PROTOKÓŁ nr 24/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 3 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym
pod przewodnictwem Pana Tomasza Grajnerta
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Akulicz Tomasz
Bryś Maciej – z-ca przewodniczącego
Buda Radosław
Duda Robert
Grajnert Tomasz – przewodniczący
Mituła Bronisław
Grzegorz Żabicki

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
2. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta.
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2021.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20212030.
4. Propozycje do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2021 rok.
5. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2021.
6. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
7. 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 7.
Zapytał czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2021 zał.
nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że podtrzymuje swoje wnioski do budżetu
z poprzedniej komisji. Zapytał, kiedy Burmistrz Wielunia zamierza ogłosić przetarg na odbiór
odpadów komunalnych i jaki jest powód tego, iż umowa zakończyła się w sierpniu, a Gmina
Wieluń nie ogłosiła do tej pory przetargu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że powodem nieogłoszenia przetargu jest
zmniejszenie kwoty na odbiór odpadów przez poszczególnych radnych Rady Miejskiej w
Wieluniu podczas sesji, która odbyła się 13 października br. Oznajmił, iż dotychczas umowa
była przedłużana z miesiąca na miesiąc, lecz po odpowiednich zmianach w budżecie Gminy
Wieluń zostanie ogłoszony przetarg.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, iż na wspomnianej sesji radni
proponowali, aby to Burmistrz Wielunia znalazł środki na oświatę, natomiast skoro Burmistrz
Wielunia tego nie zrobił, to taka była konieczność.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił radnego Akulicza, aby nie wprowadzał nikogo w
błąd.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy Burmistrz Wielunia posiada wiedzę o
nowelizacji ustawy związanej z odbiorem odpadów i pobieraniem opłaty za ilość wystawionych
koszy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że trwają różne prace i analizy w
Ministerstwie Środowiska dotyczące odbioru odpadów, natomiast nie słyszał, aby miał powrócić
system płatności za ilość wystawionych koszy. Wspomniał o możliwości zmniejszenia ilości
frakcji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy na komisji obecny jest radny Bronisław Mituła?
Radny Bronisław Mituła odpowiedział, że tak.
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
uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2021, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”, 2 głosach
,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt w ww. sprawie.
Opinia nr 94/24/20 stanowi zał. nr 4.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030
zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o ul. Graniczną w Wieluniu. Zadał pytanie, czy
istnieje możliwość, aby dopisać kolejny etap budowy tj. ul. 3 Maja – ul. Harcerska?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wprowadzi powyższe zadanie do
Wieloletniej Prognozy Finansowej po wykonaniu pełnej dokumentacji. Oznajmił, iż
w poprzedniej kadencji na omawianym odcinku wykonano kanalizację oraz przebudowano ul.
Potockiego, która jest związana z omawianym sektorem. Podkreślił, że Gmina Wieluń
świadomie przejęła omawianą drogę od Powiatu Wieluńskiego, mając na uwadze fakt, iż Powiat
Wieluński przez najbliższe 10 lat nie wykona przebudowy tejże drogi w związku ze zbyt dużym
nakładem finansowym. Zaznaczył, że omawiana droga została przekazana Gminie Wieluń w
2020 r., a już w 2021 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji na omawianą inwestycję.
Wspomniał o rozbudowie komunikacji miejskiej dla mieszkańców ul. Granicznej w Wieluniu.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał o plany wobec nieruchomości związanej z
bocznicą kolejową?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że radni Rady Miejskiej w Wieluniu otrzymują
budżet do 15 listopada każdego roku, natomiast przetarg nieruchomości, o której wspomniał
radny Akulicz odbył się najprawdopodobniej 20 listopada. Powiedział, że Urząd Miejski w
Wieluniu prowadził rozmowy z dwoma podmiotami, które były zainteresowane nabyciem działki,
lecz z powodu kryzysu spowodowanego epidemią wycofano się z kupna przedmiotowej
nieruchomości. Zwrócił następnie uwagę, że jeżeli jakiś podmiot zgłosi się do Urzędu
Miejskiego z chęcią kupna działki, to taki przetarg zostanie ogłoszony, ponieważ nie wymaga to
obligatoryjnego zapisu w uchwale budżetowej. Oznajmił, że poziom dochodu zaproponowany w
projekcie uchwały jest dość konserwatywny. Podkreślił, że projekt budżetu został przygotowany
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Dodał następnie, że podatek od środków
transportu czy podatek od nieruchomości jest zachowany na poziomie 2020 r.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać glos w dyskusji?
Nikt się nie głosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W glosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 4 glosach ,,za”, 3 głosach
,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 95/24/20 stanowi zał. nr 6.
Punkt 4
Propozycje do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2021 rok.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wspomniał o wprowadzeniu do planu pracy punktu
dotyczącego analizy projektów oświatowych.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, że nie jest w stanie otworzyć pliku, który członkowie
komisji otrzymali od przewodniczącego Grajnerta. Zaproponował, aby komisje w nadchodzącym
2021 r., odbywały się również w placówkach podległych Gminie Wieluń.
Radny Maciej Bryś zgłosił, że również nie może otworzyć pliku przesłanego przez
przewodniczącego Grajnerta.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odniósł się do wypowiedzi radnego Żabickiego, mówiąc iż
proponuje, aby pierwsze wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbyło się w
Szkole Podstawowej w Gaszynie. Podkreślił, że dotychczas nie organizował komisji w tym
trybie ze względu na epidemię.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
zaapelował do członków Komisji oświaty, Kultury i Sportu o dokładną analizę planu pracy
komisji na 2021 r., aby nie zarzucać przygotowywania informacji na zasadzie ,,kopiuj wklej”.
Podkreślił, iż jego prośba podyktowana jest podobnymi punktami zawartymi w planie pracy
komisji. Uzupełnił, iż taka sytuacja związana jest chociażby z punktem dotyczącym analizy
arkuszy organizacyjnych pracy szkół. Kontynuował, mówiąc że członkowie komisji Oświaty,
Kultury i Sportu nie mogą dokonać takiej analizy ze względu na dane w nich zawarte, do których
nie mają prawa wglądu w przeciwieństwie do Burmistrza Wielunia czy pracowników Urzędu
Miejskiego w Wieluniu. Powiedział, że kolejnym przykładem jest punkt dotyczący przygotowania
analizy osiągnięć i sukcesów edukacyjnych, artystycznych oraz sportowych uczniów ze szkół
Gminy Wieluń, gdzie radni mogli zapoznać się z analizą osiągnięć uczniów przy omawianiu
programu działań oświatowych. Podsumował, aby komisja przeanalizowała plan pracy komisji i
umieściła rzeczowe punkty w swoim planie, tak aby przygotowywane informacje nie powielały
się.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert podziękował za zgłoszone uwagi. Oznajmił, że będzie
czuwał nad poprawnością sporządzenia planu pracy komisji, jako jej przewodniczący.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
zasugerował, aby nie traktować jego słów jako krytyki lecz życzliwą propozycję i informację.
Przewodniczący Tomasz Grajnert ponownie podziękował za zabrany głos w tej sprawie.
Poprosił o przesyłanie ewentualnych dodatkowych uwag do planu pracy komisji, celem jego
poprawnego sporządzenia.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 5
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2021.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby w planie pracy Rady Miejskiej w
Wieluniu umieścić informację o realizacji Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że pamięta dyskusję na ten temat.
Zaproponował, aby ta informacja została radnym przedstawiona w pierwszym kwartale.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zgodził się z radnym Akuliczem.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby do ramowego planu pracy Rady
Miejskiej w Wieluniu wprowadzić analizę wszystkich programów posiadanych prze Gminę
Wieluń.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poinformował, że do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
wpłynęła następująca korespondencja:
1) od przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu dot. propozycji do ramowego planu
pracy oraz zaopiniowania projektów uchwał w sprawie budżetu na 2021 r zał. nr 7;
2) od Burmistrza Wielunia w sprawie kopii pisma przekazanego do rodziców wychowanków
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Małowicach
zał. nr 8.
Nawiązał następnie do dyskusji z poprzedniego posiedzenia komisji związanej z budową
schroniska. Wspomniał o stosunku Burmistrza Wielunia co do budowy schroniska, który uważa,
iż budowa tego obiektu nie będzie ekologiczna dla Gminy Wieluń. Powiedział następnie o
obiektach budowanych w systemie pasywnym, na które można pozyskać duże dofinasowanie
rządowe. Zwrócił się do Burmistrza Wielunia, pytając czy słyszał o budowie obiektów w
systemie pasywnym?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Oznajmił następnie, iż nie posiada
wiedzy o jakimkolwiek schronisku, które byłoby budowane w tym systemie. Zaznaczył, że gdyby
radni zadali mieszkańcom następujące pytanie - ,,czy mieszkańcy chcą budowy schroniska w
Gminie Wieluń za kwotę 4 mln – 6 mln?” to większość pytających odpowiedziałaby negatywnie.
Podkreślił, że każda propozycja inwestycyjna w zamian za budowę schroniska spotkałaby się z
większym uznaniem, jak np. budowa mieszkań socjalnych. Powiedział, iż należy również
zwrócić uwagę mieszkańcom na późniejszy koszt rocznego utrzymania takiego schroniska.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, że część schroniska, mogłaby zostać
wybudowana w systemie pasywnym, na którą Gmina Wieluń mogłaby otrzymać dofinansowanie
rządowe.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, że dopóki będzie pełnić funkcję Burmistrza
Wielunia nie zamierza budować schroniska.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, iż pytanie skierowane do mieszkańców,
porównujące budowę schroniska z budową domów socjalnych jest pytaniem retorycznym.
Powiedział, że gdyby Burmistrz Wielunia złożył wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych o
dofinansowanie budowy budynków socjalnych do kwoty 5 000 000 zł to bez problemu takowe
dofinansowanie by otrzymał, natomiast Burmistrz Wielunia zadecydował o złożeniu
abstrakcyjnego projektu opiewającego na kwotę 35 000 000 zł, z którego prawdopodobnie nic
nie otrzyma. Zaapelował, aby Burmistrz Wielunia nie używał socjotechnicznych wypowiedzi,
które do niczego nie prowadzą. Powiedział następnie, że stanowisko Burmistrza Wielunia dot.
budowy schroniska jest inne niż zdanie niektórych radnych. Zwrócił uwagę, aby Burmistrz
Wielunia szanował zdania odmienne niektórych radnych oraz pozwolił na uchwalanie budżetu
przez Radę Miejską w Wieluniu w formie w jakiej uzna za zasadne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że Gmina Wieluń nie musi starać się o
dofinansowanie domów socjalnych, ponieważ BGK dopłaca 50% do każdego nowo powstałego
budynku. Wyjaśnił, iż zadał powyższe pytanie retoryczne, aby ukazać absurd jakim kieruje się
grupa radnych, która troszczy się bardziej o losy zwierząt niż o losy ludzi. Powiedział, że
,,zwierzętom należy się szacunek ale to jednak człowiek jest podmiotem, a pan radny Akulicz z
uporem maniaka angażuje się, żeby takie schronisko powstało. Ja ma zdanie inne, ja pana
zdanie szanuje i ma nadzieje, że pan szanuje moje zdanie. Jeżeli pan będzie burmistrzem to
wtedy może sobie pan ten cel zrealizować, natomiast dopóki dopóty jestem ja Burmistrzem
Wielunia to takiego wniosku i uchwały nie wykonam, nawet jeżeli znajdzie się 11 radnych
kolegów i koleżanek z klubu. Jeżeli pan uważa, że wniosek o budowę basenu i rewitalizację
targowiska miejskiego jest wnioskiem abstrakcyjnym i on z góry był skazany na porażkę to
oczywiście pewnie pan to wiedział, bo wie pan, że podział tych środków z tego funduszu jest
mniej więcej taki sam, jak przydział mieszkań w alternatywy w 4, że tam się zawsze musiało
znaleźć mieszkanie dla warszawnickiego i towarzysza anioła i mogę w tym miejscu postawić
tezę, że wnioski, które przejdą w ramach tego funduszu to będą wnioski dla wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków, którzy są z Prawa i Sprawiedliwości
bądź są z nimi w koalicjach – to jest pierwsza grupa, których wnioski uzyskają poparcie, druga
grupa, których wnioski zostaną przyjęte to grupa dla których symbolem jest jarząbek, która wie
który włączyć guzik i śpiewać, trzecia grupa to będą mniejsze gminy, którym zostaną
przekazane środki dla zabalsamowania sprawy, którym zostaną przekazane drobne kwoty i
tutaj absolutnie jakość wniosku nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo jeżeli by pan
dokładnie sprawdził, jakie kryterium te wnioski mają spełniać, to jest 9 kryteriów i tam jest
dokładnie kompleksowość danego projektu, na ile osób oddziałuje, ile ta inwestycja stanowi
procent budżetu danego samorządu, pozytywny wpływ inwestycji na ekologię i zapewniam
pana, że nasz wniosek wszystkie te warunki spełnia i jestem w stanie udowodnić, że na większą
grupę ludzi oddziałuje budowa basenu i targowiska niż budowa gminnej drogi. Ja w ciągu
najbliższych dni wyślę list otwarty do pana Ministra Budy, bo myślę że został wprowadzonym w
błąd, aby pokazać na bazie zarządzeń Rady Ministrów, czym te wnioski powinny się
charakteryzować, natomiast ja nie jestem naiwny i wiem, że te środki są przygotowane dla
swoich, a nie dla tych, którzy mają dobre wnioski.” Podkreślił, że omawiane wnioski niestety nie
są kolportowane z kryterium merytorycznego lecz z klucza politycznego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, iż uważa, że ocena Burmistrza Wielunia w
powyższej kwestii jest daleko idąca.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że nie będzie w ogóle odnosił się do słów
Burmistrza Wielunia. Poprosił o zaprotokołowanie wypowiedzi Burmistrza Wielunia ,,słowo w
słowo”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że oznacza to kolejny donos.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o jakim donosie mówi Burmistrz Wielunia?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż będzie to kolejny donos na Burmistrza
Wielunia, który obraża partię PiS.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że jego zdaniem z kwestii donosów to ma
ktoś inny większe doświadczenie ale pozostawia to radnym do indywidualnej oceny.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że przecież to Burmistrz Wielunia sam na
siebie doniósł na policję w sprawie maseczek.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 7
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 24 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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