PROTOKÓŁ nr 20/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 17 lipca 2020 r. w trybie hybrydowym
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 Ignasiak – Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy Wieluń;
Elżbieta Cegiełka – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu;
Janusz Jasiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Masłowicach;
6. Zbigniew Gajda – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Powstańców Śląskich w Wieluniu;
7. Ewa Adamska – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu;
8. Anna Płuciennik – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu;
9. Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wieluniu;
10. Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu.
1.
2.
3.
4.
5.

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 18/20 i 19/20 z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Zapoznanie się pismem Burmistrza Wielunia dotyczącego zarządzeń dyrektorów szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń. (znak ZOW-O.052.4.2020)
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wieluniu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr XXIII/383/20 w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej Miejski Żłobek w Wieluniu i nadania jej statutu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/134/11 w sprawie utworzenia
i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.
„Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na
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terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023” oraz „Programu polityki zdrowotnej z zakresu
szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i
więcej na lata 2020-2023”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Wieluń na rok szkolny 2020/2021.
9. Informacja o organizacji roku szkolnego 2020/2021 w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wieluń.
10. Informacja o programie obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
11. Analiza projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
Zasięgnięcie opinii na temat zmianowości nauczania, liczebności klas, obwodów szkolnych,
zatrudnienia nauczycieli oraz zapoznanie się z informacją Burmistrza dotycząca pracy
zdalnej i jej efektów w placówkach oświatowo-wychowawczych z terenu Gminy Wieluń.
12. Zaopiniowanie pisma Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji dotyczącej
zadaszenia lodowiska sztucznego. (znak OR.0010.16.17.2020)
13. Zapoznanie się z realizacją nowych projektów terenów rekreacyjnych.
14. Informacja dotycząca korzystania z zajęć na pływalni, profilaktycznej opieki zdrowotnej
prowadzonej w szkołach, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w roku szkolnym
2019/2020.
15. Przyjęcie informacji dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń.
16. Zapoznanie się z ofertą zorganizowanego wypoczynku w okresie wakacji przez placówki
oświatowe, kulturalne i sportowe.
17. Komunikaty, informacje i oświadczenia
18. 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 oraz stwierdził
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 9.
Zaproponował, aby punkt 11 pn. ,,Zapoznanie się pismem Burmistrza Wielunia dotyczącego
zarządzeń dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń. (znak ZOWO.052.4.2020)” stał się punktem 3. Zapytał czy ktoś zgłasza do proponowanego porządku
obrad? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach nr 18/20 i 19/20 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do protokołów? Nikt
się nie zgłosił.
Komisja przyjęła informację o sporządzonych protokołach z poprzednich posiedzeń komisji tj.
nr 18/20 i 19/20.
Uwag nie zgłoszono.
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Punkt 3
Zapoznanie się pismem Burmistrza Wielunia dotyczącego zarządzeń dyrektorów szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń. (znak ZOW-O.052.4.2020) zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił się do dyrektorów szkół, aby wskazali zasady wedle
których przyznawano wynagrodzenia nauczycielom za godziny nadliczbowe w okresie
nauczania zdalnego?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
poprosił o podanie przepisu na podstawie, którego Minister Edukacji Narodowej przydzielał …
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż kwestia, którą poruszył Dyrektor Dąbrowski
jest określona w treści par. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
podkreślił, iż w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. nie ma
mowy o realizacji planu zajęć sprzed ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert ponowił pytanie do dyrektorów szkół i przedszkoli w
sprawie zasad przyznawania godzin nadliczbowych nauczycielom w okresie epidemii.
Powiedział, że ilość godzin przed pandemią była większa niż w trakcie prowadzenia nauczania
zdalnego. Wspomniał, że przed epidemią liczba godzin nadliczbowych była spora, natomiast w
pierwszym okresie nauczania zdalnego liczba godzin nadliczbowych zmniejszyła się.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński przedstawił i omówił zapisy
zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowcach z dnia 25
marca 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Podkreślił, iż największym wyzwaniem było
przeprowadzenie zajęć ze ścisłych przedmiotów.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż w zarządzeniach dyrektorów szkół i
przedszkoli nie ma określonej kwestii dotyczącej definicji godzin ponadwymiarowych oraz co
jest zaliczane do takowych godzin.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu Zbigniew Gajda zabrał głos w sprawie
godzin nadliczbowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż na poprzedniej Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu Pan Dyrektor Andrzej Dąbrowski przekazał informację, że jeżeli nauczanie zdalne trwało
30 minut, gdzie jednostka lekcyjna trwa 45 minut to czas 15 minut jest zaliczany jako godziny
ponadwymiarowe.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
podkreślił, że nie jest to informacja, której jest autorem, ponieważ wypowiadając się w tej
sprawie na poprzedniej komisji powoływał się na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Zaznaczył, że Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. nie
zmienił czasu trwania godziny lekcyjnej, lecz w powyższym akcie prawnym zawarł nakaz
odpowiedniego określenia zasad zaliczania czasu pracy nauczyciela do jego wymiaru godzin.
Oznajmił, że praca nauczyciela przez 30 minut nie jest realizacją pełnej godziny obowiązującego
czasu pracy.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zauważył, że ograniczenie czasowe nie wynika z winy
nauczyciela, ponieważ nie miał on możliwości przepracowania 45 minut nawet w sposób
ponadwymiarowy. Zaznaczył, że czas pracy nauczyciela został skrócony do 30 minut poprzez
zarządzenia wydane przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Poruszył następnie kwestię 40godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczyciela. Zapytał, czy zajęcia, które w
zarządzeniach zdefiniowane zostały m.in. jako ,,pewnego rodzaju przedmioty mają być
realizowane tylko i wyłącznie w sposób zdalny ale niekoniecznie lekcje prowadzone online” były
zaliczane jako godziny jednostki lekcyjnej?
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński zabrał głos w powyższej
sprawie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy godzin, które były przeprowadzane w sposób
inny niż lekcja online były zaliczane do godzin jednostki lekcyjnej?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, iż nie tylko czas poświęcony na bezpośredni kontakt z
uczniami online jest zaliczany do pracy nauczyciela. Podkreślił, iż stąd konieczność opracowania
przez dyrektorów placówek oświatowych zasad i wskazania metod dokumentowania
poszczególnych rodzajów kształcenia zdalnego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że wydaje mu się, iż na poprzednim
posiedzeniu komisji Pan Dyrektor Andrzej Dąbrowski sugerował, iż praca zdalna to tylko lekcje
online. Czy nauczyciel, który przez wybuchem epidemii zrealizował 22 godziny tygodniowo w
sposób lekcji online czy w inny sposób zdalny wynagrodzenie zostało zaliczone do godzin
ponadwymiarowych? Podkreślił, że w okresie pandemii liczba tygodniowego wymiaru pracy
została zmniejszona do 18 godzin.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
oznajmił, że tworzenie sytuacji hipotetycznych rozmija się z rzeczywistością. Podkreślił, aby
skupić się na kwestii związanej z dokładnością dokumentowania przez nauczycieli
przepracowanych przez nich godzin. Posumował, iż Zakład Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu reprezentuje w swoim zakresie organ prowadzący tj. Burmistrza
Wielunia, który dokonał wypłat godzin ponadwymiarowych zgodnie z przedstawionymi
zestawieniami rozliczeniowymi. Oznajmił, że żadna z godzin zawarta w przekazanych
zestawieniach nie została skreślona.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie widzi sensu kontynuowania toczącej się
rozmowy, ponieważ na ten sam temat członkowie komisji debatowali na poprzednim
posiedzeniu. Oznajmił, że jeśli radni Rady Miejskiej w Wieluniu uważają, iż ze strony organu
prowadzącego doszło do działań niewypłacenia nauczycielom słusznie przepracowanych przez
nich godzin to proponuje przeprowadzenie kontroli przez komisję do tego upoważnioną tj.
komisję rewizyjną. Podkreślił, że zagłębianie się w szczegóły dotyczące sposobu
przeprowadzania godzin lekcyjnych przez nauczycieli może być dla nich bardzo szkodliwe,
ponieważ w niezwykle ciężkiej sytuacji znajduje się nauczyciel, kształcący dzieci w klasach od 1
do 3. Oznajmił, że przekazanie wiedzy online dzieciom w tym wieku jest bardzo trudne a nawet
często niemożliwe. Podsumował, iż w omawianej kwestii najgłówniejszą rolę odkrywali
opiekunowie takich dzieci.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, że omawiany temat dotyczy również nauczycieli
prowadzących lekcje również dla uczniów klasy 6, 7 i 8 szkół podstawowych. Zadał pytanie
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skierowane do dyrektorów przedszkoli i szkół oraz organu prowadzącego – czy były
organizowane jakiekolwiek szkolenia w sprawie sposobu prowadzenia lekcji online przez
nauczycieli?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że zakres organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny został
określony w obowiązujących aktualnie przepisach prawa tj. ustawa prawo oświatowe.
Zaznaczył, iż ingerencja w nadzór pedagogiczny dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy
organu prowadzącego byłaby wyraźnym wykroczeniem poza kompetencje, które określone są w
obowiązującym prawie. Zaapelował, aby radny Grajnert kierował swoje pytania do odpowiednio
merytorycznych i kompetentnych organów.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaznaczył, że w swoich pytania kieruje się zapisem
dotyczącym współpracy Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych z dyrektorami, który
mógł zasugerować rozwiązanie w zaistniałej, trudnej dla nauczycieli sytuacji. Zapytał ponownie
o szkolenia nauczycieli, w kwestii prowadzenia zajęć online.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że takowe szkolenia nie były prowadzone.
Podkreślił, iż informacja o zamknięciu szkół była nagłą.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że chodzi mu o to czy podczas trwania
pandemii były prowadzone jakiekolwiek szkolenia dla nauczycieli w jaki sposób prowadzić
lekcje online?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż zorganizowano konferencję z dyrektorami
szkół i przedszkoli, celem wymiany swoich doświadczeń.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy bezpośrednio dla nauczycielom zorganizowane
jakieś szkolenie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie czuje się zobowiązany do organizowania
nauczycielom szkoleń dotyczących sposobu przeprowadzania lekcji online, ponieważ nie został
powołany do tego typu zadań. Oznajmił, iż za sferę merytoryczną, edukacyjną i dydaktyczną
zajęć szkolnych odpowiada Kuratorium Oświaty. Zaznaczył, iż kierownikiem szkoły jest jej
dyrektor, który posiada środki na szkolenia dla swoich pracowników. Zaapelował, aby nie
przerzucać wszystkich zadań na Gminę Wieluń.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Wielunia, mówiąc że
kierował to pytanie do dyrektorów szkół i przedszkoli.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
oznajmił, że jeżeli organ prowadzący dostrzegł potrzebę szkolenia dla nauczycieli, to takowe
były zorganizowane. Podkreślił, że organ prowadzący zorganizował wszystkie szkolenia, które
wynikały z jego zakresu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wyjaśnił, iż nie chodziło mu o wkraczanie w kompetencje
czy uprawnienia innych organów lecz miał na myśli współpracuję z dyrektorami szkół i
przedszkoli.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach Janusz Jasiński oznajmił, że szkolenia są
organizowane z zależności od potrzeb indywidualnych w danej szkole.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, iż przyczyną podjęcia przez niego na komisji
tematu wynagrodzeń nauczycieli w okresie pandemii są poszczególne zgłoszenia nauczycieli w
tej sprawie. Oznajmił, że nauczyciele zgłaszali, iż mimo udokumentowanego przeprowadzonego
czasu pracy godzin nadliczbowych nie otrzymali wynagrodzenia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że skoro nauczyciele faktycznie zgłaszali
nieprawidłowości, o których wspomniał radny Grajnert to Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w
Wieluniu powinna w omawianej kwestii przeprowadzić kontrolę. Zaproponował zakończenie
dyskusji w tej sprawie oraz zlecenie powołania zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej, celem
wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości w kwestii dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli w
okresie zdalnego nauczania.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
uzupełnił wypowiedź Burmistrza Wielunia, mówiąc iż jest pewny zgodności przekazanych
zestawień stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe
nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy Wieluń. Oznajmił, że podważanie zgodności
wspomnianej dokumentacji rodzi konsekwencje postawienia zarzutu dyrektorowi szkoły.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że zmniejszenie ilość godzin wiąże się z
brakiem realizacji materiału.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że ,,godziny ponadwymiarowe nie należą do warunków pracy nauczyciela
uzgodnionych w umowie o pracę lub w akcie mianowania w związku z tym możliwe jest
zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie realizowanych przez nauczyciela godzin
ponadwymiarowych w trakcie roku szkolnego odpowiednio do potrzeb”.
Radny Robert Duda zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w sprawie wynagrodzeń
nauczycieli w okresie niefunkcjonowania placówek oświatowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wnioskiem formalnym
radnego Dudy polegającego na zamknięciu dyskusji w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w
okresie niefunkcjonowania placówek oświatowych, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od
głosu? W glosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 6 głosach ,,za”, 3 głosach
,,wstrzymujących się”) przyjęła wniosek formalny w ww. sprawie.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wieluniu zał. nr 4.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda zgłosił, iż zgadza się z zapisem przedłożonego projektu uchwały tj. par. 1
ust. 2, które treść brzmi następująco – Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w
uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które stanowi jej integralna część.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy Pani Dyrektor Przedszkola nr 2 w Wieluniu
chciałaby zabrać głos?
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Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wieluniu Ewa Adamska odpowiedziała, iż
wszystkie wyjaśnienia w omawianej sprawie złożyła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Radny Radosław Buda oznajmił, że jest zaskoczony skargą złożoną na Dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 2 w Wieluniu, ponieważ społeczność lokalna wypowiada się na temat Pani Ewy
Adamskiej w samych superlatywach.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2
w Wieluniu, 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
ww. sprawie.
Opinia nr 81/20/20 stanowi zał. nr 5.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr XXIII/383/20 w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Miejski Żłobek w Wieluniu i nadania jej statutu zał. nr 6.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr
XXIII/383/20 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Żłobek w Wieluniu i nadania
jej statutu, 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
ww. sprawie.
Opinia nr 82/20/20 stanowi zał. nr 7.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/134/11 w sprawie utworzenia
i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu zał. nr 8.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XII/134/11 w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w
Wieluniu, 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 ww.
sprawie.
Opinia nr 82/20/20 stanowi zał. nr 9.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.
„Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na
terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023” oraz „Programu polityki zdrowotnej z zakresu
szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na
lata 2020-2023” zał. nr 10.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zapytał, dlaczego w jednej uchwale umieszczone zostały dwa rozbieżne
od siebie programy? Zadał następnie pytanie, czy w programie polityki zdrowotnej z zakresu
szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej
na lata 2020-2023 jest wymaga opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Ratyfikacji?
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Pracownik Wieluńskiego Domu Kultury Zofia Spaleniak odpowiedziała, że oba programy
obejmują ten sam okres realizacji tj. 2020-2023 i nie ma przeciwskazań, aby przyjąć oba
programy w formie jednej uchwały. Oznajmiła następnie, że każdy program na swojej stronie
tytułowej posiada informację wskazującą podstawę ich opracowania. Powiedziała, że program
polityki zdrowotnej pn. ,,Wczesne wykrywanie wad wzorku uczniów pierwszych klas szkół
podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023” posiada opinię Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji natomiast program polityki zdrowotnej z zakresu
szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej
na lato 2020-2023 posiada rekomendację Prezesa Agencji Technologii Medycznych i
Taryfikacji. Uzupełniła swoją wypowiedź, mówiąc iż Gmina Wielun przygotowując omawiany
program wystosowała oświadczenie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
zapewniające zgodność tworzonego programu z rekomendacja nr 1/2019 z dnia 18 września
2019 r.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, na której stronie znajduję się zapis mówiący o tym,
że program został przygotowany zgodnie z rekomendacją?
Pracownik Wieluńskiego Domu Kultury Zofia Spaleniak odpowiedziała, że na stronie 15.
Zwróciła uwagę, iż treść rekomendacji jest ogólnodostępna i można ją odnaleźć na stronie
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Radny Tomasz Akulicz zgłosił wniosek formalny, aby każdy program został przyjęty w formie
odrębnej uchwały.
Pracownik Wieluńskiego Domu Kultury Zofia Spaleniak zaznaczyła, że nie ma
przeciwskazań przyjęcia dwóch programów w formie jednej uchwały.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy radny Akulicz podtrzymuje swój wniosek
formalny?
Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wnioskiem formalnym
radnego Akulicza polegającego na tym, aby program polityki zdrowotnej pn. „Wczesne
wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy
Wieluń na lata 2020-2023” oraz „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko
grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2023”
zostały przyjęte w odrębnych uchwałach, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 5 glosach ,,przeciw”) nie
przyjęła wniosku w ww. sprawie.
Zapytał następnie, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu
polityki zdrowotnej pn. „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas
szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023” oraz „Programu polityki
zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w
wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2023”, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 6 głosach ,,za”, 1 głosie
,,przeciw”, 2 głosach ,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww.
sprawie.
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Opinia nr 84/20/20 stanowi zał. nr 11.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Wieluń na rok szkolny 2020/2021 zał. nr 12.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Wieluń na rok szkolny 2020/2021 , 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 ww. sprawie.
Opinia nr 85/20/20 stanowi zał. nr 13.
Punkt 9
Informacja o organizacji roku szkolnego 2020/2021 w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Wieluń zał. nr 14.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy łączny planowany w budżecie Gminy Wieluń koszt
funkcjonowania oświaty, który kształtuje się na poziomie 38 870 177 zł jest sporządzony na
podstawie aktualnych wyliczeń? Zadał pytanie czy ww. kwota będzie jeszcze zwiększana?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział iż wskazana kwota jest planowaną. Podkreślił, że w związku z planowanymi
podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli oraz trwającymi postępowaniami egzaminacyjnymi
omawiana kwota ulegnie zwiększeniu.
Radny Tomasz Akulicz poprosił o podanie przybliżonej kwoty o którą zostanie zwiększony
koszt funkcjonowania oświaty.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy do planowanej aktualnie kwoty Gmina Wielun
planuje dołożyć jeszcze ok. 3 3000 000zł?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że jeżeli Pan Przewodniczący zsumował kwoty, które stanowią plan to należy
dodatkowo dodać szacowaną podwyżkę.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał ile Gmina Wieluń będzie musiała dołożyć jeżeli
wynagrodzenia dla nauczycieli wzrosną?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że nie jest w stanie podać dokładnej kwoty. Podał przykład, że awans pięciu
nauczycieli odpowiada zatrudnieniu jednego dodatkowe nauczyciela o wyższym stopniu awansu
zawodowego.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy oddział przedszkola w Turowie zostanie utrzymany czy
zlikwidowany?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że powyższe pytanie
odpowiedzi udzieli bezpośrednio Burmistrz Wielunia, ponieważ nie uczestniczyła w osobiście
w spotkaniach na ten temat.
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Radny Tomasz Akulicz poprosił o udzielenie odpowiedzi poprzez Dyrektora Zakładu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że również nie uczestniczył w rozmowach na poruszony temat, dlatego nie chce
składać żadnej deklaracji. Dodał, iż zmiana, o której mowa wynikała z przepisów prawa, które w
interpretacji Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazują, że podmiot przeszklony przy szkole
powinien znajdować się w siedzibie tejże szkoły. Uzupełnił, iż możliwe jest utworzenie innych
form wychowania przedszkolnego ale na pewno nie mogą to być oddziały przedszkolne.
Oznajmił, że nazwa oddział przedszkolny w Turowie jest nazwą zwyczajową, będąca
pozostałością po funkcjonującym tam sprzed laty szkoły podstawowej w Turowie.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy Dyrektor Dąbrowski posiada informacje na temat
utworzenia punktu przedszkolnego w Turowie?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że deklaracje po spotkaniu Burmistrza Wielunia z zainteresowanymi rodzicami
zostały zebrane przez sołtysa Turowa i przekazane organowi wykonawczemu Gminy Wieluń.
Wspomniał, że liczba deklaracji jest mniejsza od tej, która wskazana została jako warunek
utworzenia punktu przedszkolnego. Podkreślił, iż czas funkcjonowania punktów przedszkolnych
jest uzależniony od liczby dzieci uczęszczających do tego punktu, który nie może przekroczyć
25 godzin, ale przy mniejszej liczbie dzieci czas funkcjonowania punktu przedszkolnego może
być mniejszy.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy punkt przedszkolny jest to taki twór, który nie może
działać więcej niż określoną ilość godzin? Oznajmił, że przepisy określają minimalną ilość
godzin funkcjonowania punktu przedszkolnego ale o maksymalnym wymiarze godzin nie było
mowy w ustawie.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że jeżeli radny Akulicz jest zainteresowany wspomniana kwestią to udzielę
informacji na następnej komisji bądź sesji po uprzednim sprawdzeniu zapisów ustawy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o wykaz tabelaryczny dotyczący pozycji Szkoły
Podstawowej w Kurowie. Zapytał, czy oddziały przedszkolne znajdują się w Kurowie?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że tak. Dwa oddziały przedszkolne, o który wspomniał radny Grajnert znajdują się
przy Szkole Podstawowej w Kurowie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy miejscowość Turów jest brany po uwagę?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że nie.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zadał pytanie w sprawie tabeli nr 1 przedstawiająca liczbę
uczniów i oddziałów w szkołach wiejskich. Zapytał, co było powodem, iż nie rozbito klas 8 na
kilka oddziałów?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
oznajmił, że sytuacja wspomniana przez radnego nie narusza żadnego obowiązującego przepisu
prawa.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 10
Informacja o programie obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej zał. nr 15.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział radnemu Akuliczowi na pytanie zadane w poprzednim punkcie, mówiąc że
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach określa tylko minimalne wymiary godzin
w zależności od liczby dzieci.
Radny Tomasz Akulicz podziękował za udzieloną mu odpowiedź. Zadał następnie pytanie w
sprawie informacji o programie obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej – czy
Gmina Wieluń musiała zapłacić za nowy twór Pana Dębskiego?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że nic jej nie
wiadomo, aby Gmina Wielun musiała ponosić jakieś koszty z tego tytułu. Podkreśliła, że
zgodnie z informacja przekazana przez Panią Dyrektor jest to dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że zazwyczaj gdy gmina otrzymuje
dofinansowanie jest to poprzedzone wkładem własnym.
Radny Tomasz Akulicz poprosił o przygotowanie odpowiedzi na wyżej zadane pytanie na
najbliższą sesje Rady Miejskiej w Wieluniu.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 11
Analiza projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
Zasięgnięcie opinii na temat zmianowości nauczania, liczebności klas, obwodów szkolnych,
zatrudnienia nauczycieli oraz zapoznanie się z informacją Burmistrza dotycząca pracy zdalnej
i jej efektów w placówkach oświatowo-wychowawczych z terenu Gminy Wieluń zał. nr 16.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 12
Zaopiniowanie pisma Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji dotyczącej
zadaszenia lodowiska sztucznego (znak OR.0010.16.17.2020) zał. nr 17.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski zabrał głos w
sprawie petycji, mówiąc że zadaszenie lodowiska nie jest możliwe ponieważ lodowisko jest
wystawiane tylko na krótki czas i nie jest ono stałe. Podkreślił, że zaingerowanie lodowiska
pracuje tylko w okresie ferii zimowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby na terenie, na którym znajduje się
lodowisko zamontować stałe zadaszenie, a po zakończeniu sezonu zimowego wykorzystać je
pod tereny targowiska, gdzie osoby sprzedają swoje produkty.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powołała się na zapisy miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który uniemożliwia stworzenie takowe rozwiązania.
Radny Robert Duda oznajmił, że nie wyobraża sobie, aby w sąsiedztwie obiektu sportowego
funkcjonował handel warzywami czy owocami.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że zawsze można oddzielić obiekt sportowy od
miejsca handlu.
Radny Robert Duda podkreślił, iż omawiany teren służy również jako parking dla
mieszkańców.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk wspomniała o placu zabaw, który
znajduje się w pobliżu omawianego miejsca. Zaznaczyła, iż braknie miejsca chociażby na
miejsca parkingowe dla osób, które będą chciały skorzystać z zakupów potencjalnie
utworzonego punktu handlowego oraz dla mieszkańców os. Wyszyńskiego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby nie był to zamknięty teren lecz na stałe
zadaszony.
Radny Radosław Buda podkreśli, iż nie jest zwolennikiem budowy jakiegokolwiek zadaszenia
lodowiska. Powiedział, że nie rozumie, dlaczego członkowie komisji debatują nad omawianym
tematem skoro inne inwestycje są przesuwane w czasie ze względu na brak środków w budżecie
Gminy Wieluń np. remont orlika.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że podał tylko pomysł na rozwiązanie
omawianego problemu lecz nie wskazuje jego okresu realizacji.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zwróciła uwagę, iż lodowisko w
ubiegłym roku nie przyniosło żadnych przychodów.
Radny Robert Duda powiedział, iż nie wyobraża sobie funkcjonowania w bliskim sąsiedztwie z
obiektem sportowych punktu handlowego.
Radny Radosław Buda zapytał o funkcjonowanie boisk.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski powiedział, że nie
ma jeszcze wytycznych odnośnie rozgrywek niższego szczebla. Wspomniał, iż grupy, które
korzystają np. z hali sportowej nie korzystają z szatni oraz nie spotykają się ze sobą nawzajem tj.
gdy jedna grupa upuści budynek następnie jest wpuszczana kolejna, celem uniknięcia
12

bezpośredniego kontaktu. Oznajmił, że obostrzenia dotyczące funkcjonowania obiektów
sportowych zmieniają się z dnia na dzień.
Pan Robert Duda powiedział, że z przeprowadzonej dyskusji Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu wynika, że jest za tym, aby stworzyć zadaszenie lodowiska lecz w innym miejscu niż ono
zawsze się znajduje, czyli obok orlika.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, iż nie otrzymał pisma w omawianej sprawie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, że zostało ono wysłane w materiałach dla
radnych na skrzynkę.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie glosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem pisma Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w sprawie petycji dotyczącej zadaszenia lodowiska sztucznego (znak
OR.0010.16.17.2020), kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W glosowaniu udział
wzięło 9 radnych. Komisja (przy 1 głosie za, 6 głosach ,,przeciw”, 2 głosach ,,wstrzymujących
się”) wydała negatywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 86/20/20 stanowi zał. nr 18.
Punkt 13
Zapoznanie się z realizacją nowych projektów terenów rekreacyjnych zał. nr 19.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zabrał glos w sprawie placu zabaw dla dzieci znajdującego się przy
orliku. Powiedział, że wspomniane zadanie zostało zdjęte z zaproponowanego budżetu Gminy
Wieluń. Zaapelował, aby nie ściągać tego zadania i pochylić się nad remontem omawianego
terenu rekreacyjnego.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że zadanie to zostało
przesunięte na przyszły rok, ponieważ wszystkie formalności spowodowałyby realizację
remontu omawianego placu zabaw w jesiennych miesiącach, kiedy to zazwyczaj place zabaw dla
dzieci są puste. Przedstawiła pomysł na remont placu zabaw, dzięki któremu mają zostać
zamontowane urządzenia do ćwiczeń dostosowane dla dzieci.
Radny Tomasz Akulicz zadał pytanie, czy zmiana w budżecie dotycząca tego zadania była
konsultowana z mieszkańcami?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk wspomniała o obowiązujących
obostrzeniach dotyczących zakazu korzystania z placów zabaw. Oznajmiła, iż zgodnie
z epidemią nie jest realne, aby organy konsultowały każdą zmianę w budżecie. Podkreśliła, że
wszelkie zmiany są ewentualnie konsultowane i opiniowane z przewodniczącymi zarządów
osiedli oraz sołtysami a nie bezpośrednio z każdym mieszkańcem.
Radny Radosław Buda zapytał, na jakim etapie jest przeniesienie siłowni napowietrznej
z ul. Kochanowskiego na ul. Tuwima w Wieluniu?
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Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że Gmina Wieluń
wykona takowe zadanie. Dopytała, czy jest to pomysł indywidualny radnego Budy, czy było to
konsultowane z mieszkańcami?
Rady Radosław Buda powołał się na konsultacje z przewodniczącym zarządu osiedla nr 1.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać glos? Nikt się nie
zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 14
Informacja dotycząca korzystania z zajęć na pływalni, profilaktycznej opieki zdrowotnej
prowadzonej w szkołach, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w roku szkolnym 2019/2020
zał. nr 20.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 15
Przyjęcie informacji dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów z Gminy Wieluń zał. nr 21.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 16
Zapoznanie się z ofertą zorganizowanego wypoczynku w okresie wakacji przez placówki
oświatowe, kulturalne i sportowe zał. nr 22.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Tomasz Akulicz zapytał, jakie oszczędności uzyskał Wieluński Ośrodek Sportu
i Rekreacji z tytułu niefunkcjonowania basenu.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, że
przygotowywana jest odpowiedź na interpelację radnego Akulicza. Wyjaśnił, że bazując na
danych z ubiegłych lat remont przygotowawczy basenu wynosi około 65 000,00 zł a w bieżącym
roku Gmina Wieluń poniosłaby na pewno większe koszty, chociażby ze wzrostem średniego
wynagrodzenia. Podkreślił, że w każdym roku Gmina Wieluń dokłada do funkcjonowania
basenu otwartego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy brak remontu był spowodowanym tym, że
basen nie został otwarty?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że ze
względu na szczyt pandemii basen odkryty nie został otwarty.
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Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy ze względu na brak remontu niecki basenu w 2020 r.
spowoduje podwojenie kosztów remontu w 2021 r.?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski wyjaśnił, iż nie jest
w stanie określić kosztów, jakie Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji poniesie z tytułu remontu
basenu odkrytego w 2021 r.
Radny Radosław Buda zapytał, w jaki sposób odbywa się weryfikacja wieku dziecka.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że jest
to zapisane w regulaminie i odbywa się to za pomocą okazania legitymacji szkolnej.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 17
Komunikaty, informacje i oświadczenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poinformował, że do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
wpłynęła następująca korespondencja:
1) Pismo Starostwa Powiatowego w Wieluniu z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
udostepnienia wniosków z przeprowadzonych badań w klasach pierwszych szkół
ponadpodstawowych dotyczących kontaktu młodzieży z substancjami odurzającymi zał.
nr 23;
2) Opinia prawna radcy prawnego w sprawie możliwości przeprowadzenia przez Komisję
Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie wynagrodzeń nauczycieli za godziny nadliczbowe
zał. nr 22.
Zapytał następnie czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda zwrócił się do przewodniczącego Rady, kiedy radni Rady Miejskiej w
Wieluniu otrzymają wniosek Komisji Rewizyjnej w Wieluniu dotyczący absolutorium
Burmistrza Wielunia.
Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że wniosek został przekazany do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi.
Radny Robert Duda wyjaśnił, że nie chodziło mu o stanowisko Regionalnej Izby
Obrachunkowej lecz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu.
Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że zostanie on udostępniony wszystkich radnym Rady
Miejskiej w Wieluniu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 18
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 20 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
15

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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