PROTOKÓŁ nr 21/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 25 sierpnia 2020 r. w trybie hybrydowym
pod przewodnictwem Pana Tomasza Grajnerta
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Akulicz Tomasz
Buda Radosław
Duda Robert
Grajnert Tomasz – przewodniczący
Mituła Bronisław
Paluszek Jerzy
Rozmarynowski Jarosław
Grzegorz Żabicki

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta;
Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wieluniu;
6. 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 sporządzonym protokole nr 20/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2019 rok;
3) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 rok:
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu;
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
c) Wieluńskiego Domu Kultury.
4) Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wielun według stanu na dzień 31
grudnia 2019 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVI/270/16 z dnia 8
września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej,
administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wieluń (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4126).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowoksięgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wieluń.
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6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Żłobka Miejskiego w Wieluniu.
7. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
8. 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
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 8.
Zapytał czy ktoś zgłasza do proponowanego porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.

stwierdził

Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonym protokole nr 20/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do protokołów? Nikt
się nie zgłosił.
Komisja przyjęła informację o sporządzonym protokole z poprzedniego posiedzenia komisji tj.
nr 20/20.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 3
Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2019 rok;
3) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 rok:
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu;
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
c) Wieluńskiego Domu Kultury.
4) Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wielun według stanu na dzień 31
grudnia 2019 roku.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok zał. nr 3
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”, 2 głosach ,,przeciw”)
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie.
Opinia nr 87/21/20 stanowi zał. nr 4.
Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2019 rok zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
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Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania finansowego
Gminy Wieluń za 2019 rok, 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 sprawozdanie w ww. sprawie.
Opinia nr 88/21/20 stanowi zał. nr 6.
Zaopiniowanie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 rok: Miejskiej i
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluńskiego Domu
Kultury zał. nr 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdań rocznych z
wykonania planów finansowych za 2019 rok: Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w
Wieluniu, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluńskiego Domu Kultury, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8
głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie.
Opinia nr 89/21/20 stanowi zał. nr 8.
Zaopiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wielun według stanu na dzień 31
grudnia 2019 roku zał. nr 9.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy amortyzacja nie musi być uwzględniona w
przygotowanej informacji? Dopytał, czy jest to zgodne z obowiązującym prawem?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż informacja jest przygotowana zgodnie
z ewidencje księgową.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy można uzyskać poza ewidencja księgowa
informację jaka jest wartość składników majątkowych Gminy?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o przygotowanie zestawienia.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka poprosiła o podanie konkretnych rzeczy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, iż chciałby zapoznać się m.in. z wartością
samochodów, maszyn i urządzeń.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zaapelowała o podanie konkretnych rzeczy, które
interesują radnego Akulicza.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz wyjaśnił, że chciałby zapoznać się z rzeczywista
wartością ruchomości i nieruchomości, które posiada Gmina Wieluń, ponieważ przedstawiona
informacja nie jest do końca zgodna z faktycznym stanem.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż przedstawiona informacja jest zgodna ze
stanem faktycznym, z racji tego, że została przygotowana zgodnie z zasadami rachunkowości.
Podkreślił, że amortyzacja zmniejsza wartość środka trwałego, a jeżeli radny ma wątpliwości do
którejś z wykazanych pozycji to poprosił o ich konkretne wskazanie.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej
pojazdów.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Wielun według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach
,,za”) pozytywnie zaopiniowała informację w ww. sprawie.
Opinia nr 90/21/20 stanowi zał. nr 10.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVI/270/16 z dnia 8
września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej
i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4126) zał. nr 11.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie
utraty mocy uchwały Nr XXVI/270/16 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej
obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 91/21/20 stanowi zał. nr 12.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej,
administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wieluń zał. nr 13.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 92/21/20 stanowi zał. nr 14.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Żłobka Miejskiego w Wieluniu zał. nr 15.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wieluniu, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach
,,za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 93/21/20 stanowi zał. nr 16.
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Punkt 7
Komunikaty, informacje i oświadczenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o podanie informacji, jak wygląda organizacja roku
szkolnego w stanie epidemii?
Dyrektor Zakładu Obsługi Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski odpowiedział,
iż rok szkolny rozpoczyna się 1 września metoda zajęć stacjonarnych. Oznajmił, że w ubiegłym
tygodniu, z inicjatywy Burmistrza Wielunia, odbyło się spotkanie wszystkich dyrektorów szkół
i przedszkoli, na którym otrzymano informacje o przygotowaniu placówek do rozpoczęcia roku
szkolnego. Oznajmił, iż wszystkie szkoły spełniają wymogi sanitarne tj. odpowiednie
przygotowanie budynków czy pomieszczeń. Wspomniał, iż Główny Inspektorat Sanitarny we
współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Edukacji Narodowej wypracowali wytyczne
narzucające określone minimalne powierzchni, które mogą przypadać na jedno dziecko w grupie
Podkreślił, że ww. wymogów nie spełnia większość przedszkoli, a w zasadzie tylko jedno z nich
jest w stanie przyjąć dzieci z nowymi wytycznymi. Oznajmił, że najgorsza sytuacja jest w
Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2, gdzie powierzchnie sal nie pozwolą na przyjęcie
odpowiednio 30 i 70 dzieci.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał o katalog przyczyn, które mogą spowodować,
że szkoły przejdą na zdalny tryb nauczania? Zapytał, czy jest to określone w rozporządzeniu?
Dyrektor Zakładu Obsługi Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski odpowiedział,
iż nie ma takich wytycznych. Podkreślił, że każdy z przypadków będzie indywidualnym,
natomiast fachową opinię, dotyczącą dalszego postępowania w przypadku wystąpienia na terenie
szkoły zakażenia, będzie wydawała stancja sanitarno-epidemiologiczna, na podstawie, której
dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przejściu na zdalny tryb nauczania.
Radny Radosław Buda zapytał, czy sanepid jest nadrzędną instytucją, która wydaje opinię w
omawianej sprawie, na podstawie której dyrektor zobowiązany jest do zamknięci szkoły?
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił o podanie szczegółów związanych z trudna
sytuacją, związana z brakiem pomieszczeń dla dzieci w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2.
Dyrektor Zakładu Obsługi Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że
dyrektorzy przedszkoli, w których występują takowa sytuacja wydali zarządzenia, które
następnie opublikowali na oficjalnych stronach placówek. Zaznaczył, że wypracowano
dodatkowe kryteria uczęszczania dzieci do placówek od 1 września 2020 r. Podkreślił, iż z
analizy zarządzeń wynika, iż priorytet mają dzieci pracowników bezpośrednio zatrudnionych w
takich instytucjach jak: służba zdrowia, straż pożarna, policja, pracownicy stacji sanitarnoepidemiologicznych. Oznajmił, iż kolejnym priorytetem są dzieci rodziców obojga pracujących.
Wspomniał o następnym kryterium dotyczącym długości przebywania wychowanka w
placówce.
Radny Radosław Buda zaznaczył, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podziękował Dyrektorowi Zakładu Obsługi Oświatowo
Wychowawczych za udzielone informacje.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że w uchwale budżetowej widnieje zadanie
polegające na budowie schroniska. Zadał pytanie, kiedy Burmistrz Wielunia zamierza ogłosić
przetarg na o wspomnianą inwestycję?
5

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż Gmina Wieluń nie ogłosi zapytania na
opracowanie dokumentacji na budowę schroniska, ponieważ w pobliżu powstały schroniska
oferujące korzystną ofertę. Zaznaczył, że koszty związane ze schroniskiem nie zakończą się na
etapie jego wybudowania, ponieważ jego funkcjonowanie będzie wymagało pokrycia kosztów
operacyjnych. Podsumował, że nie wykona tego zadania, ponieważ jest wiele ważniejszych i
potrzebniejszych inwestycji, na które czekają mieszkańcy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, na jakiej podstawie Burmistrz Wielunia
twierdzi, iż Gmina Wieluń będzie w najbliższym czasie płaciła mniejsze stawki za utrzymywanie
psów?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, iż nie posiada żadnej korespondencji w tej
sprawie. Oznajmił, iż obserwuje przetargi ogłaszane w innych gminach, których cena jest niższa
od poprzednich. Podkreślił, iż jest to rodzaj założenia, hipotezy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy Burmistrz Wielunia świadomie nie będzie
wykonywał zapisów ustawy budżetowej, łamiąc tym samym zapisy zawarte art. 247 i art. 248
ustawy o finansach publicznych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że uchwalenie budżetu jest to pewna prognoza
i założenie wykonywania pewnych zadań, które zamierza się zrealizować. Oznajmił, że
analizując protokół z głosowania z wykonania budżetu za 2019 r., który został wykonany w
całości przez organ wykonawczy, zauważył, iż radny Akulicz potrafi zagłosować przeciwko.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 21 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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