PROTOKÓŁ nr 18/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 5 maja 2020 r. w trybie zdalnym
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;
Joanna Skotnicka-Fiuk- Zastępca Burmistrza Wielunia;
Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
Romuald Kucharczyk – Z-ca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
5. Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Wieluniu.
1.
2.
3.
4.

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 15/19, 16/20, 17/20 z poprzednich posiedzeń
komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowoksięgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli oraz placówek opieki
nad dziećmi do lat 3, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/109/11 w sprawie nadania
statutu Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza
Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (WIRUSA sars-CoV-2).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
przedsiębiorców objętych zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2);
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9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia płatności podatku od
nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
(wirusa SARS-CoV-2);
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej
udzielania ulg w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne wynajmujące lub
wydzierżawiające przedsiębiorcom lokale użytkowe, w okresie epidemii SARS-CoV-2.
11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji Dni Wielunia w 2020 roku.
12. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie posiedzenia.
Prezentacja porządku obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia posiedzenia
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 9.
Zapytał następnie, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do porządku obrad?

oraz

stwierdził

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o wprowadzenie punktu do porządku obrad
następujących projektów uchwał w sprawie:
1) Zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców objętych zakazem prowadzenia
działalności gospodarczej, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa
SARS-CoV-2);
2) Przedłużenia płatności podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zawnioskowała, aby zdjąć z porządku
obrad punkt 3 pn. ,,Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”, który stanowi zał. nr 3.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż w związku ze zgłoszonymi projektami
uchwał przewodniczącego Rady Miejskiej, apeluje o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 (WIRUSA sars-CoV-2).
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowania:
1) kto jest za wprowadzeniem zaproponowanych przez przewodniczącego Rady Miejskiej
zmian do porządku obrad, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) dokonała ww. zmian;
2) kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad zaproponowanej przez Zastępcę
Burmistrza Wielunia, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział
wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) dokonała ww. zmian;
3) kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad zaproponowanej przez Burmistrza
Wielunia, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9
radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) dokonała ww. zmian.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że projekt uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19 (WIRUSA sars-CoV-2) przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w
Wieluniu jest dokumentem daleko idącym niż oba projekty zaproponowane przez
przewodniczącego Rady Miejskiej, dlatego wnioskuje, aby w pierwszej kolejności poddać go
pod głosowanie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że wobec powyższego projekt przygotowany
przez Burmistrza Wielunia będzie punktem nr 7 w porządku obrad komisji a w następnej
kolejności, odpowiednio wszystkie projekty zaproponowane przez przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że projekt uchwały Burmistrza Wielunia w
sprawie ulg dla przedsiębiorców jest daleko idący, natomiast komisja powinna pochylić się nad
projektem uchwały w sprawie przedłużenia płatności podatku od nieruchomości, ponieważ nie
można decydować za wszystkie firmy w Wieluniu, które takowy podatek być może chcą
zapłacić.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że obecne uprawnienia, które posiada organ
wykonawczy gminy są na tyle duże w omawianym obszarze. Podkreślił, iż Burmistrz Wielunia
aktualnie dokonuje prolongaty zapłaty podatku od nieruchomości. Zaznaczył, iż termin
dokonania zapłaty za omawiany podatek jest o wiele dłuższy niż zaproponowany przez
przewodniczącego Rady Miejskiej. Oznajmił, że zanim firmy rozpoczną pracę, która była
prowadzona przed wirusem upłynie sporo czasu. Podsumował, iż z przeprowadzonych w
ostatnim czasie rozmów z przedsiębiorcami wynika, iż przesunięcie zapłaty podatku od
nieruchomości o jeden kwartał nic nie wnosi.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił Burmistrza Wielunia, aby swoją argumentację w
omawianej sprawie przenieść na punkt 7, który jest poświęcony tej tematyce.
Radny Grzegorz Żabicki poprosił informatyka o wyświetlenie wszystkim członkom komisji
wprowadzonych projektów uchwały do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu
pn. ,,Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej
udzielania ul w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne wynajmujące lub
wydzierżawiające przedsiębiorcom lokale użytkowe, w okresie epidemii SARS-CoV-2”.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosownie: kto jest za wprowadzeniem do
porządku obrad punktu pn. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady
Miejskiej dotyczącej udzielania ul w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne
wynajmujące lub wydzierżawiające przedsiębiorcom lokale użytkowe, w okresie epidemii
SARS-CoV-2, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9
radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) dokonała ww. zmiany.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach nr 15/19, 16/20, 17/20 z poprzednich posiedzeń
komisji.
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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 15/19,
26/20, 17/20 z poprzednich posiedzeń komisji.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
zał. nr 4.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że na poprzedniej komisji, do omawianego
projektu uchwały, zostały wprowadzone poprawki. Poprosił, aby takowe poprawki przedstawiła
radna Dziuba-Marzec.
Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, iż wszystkie poprawki wprowadzone na Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej zostały radnym przesłane na skrzynki mailowe. Odczytała
następnie zaproponowane poprawki.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Urzędu
Miejskiego w Wieluniu w sprawie przedstawionych poprawek przez radna Dziubę-Marzec.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, iż wszystkie kalkulacje
przedstawione w proponowanej przez Burmistrza projekcie uchwały są wykonane z założeniem
takim, że żłobek będzie czynny do 10 godzin. Powiedziała, że funkcjonowanie żłobka powyżej
10 godzin wiąże się z dodatkowymi kosztami. Odniosła się do kwestii związanej z propozycją
radnych dotyczącej wprowadzenia opłaty, która powinna być zasadniczo wyższa niż jest
ustalona, aby zniechęcała rodziców do tak długiego pobytu dziecka w żłobku. Oznajmiła, iż po
przeprowadzonych rozmowach z praktykami zajmującymi się działalnością żłobków wynika, że
rodzice często wykorzystują możliwość pozostawienia dziecka powyżej określonej normy
czasowej, do tego stopnia, iż bywa, że dzieci przebywają w żłobku nawet 12 godzin dziennie.
Podkreśliła, iż żłobek służyć ma do wspierania wychowywania dzieci a nie do ich
wychowywania. Zaapelowała do radnych, aby nie umożliwiali takowej możliwości rodzicom
dzieci. Oznajmiła, że wedle przeprowadzonej ankiety przez Urząd Miejski w Wieluniu, żaden z
rodziców nie zadeklarował potrzeby, aby jego dziecko przebywało w żłobku powyżej 10 godzin
dziennie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy intencją radnych było to, aby z wyprzedzeniem
dokonać takiego zapisu w uchwale?
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że tak. Powiedziała, że wprowadzenie takowego
zapisu do projektu uchwały wyprzedziło by zdarzenia, które na pewno będą miały miejsca.
Powiedziała, że nie powinno być do wykorzystywane nagminnie ale należy umożliwić to
rodzicom. Oznajmiła, iż są sytuacje, które można przewidzieć, jak np. wypadek rodzica, który
nie będzie w stanie odebrać w takowej sytuacji dziecka ze żłobka. Podkreśliła, iż to w
kompetencji Rady Miejskiej jest ustalenie wysokości stawki w omawianej sprawie. Zapytała, co
w sytuacji, kiedy regulamin określałby jej wysokość na poziomie 500 zł?
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zadał pytanie, czy na poprzedniej komisji proponowano
wysokość stawki?
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że była to stawka 30 zł, natomiast po
argumentacji przedstawionej przez Zastępcę Burmistrza Wielunia, komisja Zdrowia i Polityki
Społecznej nie wprowadziła takowej zmiany. Zaznaczyła, że na komisji BudżetowoGospodarczej z podobna propozycją wystąpił radny Kaja, który zaproponował ,,za pobyt dziecka
w żłobku powyżej 10 godzin dziennie ustala się za każda rozpoczętą godzinę w wysokości 10 %
miesięcznej opłaty stałej”.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że jest zwolennikiem umieszczenia omawianego
zapisu w regulaminie żłobka lub w umowie cywilnoprawnej. Podkreślił, iż uchwałę zawsze
można poprawić, a żłobek jest nowym, nieznanym dla radnych tematem. Oznajmił, że ma obawy
o roszczenia rodziców w tej sprawie. Nie zgodził się z opinią niektórym radnych, którzy
kwestionowali zasadność przeprowadzania ankiet przez Urząd Miejski w Wieluniu oraz
wynikających z nich wniosków. Podsumował, że nie wyobraża sobie, aby dziecko notorycznie
przebywało w żłobku powyżej 10 godzin. Poruszył następnie kwestię poprawek wprowadzonych
przez komisję Zdrowia i Polityki Społecznej, mówiąc iż pozostawił by treść par. 3
zaproponowaną przez Burmistrza Wielunia a usunął par. 4.
Radna Anna Dziuba-Marzec wspomniała o samorządach, które pozyskują środki na dopłaty za
pobyt dzieci w żłobku.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że chciał powiedzieć, to co wyartykułowała
radna Dziuba-Marzec.
Radny Robert Duda powiedział, że zgłaszał się do dyskusji, aby dowiedzieć się jaką
argumentacją kierowała się Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zmieniając treść par. 3.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że nie umieszczałaby tak
szczegółowych treści w projekcie uchwały dot. ulg w opłatach. Wspomniała o niekonsekwencji
radnych, którzy na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w całości odrzucili treść par. 3
zaproponowana przez Burmistrza Wielunia. Dodała, że Gmina Wieluń planuje pozyskać środki,
o których wspomniała radna Dziuba-Marzec.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że skoro ustawa zezwala na pobyt dziecka w
żłobku powyżej 10 godzin to nie ma potrzeby, aby takowy zapis zamieszczać w uchwale.
Podkreślił, iż celowo wspomniany zapis nie został umieszczony, aby nie promować takiego
zachowania. Podkreślił, iż każde uszczegółowienie powoduje zawężenie możliwości działania.
Powiedział, że ustawa wskazuje ogólny kierunek działania żłobka, a wszystkie szczegółowe
kwestie powinny zostać wprowadzone w wewnętrznych regulaminach.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że na wczorajszej komisji wnioskował o
to, aby zawarto sformułowanie o potrzebach żywieniowych dzieci. Oznajmił, iż nie wnosił o
szczegółowy zapis w uchwale w ww. sprawie. Zaapelował, aby umieścić w projekcie uchwały
zapis dot. opłaty za pobyt dziecka powyżej 10 godzin.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby Rada Miejska określiła maksymalną
kwotę a dyrektor żłobka w wewnętrznym regulaminie określiła określoną stawkę, która nie
mogłaby przekroczyć wysokości określonej przez Radę Miejską w Wieluniu.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że miał na myśli to, aby dyrektor żłobka
nie zablokowała pobytu dziecka powyżej 10 godzin.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, jak dyrektor żłobka mogłaby ustalić stawkę w
wysokości 500 zł? Zadał pytanie, skąd takowe domniemanie u radnego Akulicza?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że gdy Rada Miejska nie wprowadzi
zapisu dotyczącego chociażby maksymalnej wysokości, traci jakikolwiek wpływ na jej
wysokość. Oznajmił, że wprowadzenie takowego zapisu pozwoli na zachowanie rozsądku przez
dyrektor żłobka.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił się do radnego Akulicza, mówiąc iż Rada Miejska
jest organem stanowiącym a nie wykonawczym. Podkreślił, iż radny Akulicz w niektórych
swoich poczynaniach próbuje wchodzić w kompetencje organu wykonawczego, którym jest
m.in. dyrektor żłobka. Podsumował, że bardziej bezpieczną formą będzie uregulowanie takowej
wysokości w regulaminie placówki.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował stawkę w wysokości 20% minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, czy jest to stawka za każdą rozpoczętą godzinę?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że jest to stawka, która wynika z
wyliczenia 10% z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o zabranie głosu pozostałych radnych w sprawie
ustalenia wysokości stawki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaproponował, aby radni pozostali przy stawce
procentowej, która podąża za inflacją czy za wzrostem wynagrodzenia.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił wniosek o wprowadzenie do par. 1 pkt 4 o
treści ,,opłata dodatkowa za pobyt powyżej 10 godzin dziecka w żłobku wynosi maksymalnie
20% kwoty wynikającej z par. 1 pkt 1, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku”.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaproponowała, aby nie umieszczać słowa ,,maksymalnie”
w poprawce zgłoszonej przez radnego Akulicza.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, iż wycofuje słowo ,,maksymalnie”
z treści zgłoszonej poprawki.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o ponowne sformułowanie wniosku przez radnego
Akulicza.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o wprowadzenie do par. 1 pkt 4 o treści
,,opłata za każdą godzinę ponad 10 godzin pobytu dziecka w żłobku wynosi 20% kwoty
wynikającej z pkt 1”.
Radny Robert Duda zaproponował modyfikację zapisu radnego Akulicza na treść ,,określa się
w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia”.
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Radny Grzegorz Żabicki zauważył, iż obecnie są dwa projekty uchwały w tej samej sprawie tj.
projekt uchwały zaproponowany przez Burmistrza Wielunia oraz projekt uchwały Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej. Zapytał nad którym projektem uchwały Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu teraz debatuje?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że obecnie komisja proceduje nad
wprowadzeniem punktu do projektu uchwały a potem zastanowi się, która wersję przyjąć do
całościowego zaopiniowania.
Zarządził następnie głosowanie: kto jest za wprowadzeniem poprawki polegającej na tym, iż par.
1 pkt 3 otrzymuje brzmienie ,,Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku powyżej
10 godzin w wysokości 20% kwoty wynikającej z pkt 1 za każda rozpoczętą godzinę pobytu
dziecka ponad 10 godzin”, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział
wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) przyjęła ww. poprawkę.
Poprosił następnie, aby radni zabrali głos w sprawie projektu uchwały zaproponowanej przez
Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
pochyliła się nad projektem Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zwróciła uwagę na treść par. 4
zawartego w projekcie uchwały przez Burmistrza Wielunia. Powiedziała, iż zgodnie z
rozstrzygnięciem wojewody warmińsko-mazowieckiego ustawodawca pozostawił w kwestii
organu stanowiącego jedynie ustalenie wysokości opłat natomiast z upoważnienia ustawowego
nie wynika uprawnienie rady gminy do ustalenia zasad ich pobierania. Zasugerowała
pozostawienie treści par. 4 w całości.
Radny Robert Duda powiedział, że uważa, iż Komisja Oświaty, Kultury i Sportu debatuje nad
projektem uchwały przedstawionej przez Burmistrza Wielunia.
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że uchwała podjęta przez Radę Miejską w
Wieluniu trafi do wojewody łódzkiego a nie warmińsko-mazurskiego. Dodała, że
przeanalizowała opublikowane uchwały w Łódzkim Dzienniku Urzędowym w omawianej
sprawie i nigdzie nie było zapisu, że kwestie wnoszenia opłat będzie regulowała umowa
cywilnoprawna zawarta między dyrektorem żłobka a opiekunem prawnym dziecka.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że bez wglądu na to, który
wojewoda wydał takowe rozstrzygnięcie nadzorcze należy podkreślić treść art. 58 ustawy o
opiece nad dziećmi do lat 3.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że ustawa nie wskazuje wprost ustalenia
sposobu pobierania opłat ale również nie zakazuje radzie gminy takowego uprawnienia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, iż w administracji publicznej oraz
samorządowej nie działa zasada ,,co nie jest zabronione jest dozwolone”, ponieważ rada gminy
jako organ uchwałodawczy musi działać na podstawie z prawem oraz w granicach prawa.
Radny Jarosław Rozmarynowski zwrócił uwagę, iż województwo warmińsko-mazurskie jest
w Polsce a obowiązujące obecnie prawo dotyczy obszaru całego kraju. Zapytał nad jakim
projektem uchwały aktualnie debatuje Komisja Oświaty, Kultury i Sportu?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, iż obecnie Komisja Oświaty, Kultury i
Sportu debatuje nad projektem uchwały zaproponowanego przez Burmistrza Wielunia.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał radcę prawnego, czy istnieje możliwość, aby
zmienić treść projektu uchwały Burmistrza Wielunia na treść projektu zaproponowanego przez
Komisje Zdrowia i Polityki Społecznej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż nie ma radcy prawnego w Urzędzie
Miejskim.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział: ,,czy można poprosić radcę prawnego, bo
wiemy, że jest za drzwiami”.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, iż przedstawiony przez nią projekt został
pozytywnie zaopiniowany na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz BudżetowoGospodarczej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powtórzył, iż nie ma radcy prawnego na terenie Urzędu
Miejskiego.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że jego zdaniem powinny z Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu powstać dwie opinie w sprawie omawianego projektu uchwały.
Oznajmił, iż najlepszym rozwiązaniem będzie jeśli ww. komisja zaopiniuje projekt uchwały
Burmistrza Wielunia oraz Komisje Zdrowia i Polityki Społecznej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że po to, aby można było procedować
projekt uchwały zaproponowany przez radna Dziubę-Marzec powinien być wprowadzony do
porządku obrad tejże komisji, dlatego na ten moment Komisja Oświaty, Kultury i Sportu musi
obradować nad projektem uchwały przedstawionym przez Burmistrza Wielunia, który został
przez przewodniczącego Grajnerta wprowadzony jako punkt obrad. Podsumował, iż nie można z
posiedzenia uchwały wypracować dwóch opinii w sposób, jaki przedstawił to radny Akulicz.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o 10 minut przerwy, celem skontaktowania się
w powyższej sprawi z radca prawnym.
Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy poprawka, którą radni przegłosowali do projektu
uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w
Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie jest autorstwem
Burmistrza Wielunia czy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, iż jest to poprawka do projektu uchwały
przygotowanego przez Burmistrza Wielunia.
Radny Grzegorz Żabicki zaproponował, że w związku z tym, iż radni przegłosowali poprawkę
do omawianego projektu uchwały oraz zakończyła dyskusje, proponuję aby przejść do
zaopiniowania projektu uchwały.
Przewodniczący Tomasz Grajnert ogłosił przerwę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił się do przewodniczącego Grajnerta, mówiąc, iż
wniosek o przerwę również powinien zostać przegłosowany przez komisję, ponieważ nie jest to
indywidualna decyzja przewodniczącego komisji.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż celem przerwy jest skontaktowanie się
przewodniczącego Rady Miejskiej z radcą prawnym.
Radny Robert Duda powiedział, że wniosek o przerwę powinien być przegłosowany przez
członków komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za przerwą w obradach
komisji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Komisja (przy 2 głosach ,,za”, 6 głosach ,,przeciw”) nie przyjęła wniosku w ww. sprawie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że rozmawiał z radca prawnym. Oznajmił,
że jeżeli komisja chce uwzględnić projekt uchwały Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej należy
odpowiednio wnieść poprawki do projektu Burmistrza Wielunia. Zgłosił następnie poprawki do
projektu uchwały:
1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie ,,Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim w Wieluniu w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 10%
minimalnego wynagrodzenia za pracę (w zaokrągleniu do pełnych złotych) ustalonego
zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”
2) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ,,Udziela się zwolnienia z opłaty za pobyt na drugie i
kolejne dzieci, tych samych rodziców/opiekunów prawnych uczęszczających
równocześnie do żłobka. Zwolnienia z opłaty wynoszą odpowiednio:
1)
Na drugie dziecko – 50% opłaty za pobyt;
2)
Na kolejne dzieci – całkowite zwolnienie z opłat za pobyt.”
3) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ,,Opłata za pobyt dziecka ponad 10 godzin wynosi 20%
kwoty wynikającej z pkt 1”.
4) § 3 otrzymuje brzmienie ,,Opłaty o których mowa w par. 1 i 2 wnoszone są z góry do 10
dnia każdego miesiąca przy czym przy ustalaniu opłaty za wyżywienie bierze się pod
uwagę liczbę planowanych dni roboczych w danym miesiącu oraz nieobecności w
poprzednim miesiącu.”
Radny Jarosław Rozmarynowski poprosił o przygotowanie przez radnego Akulicza
zgłoszonych przez niego poprawek w formie pisemnej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że podobne zmiany zostały wysłane
radnemu na skrzynkę mailową.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy Komisja Oświaty, Kultury i Sportu będzie
wprowadzała poprawki na bazie projektu wypracowanego przez Komisje Zdrowia i Polityki
Społecznej?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że po rozmowie z radca prawnym nie ma
możliwości procedowania na tejże komisji nad projektem uchwały Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej stąd poprawki zgłoszone przez przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Grzegorz Żabicki zaapelował, aby komisja otrzymała zgłoszone poprawki w formie
pisemnej, ponieważ jakość przekazu jest bardzo słaba. Oznajmił, iż ma nadzieję, że jazda
poprawka zostanie przegłosowana osobno.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że głosowanie odbędzie się w całości.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, iż wszystkim radnym został przesłany
dokument, na podstawie którego zgłasza dzisiejsze poprawki o godz. 12:04 przez osobę
zajmującą się obsługą Rady Miejskiej.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że dostarczenie zgłoszonych poprawek na piśmie
umożliwiłoby rzeczywiste zapoznanie się z takowymi poprawkami. Oznajmił, iż z powodu tego,
że istnieją przeszkody wobec przekazania poprawek w formie pisemnej, prosi o ich ponowne,
dokładne przeczytanie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił, aby przewodniczący Akulicz po kolei odczytywał
zgłaszane poprawki do konkretnego paragrafu.
Radny Grzegorz Żabicki ponownie poprosił o głosowanie poszczególnych poprawek.
Zaapelował, aby nie głosować pakietu wszystkich poprawek jednym głosowaniem.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza sprzeciw wobec formy głosowania
zaproponowanej przez radnego Żabickiego i Rozmarynowskiego?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że radna Dziuba-Marzec, która jest
autorem zgłaszanych przeze mnie poprawek, chciała zabrać głos w dyskusji.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaproponował, aby informatyk wyświetlił zgłoszone poprawki na
pokazie slajdów. Oznajmiła, że w okresie 2018 r.- 2020 r. wojewody łódzki nie wydał
rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie omawianej uchwały.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił radnego Akulicza o odczytanie poprawek.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił poprawkę nr 1 do projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie polegającej na tym, aby § 1 pkt 1 otrzymał
brzmienie ,,Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu w
wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w
zaokrągleniu do pełnych złotych) ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę”.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wprowadzeniem poprawki
nr 1, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Komisja (przy 7 głosach ,,za”, 2 głosach wstrzymujących się”) przyjęła ww. poprawkę.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił poprawkę nr 2 do projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie polegającej na tym, aby § 1 pkt 2 otrzymał
brzmienie ,,Udziela się zwolnienia z opłaty za pobyt na drugie i kolejne dzieci, tych samych
rodziców/opiekunów prawnych uczęszczających równocześnie do żłobka. Zwolnienia z opłaty
wynoszą odpowiednio:
1)
Na drugie dziecko – 50% opłaty za pobyt;
2)
Na kolejne dzieci – całkowite zwolnienie z opłat za pobyt.”
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wprowadzeniem poprawki
nr 2, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”) przyjęła ww. poprawkę.
Radny Jarosław Rozmarynowski zauważył, że są to literowe zmiany ale wciąż utrzymują
propozycje zaproponowane przez Burmistrza Wielunia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że tak ale każda zgłoszona poprawka musi
być poddana pod głosowanie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił poprawkę nr 3 do projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie polegającej na tym, aby § 1 pkt 3 otrzymał
brzmienie: ,,Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin w
wysokości 10% kwoty wynikającej z pkt nr 1”.
Radny Grzegorz Żabicki oznajmił, iż z dyskusji komisji wynika, że wypracowała ona stawkę
20%.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprawił stawkę z 10% na 20%.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o ponowne odczytanie powyższej poprawki.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił poprawkę nr 3 do projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie polegającej na tym, aby § 1 pkt 3 otrzymał
brzmienie: ,,Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin w
wysokości 20% kwoty wynikającej z pkt 1”.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wprowadzeniem poprawki
nr 3, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”) przyjęła ww. poprawkę.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że zgłaszał się jeszcze przed głosowaniem poprawki nr 3.
Oznajmił, iż w ww. poprawce powinna być informacja, iż stawka ta dotyczy opłaty za każdą
rozpoczęta godzinę pobytu dziecka w żłobku.
Radny Robert Duda oznajmił, że jeżeli nikt z członków komisji nie protestuje to można wrócić
do takowego głosowania.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że ma nadzieję, iż w poprawce, którą
zgłosił zwarł intencję członków komisji.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaproponowała, aby doprecyzować ww. poprawkę.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił poprawkę do poprawki nr 3 do projektu
uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu
oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie polegającej na tym, aby § 1 pkt 3
otrzymał brzmienie: ,,Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzin w wysokości
20% kwoty wynikającej z pkt 1, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka ponad 10 godzin”.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wprowadzeniem poprawki
do poprawki nr 3, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9
radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”) przyjęła ww. poprawkę.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił poprawkę nr 4 do projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie polegającej na tym, aby § 3 otrzymał brzmienie
,,Opłaty o których mowa w par. 1 i 2 wnoszone są z góry do 10 dnia każdego miesiąca przy
czym przy ustalaniu opłaty za wyżywienie bierze się pod uwagę liczbę planowanych dni
roboczych w danym miesiącu i oblicza nieobecności w poprzednim miesiącu.”
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wprowadzeniem poprawki
do poprawki nr 4, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9
radnych. Komisja jednogłośnie (przy 2 głosach ,,za”, 7 głosach ,,przeciw”) nie przyjęła ww.
poprawki.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił poprawkę nr 5 do projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie polegającej na tym, aby § 5 otrzymał brzmienie
,,Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia”.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wprowadzeniem poprawki
do poprawki nr 5, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9
radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach ,,za”, 3 głosach ,,przeciw”) przyjęła ww.
poprawkę.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił poprawkę nr 6 do projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie polegającej na tym, aby § 5 stał się § 6 o
następującej treści: ,,Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.”
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wprowadzeniem poprawki
do poprawki nr 6, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9
radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”) przyjęła ww. poprawkę.
Ww. poprawki zawarte we wniosku nr 17/18/20 stanowią zał. nr 5.
Zapytał następnie, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie glosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz
ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie wraz z przyjętymi poprawkami, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja
jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz z
poprawkami.
Opinia nr 71/18/20 stanowi zał. nr 6.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej,
administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli oraz placówek opieki nad dziećmi do lat
3, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń zał. nr 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
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Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla
szkół i przedszkoli oraz placówek opieki nad dziećmi do lat 3, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wieluń, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała
ww. projekt uchwały.
Opinia nr 72/18/20 stanowi zał. nr 8.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/109/11 w sprawie nadania statutu
Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu zał. nr 9.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o treść statutu par. 5 ust. 2 pkt 11. Zadał pytanie,
czy przedział wiekowy nie powinien być niższy?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że jeśli nie nastąpią żadne zmiany w ustawie to ww. wiek będzie właściwy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy w poszczególnych podpunktach zawarte w
statucie zamiennie stosuje się słownictwo tj. współpraca z dyrektorami/kierownikami szkół?
Zadał pytanie czy nie powinno być to ujednolicone tj. albo dyrektor albo kierownik.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo Wychowawczych
odpowiedział, że wspomniane określenia są tożsame.

Andrzej

Dąbrowski

Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy jest to zgodne z prawem?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił, że
,,skoro jest tak zapisane to oznacza, iż może być tak zapisane”. Podkreślił, iż statut był
sprawdzany przez organ nadzoru tj. wojewodę łódzkiego. Zapytał, dlaczego radny zadał pytanie
w takowej sprawie?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że przeglądał statut i nasunęło mu się pytanie
w tej kwestii. Zapytał, z czego wynika, iż zamiennie stosowane są określenia dyrektora i
kierownika szkoły?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, iż
najprawdopodobniej dlatego, aby nie używać tego samego określenia.
Radny Robert Duda w wykazie tabelarycznym jednostek obsługiwanych przez ZOPOW
widnieje ,,Miejski Żłobek w Wieluniu ul Sadowa”. Zapytał, czy nie powinno być ul.
Porzeczkowa?
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że takowa nazwa wskazana jest w statucie tej jednostki również w omawianej
uchwale jest tożsama nazwa.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy zmiana ulicy będzie wymagała kolejnej
uchwały?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby dokonać zmiany w statucie
ZOPOWU autopoprawką.
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Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że nazwa ulicy musi się
uprawomocnić i potem można nadać numer budynku żłobka.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, iż uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy
nie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia lecz musi zostać ona opublikowana w Dzienniku
Urzędowym.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr X/109/11 w sprawie nadania statutu Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała
ww. projekt uchwały.
Opinia nr 73/18/20 stanowi zał. nr 10.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza
Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń zał. nr 11.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że projekt uchwały związany jest z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19. Oznajmiła,
że w obecnej sytuacji część dzieci nie może brać udziału w ostatnim etapie, czyli nie jest w
stanie zdobyć tytułu laureata a zamiast tego otrzymują tytuł finalisty. Podkreśliła, iż w związku z
tym, aby żadne dziecko nie zostało pokrzywdzone złożyła niniejszy projekt uchwały.
Radny Robert Duda zgodził się z radną, że wedle par. 11e ust. 1 ww. rozporządzenia wszyscy
uczniowie, którzy zakwalifikowali się do zawodów trzeciego stopnia otrzymują tytuł finalisty.
Zauważył następnie, iż treść par. 11g ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że nowych przepisów
nie stosuje się do olimpiad i turniejów, w których zawody trzeciego stopnia tj. wojewódzkie,
odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r. Uzupełnił, że w jego ocenie obowiązująca uchwała
Rady Miejskiej w tej sprawie spełnia przepisy umieszczone w nowym rozporządzeniu.
Podsumował, że jego zdaniem podjęcie nowej uchwały w omawianej sprawie jest niezasadne.
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że radny Duda odniósł się do konkursów
wojewódzkich i zapomniał, iż odbywają się również konkursy ogólnopolskie. Dodała, że nie
rozumie dyskryminacji dzieci, które nie mogły wziąć udziału w trzecim etapie. Podkreśliła, że
projekt uchwały składa z czystym sumieniem, ponieważ omawiana kwestia nie dotyczy jej
dzieci.
Radny Robert Duda poprosił o zabranie głosu dyrektora Zakładu Placówek Oświatowo
Wychowawczych w omawianej sprawie.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że
uchwała podjęta przez Radę Miejską w omawianej sprawie nikogo nie dyskryminuje.
Powiedział, że uchwała Rady uwzględnia sytuacje, która powstała po rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej, ponieważ jest ona zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami
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prawa. Oznajmił, że przedstawiony projekt przez radną Dziubę-Marzec różni się od aktualnie
obowiązującej tym, iż został obniżony próg wymagań, które muszą spełnić kandydaci, celem
otrzymania stypendium. Powiedział, że obniżenie oceny z zachowania oraz uzyskania
przynajmniej dobrych wyników w nauce budzi wątpliwości natury etycznej oraz traci przesłanie
motywacyjne.
Radny Robert Duda powiedział, że zgadza się z przedstawiona opinią dyrektora Zakładu
Placówek Oświatowo Wychowawczych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza
Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 2 głosach ,,za”, 5 głosach ,,przeciw”, 1
głosie ,,wstrzymującym się”) negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 74/18/20 stanowi zał. nr 12.
Radny Robert Duda powiedział, że w związku z wydaniem negatywnej opinii Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu w powyższej sprawie, wnioskuje o zdjęcie tego punktu z porządku
obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zwrócił się do radnego Dudy, mówiąc, iż odpowiednim
momentem na zdjęcie danego punktu z porządku obrad będzie jutrzejsza sesja. Złożył wniosek
przeciwny, aby nie głosować nad wnioskiem radnego Dudy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zgodził się z radnym Akuliczem,
Radny Robert Duda konsekwencją negatywnej opinii komisji w sprawie projektu uchwały jest
wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o jego zdjęcie z porządku obrad sesji Rady
Miejskiej. Wyjaśnił, iż każdy ma prawo złożyć takowy wniosek, więc prosi o jego
przegłosowanie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za zdjęciem z porządku obrad
XXVI sesji Rady Miejskiej w Wieluniu punktu pn. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń, kto jest
przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 5
głosach ,,za”, 3 głosach ,,przeciw”, 1 glosie ,,wstrzymującym się”) przyjęła wniosek w ww.
sprawie.
Wniosek nr 18/18/20 stanowi zał. nr 13.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, iż ma nadzieję, że takowy wniosek ostanie
pisemnie przygotowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, aby miał podstawy prawne do
zdjęcia punktu z porządku obrad na sesji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o przygotowanie wniosku osobę zajmująca się
obsługą Rady Miejskiej.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, w którym miejscu jest napisane, iż Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu jest właściwa do zaopiniowania projektu uchwały w powyżej sprawie?
Podkreśliła, że jej zdaniem każda komisja Rady Miejskiej ma prawo do wydania opinii.
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Powiedziała, iż jej zdaniem należy wspierać uczniów, którzy są np. geniuszami matematycznymi
ale nie mają zdolności do innych przedmiotów.
Radny Robert Duda powiedział, że tak jak komisja rewizyjna jest właściwa do formułowania
wniosku o absolutorium tak komisja oświaty, kultury i sportu jest odpowiednia do debatowania
nad sprawami związanymi z kwestiami edukacyjnymi.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (WIRUSA sars-CoV-2) zał. nr
14.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedziała, że panująca sytuacja w kraju dotknęła
najbardziej przedsiębiorców. Oznajmiła, iż odbył rozmowy telefoniczne z przedsiębiorcami
wieluńskimi, wedle których stworzono najbardziej dogodną formę pomocy ze strony Gminy
Wieluń na rzecz przedsiębiorców w formie zwolnienia ich z podatku od nieruchomości drugiego
kwartału 2020 r. Podkreślił, że obecne kompetencje organu wykonawczego umożliwiają
umorzenie takowego podatku bez zgody orangu stanowiącego natomiast odpowiednią formą w
tej sprawie będzie forma uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu. Oznajmił, że to dzięki
wieluńskim firmom budżet gminy z roku na rok jest coraz wyższy. Podkreślił, że nie wyobraża
sobie, aby Gmina Wieluń w zaistniałej sytuacji ,,obróciła się plecami” i przesunęła płatność
podatku od nieruchomości z czerwca na wrzesień.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że klub radnych ,,Łączy Nas Wieluń” w całości
poprze treść projektu uchwały zaproponowana przez Burmistrza Wielunia. Zwrócił uwagę, że
władze Gminy Wielun uchwalając tą uchwałę podejmują inwestycję na dwa lub trzy lata.
Zaapelował, aby nie traktować uchwały, jako ogromny wydatek Gminy Wieluń.
Radny Robert Duda oznajmił, iż jedyna i zasadna pomocą Gminy Wieluń w trakcie trwania
stanu epidemiologicznego jest zwolnienie wieluńskich przedsiębiorców z podatku a nie jego
przedłużenie terminu płatności. Podkreślił, że takowa pomoc powinna być dostępna zarówno dla
dużych jak i małych firm.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zadał pytanie, czy skoro Burmistrz Wielunia posiada
uprawnienia we własnym zakresie do zwolnienia przedsiębiorców z podatku to potrzebna jest
uchwała Rady Miejskiej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że organ wykonawczy nie może zwolnić z
podatku lecz go umorzyć. Podkreślił, że umorzenie odbywa się bez jasnych kryteriów, co budzi
wiele wątpliwości, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie forma uchwały.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że zagłosuje przeciw proponowanej
uchwale. Poprosił Burmistrza Wielunia, aby nie ogłaszał informacji w mediach, który z radnych
głosował przeciw. Podkreślił, iż zagłosowanie za omawianą uchwałą ,,przeciw” nie oznacza, że
jest on za tym, aby Gmina Wieluń nie udzielała ulgom wieluńskim przedsiębiorcom.
Podsumował, że jest za udzieleniem ulg przedsiębiorcom ale w odmiennej formie.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział przewodniczącemu, że nie musi on
informować mieszkańców, w jaki sposób głosował poszczególny radny, ponieważ takowe
informacje są jawne. Podkreślił, że w ogóle nie zakłada takiej opcji, że któryś z radnych
zagłosuje przeciw uchwale, która ma pomóc wieluńskim przedsiębiorcom. Uzupełnił, że gdyby
był ,,egoistą medialnym” to nie składałby takowej uchwały, ponieważ posiada uprawnienia do
umorzenia podatku od nieruchomości bez zgody organu stanowiącego. Podkreślił, iż jego
zdaniem, organy gminy, w trudnych sytuacjach powinny odrzucić wszystkie sporty i stanąć
murem za pomocą dla przedsiębiorców.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy uchwała, którą przedstawił Burmistrz
Wielunia nie jest przypadkiem potrzebna do udzielenia pomocy firmom, którym burmistrz sam,
wedle swoich kompetencji, nie może takowej pomocy udzielić?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jeżeli firmy mają limity pomoce de minimis
i jeżeli firma takową pomoc publiczna już wykorzystała to uchwała przez niego zaproponowana
umożliwia pomoc ww. przedsiębiorcom, którzy są w trudnej sytuacji z powodu epidemii.
Podkreślił, iż przygotował omawiana uchwałę, aby uniknąć domniemania faworyzowania
poszczególnych firm. Oznajmił, że uchwała jest przejrzysta, zrozumiała oraz określa konkretne
wymagania, jakie musza spełnić firmy, celem ubiegania się o pomoc finansową.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19 (Wirusa sars-CoV-2), kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 6 głosach ,,za”, 1 głosie ,,przeciw”, 1 głosie
,,wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 75/18/20 stanowi zał. nr 15.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
przedsiębiorców objętych zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) zał. nr 16.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że zwolnienie z podatku a prolongata
takowego podatku to są dwie różne rzeczy. Oznajmił, iż nie można wykluczyć, iż dany
przedsiębiorca za trzy miesiące będzie miał na tyle dobrą sytuacje, aby takowy podatek od
nieruchomości uregulować.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, iż komisja w całości pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały przedstawiony przez Burmistrza Wielunia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że projekt uchwały przygotowany przez
przewodniczącego Akulicza nie jest dobrym projektem. Podkreślił, że przeprowadził w tej
sprawie dużo rozmów z przedsiębiorcami, którzy nie przychylali się do takowego rozwiązania
omawianego problemu.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert wspomniał, iż Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
Lokalnych preferował wersję projektu uchwały przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że Burmistrz Wielunia nie mówi prawdy,
ponieważ uchwała którą przygotował nie wyklucza skorzystania z możliwości zawartych w
ustawie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
przedsiębiorców objętych zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2), kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 1 głosie ,,za”, 5 głosach
,,przeciw”, 3 głosach ,,wstrzymujących się”) negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 76/18/20 stanowi zał. nr 17.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia płatności podatku od nieruchomości
grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
zał. nr 18.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odczytał treść omawianej uchwały.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przedłużenia płatności podatku od nieruchomości
grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARSCoV-2), kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Komisja (przy 1 głosie ,,za”, 5 głosach ,,przeciw”, 3 głosach ,,wstrzymujących się”) negatywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 77/18/20 stanowi zał. nr 19.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej udzielania ul
w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne wynajmujące lub wydzierżawiające
przedsiębiorcom lokale użytkowe, w okresie epidemii SARS-CoV-2 zał. nr 20.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz przybliżył treść omawianej uchwały.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż popiera w całości projekt przewodniczącego
Rady Miejskiej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącej udzielania
ulg w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne wynajmujące lub
wydzierżawiające przedsiębiorcom lokale użytkowe, w okresie epidemii SARS-CoV-2, kto jest
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przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9
głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 78/18/20 stanowi zał. nr 21.
Punkt 11
Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji Dni Wielunia w 2020 roku zał. nr 22.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz ponowił apel o rezygnacji organizacji Dni Wielunia w
2020 r.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że na odwołanie Dni Wielunia będzie
jeszcze czas.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, iż podtrzymuje swoje zdanie w sprawie
odwołania w tym roku Dni Wielunia.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 12
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poinformował, iż do Komisji, Oświaty, Kultury i Sportu
trafiło pismo przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 2 marca br. znak
OR.0004.40.2020 w sprawie planu pracy komisji, które stanowi zał. nr 22.
Zapytał następnie, na jakim etapie jest wniosek o zakup tabletów?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że dostawca tabletów został wyłoniony a
umowa jest obecnie w analizie radcy prawnego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, dlaczego Gmina Wieluń tak późno podjęła decyzje
o pozyskiwaniu środków na zakup tabletów?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
zapytał radnego Grajnerta, na jakiej podstawie twierdzi, że przetarg nie został ogłoszony?
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż chodzi mu o to, że nauczanie zdalne trwa już
jakiś czas a nadal uczniowie nie posiadają tabletów.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że wniosek Gminy Wieluń został przyjęty w drugim dniu przyjmowania wniosków.
Podkreślił, że przepisy prawa, których Gmina Wieluń jest zobowiązana przestrzegać nakładają
obowiązek przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publicznym.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że jego pytanie było podyktowane tym, iż inne
samorządy uzyskały już sprzęty elektroniczne przeznaczone do nauki zdalnej dla uczniów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił o wskazanie takich samorządów.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że jest to np. Starostwo Powiatowe w
Wieluniu.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, jaką kwotę Starostwo Powiatowe uzyskało na
zakup sprzętu elektronicznego?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że nie posiada takich informacji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż Gmina Wieluń stwierdziła, że z racji tego, iż
są to środki unijne, wybrała bezpieczniejszą drogę na uzyskanie omawianego sprzętu.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, na jakiej podstawie zdecydowano się na zakup tabletów
a nie laptopów?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że ze względu na ilość zgłoszonych uczniów nieposiadających sprzętu do edukacji
zdalnej zdecydowano się na zakup sprzętu w formie tabletów, które w pełni zaspokoją potrzeby
wszystkich uczniów. Podkreślił, że gdyby Gmina Wieluń zdecydowałaby się na zakup laptopów
to ich ilość wyniosłaby 60 natomiast ilość tabletów wynosi 120.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, iż za chwile ani laptopy ani tablety nie będą już
uczniom potrzebne, ponieważ zaraz rok szkolny dobiega końca. Oznajmiła, iż rozmawiała z
nauczycielami informatyki, którzy przekazali jej wiadomości, że tablety nie są im potrzebne.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby szkoły, którym tablety nie są potrzebne
przekazała je na rzecz innej placówki, która z chęcią przyjmie tablety dla uczniów.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, kiedy można spodziewać się odpowiedzi na pismo,
które złożył?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że po zakończeniu komisji pismo zostanie
podpisane i w dniu dzisiejszym trafi do komisji. Zapytał, czy omawiane pismo oraz odpowiedź
na nie również będzie udostępnione mediom?
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że wystosował pismo do Burmistrza
Wielunia i nie udostępniał jego treści żadnym mediom.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 13
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 18 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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