprawie.
Opinia nr 60/15/19 stanowi zał. nr 14.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/485/18 Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym
i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom
podstawowym, w których zorganizowano odział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy
Wieluń, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu
i sposobu rozliczania ich wykorzystywania zał. nr 15.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zapytał o znaczenie małej szkoły.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
wyjaśnił, iż pojęcie zostało wyjaśnione w rozporządzeniu wedle którego oznacza, że jest to
szkoła, w której stosunek liczby oddziałów do liczby oddziałów jest mniejszy niż 12.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie zaopiniowania projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr LI/485/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 2 marca 2018 r. w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym
przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w których
zorganizowano odział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Wieluń, trybu kontroli
prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich
wykorzystywania. 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 61/15/19 stanowi zał. nr 16.
Punkt 10
Informacja o wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie Wieluń na 2020 rok zał.
nr 17.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła informację o wypoczynku zimowego dla dzieci
i młodzieży w Gminie Wieluń na 2020 rok.
Punkt 11
Informacja w sprawie zmian dotyczących regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że Komisja Stypendialna jednogłośnie wniosku o zmiany
w Regulaminie przyznawania stypendiów w następującym brzmieniu:
1. Ustalenie kryteriów (w uchwale lub do ustalenia przez Komisji Stypendialnej
samodzielnie) do różnicowania kwoty stypendiów pomiędzy poszczególnymi osobami;
2. Zmiana zapisu § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu – możliwość oceny ,,dopuszczającej”
z przedmiotów ogólnokształcących, pod warunkiem średniej ocen nie niższej niż 3,0.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, ile osób złożyło wnioski do Komisji Stypendialnej?
Radny Grzegorz Żabicki odpowiedział, że do Komisji Stypendialnej złożono osiem wniosków
z czego dwa nie spełniały wymogów formalnych. Podkreślił, że Komisja musiała odrzucić
wniosek mistrza świata z racji tego, iż nie spełniał on wymogów formalnych zawartych w
regulaminie.
Radny Jarosław Rozmarynowski zadał pytanie, ile osób może zostać nagrodzonych?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że nie ma żadnego limitu a Komisja
Stypendialna decyduje o ilości przyznanych wniosków.
Radny Grzegorz Żabicki zwrócił uwagę, że twórcą omawianego regulaminu jest Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy mistrz świata, którego wniosek został odrzucony
może uzupełnić wymogi formalne, celem przyjęcia wniosku?
Radny Grzegorz Żabicki odpowiedział, że nie ma aktualnie takich możliwości.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaznaczył, iż Komisja Stypendialna nie może nic uczynić w
omawianej sprawie ponieważ obowiązują ja terminy składania wniosków.
Radny Grzegorz Żabicki zwrócił uwagę, że radny Psuja wskazał rozwiązanie omawianego
problemu. Podkreślił, iż mistrz świata może starać się w przyszłym roku o stypendium celowe.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy kierownik Biura Burmistrza posiada wiedzę,
czy zostały już wypłacone stypendia za osiągnięcia sportowe z puli 6 000 zł?
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak odpowiedział, że nie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby wypłacić środki w formie nagrody za
mistrzostwo świata.
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Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy kryteria przyznawania stypendiów musi zostać
zatwierdzone przez Rade Miejską czy jest to w kwestii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
oznajmił, że ciężko jest mu odpowiedzieć na to pytanie ze względu na to, iż nie zajmował się
projektem uchwały.
Radny Grzegorz Żabicki podkreślił, że jeden punkt można zmienić już na najbliższej sesji.
Zaproponował, aby przegłosować poprawkę do regulaminu polegającą na zmianie zapisu par. 3
ust. 2 pkt 3 Regulaminu – możliwość oceny ,,dopuszczającej” z przedmiotów
ogólnokształcących, pod warunkiem średniej ocen nie niższej niż 3,0. Zapytał, czy jest szansa,
aby wprowadzić stosowna zmianę na najbliższa sesję Rady Miejskiej w Wieluniu?
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że jeżeli wniosek będzie jasno sformułowany, aby
przedstawić zmianę na najbliższej sesji to zostanie to wprowadzone.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby zmianę w omawianej uchwale najpierw
skonsultować z radca prawnym.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów
polegająca na zmianie zapisu par. 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu – możliwości oceny
,,dopuszczającej” z przedmiotów ogólnokształcących, pod warunkiem średniej ocen nie niższej
niż 3,0. W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”)
przyjęła zmianę do Regulaminu przyznawania stypendiów.
Punkt 12
Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poinformował, iż do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
wpłynęło pismo Burmistrza Wielunia znak ZAK.070.44.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie skalkulowania szacunkowych kosztów realizacji parku liniowego oraz jego
utrzymania zał. nr 18.
Radny Robert Duda poprosił, aby informację wynikach egzaminu gimnazjalnego zmienić
odpowiednio z reformą oświaty.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że zostanie to zmienione.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
wyjaśnił, że informacja o wynikach egzaminu jest obowiązkiem ustawowym.
Radny Tomasz Akulicz oznajmił, że dokona stosownych zmian w projekcie Planu Pracy Rady
Miejskiej w Wieluniu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił, aby dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej
przybliżył sytuacje związana z kupnem kościoła.
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek wspomniał o osiągnięciach Muzeum
Ziemi Wieluńskiej oraz przedstawił argumentację w sprawie kupna kościoła ewangelickiego
przez Gminę Wieluń.

9

Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał na jak długo archeolodzy będą musieli zająć teren
kościoła, jeżeli Gmina Wieluń go kupi?
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek odpowiedział, że praca archeologów
będzie trwała od dwóch do trzech miesięcy. Przedstawił następnie zagrożenia związane z
zaniedbaniem omawianego budynku. Zaznaczył, że za wszystko odpowiedzialny jest proboszcz
parafii ale Wielunianie powinni zainterweniować, celem uniknięcia tragicznego wydarzenia.
Radny Radosław Buda zadał pytanie, dlaczego proboszcz przyjmuje taką postawę?
Radny Jarosław Rozmarynowski wspomniał o trudnych rozmowach z proboszczem.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby komisja wystosowała pismo do
Burmistrza Wielunia, aby dowiedzieć się na jakim etapie są rozmowy w sprawie kupna kościoła
ewangelickiego.
Radny Tomasz Akulicz wspomniał o uchwale w sprawie zwrócenia się do Burmistrza Wielunia
o podjęcie działań zmierzających do pierwszego w historii Wielunia, symbolicznego aktu
częściowego zadośćuczynienia przez rząd niemiecki szkód wyrządzonych przez nazistowskie
Niemcy podczas ataku na bezbronny Wieluń 1 IX 1939 roku, która być może umożliwiłaby
finansowanie omawianej sprawy.
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek zabrał głos mówiąc, iż wspomniana
uchwała wiąże się z długim procesem.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy Burmistrz Wielunia wygospodaruje środki na omawiany
cel z przyszłorocznego budżetu Gminy Wieluń?
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek odpowiedział, że nie zajmuje się
kwestiami finansowymi tej sprawy.
Radny Grzegorz Żabicki zaproponował, aby na najbliższe posiedzenie komisji zaprosić
Burmistrza Wielunia w kontekście omawianego problemu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, iż przekazał informacje kierownikowi Biura
Burmistrza.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że Burmistrz Wielunia w każdej chwili może przeznaczyć
środki na omawiany cel.
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek zaznaczył, iż należy ta sprawę załatwić
sposób przemyślany.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wspomniał o programie ministerialny dotyczącym
możliwości odnowienia stołówek szkolnych. Zapytał, czy Gmina Wieluń będzie brała w tym
udział?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, iż wszystkie szkoły zostały poinformowane o wspomnianym programie
i możliwości dofinansowania.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 15 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Monika Kowalska

Tomasz Grajnert

11

