PROTOKÓŁ nr 16/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 28 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Masłowicach
pod przewodnictwem Pana Tomasza Grajnerta
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akulicz Tomasz
Bryś 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;
Mariusz Owczarek – radny Rady Miejskiej w Wieluniu;
Janusz Jasiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach;
Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
Jacek Raszewski – Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
7. Romuald Kucharczyk – Z-ca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
8. Radosław Urbaniak – Kierownik Biura Burmistrza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Gminie
Wieluń na lata 2019-2027, za rok 2019.
3. Zaopiniowanie kalendarza działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych
w Gminie Wieluń na rok 2020.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty
imprez i uroczystości w 2019 r. (informacja przedłożona przez MiGBP, WDK, MZM).
5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań
na rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą ,,Wieluń sprzyja seniorom 65+ za 2019 rok.
6. Zapoznanie się z informacją dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań
na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą ,,Wieluń sprzyja rodzinom 3+” za 2019 rok.
7. Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych na 2020 r.
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 posiedzenia
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 9.
Zapytał, czy ktoś chciałby dokonać zmiany w porządku obrad? Głos zabrali:

oraz

stwierdził

Radny Tomasz Akulicz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad kalendarza imprez
sportowych na 2020 rok.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu do
porządku obrad pn. Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych na 2020 rok. 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 zmianę do porządku obrad.
Prezentacja porządku obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Wspomniał następnie, że na poprzedniej komisji w komunikatach debatowano w sprawie kupna
kościoła ewangelickiego. Poprosił przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wieluniu o
przybliżenie szczegółów związanych w przedmiotowej sprawie.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik powiedział,
że ostatnia korespondencja z przedstawicielami kościoła ewangelickiego miała miejsce 28
października 2019 r. w której przedstawiono stanowisko Gminy Wieluń, polegające na zamianie
Omawianego kościoła na nieruchomość przy ul. Jesionowej w Wieluniu, której wartość określa
się na 580 000 zł.
Radny Radosław Buda zapytał, gdzie znajduje się ul. Jesionowa w Wieluniu?
Radny Bronisław Mituła odpowiedział, że wspomniana ulica znajduje się za szpitalem.
Radny Robert Duda poprosił o opis nieruchomości.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż jest to dom jednorodzinny.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, iż
omawiana nieruchomość jest dużym domem jednorodzinnym z dużym zapleczem sanitarnym.
Kontynuował, mówiąc że proboszcz parafii uważa, że wartość kościoła jest znacznie większa a
sama polisa ubezpieczeniowa wynosi 2 500 000 zł. Dodał, że proboszcz zaproponował, aby
oddzielić teren kościoła od plebani a wspomniany teren kościoła zamienić na nieruchomość
położoną przy ul. P.O.W. tj. nieruchomość po dawnej kancelarii komornika Stolarczyka.
Uzupełnił, że wartość nieruchomości przy ul. P.O.W. wynosi 890 000 zł. Podsumował, iż
aktualnie działania w omawianej sprawie pozostają w zawieszeniu.
Radny Mariusz Owczarek zapytał, skąd wzięła się tak duża wartość polisy ubezpieczeniowej?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że wycena kościoła jest dokonana w sposób rzetelny. Zwrócił uwagę, iż proboszcz
nie przychylił się do propozycji zaproponowanej przez Gminę Wieluń, twierdząc iż
nieruchomość jest o wiele więcej warta.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zadał pytanie w sprawie kościoła jako budynku
zabytkowego.
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Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że na spotkaniach były poruszane kwestie związane ze stanem budynku.
Uzupełnił, iż proboszcz przedstawiał na spotkaniach protokoły, z których wynika, że stan
omawianej nieruchomości jest w stanie niestwarzającym zagrożenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy wedle Gminy Wieluń budynek stwarza
zagrożenia?
Naczelnik Wydziału
odpowiedział, że tak.

Nieruchomości

i Planowania

Przestrzennego

Michał

Janik

Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby zasięgnąć opinii Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowalnego.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że
jakiekolwiek pismo wystosowane z Urzędu wiąże się z rozpoczęciem procedury.
Radny Mariusz Owczarek zapytał, czy w zamian za nieruchomość przy ul. P.O.W. Gmina
Wieluń otrzyma kościół i plebanie?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że nie. Podkreślił, że propozycja złożona przez proboszcza wiąże się tylko z
terenem kościoła.
Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy proboszcz jest jedyna władna osobą podejmującą decyzje
o zbyciu kościoła?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że
największą moc władną ma wspólnota wiernych a proboszcz jest inicjatorem.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy organizowano spotkanie z samą wspólnota
wiernych?
Naczelnik Wydziału
odpowiedział, że nie.

Nieruchomości

i Planowania

Przestrzennego

Michał

Janik

Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby zorganizować spotkanie tylko z sama
wspólnota i przedstawić argumentację Gminy Wieluń.
Radny Jerzy Paluszek zadał pytanie, czy stan kościoła jest udokumentowany?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik wyjaśnił, iż
proboszcz posiada w tej sprawie protokoły, wedle których stan budynku nie stwarza zagrożenia.
Radny Tomasz Akulicz złożył wniosek, aby zwrócić się do proboszcze, celem zainicjowania
spotkania wszystkich radnych ze wspólnotą mieszkaniową.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie wystosowania pisma do
proboszcza, celem zainicjowania spotkania wszystkich radnych ze wspólnotą mieszkaniową.
Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9
radnych. Komisja (przy 9 glosach ,,za”) przyjęła wniosek w ww. sprawie.
Wniosek nr 13/16/20 stanowi zał. nr 4.
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Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik wspomniał
o planowanej przez Gminę Wieluń zamianie nieruchomości położonej w Masłowicach.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Gminie Wieluń
na lata 2019-2027, za rok 2019 zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, co Gmina Wieluń planuje zrealizować w 2020 roku
z przedstawione programu rozwoju bazy sportowej?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, iż z
obiektów, którymi zarządza będzie, w 2020 r. z programu bazy sportowej realizowany będzie
remont płyty orlika.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że zgodnie z
wcześniejszymi deklaracjami Burmistrza Wielunia w 2020 roku zostanie przedstawiona
propozycja budowy dwóch sal gimnastycznych tj. przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu
oraz przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby zorganizować komisję, której tematem
będzie tylko wyłączenia baza sportowa. Zasugerował następnie aktualizacje kosztorysów
omawianych hal sportowych oraz przedstawienie kosztów związanych z rocznym utrzymaniem
omawianych obiektów sportowych. Uzupełnił, iż na takowa komisję zaproszeni zostaliby by
prezesi klubów sportowych oraz dyrektorzy szkół, celem poznania się z ich zapotrzebowaniem.
Powiedział, iż spotkaniu komisja powinna poruszyć kwestie związana z budowa bieżni
lekkoatletycznej. Zapytał następnie, czy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu jest część
lekkoatletyczna?
Radny Robert Duda zabrał głos mówiąc, że nie można organizować zawodów z racji tego, iż
bieżnia nie spełnia wymogów formalnych.
Radny Grzegorz Żabicki wspomniał o tym, iż szkoły organizując zawody, muszą zwracać się
do miejscowości Sieradz, gdzie takowa bieżnia lekkoatletyczna powstała. Podsumował, że
bieżnia, która powstała w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu jest bieżnią rekreacyjną.
Odniósł się następnie do budowy hal sportowych, mówiąc że głównymi użytkownikami
odpowiednio będą szkoły, kluby sportowe i osoby prywatne.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że należy w zaistniałej sytuacji przeanalizować
wszystkie dane. Uzupełnił, iż pierwotnie miała powstać jedna hala a aktualnie jest mowa o
czterech.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że aktualnie jest dużo dyscyplin, które wymagają
zadaszenia. Zapytał następnie, czy dokumentacje, która aktualnie posiadają radni można jeszcze
aktualizować i nanosić ewentualne korekty?
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, że projekt hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Wieluniu zakłada 350 miejsce a projekt hali sportowej przy Szkole
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Podstawowej nr 2 w Wieluniu zakłada 120 miejsce. Zapytał, czy Gminie Wieluń potrzebne są
tak duże hale sportowe?
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że wszystkie wątpliwości powinny zostać naniesione na
projekt omawianych sal sportowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż proponuje zorganizowanie spotkania z
przedstawicielami klubów sportowych i dyrektorami szkół, celem uzyskania informacji o
potrzebach związanych z budową hal sportowych.
Radny Robert Duda wspomniał, iż spotkanie, o którym mówi radny Grajnert zostało
zorganizowane w 2019 r.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk uzupełniła, iż projekty, które zostały
przedstawione radnym zostały opracowane na podstawie zapotrzebowani przedstawionych przez
przedstawicieli klubów sportowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby hala sportowa, która jest projektowana
została powiększona. Uzupełnił, że Burmistrz Wielunia mówił, iż hale sportowe nie będą
użytkowane tylko przez szkoły ale będą pełniły również funkcje hali widowiskowych.
Radny Robert Duda powiedział, że temat budowy hal sportowych został omówiony już
w 2019 r.
Radny Tomasz Akulicz zapytał do kiedy ważne są dokumentacje związane z budowa sal
sportowych?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że nie pamięta.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, aby zwrócić uwagę na ważność dokumentacji.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że w każdej chwili
Gmina Wieluń może wystąpić o przedłużenie ważności dokumentacji.
Radny Robert Duda oznajmił, że jeżeli Rada Miejska w Wieluniu zaakceptuje koncepcje
finansowania budowy hal sportowych przedłożoną przez Burmistrza Wielunia, to takowe
budowy można rozpocząć już w 2020 r.
Radny Tomasz Akulicz zaznaczył, aby nie okazała się, iż na przykład w miesiącu marcu
kończy się ważność dokumentacji i Gmina Wieluń nie będzie mogła realizować budowy hal
sportowych.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że nie rozumie wniosku radnego Grajnerta polegającego
na zorganizowaniu spotkania z klubami sportowymi w sprawie budowy hal, ponieważ na sesji
budżetowej został złożony wniosek o budowę takowych sal. Zapytał, dlaczego po zgłoszeniu
wniosku do budżetu, radny Grajnert chce rozmawiać nad zasadnością budowy?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odniósł się do słów radnego Żabickiego, mówiąc że nie
powiedział, iż hale sportowe są niepotrzebne. Podkreślił, iż miał na myśli to, że przy
projektowaniu budowy hal sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 5
nie brano pod uwagę budowy hali sportowej realizowanej przez Starostwo Powiatowe.
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Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
zwrócił uwagę, iż uczniowie szkół miejskich nie skorzystają z sali sportowej budowanej przez
Starostwo Powiatowe.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, że nie kwestionuje potrzeby budowy hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu. Zapytał następnie, czy przebudowa bieżni
lekkoatletycznej będzie finansowana ze środków Gminy Wieluń?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż na bieżąco śledzi
możliwość pozyskania na wspomniany cel środków zewnętrznych ale aktualnie nie ma żadnego
programu związanego z przebudowa bieżni lekkoatletycznej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wspomniał o programie Ministerstwa Sportu a następnie
zapytał o szacunkowy koszt przebudowy bieżni lekkoatletycznej?
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, iż bieżnia będzie przebudowana razem ze stadionem ale
wszystko jest na razie w fazie projektowania.
Rady Robert Duda podkreślił, że Powiatowy Szkolny Związek Sportowy organizuje zawody w
Sieradzu a powinny odbywać się w Gminie Wieluń, ponieważ jest to jedna z bogatszych gmin na
terenie województwa łódzkiego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał ile razy do roku organizowane są zawody, o których
wspomniał radny Duda?
Radny Robert Duda odpowiedział, że takowe zawody obywają się raz lub dwa razy w roku.
Radny Radosław Buda zadał pytanie, jak radzą sobie nauczyciele wychowania fizycznego
z zaistniałymi warunkami w Szkole Podstawowej w Masłowicach?
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński zwrócił uwagę na boisko
znajdujące się tuz przy szkole, która posiada sztuczna i utwardzona nawierzchnię. Dodał, iż
wspomniane boisko służy uczniom do gry między innymi w piłkę nożną, koszykówkę oraz do
zabawy dzięki powstałemu kilka lat temu placu zabaw. Podkreślił, iż na aktualna liczbę dzieci
uczęszczających do szkoły są godne warunki do odbywania zajęć wychowania fizycznego.
Radny Radosław Buda zapytał, czy w projekcie budżetu zostało ujęte zadanie polegające na
podłączeniu oświetlenia do boiska w lasku?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że tak.
Radny Radosław Buda poruszył kwestie związaną z przebudową boiska w Starzeniach.
Zapytał, kto przejmie całą organizację po śmierci prezesa?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że nie uczestniczyła
osobiście w rozmowach na wspomniany temat.
Dyrektor Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski powiedział, że posiada
informację, iż jest osoba, która najprawdopodobniej przejmie całą organizację.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
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Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Programu
Rozwoju Bazy Sportowej w Gminie Wieluń na lata 2019-2027, za rok 2019. Zapytał kto jest za,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja
(przy 9 glosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie.
Opinia nr 62/16/20 stanowi zał. nr 6.
Punkt 3
Zaopiniowanie kalendarza działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych w
Gminie Wieluń na rok 2020 zał. nr 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zapytał o sytuacje związana z lodowiskiem.
Dyrektor Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
w ferie zimowe frekwencja na lodowisku była bardzo duża.
Radny Tomasz Akulicz dopytał również o basen.
Dyrektor Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, iż na basen
uczęszcza mniej dzieci niż na lodowisko.
Radny Grzegorz Żabicki poprosił, aby patronatem Gminy Wielun objąć uroczystość 1 sierpnia.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, iż zgadza się na
zaproponowaną zmianę i zostanie to wprowadzone autopoprawką.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania
kalendarza działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych 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 glosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała kalendarz w
ww. sprawie wraz z autopoprawką.
Opinia nr 63/16/20 stanowi zał. nr 8.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją dotyczącą wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty imprez
i uroczystości w 2019 r. zał. nr 9.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czym spowodowane są straty w związku z organizacją
koncertów przez Wieluński Dom Kultury?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że niektóre koncerty
nie cieszą się dużym zainteresowaniem a strata wynika z małej ilości sprzedanych biletów.
Radny Jarosław Rozmarynowski oznajmił, iż bilans dodatki można zauważyć przy organizacji
sztuk teatralnych.
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Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak
organizowanych koncertów sprzedaż biletów jest dodatnia.

zaznaczył,

że

w

większości

Radny Radosław Buda zadał pytanie w sprawie organizowanych treningów z Mariuszem
Wlazłam. Zapytał, czy z tytułu takowych treningów Gmina ponosi jakieś koszty?
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak odpowiedział, że Gmina Wielun nie ponosi
z tego tytułu żadnych kosztów.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk uzupełniła, że nie wygenerowano
z budżetu Gminy Wieluń żadnych kosztów w związku ze zorganizowanym treningiem
z Mariuszem Wlazłym. Podkreśliła, iż Gmina Wieluń udostępniła hale sportową oraz zapewniła
posiłek dla całek ekipy Mariusza Wlazłego, która spędziła cały dzień trenując z dziećmi.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Poinformował następnie, iż wobec powyższego Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła
informację dotyczącą wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty imprez i uroczystości
w 2019 r.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na
rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą ,,Wieluń sprzyja seniorom 65+ za 2019 rok
zał. nr 10.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że uczestniczyła
w konferencji, w której poruszana była kwestia roli Rady Seniorów w samorządzie gminnym.
Podsumowała, iż Gmina Wieluń podejmie kroki mające na celu rozszerzenie oferty ulg dla
seniorów.
Radny Radosław Buda zadał pytanie, kto zajmuje się wydawaniem Karty Seniora?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że Biuro Burmistrza.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy w tej chwili jest ograniczony zakres firm, które
mogę się zgłaszać, celem współpracy z Urzędem Miejskim w Wieluniu w sprawie ulg dla
seniorów?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że do tej pory Gmina
Wielun współpracuje tylko z tymi firmami, które samodzielnie zgłosiły się do Urzędu.
Zaapelowała, aby radni zgłaszali swoje pomysły w związku z przedstawioną sprawą.
Radny Jerzy Paluszek zapytał, czy pływalnia jest w ofercie dla seniorów?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że oferta basenu jest
cały czas ujęta. Poinformowała, iż otrzymała wiadomość, że pozwolenie na budowę hali
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sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu jest ważne do 7 marca 2021 roku a hala
sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu do 14 listopada 2020 r.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poinformował następnie, iż wobec powyższego Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła informację dotyczącą realizacji na terenie Gminy Wieluń
programu działań na rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą ,,Wieluń sprzyja seniorom
65+ za 2019 rok.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na
rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą ,,Wieluń sprzyja rodzinom 3+” za 2019 rok zał. nr 11.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zapytał o możliwość przygotowania stosownej zmiany w regulaminie
umożliwiającej wydawanie dwóch kart postojowych.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, iż porozmawia z radca
prawnym, celem zasięgnięcia opinii w sprawie zgłoszonej przez radnego Akulicza.
Radny Tomasz Akulicz poprosił, aby przegłosować jego prośbę w formie wniosku formalnego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie możliwości przygotowania
stosownej zmiany w regulaminie umożliwiającej wydawanie dwóch kart postojowych w ramach
programu ,,Wielun sprzyja Rodzinom 3+”. 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 ww. sprawie.
Wniosek nr 14/16/20 stanowi zał. nr 12.
Punkt 7
Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych na 2020 r. zał. nr 13.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił, aby zaktualizować termin ferii zimowych.
Powiedział, iż zgodnie z przyjęta poprawką do budżetu Gminy Wieluń na 2020 rok tj.
Organizacja ogólnopolskich zawodów crossfitowych – Central Cross Combat, proponuje, aby
wprowadzić takowe zawody do kalendarza imprez sportowych na 2020 rok.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że nie miała spotkania z
organizatorem wspomnianego wydarzenia oraz nie posiada żadnych dokumentów w tej sprawie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poinformował następnie, iż wobec powyższego Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z kalendarzem imprez sportowych na 2020 r.
Punkt 8
Komunikaty Przewodniczącego komisji. Interpelacji i zapytania.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert odczytał pismo od Starostwa Powiatowego z dnia
15 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia badań w klasach pierwszych szkół
ponadpodstawowych dotyczących kontaktu młodzieży z substancjami odurzającymi zał. nr 14.
Zapytał następnie kiedy zostanie wprowadzona zmiana do regulaminu przyznawania
stypendiów?
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zaapelował, aby wstrzymać się z
wprowadzaniem projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej, z racji tego, iż część rzeczy kwestii
organizacyjnej w omawianej sprawie przejął Zakład Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych.
Radny Tomasz Akulicz zadał pytanie w sprawie możliwości sfinansowania mundurów dla
Stowarzyszenia Historycznego Batalionów Obrony Narodowej.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż jest to ciężka
sprawa, ponieważ trwają rozmowy dotyczące możliwości prawnych sfinansowania takowych
mundurów.
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak podkreślił, że Gmina Wieluń chce
sfinansować wspomniana inicjatywę ale jest to trudne dla samorządu pod względem prawnym.
Radny Tomasz Akulicz zwrócił uwagę, iż sfinansowanie wspomnianych mundurów będzie
korzyścią dla Gminy ponieważ będą one reprezentować Gminę Wieluń na zewnątrz.
Radny Jarosław Rozmarynowski zaproponował, aby Gmina Wieluń wystąpiła z wnioskiem o
możliwość uzyskania dotacji celowej, która z kolei w następstwie mogłaby zostać przeznaczona
na sfinansowanie mundurów.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, iż problem polega na tym,
iż nie jest to zadanie gminy.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że Gmina nie musi tego realizować omawianego
zadanie lecz wesprzeć finansowo Stowarzyszenia Historycznego Batalionów Obrony
Narodowej. Zapytał, jak w związku z pojawionymi się problemami z sfinansowaniem mundurów
Gmina Wieluń będzie realizować zadanie pn. Organizacja ogólnopolskich zawodów
crossfitowych – Central Cross Combat?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż organizacja
ogólnopolskich zawodów crossfitowych – Central Cross Combat jest zadaniem sportowych,
rekreacyjnym, które można potraktować jako zadanie gminne.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby Gmina Wielun wystąpiła o dotację
celową dla Muzeum Ziemi Wieluńskiej na omawiany cel a Stowarzyszenie Historycznego
Batalionów Obrony Narodowej będzie bezpłatnie wypożyczać mundury.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk przychyliła się do wniosku radnego
Grajnerta, mówiąc następnie, że Bataliony Obrony Narodowej ścisłe współpracują z Muzeum
Ziemi Wieluńskiej.
Radny Tomasz Akulicz poprosił o odpowiedź w tej sprawie, aby mógł przekazać informację
Stowarzyszeniu Historycznemu.
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Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak powiedział, iż prześle na skrzynki mailowe
statut Młodzieżowej Rady Miejskiej, celem zapoznania się.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński powiedział, że do obwodu
Szkoły Podstawowej w Masłowicach należy miejscowość Starzenice, w której urodził się autor
słów hymnu harcerstwa polskiego Ignacy Kozielewski. Zaproponował następnie, aby komisja
Oświaty, Kultury i Sportu wystąpiła o nadanie nazwy jednej z ulic w Wieluniu im. Ignacego
Kozielewskiego.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy Szkoła Podstawowa w Masłowicach korzystała
z programu narodowego rozwoju czytelnictwa?
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński odpowiedział, iż został
złożony wniosek i jeśli zostaną przyznane środki Szkoła zakupi książki.
Radny Grzegorz Żabicki zgłosił wniosek formalny o wszczęcie procedury nadania nazwy
jednej z ulic w Wieluniu im. Ignacego Kozielewskiego, współautora hymnu harcerstwa
polskiego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie nadania nazwy jednej z ulic
w Wieluniu im. Ignacego Kozielewskiego, współautora hymnu harcerstwa polskiego. 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 ww. sprawie.
Wniosek nr 15/16/20 stanowi zał. nr 15.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 9
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 16 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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