PROTOKÓŁ nr 29/21
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 22 marca 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;
Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych;
Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych;
Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
Romuald Zalwert – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o sporządzonym protokole nr 28/21 z poprzedniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/398/20 w sprawie określenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendium sportowego Gminy Wieluń.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie Gminy Wieluń.
7. Zapoznanie się z informacją z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2020
rok.
8. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Prezentacja porządku obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
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Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdził prawomocność
obrad - na stan 9 członków, obecnych 9.
Zapytał czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonym protokole nr 28/21 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do protokołu? Nikt się nie
zgłosił.
Komisja przyjęła informację o sporządzonym protokole.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/398/20 w sprawie określenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że na poprzedniej komisji została wprowadzona
autopoprawka do omawianego projektu uchwały. Poprosił panią burmistrz o przybliżenie jej
treści, aby wszyscy członkowie komisji wiedzieli, nad czym będą głosować.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, iż nie wprowadzono żadnej
zmiany do projektu uchwały, lecz do uzasadnienia dodano jedno słowo w ostatniej linijce, dla
lepszego zrozumienia tj. zamiast słowa ,,zostają” jest słowo ,,zostaną”.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Radny Robert Duda zapytał, czy do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział radnemu Dudzie, że autopoprawka została
wprowadzona do uzasadnienia, a nie do projektu uchwały.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podkreślił, że omawiany projekt uchwały nie posiada żadnej
autopoprawki.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaproponowała, aby zmianę w uzasadnieniu
określić jako uzupełnienie uzasadnienia projektu uchwały.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił się do radnych, mówiąc że uzasadnienie nie jest częścią
uchwały, dlatego projekt uchwały nie zawiera żadnej zmiany.
Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXVI/398/20 w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 103/29/21 stanowi zał. nr 4.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum
Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 7
głosach ,,za”, 1 głosie ,,wstrzymującym się”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 104/29/21 stanowi zał. nr 6.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz wysokości stypendium sportowego Gminy Wieluń zał. nr 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała o autopoprawce do
omawianego projektu uchwały, która została przekazana radnym na adresy mailowe.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy radni chcą zapoznać się ze wspomnianą
autopoprawką?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaproponowała, aby dyrektor Zakładu
Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych przedstawił treść zgłoszonej autopoprawki.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy przedmiotowa uchwała jest wprowadzana w
zastępstwie uchwały dla szkół uczniów podstawowych i ponadpodstawowych?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski powiedział,
że par. 3 stanowi, iż traci moc uchwała nr XV/263/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 5 września
2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Wieluń wraz z poprawką – uchwała i poprawka zostały opublikowane w Dzienniku
Urzędowym poz. 5231 i 7225. Dodał, że poprawki nie wnoszą merytorycznych zmian do treści
uchwały, natomiast są dosyć istotne, ponieważ przy tworzeniu projektu uchwały po par. 3
wpisaliśmy par. 5, oczywiście logika nakazuje, aby jednak po par. 3 był par. 4, a więc w związku z
tą zmianą, każdy następny paragraf staje się o jeden numer mniejszym. Ma to swoje
konsekwencje w treści niektórych zapisów np. w par. 3 ust. 7 w treści par. 8 został zastąpiony
par. 7, bo musi być o jeden numer mniejszy. Podobnie w par. 7 ust. 2 powołujemy się teraz do
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par. 3 ust. 6, a nie jak było wcześniej napisane par. 4 ust. 6. i w par. 8 w ust. 1 pkt 3 również par.
4 został zastąpiony par. 3. Następna zmiana wynika z niezapisania pod tabelą w zał. nr 2 w
tekście z dwoma gwiazdkami, po paragrafie brakowało jego numeru – chodzi o par. 1 ust. 1 pkt 4.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz złożył wniosek o dopisanie w załączniku nr 1 par. 1 ust. 2
dyscypliny sportowej - ,,lekkoatletyka”.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czym sugerował się autor uchwały przy wymienianiu
dyscyplin sportowych? Podkreślił, iż w poprzedniej uchwale nie było takiego ograniczenia, lecz
był zapis o związkach sportowych.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że radni mogą uzupełnić wykaz o taką dyscyplinę, jaką uznają za znaczącą dla
gminy Wieluń. Podkreślił, że omawiany wykaz jest obowiązkowy, a wynika on z art. 31 ustawy o
sporcie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy dyscypliny, które zostały wymienione w projekcie
uchwały są z góry określone przez ustawodawcę? Dodał, że jego zdaniem poprzednia uchwala
nie była tak dyskryminująca, jak aktualnie omawiana. Zadał pytanie, co w przypadku, gdy osoba
odnosi sukcesy w dyscyplinie sportowej, która nie jest wymieniona w omawianej uchwale? Czy
można wtedy taka dyscyplinę dopisać do wykazu?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił, iż
nic nie trzeba zmieniać, ponieważ uchwała nie dotyczy przypadków, w których ktoś zdobędzie
jakieś osiągnięcia tylko zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie musi być to osiągnięcie w
dyscyplinie znaczącej dla jednostki samorządu terytorialnego. Podkreślił, że punktem wyjścia jest
określenie znaczących dyscyplin sportowych dla j.s.t. i w późniejszym etapie, rozpatrywanie czy w
wykazie dyscyplin są osoby, które maja osiągnięcia godne tego, aby przyznać stypendium.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił, radnych którzy są nauczycielami wychowania
fizycznego o ustosunkowanie się do jego wniosku związanego z dopisaniem do wykazu dyscyplin
sportowych lekkoatletyki.
Radny Grzegorz Żabicki odpowiedział, że lekkoatletyka to królowa sportu. Wspomniał, iż sam
wnioskował do radnych poprzedniej kadencji o to, aby lekkoatletyka była uprawiana na nieco
wyższym poziomie, poprzez remont bieżni. Zapytał, czy zgodnie z przepisami wykaz dyscyplin
sportowych tworzony jest w ten sposób, że w pierwszej kolejności wybierane są strategiczne
dyscypliny dla gminy, a w drugiej kolejności dyscypliny, w których osoby osiągają wysokie wyniki?
Uzupełnił, że dzisiaj nie mamy klubu lekkoatletyki, mimo iż wśród nauczycieli wychowania
fizycznego są instruktorzy tej dyscypliny, natomiast są prężnie działające stowarzyszenia na
przykład Wieluń Biega tudzież inne, które nawiązują do lekkoatletyki. Oznajmił, że jego zdaniem
wniosek radnego Akulicza jest zasadny.
Radny Robert Duda powiedział, że zgadza się z wypowiedzią radnego Żabickiego i również uważa,
iż wniosek radnego Akulicza o dopisanie do wykazu dyscyplin sportowych lekkoatletyki jest
zasadny. Dodał, że póki co nie mamy sekcji lekkoatletyki ale na uwadze należy mieć rozbudowę
stadionu oraz budowę hali boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na os. Stare Sady w Wieluniu.

4

Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za wnioskiem radnego Akulicza, aby w projekcie uchwały w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendium
sportowego Gminy Wieluń w załączniku nr 1 par. 1 ust. 2 dopisać pkt 8 ,,lekkoatletyka”, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9
głosach ,,za”) przyjęła wniosek ww. sprawie.
Wniosek nr 22/29/21 stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy pani burmistrz wprowadzi zmianę w wykazie
dyscyplin autopoprawką?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że to radni wprowadzili tą
zmianę do projektu uchwały i wolałaby, aby tak pozostało.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz wysokości stypendium sportowego Gminy Wieluń wraz z autopoprawką, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się do głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”)
wydała pozytywną opinię w ww. sprawie wraz z autopoprawką.
Opinia nr 105/29/21 stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie Gminy Wieluń zał. nr 10.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda powiedział, że raport o stanie gminy w swojej treści powinien być
dokumentem przejrzystym, skondensowanym i czytelnym. Nie powinien dublować procedur
związanych z analizą i oceną wykonania budżetu, co w projekcie uchwały zaproponował pan
przewodniczący. Dodał, że w tej kwestii wykazuje również wątpliwości radca prawny. Powiedział,
że szczegółowe dane dotyczące budżetu są zawarte do wyglądu w sprawozdaniu z wykonania
budżetu, kwestie związane z realizacją licznych programów społecznych, sprawozdań z
działalności jednostek kultury, bezpieczeństwa, sportu – wszystko to jest jawne i udostępnione,
więc jaki sens ma powielanie tych wszystkich informacji w raporcie?
Radny Grzegorz Żabicki poinformował, iż złożył pismo w sprawie określenia szczegółowych
wymogów raportu o stanie gminy, które jest stanowiskiem klubu radnych Łączy Nas Wieluń.
Raport nie powinien zawierać kilkuset stron, lecz powinien mieć zwięzły format, ponieważ nie
jest to tylko materiał dla radnych ale przede wszystkim dla mieszkańców gminy Wieluń.
Podkreślił, iż wszystkie sprawozdania, programy są omawiane na komisjach rady oraz na sesjach,
które z kolei są transmitowane. Dodał, iż nie widzi sensu powielania materiału w raporcie gminy
Wieluń. Podsumował, że raport powinien być zwięzły, a co za tym idzie czytelny dla przeciętnego
mieszkańca.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że radni najprawdopodobniej nie zapoznali się z
raportem za dwa lata poprzednie, ponieważ tam informacje finansowe zajmowały 5 stron. Gdyby
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miał on być przygotowany syntetycznie to pewnie zajął by jeszcze mniej stron, a jak wszyscy
pamiętają radny Duda zabierał głos w trakcie dyskusji nad raportem właśnie w kwestii
finansowej. Oznajmiła, iż na poprzedniej komisji porównywała, jak wyglądałby raport w formie
syntetycznej i na przykład omówienie programu to są praktycznie dwa zdania. Odniosła się do
punktu p – omówienie programu. Podała przykład - program dotyczy rodzin, które mają 3 i
więcej dzieci na terenie gminy, raport zawiera informację o ilości takich osób. Powiedziała, że
mieszkańcy chcą wiedzieć, co gmina w zakresie tego programu uczyniła. Odniosła się następnie
do transmisji sesji, mówiąc że nie każdy mieszkaniec ma telewizję kablową lub Internet.
Oznajmiła, iż jej zdaniem raport powinien być dokumentem, który przedstawi mieszkańcowi
działania władz gminy z ostatniego roku. Szczegółowe wymogi będą z kolei ułatwieniem dla osób
przygotowujących raport chociażby ze względu na fakt, iż w ostatnich dwóch latach takich
błędów było dużo.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie
Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się do głosu? W głosowaniu udział wzięło 9
radnych. Komisja (przy 2 głosach ,,za”, 2 głosach ,,wstrzymujących się”, 5 głosach ,,przeciw”)
wydała negatywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 106/29/21 stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2020 rok
zał. nr 12.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił o zdjęcie informacji z działalności Wieluńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2020 rok z porządku obrad dzisiejszej komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za zdjęciem z porządku obrad
informacji z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2020 rok, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”)
zdjęła ww. informację z porządku obrad.
Punkt 8
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert poinformował, że do komisji wpłynęło pismo radnego
Grzegorza Żabickiego z dnia 15 marca br. dot. projektu uchwały w sprawie określenia
szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Wieluń zał. nr 13.
Zabrał następnie głos w sprawie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń, które było omawiane
na poprzedniej komisji. Zauważył dużą wartość ,,na minusie” tj. prawie 500 tys. zł, dla nauczycieli
mianowanych tj. prawie 25 tys. zł, a dla nauczycieli dyplomowanych – 460 tys. zł. Zapytał z czego
wynika wartość ujemna?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił, iż
kwoty na minusie wynikają z nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, co z przetargiem na hale sportową, ponieważ pan
burmistrz mówił, iż takowy przetarg zostanie ogłoszony do końca marca.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy nieosiągnięcie średnich wynagrodzeń jest wynikiem
zmiany formy wypłacenia godzin ponadwymiarowych?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że forma wypłat godzin ponadwymiarowych nie została zmieniona, natomiast jest
to zastosowanie się do stanu faktycznego, w którym nauczyciele nie realizowali godzin
ponadwymiarowych. W związku z tym ich wynagrodzenie, zgodnie z prawem było niższe niż
mogłoby być, gdyby wszystkie godziny były zrealizowane, a więc jednorazowy dodatek
uzupełniający jest zgodnym z prawem rozwiązaniem ograniczenia liczby godzin
ponadwymiarowych nauczycieli w momencie, kiedy tych godzin ponadwymiarowych nie mogli
realizować z przyczyn obiektywnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że ,,możliwe, że jest tak jak pan mówi”. Dyskusja na
ten temat była w zeszłym roku dosyć długa i burzliwa ze względu na kwestię wyliczenia godzin
ponadwymiarowych. Uzupełnił, że wszystkie samorządy analizowały to na takim samym
poziomie, lecz w gminie Wieluń zostało to inaczej zinterpretowane.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że gmina Wieluń działała w omawianej kwestii
zgodnie z prawem. Odpowiedział następnie na pytanie radnego Akulicza, mówiąc że
kompletowane są dokumenty w sprawie tej specyfikacji. Dodał, iż do końca marca jest jeszcze 9
dni, więc gmina powinna zdążyć zrealizować to w założonym terminie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, jakich konkretnie dokumentów brakuje do
ogłoszenia przetargu? Poprosił o podanie przyczyny, dlaczego przetarg nie jest do tej pory
ogłoszony?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że gminie zależy na tym, aby wszystkie elementy
specyfikacji zamówienia zostały dokładanie sprawdzone, celem właściwego przeprowadzenia
specyfikacji przetargowej. Dodał, iż nie jest to zwykły, prosty przetarg, jak chociażby przetarg na
budowę drogi. Jest on bardziej złożony, w którym jednocześnie są określone elementy
wyposażenia hali sportowej. Podsumował, iż dokumentacja jest dokładnie przygotowywana po
to, aby każdy z beneficjentów był zadowolony.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał o budynek w Turowie, który
przekształcony na lokale mieszkalne. Czy w tym kierunku podjęto jakieś kroki?

miał zostać

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że to założenie jest cały czas przez gminę
utrzymane. Wspomniany budynek będzie przekształcony na mieszkania komunalne, dedykowane
głównie matkom samotnie wychowującym dzieci. Uzupełnił, że gmina realizuje powyższe
zadanie, konsultując się w tej sprawie z radą sołecką w Turowie.
Radny Radosław Buda zapytał, kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji budowa kompleksu
basenów w Wieluniu?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że aktualnie trwają prace nad wyłonieniem
doradcy prawnego w drodze zapytania, tak jak uczyniła to gmina Kępno. Oznajmił, iż powyższe
zapytanie powinno zostać wystosowane w kwietniu, a w czerwcu planowane jest przygotowanie
uchwały o powołaniu spółki. Realny termin wykonania omawianej inwestycji to druga połowa
2024 roku.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, dlaczego na wykazie szkół podstawowy nie ma
zawartej katolickiej szkoły podstawowej?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że to szkoły podległe gminie Wieluń prowadzą rekrutacje metodą elektroniczną z
wykorzystaniem systemu, zakupionego na potrzeby wszystkich szkół prowadzonych przez gminę
Wieluń. Podkreślił, iż gmina Wieluń nie prowadzi rekrutacji do szkoły katolickiej i nie ma do
takiego działania podstawy prawnej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, dlaczego gmina nie może prawnie prowadzić rekrutacji
do katolickiej szkoły podstawowej? Oznajmił, iż w innych samorządach rekrutacja do takowych
szkół się odbywa. Czy to oznacza, że prowadzą one to nielegalnie?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że należy to pytanie zadać samorządom, które taką rekrutację przeprowadzają.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy wedle przepisów jest to niezgodne z prawem?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że osoby nieuprawnione nie mają prawa wglądu w dane osobowe rodziców i
uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły. Gmina Wieluń, jako organ prowadzący ma prawo
do wglądu danych osobowych uczniów szkół prowadzonych tylko i wyłącznie przez gminę
Wieluń.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy istnieje możliwość prawna, aby samorząd mógł
prowadzić rekrutację również do katolickiej szkoły podstawowej?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski powiedział,
że nie rozumie, dlaczego samorząd miałby zajmować się rekrutacją do szkoły, prowadzonej przez
inną instytucję.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że rekrutacja do szkół odbywa się drogą
elektroniczną. Podkreślił, że rodzice chcąc zapisać dziecko do szkoły katolickiej nie mogą znaleźć
jej w wykazie.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że to szkoła prowadzi rekrutację i jeżeli szkoła nie prowadzi rekrutacji
elektronicznej to rodzice niestety nie posiadają możliwości dokonania zgłoszenia przez internet.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podziękował za udzielenie odpowiedzi.
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Rady Jarosław Rozmarynowski zaproponował przygotowanie projektu uchwały intencyjnej w
sprawie budowy kompleksu basenów przy ul. Broniewskiego w Wieluniu. Poprosił radnych oraz
burmistrza o wyrażenie swojego zdania w powyższej kwestii.
Radny Radosław Buda zaapelował o działanie w sprawie wspomnianej inwestycji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że jego zdaniem takowa uchwała nie jest potrzebna
do podjęcia działań w tym zakresie. Oznajmił, iż zadań prowadzonych przez gminę Wieluń jest
bardzo dużo i rada nie podejmuje żadnych uchwał intencyjnych do każdej inwestycji, którą
realizuje burmistrz.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że jego wniosek podyktowany jest pewnymi
doświadczeniami. Podał przykład zobowiązania burmistrza do podjęcia działań chociażby w
sprawie schroniska w Czartkach. Dodał, że jego zdaniem takie uchwały są ważne. Powiedział, że
rada miejska powinna pokazać taką uchwałą zgodność co do formuły budowy basenu.
Radny Radosław Buda powiedział, iż nie wyobraża sobie, aby w 2024 roku mieszkańcy nie mogli
korzystać z omawianego obiektu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, iż gmina Wieluń
potrzebuje basenu, który będzie odpowiadał czasom współczesnym, ponieważ basen, który
aktualnie posiada gmina jest z 1985 r. Oznajmił, iż omawiana inwestycja będzie przebiegała w
inny sposób niż budowa hali sportowej czy budowa drogi gminnej. Uzupełnił, że budowa
kompleksu basenów będzie realizowana przez nowo powołaną spółkę, która przejmie funkcje
obecnego zakładu budżetowego, jakim jest Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jego zdaniem
uchwała intencyjna jest potrzebna, chociażby w sytuacji, w której gmina po wyłonieniu radcy
prawnego i przygotowaniu wszystkich kwestii prawnych, przygotuje uchwałę w sprawie budowy
basenu, a większość radnych uzna, że budowa basenu przez spółkę jest bezzasadna. Podkreślił, iż
takowa uchwała jest swego rodzaju wspólnym stanowiskiem burmistrza i wszystkich radnych w
kwestii formuły/filozofii budowy basenu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że zdrowym zjawiskiem są odmienne głosy w
radzie, a co do schroniska to rada nie podejmowała żadnej uchwały intencyjnej w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy wiadomy jest ostateczny koszt omawianej
inwestycji?
Radny Robert Kaja powiedział, że cała Rada Miejska w Wieluniu jest za budową basenu w
Wieluniu, natomiast w pierwszej kolejności należy przedstawić analizę finansową przygotowaną
przez osobę wyspecjalizowaną. Zaapelował, aby na przyszłość nie ogłaszać publicznie konkretnej
kwoty, jaka miałaby zostać przeznaczona na budowę kompleksu basenów, ponieważ jest to
bardzo duża inwestycja, dlatego oficjalne określenie kwoty powinno być oparte na analizach
finansowych. Zwrócił się do radnego Rozmarynowskiego, że nie zgadza się z tym, iż radni blokują
coś burmistrzowi, ponieważ pamięta, jak w 2020 r. radni z klubu Łączy Nas Wieluń byli przeciwny
wpisaniu do budżetu budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Podkreślił, że zna
program wyborczy pana burmistrza i nie zamierza w nim nic skreślać, ani blokować.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zgadza się z wypowiedzią radnego Kai.
Powiedział, że kwota została podana na podstawie zeszłorocznej aktualizacji programu
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funkcjonalno-użytkowego. Podkreślił, że zauważył tendencje spadku kwot przetargowych, które
są rozstrzygane na kwoty niższe niż wartości podane w kosztorysie. Odpowiedział radnemu
Akuliczowi, że nikt z nas nie wie ile to będzie dokładnie kosztować. Uzupełnił, iż należy takie dane
poprzeć analizą finansową oraz zdecydować w jakim kierunku iść – obligacyjnym czy
kapitałowym. Powiedział, że obligacje w Kępnie kosztowały stopę wibor + marża bodajże 2%.
Szacuje się, iż koszt finansowy będzie wynosił 3-4 punkty procentowe - takie symulacje
finansowe zostaną radnym przekazane w odpowiednim czasie. Powiedział, że po rozmowie z
panią skarbnik wynika, iż gmina ze swojego budżetu na omawiany cel może przekazać rocznie
kwotę opiewającą na 2 500 000,00 zł, celem wykupu obligacji/udziałów. W perspektywie 10-15
lat spowoduje to, że inne inwestycje realizowane w gminie nie zostaną zwolnione. Podkreślił, że
w 2024 roku gmina zakończy budowę kanalizacji w takich miejscowościach jak: Sieniec,
Masłowice, Jodłowiec, co spowoduje że kwota, która dotychczas przeznaczana jest na kanalizacje
w ww. miejscowościach w 2024 roku będzie do dyspozycji gminy na inne zadania. Zaapelował o
zgłaszanie wszelkich propozycji dotyczących omawianej inwestycji, ponieważ budowa kompleksu
basenów ma być wspólnym sukcesem tj. zarówno burmistrza jak i rady miejskiej.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że celem wniosku w sprawie przygotowania uchwały
intencyjnej jest dokładnie to, co powiedział pan burmistrz. Oznajmił, iż nie użył słowa blokada,
ani sformułowania ,,że źle jest, gdy się różnimy”, jest to nadinterpretacja niektórych radnych.
Celem przygotowania tej uchwały jest pokazanie mieszkańcom, iż burmistrz i rada są zgodni w
sprawie budowy kompleksu basenów. Zwrócił się do radnego Kai, mówiąc że nie może słuchać
tego, iż klub radnych Łączy Nas Wieluń był przeciwny wprowadzeniu do budżetu budowy hali
sportowej. To była sesja budżetowa, na której została złożona propozycja budowy dwóch hal
jednocześnie. Nie rozważamy w tej chwili, czy powyższa propozycja była mądra, lecz nie można
publicznie mówić, że radni Łączy Nas Wieluń nie chcieli budowy hali sportowej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że kwestia wprowadzenia budowy hali sportowej
była procedowana, a następnie głosowana trzykrotnie i radni trzykrotnie było przeciwko.
Radny Robert Kaja zaapelował, aby zwrócić również uwagę na fakt, iż basen nie jest obiektem
dochodowym. Świadczy to o tym, iż gmina będzie musiała wykupić usługi w spółce. Dodał, iż
zgadza się z burmistrzem co do kwestii pływalni krytej, która jego zdaniem również powinna
zostać zamknięta, ponieważ żywotność basenów wedle definicji określana jest na około 20-25
lat. Odniósł się do kwestii zakończenia budowy kanalizacji w 2024 r., mówiąc że nie podchodziłby
do tego tak optymistycznie chociażby ze względu na fakt, iż oczyszczalnia ścieków również
wymaga dużego nakładu finansowego ze strony gminy.
Radny Grzegorz Żabicki odniósł się do słów radnego Kai, który powiedział, że radni klubu Łączy
Nas Wieluń byli przeciwni budowy hali. Wyjaśnił, że radni złożyli propozycję budowy dwóch hal
jednocześnie, która była podyktowana korzystną sytuacją na rynku, a gdy część radnych chciała
wprowadzić do budżetu tylko jedną to oczywistym było to, iż na tamten moment radni z klubu
Łączy Nas Wieluń byli wierni swojej propozycji tj. budowa dwóch hal jednocześnie. Oznajmił, że
dla niego propozycja uchwały intencyjnej jest zasadna, ponieważ określi ona burmistrzowi i
radnym kierunek oraz formułę budowy kompleksu basenów w Wieluniu.
Radny Radosław Buda powiedział, że jego zdaniem burmistrz powinien przedstawić kwestie
finansową, a potem następnie rada może pochylić się nad uchwała intencyjną.
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Przewodniczący Tomasz Grajnert oznajmił, iż zgadza się on z radnym Kają, który podkreśla
pierwszeństwo analiz finansowych, na bazie których radni będą mogli podjąć konkretną decyzję.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż cieszy się z pozytywnego nastawienia wszystkich
radny w omawianej kwestii. Podkreślił, że gmina Wieluń bazuje w dużej mierze na danych
pozyskanych z gminy Kępno, która przekazała, iż w 2019 r. dołożyła do funkcjonowania basenu
około 320 tys. zł. Zwrócił uwagę, że basen otwarty oraz pływalnia kryta, która funkcjonuje
również generuje koszty z budżetu gminy. Podkreślił, iż klarowność finansowa będzie widoczna
dopiero po przetargu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał,
hydrogeologicznymi pod zbiornik w Kurowie?

jak

wygląda

sytuacja

z

badaniami

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że zostali określeni już potencjalni wykonawcy.
Radny Jarosław Rozmarynowski poprosił o przegłosowanie wniosku o przygotowanie uchwały
intencyjnej.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wnioskiem radnego
Rozmarynowskiego o przygotowanie projektu uchwały intencyjnej w sprawie budowy kompleksu
basenów przy ul. Broniewskiego w Wieluniu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się do głosu? W
głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 6 głosach ,,za”, 1 głosie ,,wstrzymującym się”,
1 głosie ,,przeciw”) przyjęła wniosek w ww. sprawie.
Wniosek nr 23/29/21 stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 9
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert
i Sportu.

zamknął 29 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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