PROTOKÓŁ nr 17/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 24 luty 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:
Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
Edyta Sujka – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Katarzyna Tasasz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Anna Michniewicz – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Jacek Raszewski – Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Radosław Urbaniak – Kierownik Biura Burmistrza;
Romuald Kucharczyk – Z-ca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
9. Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Wieluniu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 10/19, 11/19, 12/19, 13/19, 14/19 z poprzednich
posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2019.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2019 rok.
5. Zaopiniowania sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2019 r.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń za 2019 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski
Żłobek w Wieluniu i nadania jej statutu.
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8. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Wieluń za rok 2019.
9. Zapoznanie się z informacją z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za
2019 r.
10. Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w
Gminie Wieluń:
1) Wieluńskiego Domu Kultury;
2) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej;
3) Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
11. Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2019 r., dla których
organem prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń:
1) Wieluńskiego Domu Kultury;
2) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej;
3) Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
12. Zapoznanie się z pismem dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Wieluń z dnia 5 lutego
2020 r. w sprawie prośby o wprowadzenie zmian w uchwale Nr LIII/503/18 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 25 kwietnia 2018 r.
13. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Wieluniu za 2019 rok.
14. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
15. 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.
Zaproponował, aby punkt 3, 4, i 5 przenieść o jeden wyżej.
Zarządził następnie glosowanie w sprawie zmiany porządku obrad. 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.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach nr 10/19, 11/19, 12/19, 13/19, 14/19 z poprzednich
posiedzeń komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do protokołów? Nikt
się nie zgłosił.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła informację o sporządzonych protokołach nr 10/19,
11/19, 12/19, 13/19, 14/19.
Uwag nie zgłoszono.

Punkt 3
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Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wieluniu za rok 2019 zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Radosław Buda zapytał o bezpieczeństwo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej ze względu na charakter prowadzonych spraw.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Tasasz
odpowiedziała, że w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w placówce znajduje się przycisk
awaryjny, dzięki któremu pracownicy mogą liczyć na szybką interwencję ochrony. Podkreśliła,
że jeżeli załatwiane są sprawy z ,,trudnym środowiskiem” to Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej może wystąpić do komendanta o asystę policyjną.
Radny Radosław Buda zapytał, czy pracownicy przechodzą jakiekolwiek szkolenia z
samoobrony?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
odpowiedziała, iż pracownicy przechodzą takowe szkolenia.

Katarzyna

Tasasz

Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy wniosek o asystę policyjną wiąże się z jakimiś kosztami
dla Gminy Wieluń?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Tasasz
odpowiedziała, że nie. Podkreślił, iż nie zawsze przewidzi się sytuacje, w której może wystąpić
niebezpieczeństwo.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu 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 głosach ,,za”)
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w w/w sprawie.
Opinia nr 64/17/20 stanowi zał. nr 4.
Punkt 4
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2019 rok zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie
Wieluń na lata 2016-2020, za 2019 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”) pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie w w/w sprawie.
Opinia nr 65/17/20 stanowi zał. nr 6.
Punkt 5
Zaopiniowania sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2019 r. zał. nr 7.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o tendencję utrzymywania się problemów
alkoholowych wśród osób małoletnich.
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Michniewicz
odpowiedziała, iż utrzymuje się to na poziomie równym. Podkreśliła, że inicjacja alkoholowa
pojawia się w bardzo młodym wieku a są to szczególnie dzieci ze szkół podstawowych.
Zauważyła, że najważniejsza role w omawianej kwestii odgrywa rodzic, który od początku
powinien przekazać dziecku wiadomości o tym, iż alkohol jest dla osób dorosłych, jak i
informację o bezsprzecznej szkodliwości alkoholu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że Gmina Wieluń organizuje dużo programów
profilaktycznych na wysokim poziomie wspólnie z Policją. Podkreślił, że duże znaczenie dla
młodzieży mają osoby, które są znane a w przeszłości borykały się z alkoholizmem lub innymi
uzależnieniami.
Radny Radosław Buda zauważył, iż największą rolę w omawianej kwestii pełni rodzic.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy w szkole planowane są konkursy dotyczące tematyki
uzależnień?
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Michniewicz
odpowiedziała, że tak. Gmina Wieluń ma już zaplanowane spotkania wspólnie z Policją.
Radny Tomasz Akulicz podkreślił, iż miał na myśli konkursy, które przyczyniłyby się do
większej świadomości młodzieży na temat uzależnień.
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Michniewicz zgodziła się
z radnym Akuliczem.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, iż z dobrym pomysłem jest nagrywanie filmików przez
szkoły.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania sprawozdania z realizacji gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2019 r. 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 sprawozdanie w w/w sprawie.
Opinia nr 66/17/20 stanowi zał. nr 8.
Punkt 6
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w
Gminie Wieluń za 2019 r. zał. nr 9.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania sprawozdania z realizacji gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń za 2019 r. 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 sprawozdanie w w/w sprawie.
Opinia nr 67/17/20 stanowi zał. nr 10.
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Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Żłobek w
Wieluniu i nadania jej statutu zał. nr 11.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać glos w dyskusji? Głos
zabrali:
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak prosił o zgłaszanie uwag do projektu
uchwały, które zostaną przekazane do radcy prawnego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zabrał głos w sprawie par. 11 omawianego projektu
uchwały. Zaproponował, aby zamieścić w projekcie opłaty za wyżywienie.
Radny Radosław Buda podkreślił, że kwestia o której wspomniał radny Grajnert jest zawarta w
projekcie uchwały.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy można dokonać nazwy zmiany ulicy? Wspomniał, iż na
poprzedniej komisji poinformowano, iż nazwa ulica ma zostać zmieniona.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, iż realizowane zadanie dotyczy inwestycji przy
ul. Sadowej i dopóki nie powstanie nowa droga, nie można utworzyć nowej nazwy ulicy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy żłobek będzie bezpośrednio podlegał
Burmistrzowi Wielunia?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej Miejski Żłobek w Wieluniu i nadania jej statutu wraz z poprawkami. 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 wraz z
poprawkami.
Opinia nr 68/17/20 stanowi zał. nr 12.
Punkt 8
Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieluń za
rok 2019 zał. nr 13.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać glos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Wieluń 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 głosach ,,za”)
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w w/w sprawie.
Opinia nr 69/17/20 stanowi zał. nr 14.
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Punkt 9
Zapoznanie się z informacją z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 r.
zał. nr 15.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać glos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Radosław Buda zapytał, jakie przychodu uzyskał Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
za sztuczne boisko w 2019 roku?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
wszystkie obiekty sportowe zostały zliczone razem. Podkreślił, że na koniec marca zostanie
przedłożone sprawozdanie finansowe, gdzie takowe koszty będą przedstawione.
Radny Tomasz Grajnert zadał pytanie, przez ile dni otwarty był basen odkryty w 2019 roku?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski poinformował, że
sprawdzi to i przekaże odpowiedź.
Radny Radosław Buda poprosił o szczegóły związane z organizacją zawodów ,,Bieg Mistrza”.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, iż
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji co roku wspiera Starostwo Powiatowe w organizacji
zawodów.
Radny Radosław Buda zadał pytanie, czy Gmina Wieluń pomaga Starostwu w formie
finansowym?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że nie.
Radny Tomasz Akulicz zapytał o koszty związane z utrzymaniem hotelu ,,Maraton”.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, że 2019 r.
wypadł bardzo pozytywnie. Podkreślił, iż hotele wieluńskie nie podnoszą swoich cenników
natomiast koszty utrzymania obiektów są coraz wyższe.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wspomniał, iż opłata stała za ciepło wzrosła o 26%.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy podjęto jakiekolwiek kroki, celem wymiany oświetlenia
na hali Wieluńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
jednostka podległa Gminie nie może samodzielnie wystąpić o środki na wspomniany cel,
ponieważ nie posiada osobowości prawnej.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
wnioskował do Gminy o środki na omawiany cel?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski poinformował, iż
sprawdza na bieżąco wszystkie programy i posiada wiedzy na temat jakiegokolwiek wniosku,
który Gmina Wieluń mogłaby złożyć w omawianej sprawie.
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Radny Tomasz Akulicz zwrócił się do Burmistrza Wielunia, czy podejmie kroki związane z
zamontowaniem na obiektach sportowych oświetlenia energooszczędnego?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że Gmina Wieluń zaplanowała dokonanie
analizy w omawianym temacie. Podkreślił, iż w pierwszej kolejności analizą zostaną objęte
obiekty takie jak basen i hala sportowa.
Radny Tomasz Akulicz podkreślił, iż radni przedstawiali temat już w ubiegłym roku w
miesiącu lutym.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że Gmina Wieluń złożyła wniosek o zmianę
oświetlenia na terenie całej Gminy do Narodowego Funduszu w ubiegłym roku. Podkreślił, iż
Gmina Wieluń musi uregulować kwestię z PGE Dystrybucji w związku słupami
oświetleniowymi.
Radny Tomasz Akulicz podkreślił, że Burmistrz Wielunia mówi o zewnętrznym oświetleniu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nie zgodził się z radnym Akuliczem, mówiąc iż wniosek
złożony przez Gminę Wielun dotyczy kompleksowego oświetlenia.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, kiedy można spodziewać się zakończenia analizy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż analiza została już wykonana a Gmina
Wieluń oczekuje na zgodę PGE Dystrybucji na zmianę zapisów umowy.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy Gmina Wieluń wystosowała odpowiednie pisma w
omawianej sprawie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Uzupełnił, iż w imieniu Gminy
Wieluń zajmuje się firma zewnętrzna.
Radny Radosław Buda zapytał, ile kosztów Gmina Wieluń generuje na oświetlenie całej
Gminy Wieluń?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że około 1 000 000 zł.
Radny Radosław Buda zadał pytanie, ile kosztuje Gminę Wieluń oświetlenie samych lamp
zewnętrznych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest to kwota na poziomie 4000 zł.
Radny Tomasz Akulicz poprosił o nazwę firmy, która zajmuje się negocjacjami dotyczącymi
zapisów umowy z PGE Dystrybucja.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie pamięta. Zwrócił uwagę, iż
szczegółowe pytania w tej sprawie należy kierować do Naczelnika Wydziału Inwestycji i
Rozwoju.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy Gmina Wieluń będzie składała wnioski z
programu ,,Sportowa Polska”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że tak.
7

Radny Grzegorz Żabicki zadał pytanie czy kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji planuje przeznaczyć środki na doposażenie hali sportowi o kosze do koszykówki?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
jeżeli posiadałby takowe środki to w pierwszej kolejności przeznaczyłby go na gruntowny
remont dachu, którego koszt planowany jest na poziomie 200 000 zł.
Radny Radosław Buda zapytał o koszt koszów do koszykówki.
Radny Grzegorz Żabicki odpowiedział, że jest to około 40 000 zł. Podkreślił, iż hala sportowa
nie spełnia wymagań na uprawianie koszykówki a uczniowie ze szkół ponadpodstawowych
wyjeżdżają do innych gmin na zawody sportowe koszykówki.
Radny Tomasz Akulicz przypomniał o przegłosowanym wniosku komisji Oświaty, Kultury i
Sportu w sprawie umieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu hali sportowej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że wszystko będzie poprzedzone dokładną
analizą.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że budżet Wieluńskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji jest jaki jest i Rada Miejska nie może go zmienić.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że kosze, o których wspomniał
radny Żabicki zostały zakupione ze środków alkoholowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 10
Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w
Gminie Wieluń: Wieluńskiego Domu Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Muzeum
Ziemi Wieluńskiej zał. nr 16.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła informację o organizacji wypoczynku zimowego dla
dzieci i młodzieży w Gminie Wieluń.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 11
Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2019 r., dla których organem
prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń: Wieluńskiego Domu Kultury, Miejskiej i
Gminnej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Wieluńskiej zał. nr 17.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła informację o osiągnięciach placówek kultury za
2019 r., dla których organem prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 12
Zapoznanie się z pismem dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Wieluń z dnia 5 lutego 2020 r. w
sprawie prośby o wprowadzenie zmian w uchwale Nr LIII/503/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z
dnia 25 kwietnia 2018 r. zał. nr 18.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o zabranie głosu dyrektora ZOPOW.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że pensja dyrektorów i zastępców dyrektorów zostały zmienione uchwałą z 2018
roku. Podkreślił, że po otrzymaniu korespondencji od dyrektorów szkół wystosowano do nich
pismo, aby przedstawili analizę kosztów proponowanych przez nich zmian.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wspomniał o spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli.
Oznajmił, że każda dyrekcja szkoły posiada obsługę administracyjną. Powiedział, że jeśli któryś
z Pastwa dyrektorów uważa, że ilość godzin jest zbyt duża to może złożyć pisemny wniosek,
który pozwoli na prawne zwolnienie z takowych obowiązków.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy na omawiany problem miał wpływ strajk
nauczycieli?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, jakie jest średnie wynagrodzenie dyrektora?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że nie ma odpowiednich danych, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.
Wspomniał, iż każdy dyrektor składa co roku oświadczenie majątkowe, które są jawne.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że zakres aktualnych obowiązków dyrektorów
poszczególnych szkół jest bardzo rozległy. Poprosił o podanie informacji dotyczącej
wynagrodzenia dyrektora bez zastępstw.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, jak wyliczana jest stawka jednej godziny za
zastępstwo?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że stawka za zastępstwo uzależniona jest od tego, w jakim stopniu awansu jest
nauczyciel.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że wynagrodzenie jest zależne od ilości
oddziałów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, iż od ilości oddziałów jest zależne pensum.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy uzyska informacje dotyczącą wysokości
wynagrodzeń dyrektorów szkół?
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Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, iż wynagrodzenie bez godzin ponadwymiarowych, bez godzin zastępstw
dyrektorów jest to uzależnione od stopnia awansu zawodowego i wynosi brutto od 5840 zł do
6955 zł. Podkreślił, że jest to uzależnione od wielkości placówki i ilości osób zatrudnionych.
Poinformował, iż podana kwota wynagrodzenia dyrektorów szkół wiejskich nie zawiera
dodatków, które przysługują dyrektorom szkół.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nauczyciele w omawianym piśmie
proponują, aby pensum wyniosło trzy godziny tygodniowo. Podkreślił, iż w szkołach miejskich
dyrektor posiada dwóch zastępców oraz obsługę administracyjną, dlatego aktualne pensum nie
jest na tyle absorbujące aby miało być mniejsze. Podsumował, że każdy kandydat przystępując
do konkursu dyrektora miał świadomość o wysokości pensum.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zauważył, że wynagrodzenie dyrektora szkoły jest czasami
niewiele wyższe od nauczyciela dyplomowanego.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, iż świadomie w całości popiera pogląd Burmistrza
Wielunia w omawianej sprawie. Podkreślił, że możliwość Gminy Wieluń dotycząca
wynagrodzeń dla nauczycieli sprowadza się jedynie do dodatku funkcyjnego. Podkreślił, iż
wszystkie pozostałe kwestie reguluje rząd, który w sposób demotywujący traktuje omawianą
grupę zawodową. Uzupełnił następnie, że wbrew pozorom dyrektor szkoły ma wiele
obowiązków ale to nie po stronie Gminy leży rozwiązanie takowego problemu. Dodał, iż
dyrektorzy powinni zwrócić się do przedstawicieli rządu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że Gmina Wieluń w 2020 roku za bieżące
funkcjonowanie oświaty dopłaci kwotę 7 000 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy do dyrektorów szkół zostało wysłane
stosowne pismo?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Przypomniał następnie, iż odbyło się
również spotkanie z dyrektorami szkół.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o przekazanie pisma, które zostało przekazane
dyrektorom.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 13
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w
Wieluniu za 2019 rok zał. nr 19.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać glos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania sprawozdania z działalności Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wieluniu za 2019 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”) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w w/w sprawie.
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Opinia nr 70/17/20 stanowi zał. nr 20.
Punkt 14
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zabrał głos w sprawie pisma rodziców dotyczące braku
likwidacji grup żłobkowych. Zapytał, czy Burmistrz Wielunia planuje utrzymanie danej grupy
żłobkowej po powstaniu żłobka na ul. Sadowej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że Gmina Wielun nie likwiduje dup
żłobkowych lecz buduje żłobek. Podkreślił, iż grupy żłobkowe z punktu widzenia prawa nie
powinny funkcjonować. Powiedział, że jeśli suma summarum okażę się, ilość chętnych do
żłobka przewyższa liczbę miejsc to grupa żłobkowa zostanie utrzymana.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że grupa żłobkowa jest oddziałem żłobka a nie przedszkola.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy grupa żłobkowa nie może funkcjonować
w innym budynku?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że nie po to Gmina Wieluń tworzy żłobek na
ul. Sadowej aby rozpoczęła budowę grup żłobkowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, że nie miał na myśli pozostawienia grupy
żłobkowej za wszelka cenę.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, iż jest tego samego zdania, co radny Grajnert tj.
zapewnić opiekę każdemu dziecku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, iż działania Gminy Wielun w omawianej
sprawie będą prowadzone w sposób elastyczne ponieważ będą one uzależnione od ilości
chętnych dzieci do żłobka.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy Gmina Wieluń sporządziła analizę
miesięcznego utrzymania dzieci w żłobku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż Gmina Wieluń nie posiada szczegółowej
analizy we wspomnianej sprawie natomiast posiada dane z innych gmin. Podkreślił, że kwota
utrzymania jest uzależniona od naboru.
Radny Jarosław Rozmarynowski oznajmił, iż rozumie troskę rodziców, która związana jest z
przedłużeniem systemu rekrutacji dzieci do żłobka.
Radny Radosław Buda odniósł się do wypowiedzi radnego Rozmarynowskiego, mówiąc, iż
uspokaja go wypowiedź Burmistrza Wielunia, który zapewnił, że żadne dziecko nie zostanie bez
opieki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż koszty dla rodziców będą na pewno wyższe
niż te, które obowiązują aktualnie.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, iż w przypadku przedszkoli bez uczniów niepełnosprawnych koszt jednego
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wychowanka wynosi około 8 900 zł rocznie natomiast koszt wychowanka niepełnosprawnego
wynosi około 43 000 zł.
Radny Radosław Buda powiedział, iż nie rozumie argumentacji rodziców polegającej na
dowozie dzieci do grup żłobkowych.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz przytoczył treść pisma zarządu osiedla nr 8 w sprawie
dostępu boisk szkolnych poza godzinami lekcyjnymi. Zapytał, czy Burmistrz Wielunia podejmie
jakieś kroki w przytoczonej sprawie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że boisko przy II Liceum
Ogólnokształcącym w Wieluniu powstało między innymi ze środków otrzymanych z dotacji,
której warunkiem jest dostępność boiska.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz dopytał o sytuacje dostępności boiska przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Wieluniu.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że boisko jest dostępne w tym czasie, kiedy w szkole są pracownicy a teren szkoły
jest zamykany gdy pracowników szkoły już nie ma. Podkreślił, iż mimo zamykania terenu
szkoły pojawiają się osoby niekoniecznie w celach sportowych.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy w szkole jest zatrudniona osoba pełniąca
funkcje dozorcy?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że nie.
Radny Radosław Buda zapytał, czy Burmistrz Wielunia planuje stworzyć kort, który
funkcjonuje przy basenie w Wieluniu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, iż temat jest mu znany. Oznajmił, iż jest to w
planach koncepcyjnych.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że 600 osób nie może uprawiać w szkole koszykowi,
z powodu braku koszy a osób, które grają w tenisa jest około 40.
Radny Radosław Buda złożył wniosek, aby Rada Miejska zrzekła się swojej diety miesięcznej i
za te środki kupiła kosze do koszykówki.
Radny Robert Duda zapytał, na jakim poziomie jest załatwianie sprawy dotyczących zakupu
tabletów dla radnych?
Przewodniczący Tomasz
przewodniczącego komisji.

Grajnert

przekazał

prowadzenie

obrad

komisji

zastępcy

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że zostało wysłane zapytanie do wykonawcy
i operatora. Podkreślił, iż na sesję marcową tablety powinny być gotowe do użytkowania.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o przygotowanie umowy z 2015 r. w sprawie
sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż radca prawny przygotowuje stosowne
pismo we wspomnianej sprawie.
Zastępca przewodniczącego Maciej Bryś zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać glos? Nikt
się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 15
Zamknięcie posiedzenia.
Zastępca przewodniczący Maciej Bryś zamknął 17 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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