PROTOKÓŁ nr 22/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 8 października 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
Bryś Maciej – z-ca przewodniczącego
Buda Radosław
Duda Robert
Grajnert Tomasz – przewodniczący
Mituła Bronisław
Rozmarynowski Jarosław
Grzegorz Żabicki

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
Zastępca Burmistrza Wielunia - Joanna Skotnicka-Fiuk;
Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych
w Wieluniu;
5. Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu.
1.
2.
3.
4.

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Informacja o sporządzonym protokole nr 21/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych za 2019 rok.
Analiza oferty zajęć edukacyjnych organizowanych przez MZW, WDK, MiGBP w
miesiącach IX-XII 2020.
5. Informacja dotycząca wykorzystania bazy sportowej znajdującej się przy placówkach
oświatowych przez podmioty zewnętrzne.
6. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
7. Zamknięcie posiedzenia.
1.
2.
3.
4.

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 8.
Zapytał czy ktoś zgłasza do proponowanego porządku obrad? Głos zabrali:
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Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła o zdjęcie z
porządku obrad pkt 3 zał. nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za zdjęciem z porządku
obrad pkt 3 tj. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja przy (8 głosach
,,za”) zdjęła ww. punkt z porządku obrad.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonym protokole nr 21/20 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 21/20.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 3
Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych za 2019 rok zał. nr 4.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos
zabrali:
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, iż na
poprzednich komisjach radni zgłaszali uwagi do omawianej informacji, dlatego zwraca
się z prośbą o zdjęcie tego pkt z porządku obrad.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy radni otrzymają aktualizację
omawianej informacji na najbliższa sesję?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że postara
się, aby radni otrzymali aktualizacje informacji na najbliższą sesję.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 4
Analiza oferty zajęć edukacyjnych organizowanych przez MZW, WDK, MiGBP w
miesiącach IX-XII 2020 zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z analizą oferty zajęć edukacyjnych
organizowanych przez MZW, WDK, MiGBP w miesiącach IX-XII 2020.
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Uwag nie zgłoszono.
Punkt 5
Informacja dotycząca wykorzystania bazy sportowej znajdującej się przy placówkach
oświatowych przez podmioty zewnętrzne zał. nr 6.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z informacją dotyczącą wykorzystania
bazy sportowej znajdującej się przy placówkach oświatowych przez podmioty
zewnętrzne.
Więcej uwag nie zgłoszono
Punkt 6
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poinformował, iż do Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu wypłynęło pismo Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu w
sprawie informacji nt. funkcjonowania strzelnicy przy Szkole Podstawowej nr 4 zał. nr 7.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że Gmina Wieluń złożyła wniosek
o 35 000 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaznaczył
następnie, iż nie ma takowych środków umieszczonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Zadał pytanie, czy Gmina Wieluń nie powinna w pierwszej kolejności
umieścić środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a następnie wystąpić w ww.
wnioskiem?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, iż poruszonym
tematem zajmuje się Burmistrza Wielunia, który musiał wyjść na spotkanie.
Zaproponowała, aby odpowiedź na to pytanie została udzielona na sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że jest to tylko chwila, aby
zadzwonić w tej sprawie do Burmistrza Wielunia.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że nie będzie
wykonywała telefonu do Burmistrza Wielunia, kiedy jest na spotkaniu. Podkreśliła, iż
przekaże to pytanie Burmistrzowi Wielunia oraz Pani Skarbnik.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, iż czeka na odpowiedź w tej
sprawie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy radni mogą zobowiązać Zastępcę
Burmistrza Wielunia do przekazania odpowiedzi w tej sprawie?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił wniosek formalny o udzielenie
informacji co do potrzeby wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadań i
środków z wniosku o przebudowę basenu i targowiska złożonego w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zał. nr 8.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zaradził głosowanie: kto jest za wnioskiem radnego
Akulicza o udzielenie informacji co do potrzeby wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej zadań i środków z wniosku o przebudowę basenu i targowiska złożonego w
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja przy (8 głosach ,,za”)
przyjęła wniosek w ww. sprawie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że Gmina Wieluń posiada
sporządzony programu ochrony środowiska, który aktualizowany był w 2004 r.
Powiedział, iż w związku z nowo utworzoną komisją ds. budowy zbiornika w Kurowie,
Gmina Wielun powinna zaktualizować ww. program, ponieważ to pozwoli w przyszłości
na pozyskanie środków zewnętrznych. Zadał pytanie, czy w programie ochrony
środowiska umieszczane są zadania wypracowane na wspomnianej komisji?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że na chwile
obecna nie trwają żadne prace związane z uaktualnieniem programu ochrony
środowiska. Zaznaczyła, iż sprawdzi dokładną datę ostatniej aktualizacji omawianego
programu i przyjrzy się zadaniom wypracowanym przez ww. komisję.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaapelował, aby taką informacje przygotować
na najbliższa sesje i zająć się tematem ,,od zaraz”.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podziękował radnemu Akuliczowi za poruszenie
tego tematu, ponieważ większość radnych pewnie o tym nawet nie wiedziała.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 22 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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