PROTOKÓŁ nr 5/15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 15 czerwca 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
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
4. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
5. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
6. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wieluniu
7. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wieluniu
8. Pani Magdalena Ignasiak – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń;
3) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków
za 2014 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów
w Wieluniu oraz nadania jej statutu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji
Wieluń.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/554/10 Rady Miejskiej
w Wieluniu w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń.
9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieluń w roku 2014.
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10. Zapoznanie się z informacją i oceną realizacji przez Gminę Wieluń programów z zakresu
profilaktyki zdrowotnej w roku 2014. Określenie potrzeb w tym obszarze na najbliższe lata.
11. Zapoznanie się z informacją na temat realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
12. Zapoznanie się z informacją i oceną funkcjonowania świetlic środowiskowych.
13. Sprawy różne, korespondencja.
14. 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 posiedzenia. Nikt nie wniósł
uwag do porządku obrad.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że na najbliższą sesję zostaną
przedłożone dodatkowe punkty: projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. H. Sienkiewicza w Wieluniu, deklaracja
w sprawie osiedlenia rodziny z Ukrainy na terenie Gminy Wieluń oraz projekt uchwały
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu.
Przewodniczący Mieczysław Majcher poprosił, aby burmistrz w sprawach różnych po
krótce omówił dodatkowe projekty uchwał.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (zał. nr 2);
2) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń (zał. nr 4);
3) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok (zał. nr 6).
Ad. 1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie. Opinia komisji nr 10/5/15 stanowi zał. nr 3 do
protokołu.
Ad. 2 informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń
Uwag nie stwierdzono.
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Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie. Opinia komisji nr 11/5/15 stanowi zał. nr 5 do
protokołu.
Ad. 3 sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie. Opinia komisji nr 12/5/15 stanowi zał. nr 7 do
protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2014 rok (zał. nr 8).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za podjęciem ww.
uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 13/5/15 stanowi zał. nr
9 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów
w Wieluniu oraz nadania jej statutu (zał. nr 10).
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że jest to jego program wyborczy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za podjęciem ww.
uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 14/5/15 stanowi zał. nr
11 do protokołu
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (zał. nr 12).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za podjęciem ww.
uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 15/5/15 stanowi zał. nr
13 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji
Wieluń (zał. nr 14).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za podjęciem ww.
uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 16/5/15 stanowi zał. nr
15 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/554/10 Rady Miejskiej
w Wieluniu w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 16).
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych wyjaśniła, że w poprzednim regulaminie nie było pewnych uregulowań, które
dotyczą dokumentowania wydatków w ramach otrzymanych środków stypendialnych.
Dodała, że jest specjalny załącznik, który określa sposób przeznaczenia środków.
Radny Robert Duda stwierdził, że z pomocy mogą skorzystać tylko uczniowie
zamieszkujący na terenie Gminy Wieluń i uczęszczający do szkół prowadzonych przez
gminę.
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych odpowiedziała, że nie tylko, choć dotyczy to naszych mieszkańców.
Radny Robert Duda uznał, że pomijani są uczniowie z innych gmin, którzy są uczniami
naszych szkół.
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych odpowiedziała, że tacy uczniowie mogą starać się o pomoc w swoich gminach.
Radna Janina Zapłotna zapytała:
1) do jakiej kwoty może być zakupywane obuwie sportowe?
2) do jakiej kwoty mogą być zakupywane stroje sportowe?
3) odnośnie pkt. 10 – czy to nie są za wysokie koszty?
4) czy zakup okularów korekcyjnych nie powinien być częściowo pokrywany z NFZ?
5) odnośnie pkt. 17 – czy świadczenia, jakie otrzymują rodzice dublują się?
6) odnośnie dożywiania – dlaczego jest to zapisane, skoro gminna ma w tej kwestii
osobny program?
Radna Bożena Żurek zapytała, czy załączniki dotyczące zasad wypłacania są tymi samymi
załącznikami, które są zawarte w uchwale z 14.07.2010 r.?
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Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych udzieliła odpowiedzi:
1) radnej Żurek – są to nowe załączniki, uściślone;
2) radnej Zapłotnej – odpowiedziała, że nie można uściślić ceny zakupu obuwia, stroju,
okularów, gdyż w każdym roku stypendium może być w innej wysokości.
Poinformowała, że od września do grudnia ubiegłego roku kwota stypendium
wynosiła 140 zł dla dziecka, a od stycznia do czerwca wynosiła 120 zł. Podkreśliła, że
w ministerstwie jest określana kwota stypendium przynależna do danej gminy.
Poinformowała, że wyliczają ją na podstawie zestawienia sprawozdawczości. Dodała,
że wysokość stypendium jest zależna od decyzji ministerstwa oraz od posiadanych
środków. Zaznaczyła, że rodzice muszą zakupić wszystkie potrzebne do kształcenia
dziecka rzeczy przed wrześniem, a MGOPS środki na wypłatę stypendium otrzymuje
dopiero w listopadzie. Wspomniała o katalogu, w którym wskazane jest, co dziecko
powinno posiadać. Odnośnie okularów korekcyjnych powiedziała, że rodzic nie ma do
dyspozycji całości kwoty. Zwróciła uwagę, że mowa jest o rodzinach, w których
dochód na osobę wynosi 456 zł. Zaznaczyła, że chodzi o stworzenie takich samych
szans do nauki. Powiedziała, że świadczenia nie dublują się, mogą być tylko
uzupełnieniem.
Radna Janina Zapłotna zapytała, kto płaci za dojazdy?
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych odpowiedziała, że jest zagwarantowany ustawą.
Radna Bożena Żurek zaznaczyła, że nie jest zawarty w uchwale § 15 dotyczący pomocy
materialnej.
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych odpowiedziała, że jest on całkowicie skreślony.
Radna Honorata Freus odnośnie załącznika 1 do uchwały, pkt 15 zapytała, dlaczego
refundacji podlegają zajęcia wyrównawcze? Stwierdziła, że takie zajęcia są bezpłatne.
Dodała, że to nie są korepetycje, tylko zajęcia wyrównawcze.
Przewodniczący Mieczysław Majcher wyjaśnił, że szkoły mogą prowadzić zajęcia
wyrównawcze odpłatnie i nieodpłatnie.
Radna Honorata Freus nie zgodziła się z przedmówcą. Podkreśliła, że pkt 15 załącznika 1
do uchwały jest dla niej niezrozumiały.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że szkoły mogą realizować takie
zajęcia w ramach uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów własnych. Dodał,
jeżeli szkoły podejmą taką inicjatywę, to będą musiały realizować zajęcia, które będą
wykraczały poza podstawy programowe i program nauczania realizowany w szkole.
Podkreślił, że projekt uchwały, który jest analizowany dotyczy osób żyjących na krawędzi
ubóstwa.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy dalej jest mowa o kwocie 120 zł oraz, czy tą kwotę
można przeznaczyć na taki cel?
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych odpowiedziała, że tak. Dodała, że jest katalog, który wskazuje na co mogą być
wykorzystane pieniądze stypendialne.
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Radna Janina Zapłotna zapytała, ile rodzin pobiera stypendia?
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych odpowiedziała, że ok. 307 dzieci.
Radna Honorata Freus zapytała, jaki procent dokłada miasto?
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych odpowiedziała, że 20%.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za podjęciem ww.
uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za” i 1
głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 17/5/15 stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją dotyczącą procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieluń w roku 2014 (zał. nr 18).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 10
Zapoznanie się z informacją i oceną realizacji przez Gminę Wieluń programów z zakresu
profilaktyki zdrowotnej w roku 2014. Określenie potrzeb w tym obszarze na najbliższe lata
(zał. nr 19).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zwrócił uwagę, że na posiedzeniu nie jest obecna
zastępca dyrektora WDK-u pani Kniazińska, przez co niemożliwym jest uzyskanie
odpowiedzi na pytania komisji. Złożył wniosek o przeniesienie tego punktu na następne
posiedzenie komisji. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
wniosek przewodniczącego komisji.
Radna Bożena Żurek odnośnie badań raka gruczołu krokowego mężczyzn i przystąpienia do
niego 4404 mężczyzn zapytała, czy byli to wszyscy mieszkańcy Wielunia w tym wieku?
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaznaczył, że jest to plan finansowy, a tabela 10
przedstawia zadania obejmujące wszystkie programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
Zapoznanie się z informacją na temat realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy (zał. nr 20).
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Przewodniczący Mieczysław Majcher podziękował za bardzo dobrze przygotowaną
informację. Powiedział, iż chciałby, aby komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie komisji
w ŚDS.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 12
Zapoznanie się z informacją i oceną funkcjonowania świetlic środowiskowych (zał. nr 21).
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że bardzo szczegółowo została opisana
świetlica w Olewinie i Wieluniu. Zapytał, czy oprócz świetlic prowadzonych przez MGOPS
są też świetlice prowadzone przez inne organizacje?
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu Ewa Janik odpowiedziała,
że są jeszcze dwie świetlice prowadzone przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że gmina to dotuje.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielunia Zdzisława
Warych powiedziała, że w ich świetlicach nie tylko świadczona jest opieka, ale i wydawane
są posiłki.
Radna Bożena Żurek zapytała, do której godziny jest czynna świetlica?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielunia Zdzisława
Warych powiedziała, że dzieci młodsze są na świetlicy do godziny 18:00.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy zatrudniają wolontariuszy?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielunia Zdzisława
Warych odpowiedziała, że jest punkt pomocy woluntarystycznej, gdzie można się zapisać.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy są dostępne inne środki finansowe poza programowymi
oraz w jaki sposób są finansowane zajęcia wychowawcze?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielunia Zdzisława
Warych odpowiedziała, że są pracownicy etatowi finansowani ze środków gminnych bądź ze
środków alkoholowych. Dodała, że poszukują pomocy z zewnątrz. Zaznaczyła, że otrzymują
regularną pomoc w naturze z kilu piekarni oraz mleczarni. Powiedziała, że w okresie wakacji
letnich i zimowych wydawany jest obiad. Podkreśliła, że fundacja Muszkieterów w każdym
roku finansuje świetlice, dzięki czemu są one doposażone.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 13
Sprawy różne. Korespondencja.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że na sesji zostanie wprowadzony punkt
w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie osiedlenia rodziny z Ukrainy na terenie gminy.
Zaznaczył, że w związku z wojną na Ukrainie rząd polski zadeklarował pomoc dla kilku
rodzin objętych działaniami wojennymi. Podkreślił, że Gmina Wieluń wystosowała pismo do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji deklarując, że może przyjąć jedną
rodzinę z Ukrainy. Dodał, że zgłosiła się trzyosobowa rodzina, której dziadek pochodził
z Wielunia, ale został zesłany na Ukrainę. Powiedział, że rodzina otrzyma mieszkanie, które
zostanie pomalowane przez gminę i wyposażone przez Caritas w niezbędny sprzęt.
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z sali: w jakiej części miasta będzie przydzielone mieszkanie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że na osiedlu Wojska Polskiego. Dodał,
że mężczyzna jest muzykiem, grał w filharmonii na instrumentach dętych, a kobieta
pracowała w branży gastronomicznej. Zaznaczył, że można zauważyć, iż wojna negatywnie
wpłynęła na psychikę ich syna.
Radna Janina Zapłotna zapytała, gdzie w tej chwili mieszka rodzina?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w jednym z ośrodków. Zaznaczył, że
rodzina chce pracować niezależnie od posiadanego zawodu.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy kwota za użytkowanie mieszkania będzie stałą kwotą?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest określona tymczasowo.
Radna Janina Zapłotna uważała, że powinno być to określone czasowo.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że chodzi o czas, w którym rodzina będzie
poszukiwała pracy.
Przewodniczący Mieczysław Majcher wyraził zadowolenie w związku z wprowadzeniem
na najbliższą sesję projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Sportowymi im. H. Sienkiewicza w Wieluniu.
Radna Janina Zapłotna zapytała, co z programami, które były podpisywane?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nazwa szkoły nie ma związku
z programami prowadzonymi przez szkołę.
Radna Janina Zapłotna uznała, że zmiana następuje dlatego, że była ona proponowana
przez burmistrza Antczaka.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie. Dodał, że Rada Pedagogiczna
podjęła uchwałę. Zaznaczył, że wśród kadry nauczycielskiej zostało przeprowadzone
referendum.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że kadra w tej szkole nigdy się nie
zgadzała.
Radna Janina Zapłotna podkreśliła, że ta dyrektor, która została powołana zgadzała się.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dodał, że rozmawiał z dyrektor szkoły, która ma inne
zdanie. Zaznaczył, że każdy kto słuchał argumentów w poprzedniej kadencji, wie po czyjej
stronie jest racja. Podkreślił, że taka jest wola Rady Pedagogicznej.
Radna Honorata Freus w związku z ogłoszonym konkursem na dyrektora WDK zapytała,
czy coś jest wiadomo w tej sprawie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w dniu dzisiejszym będzie ogłoszony
wynik.
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Radna Janina Zapłotna zwróciła uwagę, że na ul. Śląskiej są wystawione trzy duże
pojemniki na śmieci, które w ubiegłym tygodniu były przepełnione. Uważała, że powinny być
przeniesione w pobliżu kościoła ewangelickiego. Dodała, że podczas pierwszego dnia Dni
Wielunia do koszy było wrzucane wszystko.
Radny Marian Kaczmarek zwrócił uwagę, że lepiej powinny być obcinane żywopłoty na
plantach.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że osoby mające działki na stadionie interweniowały,
że przez ostatnią pogodę połamane gałęzie pospadały na ich kwiaty.
Radny Wojciech Psuja zgłosił problem ze szczurami w okolicach ul. Skłodowskiej blok nr
17, 16 i poprosił o interwencję w tej sprawie.
Radna Bożena Żurek zwróciła uwagę, że niegdyś ogród botaniczny był zadbany, a w chwili
obecnej jest bardzo zarośnięty. Zapytała, czy jakaś firma zajmuje się jego oczyszczeniem?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
udzielił odpowiedzi:
1) radnemu Psui – podziękował za informację, którą przekaże Przedsiębiorstwu
Komunalnemu. Dodał, że ten problem się powtarza;
2) radnej Żurek – jest umowa z firmą, którą wydział stara się mobilizować do działania.
Dodał, że w związku z obchodami Dni Wielunia firma skupiła się na dokładnym
przygotowaniu centrum miasta. Zaznaczył, że spotyka się z przedstawicielami firmy
w każdy poniedziałek. Powiedział, że jeżeli firma nie dostosuje się do warunków
umowy, wówczas gmina będzie musiała przerwać z nią współpracę.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, która jest to firma?
z sali: Franko max
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy jest to ta sama firma, która opiekuje się
parkiem, cmentarzem?
z sali: tak
Przewodniczący Mieczysław Majcher uważał, że należy zastanowić się nad rozwiązaniem
umowy z tą firmą.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że firma wygrała zbyt wiele przetargów i nie
wyrabia się.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że z pracownikami tej firmy pracuje się bardzo dobrze, z tymże jest ich za
mało. Powiedział, że pretensje należy mieć do kierownictwa firmy. Udzielił odpowiedzi
radnej Zapłotnej – gmina nie ma terenu na ul. Ewangelickiej ani miejsca na terenie kościoła
ewangelickiego. Dodał, że kosze trzeba byłoby ustawić na terenie prywatnym albo na
chodniku. Zaznaczył, że teren po byłym kiosku został utwardzony, po to by kosze nie stały na
terenie zielonym i nie utrudniały ich opróżniania.
Radna Honorata Freus powiedziała, że mieszkańcy os. Stodolniana proszą o pojemniki do
segregacji śmieci w pobliżu terenu przy nasypie kolejowym.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, dla kogo byłyby te pojemniki?
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Radna Honorata Freus odpowiedziała, że dla działkowców.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy działkowcy będą za to płacić?
Radna Honorata Freus odpowiedziała, że można się zastanowić oraz, że mogą wnosić jakąś
symboliczną opłatę.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że przy ul. Okólnej są śmietniki oraz plac gminny na
którym stoi garaż, a dodatkowo plac jest cały czas zastawiony samochodami przez co
uniemożliwiony jest dostęp do koszy? Zapytała, czy może tam zostać ustawiony znak
„całkowity zakaz zatrzymywania”?
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że temat jest przyjęty i będzie
rozpatrywany.
Radna Bożena Żurek odnośnie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży powiedziała, że
dotyczy ona osiedla Okólna 8, na którym mieszkańcy ustawiają tabliczki, kto i gdzie ma
parking. Zapytała, czym podyktowana jest taka bonifikata?
Radna Janina Zapłotna odpowiedziała, że prośbą mieszkańców.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jeżeli rada stwierdzi, że bonifikata
powinna być inna, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zmienić.
Radna Honorata Freus zapytała, jakie podjęto działania w związku z centralnym
ogrzewaniem i zakończonym okresem grzewczym?
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, jakie kroki miały być poczynione?
Radna Honorata Freus powiedziała, że miało być rozstrzygnięte jakie koszty będą ponosić
mieszkańcy, czy dalej takie duże, czy podjęto działania w celu podłączenia osiedla
Cukrownia do miasta.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że odbyło się posiedzenie udziałowców
energetyki cieplnej. Powiedział, że w ten skład wchodzi gmina, spółdzielnia mieszkaniowa
oraz firma Transbed. Dodał, że gmina posiada ok. 33 % udziałów. Poinformował, że podczas
walnego zgromadzenia złożył Radzie Nadzorczej, zarządowi i pozostałym udziałowcom
propozycję oraz zapytał, czy zarząd będzie w stanie wybudować nową nitkę ciepłowniczą od
ciepłowni bezpośrednio do osiedla Cukrownia. Zaznaczył, że zarząd przedstawił kalkulację
kosztów i przychodów tego przedsięwzięcia, z której wynikało, że koszty są niewspółmierne
do przychodów, dlatego pozostali udziałowcy nie przychylili się do wniosku. Dodał, że
można zmienić miejscowy plan i zagospodarować teren pod inwestycje, gdzie byłaby
poprowadzona sieć, jednak wiąże się to z okresem minimum dwóch lat.
Radna Honorata Freus dodała, że są tam działki budowalne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że chodzi o to, aby podłączyć duże podmioty.
Radna Honorata Freus zapewniła, że mieszkańcy byliby chętni do podłączenia, gdyby
koszty były mniejsze. Zaznaczyła, że Energetyka Cieplna nic nie robi, aby pozyskać
kolejnego odbiorcę.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że problemem jest brak większościowego
udziału gminy w tej spółce.
Radna Honorata Freus zapytała, jaką ma przekazać informację mieszkańcom?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w momencie, kiedy gmina przygotuje
nową strefę przemysłową i zostanie poprowadzona nowa nitka to będzie istniała duża szansa,
że zostanie to wydłużone do osiedla Cukrownia.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że nawet, gdy nitka zostanie pociągnięta
to i tak nie ma gwarancji, że wszyscy się pod nią podłączą.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 14
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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