PROTOKÓŁ nr 3/15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 23 marca 2015 r. w sali 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu (ratusz, I piętro), pod
przewodnictwem Pana Mieczysława Majchera
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Budzyna Ryszard
2. Pan Duda Robert
3. Pan Freus Honorata
4. Pan Kaczmarek Marian
5. Pan Leś Kazimierz - zastępca
6. Pan Majcher Mieczysław - przewodniczący
7. Pan Psuja Wojciech
8. Pani Zapłotna Janina
9. Pani Żurek Bożena

10.
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Pan Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
5. Pani Anna Michniewicz – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
w Wieluniu
6. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
7. Pani Ewa Nowak – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
8. Pan Jarosław Surma – Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
9. Pani Lidia Dudek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu
10. Pani Ewa Janik – Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
i Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
11. Pani Sylwia Kniazińska – Zastępca Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
12. Pan Marek Napieraj – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wieluniu
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 1/15 i 2/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych
pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Straży Miejskiej w Wieluniu;
4) Ochotniczych Straży Pożarnych;
5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2015.
6. Zapoznanie się z informacją z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2014.
7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na
rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+” za 2014 rok.
8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na
rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2014 rok.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2014.
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10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Programu wspierania Rodziny w Gminie
Wieluń za 2014 rok.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2014 rok.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń za 2014 rok.
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
i realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2010-2015, za 2014 rok.
14. Sprawy różne, korespondencja.
15. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie członków
komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 9 członków,
obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaprezentował porządek obrad posiedzenia. Nikt nie wniósł
uwag do porządku obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 1/15 i 2/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Uwag do protokołu nr 1/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła protokół
nr 1/15.
Uwag do protokołu nr 2/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (Przy 9 głosach „za”) przyjęła protokół
nr 2/15.
Punkt 4
Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych
pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu (zał. nr 2);
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 3);
3) Straży Miejskiej w Wieluniu (zał. nr 4);
4) Ochotniczych Straży Pożarnych (zał. nr 5);
5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych (zał. nr 6).
Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Policji
w
Wieluniu, w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.
Radna Janina Zapłotna zwróciła uwagę, że sprawozdania są bardzo obszerne. Uważała, że powinny
być krótsze. Dodatkowe informacje mogłoby być przesyłane drogą elektroniczną.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zgodził się z przedmówczynią. Dodał, że jest bardzo dużo
informacji, których nie można zapamiętać. Uważał, że sprawozdania powinny mieć określoną
objętość.
Radna Janina Zapłotna poprosiła, aby w okresie letnim w weekendy w okolicy plant patrolowała
policja.
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Radna Honorata Freus uważała, że policja powinna patrolować w godzinach wieczornych teren
w pobliżu sklepu „Bodzio”.
Przewodniczący Mieczysław Majcher poprosił, by radni zgłosili swoje uwagi na sesji, na której
będzie obecny przedstawiciel policji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Ad. 2 Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wieluniu.
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Ad 3 Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Straży Miejskiej w Wieluniu.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy straż może zainterweniować w stosunku do pana, który inhaluje
się rozpuszczalnikiem przy WDK-u?
Radna Honorata Freus zwróciła uwagę, że jest to zjawisko widoczne w całym mieście.
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma odpowiedział, że wąchanie
rozpuszczalnika nie jest zakazane. Dodał, że rozpuszczalnik nie jest ujęty jako substancja
psychoaktywna. Zaznaczył, że straż może tylko upomnieć taką osobą i to robi, a gdy jest bardzo
nieświadoma odwozi ją do domu. Podkreślił, że nie ma przepisów prawa pozwalających karać osoby
spożywające denaturat, gdyż denaturat nie jest alkoholem.
Radna Honorata Freus uznała, że MGOPS i GKRPA mogłyby wesprzeć takie osoby.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaznaczył, że w przygotowanych sprawozdaniach jest
zaznaczone, że udzielana jest pomoc takim osobom. Podkreślił, że z roku na rok jest coraz więcej osób
nieletnich, które spożywają alkohol.
Przewodniczący GKRPA Marek Napieraj uważał, że denaturat jest innym napojem alkoholowym.
Zaznaczył, że po spożyciu denaturatu zawartość alkoholu w organizmie występuje, w związku z czym
taka osoba mogłaby być skierowana do izby wytrzeźwień. Podkreślił, że denaturat bardzo podrażnia
układ nerwowy i przesuwa środek ciężkości w organizmie człowieka.
Radna Honorata Freus uznała, że powinna być izba wytrzeźwień.
Przewodniczący GKRPA Marek Napieraj odpowiedział, że jest to nierentowne. Najbliższa izba
wytrzeźwień znajduje się w Częstochowie i Łodzi.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, jak funkcjonuje monitoring?
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma odpowiedział, że kamery nie działają
tak jak powinny. Poinformował, że firma, która miała zleconą rozbudowę monitoringu, nie wykonała
tego zgodnie z zamówieniem. Wystąpiono o rozwiązanie umowy, jednak firma podtrzymuje, że
dobrze wykonała zadanie. Dodał, że odbyła się rozprawa sądowa. Firma nie podpisała protokołu
końcowego. Zaznaczył, że firma popełniła błędy, które są zauważalne.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaznaczył, że problem powinien być jak najszybciej
rozwiązany.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy będzie zwiększona liczba kamer?
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Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma odpowiedział, że warunkiem jest
dokończenie rozpoczętych prac. Zaznaczył, że są projekty, określające w których miejscach mogą
zostać zainstalowane kamery.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Ad. 4 Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Ad. 5 Informacja o pustostanach i zagrożeniach budowalnych
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu Lidia Dudek uważała, że na terenie
Gminy Wieluń nie ma zagrożeń budowalnych. Zaznaczyła, że są pustostany i obiekty, które nie mają
ustanowionej własności, i są to obiekty niskie nie powodujące zagrożenia dla osób trzecich.
Podkreśliła, że w najgorszym stanie jest ruina w Rudzie.
Radna Janina Zapłotna nie zgodziła się z wypowiedzią przedmówczyni. Poinformowała, że na
ul. Mokrej jest budynek, z którego osypuje się cegła, ogrodzenie jest w bardzo złym stanie, dodatkowo
w piwnicach tego budynku przebywają bezdomni.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego Lidia Dudek powiedziała, że czym innym jest
budynek stwarzający zagrożenie, a decyzja właściciela, co z takim budynkiem zrobi. Podkreśliła, że
jeżeli nie można dotrzeć do właściciela, to nic nie można zrobić z takim budynkiem.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że w ubiegłym roku jeden z właścicieli budynku na ul. Mokrej
p. S. starał się o przydział mieszkania, drugi przebywa w więzieniu.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego Lidia Dudek powiedziała, że w związku z tym, że
jeden z właścicieli przebywa w więzieniu to utrudnione jest podejmowanie czynności
administracyjnych. Zaznaczyła, że nie można ustalić miejsca pobytu drugiego właściciela.
Radna Bożena Żurek zapytała o budynek na ul. Prostej i ul. Powstańców 1863, który jest w złym
stanie, przylega do chodnika i powoduje zagrożenie?
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego Lidia Dudek odpowiedziała, że nie ma
spadkobierców po właścicielce budynku na ul. Prostej. Zaznaczyła, że budynek na ul. Powstańców
1863 jest budynkiem bliźniaczym i jest w stanie dobrym.
Naczelnik Wydziały Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska dodała, że od 2006 r.
nie są płacone z tego tytułu podatki. Zaznaczyła, że gmina może jedynie uregulować stan prawny
poprzez zasiedzenie, co musi zostać udokumentowane.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że przez 9 lat nie były płacone podatki, wobec czego
powstały zobowiązania, co w konsekwencji pozwoli na wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Radna Honorata Freus zapytała o budynki gospodarcze na ul. Długosza (po Cukrowni)? Zaznaczyła,
że te budynki zagrażają bezpieczeństwu, teren wokół nich jest nieogrodzony, ściana jest podparta
belką.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego Lidia Dudek powiedziała, że nie jest znana jej ta
sprawa. Wyjaśniła, że nadzór budowlany nie ma możliwości, by znać wszystkie budynki, które są w
złym stanie technicznym. Dodała, że należy wystosować pismo i będzie rozpatrzone.
Radna Honorata Freus podkreśliła, że budynek stwarza zagrożenie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska wyjaśniła, że
zarządcą tego budynku jest Przedsiębiorstwo Komunalne oraz, że stanowi własność gminy. Dodała, że
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w ubiegłym roku budynek miał ulec rozbiórce. Zaznaczyła, że gmina będzie dążyć do systematycznej
rozbiórki pustostanów.
Radna Honorata Freus zaznaczyła, że ten temat jest od lat poruszany. Wyraziła obawę o zagrożenie
bezpieczeństwa dzieci, które bawią się w pobliżu tego miejsca.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zajmie się tematem.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2015 (zał. nr 7).
Radna Janina Zapłotna odnośnie rozdziału 6 ww. uchwały zapytała, czy chipowane będą wszystkie
psy?
Przewodniczący Mieczysław Majcher odpowiedział, że tylko wyłapane.
Radny Wojciech Psuja zapytał, ile psów ma obejmować program?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że ok. 150. Wyraził nadzieję, że pod koniec br.
będzie wybudowane schronisko. Zaznaczył, że bardzo trudne jest do oszacowania ile psów będzie
przebywało w schronisku.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy inwestorem będzie gmina?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że będzie nim prywatny podmiot.
Radna Honorata Freus zapytała, czy jest chętny?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dodał, że po wybudowaniu schroniska przez prywatny
podmiot, gmina przeprowadzi przetarg.
Radny Wojciech Psuja zaznaczył, że na 600 dzieci przeznacza się kwotę ok. 450 000 zł, a na 150
psów kwotę, 457 000 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, że jest to wynik przetargu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest
zaopiniowaniem ww. uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?

za

pozytywnym

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 3/3/15 stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2014 (zał. nr 9).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że należy edukować młode pokolenie i wzbudzić
w nich poczucie sprzątania po własnym psie. Zaznaczył, że gmina stworzyła warunki do tych
czynności, jednak nie są one wykorzystywane.
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Radny Wojciech Psuja uważał, że wzorując się na reklamach telewizyjnych dotyczących segregacji
śmieci można byłoby zastosować podobną metodę w powyższym temacie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapewniał, że edukacja jest prowadzona.
Radna Janina Zapłotna podkreśliła, że Młodzieżowa Rada Miejska jest również bardzo
zaangażowana w ten temat.
Zastępca Dyrektora WDK-u powiedziała, że w Holandii za brak woreczka w czasie wyprowadzania
i nie posprzątania po psie nakładane są kary pieniężne. Dodała, że prawo do egzekwowania ma Straż
Miejska, policja i służby dzielnicowe.
Przewodniczący GKRPA Marek Napieraj zaznaczył, że jest to kwestia ludzi i ich wychowania.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz
rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+” za 2014 rok (zał. nr 10).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że wkrótce będzie dokonywana zmiana uchwały
śmieciowej i będzie możliwość wprowadzenia preferencji dla tych rodzin.
Pracownik WDK i MGOPS Ewa Janik powiedziała, że petenci pytają o taką możliwość.
Przewodniczący Mieczysław Majcher przypomniał, że kiedy rada podejmowała tą uchwałę,
proponował ulgi i wówczas nie było zainteresowania tym faktem wśród radnych.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz
osób powyżej 65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2014 rok (zał. nr 11).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał o wprowadzoną w ubiegłym roku Kartę Dużej
Rodziny?
Kierownik MGOPS Zdzisława Warych odpowiedziała, że jest to program rządowy.
Pracownik WDK i MGOPS Ewa Janik wyjaśniła, że program gminny dotyczy mieszkańców gminy
i obowiązuje na jej terenie. Bierze w nim udział gmina, jednostki kultury oraz partnerzy, czyli
podmioty prywatne, które wyraziły wolę udziału w programie. Obowiązuje on od 1.04.2015 r. i od tej
pory są wydawane karty. Karta Dużej Rodziny ma ogólnopolski zasięg, aby być partnerem należy
mieć placówki na terenie każdego województwa.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, jakie są przywileje z tytułu Karty Dużej Rodziny?
Pracownik WDK i MGOPS Ewa Janik odpowiedziała, że jest wykaz przywilejów. Dodała, że każda
gmina ma obowiązek realizować ten program.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dodała, że w programie Karty Dużej Rodziny biorą udział
wszystkie rządowe instytucje.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uznał, że należy wypromować podmioty, które wzięły udział w
realizacji tego programu.
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Pracownik WDK i MGOPS Ewa Janik powiedziała, że partnerzy są zamieszczani na stronie
internetowej. Uznała, że dodatkowo należy w szczególny sposób wypromować te osoby.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zaproponowała, by przy wydawaniu kalendarza imprez
i uroczystości zamieszczone były krótkie informacje o tych podmiotach.
Radna Janina Zapłotna uznała, że faktycznie słabo są reklamowane podmioty, które udzielają ulg
w ramach programów.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że zostaną upublicznione na tablicach
gminnych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył,
z przedsiębiorcami, którzy wspierają inicjatywy gminy.

że

będzie

zorganizowane

spotkanie

Radny Wojciech Psuja odnośnie przedłożonej informacji uznał, że nikt nie korzystał z programu
„Wieluń sprzyja seniorom 65+”.
Pracownik WDK i MGOPS Ewa Janik odpowiedziała, że informacja jest za miniony rok, znacznie
więcej osób zaczęło korzystać z programu w tym roku.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 9
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wieluniu za rok 2014 (zał. nr 12).
Radna Honorata Freus zapytała, dlaczego tak niewiele osób otrzymało propozycje odbycia stażu?
Kierownik MGOPS Zdzisława Warych wyjaśniła, że od 2008 r. do roku sprawozdawczego, 140
osób nadal korzysta z pomocy. Dodała, że pracę podjęły 72 osoby, przeszkolonych zostało 271 osób.
Zaznaczyła, że celem projektów systemowych jest, aby osoba zdobyła kwalifikacje i podniosła swoje
umiejętności.
Radna Honorata Freus zapytała, czy brana jest pod uwagę kategoria wiekowa?
Kierownik MGOPS Zdzisława Warych odpowiedziała, że osoby w wieku produkcyjnym.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
sprawozdania kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
powyższe sprawozdanie. Opinia komisji nr 4/3/15 stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Punkt 10
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Programu wspierania Rodziny w Gminie
Wieluń za 2014 rok (zał. nr 14).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
sprawozdania kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
powyższe sprawozdanie. Opinia komisji nr 5/3/15 stanowi zał. nr 15 do protokołu.
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Punkt 11
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2014 rok (zał. nr 16).
Radny Robert Duda uważał, że niepokojącym jest, że od 2012 roku ilość osób korzystających
z programów profilaktycznych wzrasta. Zapytał, czy GKRPA ma jakiś pomysł, aby zmniejszyła się
ilość tych osób?
Przewodniczący GKRPA Marek Napieraj odpowiedział, że wzrost spowodowany jest wieloma
czynnikami tzn. choroba alkoholowa przestaje być wstydliwa i osoby coraz częściej sięgają po pomoc.
Zaznaczył, że problemem jest wczesna inicjacja alkoholowa wśród młodzieży, a przede wszystkim
wśród dziewcząt, które zaczynają od napoi wysokoprocentowych. Zaznaczył, że kolejną trudnością są
dopalacze.
Radny Robert Duda uznał, że pozytywnym zjawiskiem jest wzrost świadomości ludzi na problemy
alkoholowe.
Przewodniczący GKRPA Marek Napieraj podkreślił, że profilaktyka jest najtańsza.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy można częściej prowadzić akcje polegające na ujmowaniu
młodzieży spożywającej środki odurzające oraz, czy zjawisko spożywania alkoholu jest bardziej
widoczne wśród młodzieży w okresie wakacji, czy w ciągu roku szkolnego?
Przewodniczący GKRPA Marek Napieraj odpowiedział, że są to działania policji. Młodzież
częściej spożywa alkohol w okresie wakacji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymała się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła ww.
sprawozdanie. Opinia komisji nr 6/3/15 stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Punkt 12
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w
Gminie Wieluń za 2014 rok (zał. nr 18).
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że jest trudno uwierzyć, że w Wieluniu jest tylko
jeden narkoman.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu Ewa Nowak powiedziała, że policja
nie dysponuje „narkotestami”, dlatego nie można wykryć tego zjawiska.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za przyjęcie ww. sprawozdania,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła ww.
sprawozdanie. Opinia komisji nr 7/3/15 stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Punkt 13
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Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu i realizacji
Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie
Wieluń na lata 2010-2015, za 2014 rok (zał. nr 20).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła ww.
sprawozdanie. Opinia komisji nr 8/3/15 stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Punkt 14
Sprawy różne. Korespondencja.
Przewodniczący Mieczysław Majcher poinformował, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się
w temacie spraw mieszkaniowych.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy na Placu Legionów w dalszym ciągu będzie dostępna mobilna
scena? Zaznaczyła, że była to bardzo dobra rzecz.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że raczej tak.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że lampa na rogu ul. Piłsudskiego w kierunku cmentarza jest
zabrudzona przez ptactwo i powinna zostać oczyszczona.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że będzie to wykonane.
Radna Honorata Freus zapytała, kiedy będzie zniesiony podział strefy płatnego parkowania na strefę
A i B?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że obecnie trwają negocjacje z głównym prezesem
spółki. Dodał, że umowa zostanie zmieniona wtedy, kiedy dwie strony się za tym opowiedzą.
Radna Janina Zapłotna zwróciła uwagę, że w 2014 roku była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej,
a sprawozdanie z działalności komisji za ten rok złożył radny Wojtuniak. Uważała, że powinna zrobić
to ona. Zapytała, czy ma rację?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że powinna podpisać osoba, która
przewodniczyła i odpowiadała za komisję. Dodała, że zostanie to wyjaśnione.
Radny Robert Duda zapytał, czy tematyka posiedzeń się zgadza?
Radna Janina Zapłotna odpowiedziała, że nie sprawdzała. Zaznaczyła, że w sprawozdaniu nie
zapisano o skargach, które były rozpatrywane i uznane za niezasadne.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 15
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zamknął posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Badera

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Majcher
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