PROTOKÓŁ nr 25/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 9 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym
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:
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 rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wieluńskim w zakresie
dowozu uczniów niepełnosprawnych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Wieluń na lata 2021-2023.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2021 rok.
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 8.
Zapytał czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
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Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać glos w dyskusji? Głos
zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o uzupełnienie protokołu z konsultacji
przesłanego droga mailową. Poprosił również, aby wymienić wszystkie organizacje, z którymi
prowadzono konsultacje w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wieluń z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Radny Robert Duda powiedział, że w załączniku do projektu omawianej uchwały w par. 1
rozdział 1 rok 2020 należy zamienić na 2021 r.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać glos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 glosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 96/25/20 stanowi zał. nr 4.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wieluńskim w zakresie
dowozu uczniów niepełnosprawnych zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, jaka liczba uczniów korzysta z dowozu do szkół?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że jest to liczba kilkunastu uczniów, którzy są dowożeni busem Specjalnego
Ośrodka Wychowawczego do Gromadzic.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać glos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie
współdziałania z Powiatem Wieluńskim w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych, kto jest
przeciw, kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
glosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 97/25/20 stanowi zał. nr 6.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Wieluń na lata 2021-2023 zał. nr 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zadał pytanie ile osób oczekuje na mieszkania socjalne?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wedle przeprowadzonych szacunków
potrzeba mieszkań socjalnych to 20-30 lokali. Zaznaczył, iż ta liczba jest zmienna, ponieważ
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lokale socjalne przysługują m.in. rodzinom, które zostały eksmitowane z innych zasobów lub
osobom, które odbyli wyrok w zakładzie karnym.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy cele szczegółowe nadają wymierne korzyści o
lata poprzednie? Podkreślił, że w poprzednich latach były one takie same. Zaproponował, aby
realizować je w tym samy kształcie.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Tasarz
odpowiedziała, że cele które są zapisane w omawianej uchwale realizowane są co roku, które
Rada Miejska w Wieluniu przyjmuje w marcu danego roku. Podkreśliła, że wspomniane cele
muszą być zapisane w omawianej uchwale ponieważ wynikają one z odpowiednich ustaw i
przepisów, które pozwalają na realizację programu wspierania rodziny. Podkreśliła, iż
wymienione zadania w projekcie uchwały mają na celu zapobieganie powstawaniu sytuacji
kryzysowych w rodzinie. Oznajmiła, że pozwoli to m.in. na to, aby dzieci wychowywały się w
naturalnych rodzinach, a nie np. w zastępczych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wspomniał o niewystarczającej ilość propozycji spędzania
czasu wolnego oraz socjoterapii dla młodzieży zagrożonych demoralizacją Zapytał, czy
zdaniem Pani Dyrektor dane podmioty mogłyby zaproponować dodatkowe zadania?
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Tasarz
odpowiedziała, że wspomniane zadania są również wymienione w programie przeciwdziałania
przemocy oraz w programie przeciwdziałania alkoholizmowi. Stwierdziła, że ,,im więcej dzieci
będą miały zajęty czas” tym lepiej będzie wypływać to na rodzinę. Podkreśliła, iż dzieci
spędzając aktywnie i produktywnie swój czas nie szukają zamienników.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zadał pytanie, czy porównując program z ubiegłego roku
ilość zaproponowanych zajęć zwiększyła się czy zmniejszyła?
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Tasarz oznajmiła, iż
raczej są na tym samym poziomie. Zwróciła uwagę na rządowe programy socjalne np. 500 plus
czy dobry start.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że Gmina Wieluń udostępnia bogata ofertę
spędzania wolnego czasu dla każdej grupy społecznej. Wspomniał o zajęciach organizowanych
przez Wieluński Dom Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury. Oznajmił, że to rodzicie powinni
zachęcać swoje dzieci do tego, aby korzystały z tej oferty.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że jego zdaniem ofert, którą udostępnia Gmina
Wieluń jest bogata, dlatego nie rozumie, dlaczego widnieje zapis o niewystarczającej ilość
propozycji spędzania czasu wolnego oraz socjoterapii dla młodzieży zagrożonych
demoralizacją.
Radny Grzegorz Żabicki zwrócił się do radnego Grajnerta, aby wskazał stronę na której
znalazł powyższy zapis.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że jest to tabela nr 11.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest to błąd drukarski, dlatego zostanie to w
formie autopoprawki usunięte.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o podanie informacji dotyczącej udzielanej
pomocy rodzinom, w której wychowywane są dzieci z niepełnosprawnością.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Tasarz
odpowiedziała, że ze strony Gminy Wieluń udzielane są konkretne świadczenia pieniężne z
Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych. Wspomniała następnie o asystencie
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rodzinnym, który przysługuje również osobom dorosłym. Podkreśliła, iż omawiany program
skierowany jest do rodzin, które przeżywają trudności z wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, że funkcja wychowywania dzieci
niepełnosprawnych jest realizowana przez powiat. Zaapelował, aby rozmawiać o zadaniach
własnych gminy a powiatu. Wspomniał o Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej
prowadzonego przez Gminę Wieluń, który skierowany dla dorosłych osób.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał o możliwość pomocy rodzinie tragicznie
zmarłego mieszkańca Gminy Wieluń, w której wychowywane jest dziecko z
niepełnosprawnością. Zaproponował, aby udzielić pomocy w formie świadczenia z MGOPS lub
stypendium z ZOPOW-u.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Tasarz
odpowiedziała, że ze strony MGOPS może zostać zaproponowana pomoc w formie asystenta
rodziny lecz rodzina takiej pomocy musi chcieć. Zaznaczyła, iż MGOPS wypłaca świadczenia
pieniężne w formie stypendiów, lecz są to ściśle określone kryteria np. dziecko musi uczęszczać
do szkoły, a to konkretne dziecko, o którym wspomniał radny Akulicz jest w wieku
przedszkolnym.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, iż szuka pomocy dla wspomnianej rodziny
ze strony Gminy Wieluń. Podkreślił, że nie zna możliwości prawnych, dlatego zadaje to pytanie
na dzisiejszej komisji. Powiedział, że jego zdaniem tej tragedii można było uniknąć poprzez
odpowiednią reakcję osób pracujących na monitoringu. Uzupełnił, że Gmina Wieluń powinna
wziąć odpowiedzialność za to wydarzenie i udzielić pomocy dziecku z niepełnosprawnością.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił się do radnego Akulicz, pytając go czy obarcza
Gminę Wieluń za to wydarzenie?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, że nie, natomiast monitoring nie działał
w tamtej sytuacji tak, jak powinien, ponieważ grupa gromadziła się aż od ul. Krakowskiego
Przedmieścia i być może było to widziane i zbagatelizowane. Podkreślił, że na pewno nie jest to
normalne, że grupa 15-20 osób gromadzi się i ,,zachowuje się, tak jak się zachowuje”.
Powiedział następnie, że zachowanie tych osób w tamtym dniu było nieodpowiednie, ponieważ
sam to słyszał i widział i gdyby wiedział, że zakończy się to tragicznie to na pewno by
zagregował. Powiedział, że monitoring nie zadziałał, tak jak powinien. Dodał, że płacone są
ogromne pieniądze na nowy sprzęt, wynagrodzenia dla osób obsługujące monitoring dlatego
częściowa odpowiedzialność powinna być poniesiona.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że wobec powyższego zwróci się do Komendy
Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej o sprawdzenie monitoringu w tym konkretnym dniu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaapelował, aby Urząd Miejski w Wieluniu pomógł
rodzinie tracznie zmarłego mieszkańca Gminy Wieluń.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż z wypowiedzi Pani Dyrektor wynika, że sama
rodzina musiałaby zgłosić potrzebę pomocy.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Tasarz wyjaśniła, iż
pomoc udziela się za zgodą oraz po spełnieniu określonych warunków. Podkreśliła, że rodzina
przede wszystkim sama musi zgłosić się do MGOPS.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, że jego zdaniem Gmina mogłaby przypomnieć o
przysługującej pomocy. Zaznaczył, że jest to świeża sprawa i nie zawsze członkowie rodziny o
takich możliwościach pamiętają.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o nakreślenie możliwości albo braku
możliwości w sprawie pomocy rodzinie, o której wspomniał.
Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Romuald
Kucharczyk oznajmił, że nie widzi takiej możliwości, ponieważ ZOPOW nie przyznaje żadnych
stypendiów tylko mieści się to w kompetencji Burmistrza Wielunia. Wytłumaczył, że każde
stypendium przykazywane jest na podstawie i na zasadach określonych w prawie.
Podsumował, iż nie można uznaniowo udzieli takiej pomocy.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie glosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wieluń na lata 2021-2023 wraz z
autopoprawką, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W glosowaniu udział wzięło 7
radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww.
sprawie.
Opinia nr 98/25/20 stanowi zał. nr 8.
Punkt 5
Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2021 rok.
Przewodniczący Tomasz Grajnert przedstawił projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu. Poprosił o zgłaszanie propozycji do ww. planu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił, aby do planu pracy komisji wpisać punkt dot.
sprawozdania z budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu raz na
kwartał.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby na sesji Rady Miejskiej w Wieluniu
radni zadawali pytania o realizację danej inwestycji. Uzupełnił, że nie wprowadzałby
powyższego punktu do planu pracy komisji.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że zdarza się tak, że przez 9 miesięcy nie
dzieje się nic, więc taka informacja o poszczególnych etapach jest bardzo ważna, ponieważ
jeżeli się okaże, że przez dany okres czasu się nic nie dzieje to przynajmniej radni będą o tym
wiedzieć. Złożył następnie oficjalny wniosek o przegłosowanie jego propozycji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wytłumaczył, iż na każdej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu
jest punkt informacji z działań Burmistrza między sesjami, w którym jest to odpowiednie miejsce
i czas, aby rozmawiać o realizacji inwestycji. Oznajmił, że nie ma takiej możliwości, aby co
kwartał dokonywać analizy w sprawie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w
Wieluniu, ponieważ urzędnicy nie są od tego, aby co kwartał pisać informację o wylanych
fundamentach czy szalunkach. Uznał to za bezsensowne, z racji tego, iż pracownicy Wydziału
Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu prowadzą kilkadziesiąt inwestycji w ciągu
roku i gdyby z każdej inwestycji mieliby przedstawiać kwartalny raportów to ich praca
polegałaby tylko na pisaniu sprawozdań. Podsumował, że należy skupić się na faktycznych
realizowaniu inwestycji a nie na pisaniu sprawozdań.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że nie miał na myśli informacji
polegających na tym, kiedy została wbita pierwsza łopata lub ile razy ktoś uderzył młotkiem o
ścianę lecz chodziło mu np. o podpisywanie aneksów, zmiany harmonogramów rzeczowofinansowych, istotne zmiany lub inne rzeczy. Podkreślił, że jego intencje są zupełnie inne.
Dodał, iż w Gminie Wieluń realizowana jest tylko jedna inwestycja wielomilionowa, dlatego radni
powinni posiadać wiedzę o jej realizacji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że nie było takiej inwestycji w samorządzie, aby
co kwartał dokonywano zmiany w harmonogramach rzeczowo-finansowych lub podpisywano
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aneksy. Wyjaśnił, że ,,nie ma czegoś takiego”. Uzupełnił, iż podpisywanie aneksów ma miejsce
najczęściej pod koniec realizacji danej inwestycji. Dodał, że przetarg, który zostanie ogłoszony
na budowę omawianej hali będzie przetargiem ryczałtowym, co oznacza, że po pierwsze nie
może być żadnej zmiany związanej z wysokością kontraktu, a po drugie możliwość
aneksowania jest restrykcyjnie pilnowana. Podsumował, iż dla niego największą mobilizacją jest
to, aby 1 września 2022 roku uczniowie mogli korzystać z omawianej sali sportowej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że trzyma kciuki aby omawiana inwestycja
została zrealizowana lecz zwrócił uwagę na ul. Popiełuszki czy chociażby kompostownię, która
już dawno miała działać. Oznajmił, że oczywistym jest, iż nie chodzi o wynagrodzenie, ponieważ
jest ono ryczałtowe lecz o sam okres przeprowadzenia omawianej inwestycji. Podsumował, że
nawet jeśli wniosek nie uzyska wymaganej większości głosów to przynajmniej będzie wiedział,
którym radnych zależy ,,na tym, co się w sprawie tej inwestycji dzieje”.
Radny Grzegorz Żabicki zgłosił sprzeciw wobec wniosku radnego Akulicza. Zwrócił się
następnie do radnego Akulicz, mówiąc iż nie życzy sobie formułowania tez polegających na
,,zobaczymy, którym z radnych zależy na tym, aby zobaczyć, co się dzieje w gminie”. Uzupełnił,
że takie informacje można uzyskać podczas każdej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że komisja może fizycznie wybrać się na plac
budowy z odpowiednio zabezpieczona odzieżą, celem wizyty inwestycji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem wniosku
radnego Akulicza polegającego na tym, aby Burmistrz Wielunia co kwartał przygotowywał
analizę dotyczącą budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 1
głosie ,,za”, 6 glosach ,,przeciw”, 1 głosie ,,wstrzymujących się”) nie przyjęła ww. wniosku.
Radny Grzegorz Żabicki zadał pytanie w sprawie punktu 5 zawartego w projekcie planu pracy
tj. informacja o przebiegu i kosztach imprez.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, że jest to coroczna informacja w planie pracy
komisji.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, iż skojarzyło mu się to z kontrola, jaką prowadzi Komisja
Rewizyjna.
Przewodniczący Tomasz Grajnert wyjaśnił, że jest to tylko przedawnienie informacji przez
Burmistrza Wielunia.
Radny Grzegorz Żabicki zwrócił uwagę na ujęcie w 1 punkcie I kwartału punktu związanego z
uroczystościami patriotyczno-religijnych. Oznajmił, iż bywa na wspomnianych uroczystościach
regularnie i zaobserwował stosunkowo małą frekwencję mieszkańców. Uzupełnił, iż być może
rolą komisji jest to, aby zwrócić uwagę na mocniejsze oddziaływanie przede wszystkim na
młodzież w powyższym temacie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż wystosuje odpowiednie pismo w tej sprawie.
Zwrócił uwagę, iż uczniowie podczas lekcji również mogą uczestniczyć w takich
uroczystościach.
Radny Grzegorz Żabicki przychylił się do pomysłu radnego Grajnerta.
Radny Robert Duda odczytał 1 punkt umieszczony w II kwartale tj. zapoznanie się z
funkcjonowaniem nowo powstałych terenów rekreacyjnych. Zaproponował, aby ww. punkt
zmienić na ,,Zapoznanie się z funkcjonowaniem terenów rekreacyjnych na trenie Gminy
Wieluń”. Złożył wniosek formalny o przegłosowanie jego propozycji.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, że wyrażenie ,,nowo powstałych” zostało
wprowadzone, gdy członkowie wypracowywali plan pracy na 2020 rok.
Zarządził głosowanie:
1) kto jest za wnioskiem radnego Dudy polegającego na tym, aby do planu pracy
wprowadzić punkt ,,Zapoznanie się z funkcjonowaniem terenów rekreacyjnych na trenie
Gminy Wieluń”, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział
wzięło 8 radnych. Komisja (przy 6 głosach ,,za”, 2 głosach ,,wstrzymujących się”)
przyjęła wniosek w ww. sprawie.
2) Kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2021 rok, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja
(przy 8 głosach ,,za”) przyjęła plan pracy komisji.
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu stanowi zał. nr 9.
Punkt 6
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, że do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu nie
wpłynęła żądna korespondencja. Zapytał następnie, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 7
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 25 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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