PROTOKÓŁ nr 7/15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 12 października 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. Pani Zapłotna Janina
8. Pani Żurek Bożena
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Wojciech Psuja
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
2. Pan Paweł Okrasa - Burmistrz Wielunia
3. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4. Pani Maria Mroczek - Radca Prawna
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza
wykorzystania dotacji z budżetu gminy.
4. Zapoznanie się z informacją na temat obecnych i przyszłych działań Gminy Wieluń w
obszarze zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców.
5. Ocena pod względem formalnym i ustalenie listy kandydatów do Miejskiej Rady
Seniorów.
6. Sprawy różne, korespondencja.
7. 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 8).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaprezentował porządek posiedzenia. Zaproponował
zdjęcie pkt. 3 z porządku obrad komisji z uwagi na brak materiałów. Pan Waldemar Kluska –
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej twierdzi, że są one
przygotowane, ale nie było możliwości zapoznać się z nimi wcześniej. Punkt zostanie
rozpatrzony na komisji, która odbędzie się przed zbliżającą sesją.
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Radna Janina Zapłotna zapytała, ponieważ materiały są zrobione to czy dziś można je
otrzymać
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w związku z planowaną inwestycją to
w przyszłym roku planowane jest opracowanie studium ruchu na terenie miasta tak aby
transport zabezpieczał zakład pracy. Zaproponował, aby jeszcze przez rok umowę z PKS
przedłużyć, natomiast po wykonaniu studium będzie pełen obraz jak poprowadzić
komunikacje miejską.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dodał, że oczekuje od burmistrza, aby najpierw
przeanalizować, to są zamierzenia i perspektywy. Wówczas można mówić o innych
rozwiązaniach w zakresie komunikacji miejskiej jak to kształtowało się w przeszłości.
Zwłaszcza interesuje go okres kiedy ceny biletów obniżenia i jakie są tego skutki.
Zasugerował złożenie wniosku o przywrócenie wyższych cen biletów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że ceny będą podwyższone.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że dalej się to nie sprawdzi nawet kiedy podwyższymy
ceny.
Przewodniczący Mieczysław Majcher odpowiedział, że to będzie jeszcze przedmiotem
dyskusji. Zauważył, że obniżenie cen nie sprawdziło się.
Radna Honorata Freus zauważyła, że nie są wzięte pod uwagę „Karta seniora 65+” oraz
„Rodzinka 3+” dużo osób z tego korzysta.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianą.
Punkt 3
Zapoznanie się z informacją na temat obecnych i przyszłych działań Gminy Wieluń w
obszarze zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców (zał. nr 2).
Przewodniczący Mieczysław Majcher poinformował, że są informacje przedstawione przez
Naczelnika Kluski oraz była również prośba radnej Janiny Zapłotnej o informacje jaki jest
stan zadłużenie z tytułu nie płacenia czynszu przez użytkowników lokali komunalnych
i socjalnych. Zapytał burmistrza o to jak sprawdza się nowy system wpływów z tytułów
czynszów, które wpływają do gminy.
Radna Janina Zapłotna sprostowała, że to nie było na jej wniosek tylko burmistrz obiecał,
że po I kwartale pokarze jak to wygląda jeśli chodzi o ściągalność.
Przewodniczący Mieczysław Majcher można powiedzieć, że radna o tym przypomina.
Radna Janina Zapłotna tak właśnie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
zaktualizował, dane wcześniej przedstawione w informacji. Poinformował, że do istniejącej
listy należało dopisać kolejne rodziny zgodnie z wyrokami. Zostały skierowane 7 osób do
lokali komunalnych i 3 do lokali socjalnych. Dodał, że komisja mieszkaniowa w ostatnim
czasie pozytywnie zaopiniowała 17 wniosków na wykaz do przydziału w 2016 roku.
Następne rodziny mogą uzyskać prawo do mieszkania komunalnego lub socjalnego. Lada
moment będą oddane Gaszynie 22 lokale socjalne, które w jakimś stopni będą mogły
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zapewnić zmniejszenie wniosków spośród których będzie można wyłaniać rodziny do
eksmisji. 51 rodzin ma wyrok sądu i jest przeznaczonych do eksmisji z lokali zarówno
prywatnych jak i komunalnych. Na gminie ciąży obowiązek dania lokalu tak, aby komornik
mógł wykonać wyrok. Jeśli tego nie zrobi to właściciel ma prawo do uzyskania
odszkodowania. Wykonujemy swoje wyroki jak i wyroki prywatne. Wiemy już o dwóch
sprawa o odszkodowanie od właściciela prywatnego. W takich wypadkach gmina doprowadza
do sprawy sądowej, jak ma być wysokość realna odszkodowania.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zauważył, że to co podaje naczelnik to są szczegóły
jeśli chodzi o wyroki. Podsumował, że do lokali socjalnych jest ponad sto rodzin a będziemy
dysponować tylko 22 lokalami i tak będzie brakowało 100 lokali. Zapytał czy wyroki są
głównie z powodu zadłużenia, czy innych przyczyn?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że głównie z zadłużenia.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że gdyby rodzin było stać na płacenie to ta
ilość oczekujących na lokale socjale byłaby mniejsza. Zapytał jakie rozwiązania i narzędzia
zastosować, aby wyegzekwować te wpłaty. Temat jest znany od lat i nic się nie zmieniło.
Gmina będzie musiała wyłoży w najbliższym czasie duże kwoty, aby wybudować lokale. Czy
jest sposób aby ten problem rozwiązać.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że pewnie jest to nierozwiązywalne ale
należy minimalizować negatywne skutki. Podał przykłady w innych miastach w których
istnieje możliwość odpracowywania długów, ale to wymaga koordynacji z firmami.
Wiadomo, że nie wszyscy zechcą pójść do pracy, ale część wykazuje taką wole. Część osób
może pracować dla gminy. Będzie taka uchwała, która wprowadzi taki system.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że jedną z metod w tej kwestii zmniejszenia liczby osób które nie płacą
czynszu to robione są starania aby dać okres próbny zawieszenia. To daje efekty. Ważnym
elementem jest bliskość właściciela mieszkania. Podchodzić należy indywidualnie do
najemcy i poznanie jaka jest przyczyna takiej sytuacji, te rodziny zaczynają płacić czynsz
bieżący jak i zaczynają spłacać zadłużenie. Jest to możliwe jeśli jest się blisko mieszkańca
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że windykacja w przedsiębiorstwie
komunalna była nakierowana na sąd co mnożyło koszty nawet przy niewielkim długu. Była to
zła droga. Lepiej można porozumieć się z ludźmi z którymi zawierane są ugody dzięki którym
ludzie wychodzą z długu. Tak funkcjonuje nowy system. Stwierdził, ze gmina ponosi koszty
stałe wobec przedsiębiorstwa komunalnego a i tak większość pracy wykonywana jest przez
pracowników urzędu. Jest masa faktur. Szukamy wyjścia w którym przedsiębiorstwo będzie
wystawiało faktury zbiorcze za energie, ciepło, wodę. Pod jedna fakturą powinny być
załączniki. Kolejnym problemem jest to, że przedsiębiorstwo komunalne w pierwszy swoim
podejściu kieruje bieżące pieniądze na zaspokojenie zadłużenia. Dlatego ich poziom
należności maleje, a w gminie rośnie. To jest pokłosie umowy zawartej w ubiegłym roku.
Pewne rzeczy są ograniczane przez rachunkowość. Będziemy sprawdzać jak to jest w innych
miastach. Jeżeli nie będzie możliwości zgrania tych dwóch systemów to pytanie czy nie
powołać zakładu budżetowego w ramach urzędu wykorzystując pracowników spółki. Nie
będziemy dublować kosztów. Na chwilę obecny deficyt za 2015 r. to będzie między 800 000
zł a 1 000 000 zł.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zauważył, że przedsiębiorstwo komunalne zajmuje
się wieloma dziedzinami dlatego uważa, że jedynym wyjściem jest powstanie zakładu
budżetowego i wtedy będzie to przejrzyste.
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Radna Janina Zapłotna myślała, że za zaległe sprawy to komunalna powinna ściągnąć
pieniądze oraz rozliczyć, a gmina od 1 stycznia mam czystą kartę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa ale tak nie jest zgodnie z umową.
Radna Janina Zapłota powiedziała, że nie zna umowy, nikt jej nie zna.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że w umowie było zapisane, że komunalna
wykonuje taką samą pracę jak dotychczas z tą różnicą, że do gminy przychodzi masę
cząstkowych faktur za lokale, które gmina posiada. Dochody wchodzą na subkonto spółki
z którego raz w miesiącu przelewane są kwoty do gminy.
Radna Janina Zapłota zauważyła, że w spółdzielni problem zadłużenia rozwiązywany jest
na bieżąco.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa szkoda, że tych uwag nie było na ostatniej sesji.
Radna Janina Zapłota przypomniała, że pytała o to Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Zasugerowała, że komisja powinna prosić na posiedzenia ludzi, którzy nie płacą w celu
wyjaśnienia.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że nie jest to zadanie komisji.
Radna Janina Zapłota poprosiła, aby jeszcze wrócić do zestawień. Jest dużo osób które
przebywają w więzieniach oraz osób, które odmówiły przyjęcia lokalu. Należy uporządkować
to z poprzednich lat i może okazać sie, że lista będzie krótsza.
Przewodniczący Mieczysław Majcher poprosił, aby nie kierować tego do komisji ale do
naczelnika. Stwierdził, że komisja jest czynnikiem społecznych przestrzegających czy nie
przekroczono pewnych standardów.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że to o co wnioskuje radna Zapłotna dzieje się w wydziale. Jest dociekanie
dlaczego powstało zadłużenie. One nie powstały w ostatnich miesiącach, ale powstały przez
wiele lat. Zadłużenia stały się przy udziale specyficznych rodzin często patologicznych, które
ciążą na gminie ze względu na mieszkania socjalne. Ten kontakt bezpośredni powinien być
częstszy i szybszy. Informujemy jak uzyskiwać dodatki mieszkaniowe. Są to często rodziny,
które są na utrzymaniu gminy. Typując rodziny dostosowujemy powierzchnie mieszkania.
Wprowadziliśmy lokale, które są rodzajem straszaka, który mobilizuje często do płacenia
zadłużenia. Wszystko co spływa pokrywa zadłużenie z przeszłości w przedsiębiorstwie
komunalnego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że windykacja była prowadzona po najmniejszej
linii oporu. Mamy kilkanaście ugód, nawet są to duże zadłużenia, które zaczynają osoby
spłacać. Gdyby wcześniej ktoś im to zaproponował to nie byłoby kosztów sądowych.
Radny Marian Kaczmarek zapytał naczelnika, czy od 1 stycznia br. wszelkie ugody są
zawierane poprzez urząd a nie przez przedsiębiorstwo komunalne?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że przedsiębiorstwo komunalne spisuje ugodę na warunkach określonych przez
urząd.
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Radny Marian Kaczmarek zapytał o to dlatego, że ugody są zawierane na zasadach
ludzkich, pozwalają na uzyskanie dodatku mieszkaniowego. Uważa, że to jest właściwy
kierunek. Zasugerował burmistrzowi, aby przyjrzał się kosztom utrzymania mieszkania
komunalnego i spółdzielczego. Różnice są niewyobrażalnie duże podał przykłady kosztów za
ciepłą wodę i stawki czynszu za m². I to często nie pozwala zapłacić ludziom czynszu.
Spółdzielnia planuje obniżenie opłat za m². Wchodzą zmiany w zarządzaniu wspólnotami
i odpisów na fundusze remontowe. Dlatego dzisiaj wspólnoty mają te pieniądze.
Radna Honorata Freus zapytała dlaczego lokal przy ul. Długosza wciąż stoi pusty.
Wiadomo, że najemcy są od kilku lat za granicą, a mieszkanie generuje koszty. Nie zgodziła
się z tym, ze przedsiębiorstwo komunalne nie zawierało z mieszkańcami ugód w sprawie
zadłużeniu. Było tak, są tacy lokatorzy którzy się wywiązywali, ale przestali bo po co. Teraz
ponownie się zgłaszają. Jak wiadomo jest rozliczany sezon grzewczy i mieszkańcom
cukrowni ponownie zwiększy się zadłużenie i co w tym przypadku? Odnosząc się do kosztów
i rachunków wystawianych przez przedsiębiorstwo komunalne podała przykład 820 zł za
wymianę wodomierza, wykonywało tą pracę dwóch pracowników z czego jeden był nie
potrzebny. Ceny prac przedsiębiorstwa komunalnego wykonywanych na rzecz mieszkańca są
kolosalne. Podziękowała burmistrzowi, że będzie pociągnięta nitka EWE.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zgodził się z radną Freus. Podsumowując stwierdził,
że wszyscy radni są tego zdania, że ten system zarządzania gospodarką komunalną nie
sprawdza się.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że przygotowane będą trzy warianty.
Wariant ten który jest obecnie jakie generuje koszty i przychody, drugi to stworzenie zakład
budżetowy przy gminie i jeszcze trzeci alternatywny. Wtedy podejmiemy decyzje taka, że od
1 stycznia będzie zmiana.
Przewodniczący Mieczysław Majcher. zaproponował, aby komisja wydał opinie w tej
sprawie, iż należałoby ten system zarządzania zmienić, zmniejszyć koszty oraz wprowadzić
instrumenty które pozwolą mieszkańcom zmniejszyć swoje zadłużenie.
Radna Honorata Freus stwierdziła, że w spółdzielni mieszkaniowej widać efekty coś się
naprawia i modernizuje, a nam podnosi się tylko czynsze.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zgodził się z tą opinię, która będzie dla niego formą
mandatu do dalszego negocjowania.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, kto jest za taką opinią?
Radny Marian Kaczmarek zaproponował, aby podjąć decyzje w tej sprawie po zapoznaniu
się z umową z przedsiębiorstwem komunalnym.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, ze odniósł wrażenie, że wszyscy radni są
niezadowoleniu z obecnej sytuacji.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że należałoby się przyjrzeć jak wygląda organizacyjnie
windykacja w przedsiębiorstwie komunalnym.
Przewodniczący Mieczysław Majcher posumował, iż komisja jest zgodnie wyraża opinię w
jednym, że konieczne są zmiany w systemie zarządzania a szczegóły należy pozostawić
burmistrzowi.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że po szczegółach widać jak obecnie
funkcjonuje umowa. Gmina ponosi koszty nie mając wpływu na procedurę windykacyjną,
praca jest dublowana. Można by było wyodrębnić zakład.
Radna Janina Zapłotna a co dalej by miała komunalna?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wodę, ścieki, śmieci.
Radna Janina Zapłotna dodała zieleń miejską, to mówimy o reformie.
Radna Honorata Freus zasugerowała, że jeżeli zlecilibyśmy zieleń do przedsiębiorstwa
komunalnego to można by było zatrudnić osoby z zadłużeniem. Zapytała czy zadłużenie
zmalało zgodnie z podaną informacją?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że jest to informacja o bieżących zaległościach.
Radna Janina Zapłotna przypomniała, że w przeszłości zieleń miała komunalna. Następnie
zostało to przejęte, analogicznie cmentarz.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał, że w tamtym roku był przetarg na
administrowanie cmentarzem, prezes spółki komunalnej w ogóle nie przystąpił.
Radny Marian Kaczmarek zauważył, że przedsiębiorstwo komunalne działa na podstawie
kodeksu pracy, a te wszystkie firmy startujące do przetargu tak do końca…
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zauważył, że skądś te koszty się biorą.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za podjęciem ww.
opinii, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach) wyraziła
opinie w sprawie zmian w zarządzaniu gospodarka komunalną. Opinia komisji nr 18/10/15
stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 5
Ocena pod względem formalnym i ustalenie listy kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów
(zał. nr 4).
Przewodniczący Mieczysław Majcher poinformował, że na komisji ciąży obowiązek
sprawdzenia wniosków i czy spełnione zostały warunki formalne. Czy kandydat jest
pełnoletni czy jest zgoda na kandydowanie.
Radna Janina Zapłotna zapytała, że i tak rocznik nie został podany więc nie można
sprawdzić warunku o pełnoletności. Czy zostało to ustalone?
Radna Honorata Freus zwróciła uwagę, że głosowanie powinno być tajne ponieważ jest 24
kandydatury a miejsc jest 11.
Przewodniczący Mieczysław Majcher odpowiedział, że komisja nie wybiera członków
tylko rada.
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Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że dane osobowe zostały
sprawdzone przez wydział. Przedstawiła warunki formalne m.in. termin zgłoszenia, czy jest
na odpowiednim formularzy, pełnoletni mieszkaniec i czy zawiera zgodę. Ewidencja ludności
otrzymała PESEL i potwierdzono, że są mieszkańcami gminy (lista kandydatów wraz ze
zgłoszeniami kandydatów stanowi zał. 5).
Radny Kazimierz Leś zapytał, czyli wobec wszystkich kandydatów mamy te punkty
zatwierdzone?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska potwierdziła, wszystkie 24 osoby są
mieszkańcami gminy.
Radny Kazimierz Leś zapytał, że są zgłoszenia indywidualne. Jak to traktujemy?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska wyjaśniła, że w uchwale zapisano
„przedstawiciel osób starszych” czyli może być to osoba, która może zgłosić się sama.
Mieszkańcy zgłaszali, że nie biorą udziału w stowarzyszeniach, a chcieliby uczestniczyć
w takiej radzie i takim organie, dlaczego niemożna ograniczać udziału osobom
indywidualnym. Zgłoszenia przez organizacje jak i zgłoszenia indywidualne są prawidłowe.
Radny Kazimierz Leś zauważył, że Uniwersytet Trzeciego Wieku został wyróżniony.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dlatego, że on działa na naszym terenie.
Radna Janina Zapłotna należałoby się zastanowić, czy nie należałoby wyznaczyć po jednej
osobie z danej organizacji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że regulamin musi być zmieniony. Skład
powinien być podzielony. Muszą znaleźć się reprezentanci każdej organizacji i oni powinni
wejść z urzędu. Powinien być również warunek, że musi mieć skończone 60 lat.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że tak być nie może ponieważ
nadzór wojewody by nam tego nie przepuścił. Chodzi o to, że to mogą być osoby działające
na rzecz organizacji jeśli go zgłosi. Wskazywanie, że tyle osób z danej organizacji powinno
wejść do rady jest niestosowne. Jeżeli dane osoby już działają to chodzi o to, aby weszły też
do rady nowe osoby, aby dać ludziom szanse. To zależy od radnych kto wejdzie. Nie należy
ograniczać.
Przewodniczący Mieczysław Majcher nie zgodził się z przedmówczynią. Powołał się na
podobne uchwały z innych miast gdzie był zapis o granicy wieku i nikt tego nie podważył.
Uważa, że osoby wchodzące w skład rady seniorów będą przekładać inicjatywy swoich
organizacji. Chodzi o to, aby te instytucje miały swoich reprezentantów.
Radna Janina Zapłotna również przychyla się do tego. Czy komisja nie powinna zwrócić
się do organizacji o wytypowanie po jednej osobie?
Przewodniczący Mieczysław Majcher opinię o danej osobie daje dana organizacja i pod tym
podpisuje się.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska stwierdziła, że statut jest już zatwierdzony a rolą
komisji jest sprawdzenie wniosków pod względem formalnym. Zasugerowała, aby dać czas
aby rada popracowała i później wyciągnąć wnioski.
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Radca Prawna Maria Mroczek stwierdziła, że uchwała już został podjęta i zaakceptowana
przez nadzór wojewody.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że wyraża swoją opinię po zapoznaniu się
z podobnymi uchwałami.
Radca Prawna Maria Mroczek stwierdziła, że nie ma zapisu który formalizował kogo
uznawać za seniora. Jeżeli wprowadzamy jakiś limit to wprowadzamy pewne ograniczenia.
Przewodniczący Mieczysław Majcher wyjaśnił, że chodziło o to, że według zasad
przyjętych w tej uchwale może zdążyć się, że żaden z reprezentantów dużych organizacji
może nie wejść do rady.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska wyjaśniła, że tworząc uchwałę były brane uwagi
pochodzące z nadzoru wojewody.
Stwierdził, że komisja po sprawdzeniu wszystkich zgłoszeń potwierdza, że kandydaci spełniają
wszystkie warunki formalne zawarte w statucie (zał. nr 6).
Punkt 6
Sprawy różne. Korespondencja.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że gmina realizuje program
zatrudniania osób wykluczonych społecznie poprzez długotrwałe bezrobocie.
Radna Janina Zapłotna kto kierował te osoby do pracy?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska kierował MOPS.
Radna Honorata Freus poinformowała, że petenci mają problem w uzyskaniu „Karty
rodzinka 3+”.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał o wprowadzenie zmian związanych z
parkowaniem.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że będą wprowadzane zmiany. Jeśli
wynikają wyjątkowe sytuacje, że ktoś nie zdąży z wykupieniem kolejnego biletu to takie
sprawy są umarzane.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zamknął posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:

Justyna Orżanowska

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Majcher
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