PROTOKÓŁ nr 27/21
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 25 stycznia 2021 r. w trybie zdalnym
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
Jerzy Paluszek
Rozmarynowski Jarosław
Grzegorz Żabicki

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;
2. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
3. Aneta Jaskuła - Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu.
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o sporządzonym protokole nr 26/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych na rok 2021 realizowanych w Gminie
Wieluń.
4. Zapoznanie

się

z

kalendarzem

działań

promocyjno-kulturalnych

i

patriotycznych

realizowanych w Gminie Wieluń na rok 2021.
5. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania Miejskiego Żłobka w Wieluniu za
2020 rok.
6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty
imprez i uroczystości w 2020 r.
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
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 9.

posiedzenia

oraz

stwierdził
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Zapytał czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonym protokole nr 26/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poprosił, aby do sporządzonego protokołu do listy
obecności dopisać Pana Jerzego Paluszka, który był obecny na posiedzeniu.
Zapytał, czy ktoś jeszcze zgłasza jakieś uwagi do protokołu? Nikt się nie zgłosił.
Komisja przyjęła informację o sporządzonym protokole.
Punkt 3
Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych na rok 2021 realizowanych w Gminie Wieluń
zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Komisja zapoznała się z kalendarzem w ww. sprawie.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 4
Zapoznanie się z kalendarzem działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych
w Gminie Wieluń na rok 2021 zał. nr 4.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy jest możliwość, aby urząd wystosował pisma
do placówek oświatowo wychowawczych z gminy Wieluń w sprawie kalendarza imprez
patriotycznych? Podkreślił, że zależy mu na tym, aby poinformować szkoły o uroczystościach
patriotycznych, które jeśli będą miały życzenie to będą uczestniczyły w tych wydarzeniach.
Dodał, że na tego typu uroczystościach uczestniczą z reguły przedstawiciele urzędu.
Zaproponował, aby młodzież i dzieci wychowywać w duchu patriotycznym za uprzednią zgodą
wyrażoną przez szkołę. Zaproponował, że jeżeli szkoła wyrazi chęć brania udziału w
wydarzeniach patriotycznych to dzieci w ramach lekcji historii mogłyby uczestniczyć w
patriotycznych uroczystościach. Zwrócił uwagę, że radni nie byli poinformowani o 13 rocznicy
stanu wojennego, podziękował następnie za wiadomość mailową wysłaną do radnych o
rocznicy powstania styczniowego.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że nie widzi żadnego
problemu, aby dzieci i młodzież z Gminy Wieluń uczestniczyły w wydarzeniach patriotycznych.
Podkreśliła, że dyrektor Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych otrzyma mailem
całą tabelkę z wydarzeniami patriotycznymi, celem przesłania jej do wszystkich placówek
oświatowych z terenu Gminy Wieluń. Sprostowała, że radni otrzymują maile z informacjami i
zaproszeniami o imprezach, których organizatorem jest Gmina Wieluń, a rocznica wybuchu
stanu wojennego była zorganizowana przez franciszkanów. Dodała, że urząd nie otrzymał
również oficjalnego zaproszenia, lecz pozyskał tą informację telefonicznie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że w kalendarzu imprez sportowych na 2021
rok jest adnotacja – czy tam jest organizatorem Urząd Miasta czy Klasztor Franciszkanów?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że w związku z tym, iż
urząd uczestniczy co roku we wspomnianych obchodach, to ,,czuliśmy się zobowiązani, aby
wpisać to do kalendarza imprez” ale docelowo organizatorem jest Klasztor Franciszkanów.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby dyrektor Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowo-Wychowawczych nie wysyłał całej tabelki imprez do szkół, lecz wyszczególnił tylko
patriotyczne.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby wystosować do szkół całą ramkę
ze wszystkimi uroczystościami, bo jeżeli cała tabelka dotrze np. do szkoły podstawowej to dzieci
będą mogły się dowiedzieć o zajęciach wakacyjnych w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Zaapelował,
aby omawiane tabele z wykazem uroczystości dotarły również do szkół średnich znajdujących
się na terenie Gminy Wieluń.
Przewodniczący Tomasz Grajnert przychylił się do propozycji radnego Akulicza. Zapytał
następnie, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania Miejskiego Żłobka w Wieluniu za 2020
rok zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił się do Pani dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu,
prosząc o przedstawienie informacji nt. funkcjonowania żłobka.
Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Aneta Jaskuła odpowiedziała, że okres czterech
miesięcy był czasem bardzo intensywnej pracy, ponieważ jest to nowa placówka, gdzie
wszystko należało wypracować tj. przygotować dokumentację, zagospodarować pomieszczenia
od strony gospodarczej, zintegrować personel. Powiedziała, że podstawowym celem placówki
jest to, aby wychowankowie byli zadowoleni z przebywania w żłobku oraz ich rodzice.
Wspomniała o powołaniu przez rodziców Rady Rodziców w Miejskim Żłobku w Wieluniu, który
pełni rolę kontrolującą funkcjonowanie żłobka.
Radny Radosław Buda przekazał Pani dyrektor życzenia od mieszkańców, mówiąc że są oni
zadowolenia z działalności placówki.
Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Aneta Jaskuła podziękowała za życzenia
mieszkańców, mówiąc że po to ta placówka działa, aby była najlepiej odbierana przez
mieszkańców, aby dzieci i rodzice chętnie do niej przychodzili i korzystali. Podkreśliła pełne
obłożenie żłobka zwracając uwagę na potrzebę takiego miejsca w gminie. Wspomniała o
ankiecie, która będzie wypełniana przez rodziców, która pozwoli ukierunkować działalność
żłobka.
Radny Radosław Buda przekazał ponownie zadowolenie rodziców z funkcjonowania żłobka.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że do wielu radnych trafiają pozytywne opinie
nt. sposobu funkcjonowania żłobka.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że jest pod wrażeniem ilości zajęć
edukacyjnych, mimo iż żłobek wydawałoby się pełni tylko funkcję opiekuńczą. Podkreślił, iż jest
pod wrażeniem ilości zajęć edukacyjnych takich jak: metoda Marty Bogdanowicz, metoda Marii
Montessori, muzykoterapia, bajkoterapia. Podziękował za wykonywana pracę przez Panią
dyrektor.
Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Aneta Jaskuła podziękowała za słowa wsparcia i
uznania, mówiąc że jest to bardzo budujące ale też mobilizujące do dalszego działania.
Odniosła się do zajęć edukacyjnych, mówiąc iż jest to pokłosie jej poprzednich doświadczeń
pracy w przedszkolu. Dodała, że strefa edukacyjna dzieci do lat 3 było dla niej bardzo ważne, z
racji tego, że jest to przygotowanie dzieci do kolejnego etapu jakim jest przedszkole.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy w oddziałach żłobkowych również prowadzi się
zajęcia edukacyjne, które zostały wymienione w sprawozdaniu?
Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Aneta Jaskuła odpowiedziała, że metody, które
wymienił radny Rozmarynowski są metodami pracy. Program jest nadrzędny, który uwzględnia
treści, wartości i zagadnienia edukacyjne i pewne standardy pracy, a do tego opiekunki
dostosowują pewne metody pracy, aby w formie zabawy dzieci przyswajały jak najwięcej treści.
Oznajmiła, że nie wie, jak wyglądało to wcześniej w grupach żłobkowych ale jej pierwotnym
założeniem było wypracowanie programu na bazie którego będą mogli pracować opiekunowie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją dotyczącą wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty imprez i
uroczystości w 2020 r.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że w otrzymanej informacji dot. imprez
kulturalnych organizowanych przez Wieluński Dom Kultury jest napisane, że w związku z
pandemią zostały odwołane Dni Wielunia, a Wieluński Dom Kultury zwrócił do budżetu Gminy
Wieluń 90 000 zł – chciałbym zapytać, kiedy to nastąpiło? Zadał następnie pytanie, jak wygląda
sytuacja z windykacją zaliczki, którą Wieluński Dom Kultury wpłacił do firmy, gdzie termin minął
13 stycznia 2021 r.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że to było już
wielokrotnie raportowane radnym. Powiedziała, że nie pamięta tego i należy to dokładnie
sprawdzić w księgowości, kiedy to zostało zwrócone. Dodała, że reszta środków pozostała w
planie jednostki, tak działa jednostka budżetowa.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że w materiałach dla radnych jest
napisane, że 90 000 zł zostało zwrócone do budżetu Gminy Wieluń.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że tak właśnie było i
na pewno to państwo pamiętają, ponieważ na każdej komisji głównie przez Pana były
zadawane o to pytania i wówczas padła odpowiedź, że środki zostały zwrócone. Uzupełniła, iż
nie pamięta dokładnej daty – należy to ustalić w księgowości.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że ,,informacja zawsze była taka że będą
środki zwrócone, natomiast już konkretnie informacji o zwrocie nie było, więc to jest pierwszy
raz kiedy widzę tą informację, chyba że mi wcześniej umknęła”. Poprosił o dokładną datę
przekazania omawianych środków do budżetu Gminy Wieluń.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że należy to ustalić z
księgowością oraz Panią dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury, która odpowiedzialna za
omawiana jednostkę.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził przerwę.
Po przerwie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zachęciła do kontaktu z Wieluńskim
Domem Kultury. Powiedziała, że zgodnie z informacją uzyskaną z księgowości Wieluńskiego
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Domu Kultury wynika, iż otrzymano ratę dotacji 10 sierpnia pomniejszoną o 90 000 zł, a
wezwanie do zwrotu zostało skierowane przez kancelarie IURICO 14 stycznia, gdyż wtedy
minęło 180 dni od doręczenia rozwiązania umowy zgodnie z tarczą covidową. Podkreśliła, że
dopiero 14 stycznia można było skierować zwrot i zostało to dokonane przez kancelarię IURICO
w imieniu Wieluńskiego Domu Kultury.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy na sesji 10 sierpnia została pomniejszona
ta dotacja?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że ,,nie wie, kiedy
była sesja, ponieważ Pani księgowa tego nie wie, ona patrzy na konta, kiedy wpłynęła ta
dotacja to była pomniejszona o kwotę 90 000 zł”.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz podziękował za udzieloną odpowiedź.
Radny Grzegorz Żabicki złożył podziękowania wszystkim dyrektorom jednostek kulturalnych,
którzy w tej trudnej sytuacji związanej z pandemią, mimo zakazu spotykania się docierali swoimi
ofertami do mieszkańców.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk podziękowała za słowa pochwały,
mówiąc, że wszyscy dyrektorzy jednostek kulturalnych mimo trudnej sytuacji dali z siebie
wszystko, a w tym czasie nadrobili dużo zaległości ale też wykazywali swoją aktywność poprzez
media społecznościowe.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał w jaki sposób w Gminie Wieluń odbywają się akcje
promocyjne informujące o wydarzeniach patriotycznych i kulturalnych?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że w czasie pandemii
nie promujemy takowych imprez ze względu na zakaz zgromadzeń, a państwo radni
otrzymywali takie informacje na maila. Podkreśliła, że dawniej odbywało się to w ten sposób, że
urząd wysyła zaproszenia do stałych instytucji, rozwiesza plakaty dla mieszkańców, publikuje
na Facebooku i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o informację mailową – na podstawie której
uchwały do budżetu Gminy Wieluń wróciło 90 000 zł?
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował, aby powyższą informację przygotować na
sesje.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk
przewodniczący otrzyma maila od Pani Skarbnik z podaniem daty.

odpowiedziała,

że

Pan

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że data jest już znana. Oznajmił, iż chodzi
mu o nr uchwały.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 7
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Radosław Buda złożył radnemu Żabickiemu gratulacje z racji przejęcia funkcji
przewodniczącego klubu radnych ,,Łączy Nas Wieluń”.
Radny Grzegorz Żabicki podziękował radnemu Budzie.
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Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zamknął 27 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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