PROTOKÓŁ nr 9/15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 30 listopada 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 – Grzelak Honorata
4. Pan Kaczmarek Marian
5. Pan Leś Kazimierz - zastępca
6. Pan Majcher Mieczysław - przewodniczący
7. Pan Wojciech Psuja
8. Pani Zapłotna Janina
9. Pani Żurek Bożena
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
3. Pan Tomasz Dudek – Podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju
4. Pani Anna Michniewicz – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów
Alkoholowych w Wieluniu
5. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
6. Pan Jarosław Surma – Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
7. Pan Marek Napieraj – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wieluniu
8. Pani Beata Surma – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu
Cywilnego
9. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
10. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Prezentacja porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów nr 6/15, 7/15 i 8/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich
pobierania.
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2016.
6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2016.
7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieluń na lata
2016-2020.
8) Informacja i ocena współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi
z obszaru polityki społecznej.
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9) Informacja Burmistrza o działaniach w obszarze ograniczania zjawiska bezrobocia
i tworzenia nowych miejsc pracy w Gminie Wieluń.
10) Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2016 rok (proszę
o składanie propozycji).
11) Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2016 (proszę
o przygotowanie ewentualnych propozycji).
12) Sprawy różne, korespondencja.
13) 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. Zaproponował
zdjęcie z porządku obrad punktu 4 „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Wieluń na rok 2016” i punktu 5 „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023” oraz rozpatrzenie ich na kolejnej
komisji. Kolejne punkty zmieniłyby kolejność w stosunku do przyjętej zmiany.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianą.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 6/15, 7/15 i 8/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przyjęcie protokołu nr 6/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 6/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 6/15.
Przyjęcie protokołu nr 7/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 7/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 7/15.
Przyjęcie protokołu nr 8/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 8/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 8/15.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
(zał. nr 2).
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że jest to powrót jeżeli
chodzi o zakres tej strefy do strefy, która została wprowadzona pierwotnie. Obejmuje strefę A
i ul. Zamenhoffa, która wchodziła w skład tej pierwotnej strefy. Stawki w drodze negocjacji
zostały ustalone z firmą obsługującą parkometry. Stawki zostały obniżone w stosunku do
strefy A, a podniesione w stosunku do strefy B.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy pierwotnie było za pół godziny 50 gr. a
za godzinę 1 zł.?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że podnosimy w
stosunku do tego co było w strefie B lub było na początku funkcjonowania strefy a obniżamy
w stosunku do tego co jest obecnie w strefie A.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy będzie jednolita strefa?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że będzie jednolita
strefa i nie będzie wpisywania numerów rejestracyjnych pojazdów.
Radna Honorata Freus-Grzelak przypomniała, że w programie wyborczym burmistrza było
zawarte zniesienie stref płatnego parkowania. Stwierdziła, że należy podziękować, że chociaż
został zniesiony podział na strefę A i B oraz strefa płatna przy ul. Targowej. Co w związku z
pytaniami mieszkańców, że miało to być zniesione?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że w tej chwili
wiązałoby się to z zerwaniem umowy.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy zostały podjęte jakieś kroki negocjacyjne
związane z zerwaniem umowy?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że wynegocjowane
jest tylko to co jest w uchwale.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała do kiedy jest umowa?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że do 2018 roku.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dodał, że warunki są renegocjowane, ale przerwać
umowy nie można, dlatego należy dążyć do pierwotnego stanu.
Radna Honorata Freus-Grzelak podsumowała, że burmistrz podjął pierwsze kroki o
zmniejszeniu stawki opłat i umowa nie może być zerwana.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że ostateczne stanowisko powinien w tej
sprawie zająć burmistrz. Wyraził swoją opinię, że należy to na tym etapie pozostawić.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że rozumie jego zdanie, ale były pewne
obietnice wyborcze burmistrza składane mieszkańcom.
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Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że na najbliższym posiedzeniu komisji
burmistrz będzie miał możliwość wyrażenia zdania w tej sprawie.
Radny Rober Duda powiedział, że skoro mamy wrócić do stanu pierwotnego kiedy była
jedna strefa to należy wrócić również do płatności. Nielogiczna jest opłata za pół godziny 50
gr., a za godzinę 1,50 zł. co spowoduje, że osoby będą wykupywały bilety co pół godziny.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że nawet w definicji
ustawy o drogach publicznych jest zapisane, że jedną z funkcji strefy płatnego parkowania
jest zwiększenie rotacji pojazdów parkujących. Dlatego te pierwsze półgodziny powinno być
tańsze, a kolejne droższe. Jest zapis, że strefę wprowadza się tam gdzie jest deficyt pojazdów
i tam gdzie należy wymusić rotacje pojazdów. Głównym zadaniem strefy nie jest
zarobkowanie, ale wymuszenie rotacji pojazdów parkujących. W ten sposób teoretycznie i
praktycznie będzie to zgodne z ustawą.
Radny Rober Duda stwierdził, że w praktyce może być inaczej.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wyraził opinię, że mało
prawdopodobnym jest, aby osoby co półgodziny chodziły i wykupywały bilet po to by
zaoszczędzić.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że przy wzroście opłaty należy
uwzględnić stopień inflacji.
Radna Janina Zapłotna zauważyła, że na ul. Reformackiej miejsca postojowe zajmowane są
od godz. 7 do godz. 17 przez osoby pracujące w centrum miasta. Dlatego mieszkańcy
okolicznych bloków nie mają możliwości korzystania z nich. Była na spotkaniu z
mieszkańcami w tej sprawie. Zapytała, czy istnieje możliwość wydzielenia na ul.
Palestranckiej kilku stanowisk postojowych?
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że zamierzenie było takie, że skoro
zakazujemy parkowania osobom, które pracują w centrum to w zamian dajemy inne miejsca.
Radna Janina Zapłotna powiedział, że w związku z tym wstrzymuje się z głosowaniem.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy radna wstrzyma się z głosowaniem ze
względu na ul. Reformacką?
Radna Janina Zapłotna odpowiedziała, że tak. Rozmawiała już z naczelnikiem, który
powiedział, że ewentualnie można wrócić do tego. Przekonała mieszkańców, że jakieś
stanowiska będą.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał radną, czy byłaby za tym, aby tam była strefa
płatnego parkowania?
Radna Janina Zapłotna odpowiedziała, że nie. Tylko tu gdzie będzie płatne parkowanie
zrobić 5-6 stanowisk na wyłączność mieszkańców osiedla.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wyjaśnił, że wyznaczenie takich
miejsc nie ma wpływu na tą uchwałę. Takie miejsca i oznaczenia „tylko dla mieszkańców” są
wyznaczane jeżeli chodzi o tereny prywatne. Podał przykład ul. Targowej gdzie wyznaczone
są 2-3 miejsca dla pracowników Urzędu Skarbowego natomiast pozostałe są w dyspozycji
Cechu Rzemiosł Różnych gdyż jest to teren prywatny.
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Radny Marian Kaczmarek przypomniał, że w momencie tworzenia strefy A i B oraz
wprowadzenia opłaty za strefę A w wysokości 2 zł za pierwszą godzinę liczono, że kierowcy
będą parkować po za centrum miasta. Okazuje się, że nie. Zapytał ile mniej będzie wpływów
do budżetu z tego tytułu w związku ze zmianą?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że około 300 000 zł. W przyszłym
roku zaplanowano wpływy w wysokości 900 000 zł, w obecnym roku jest 1 200 000 zł.
Radny Marian Kaczmarek wyraził opinię, że burmistrz mimo, że wiedział o
obowiązywaniu umowy do 2018 r. to głosił, że umowę zerwie. Dlatego to jest po to, że jeśli
będzie zmiana strefy oraz konieczność wymiany parkometrów to firma sama zerwie umowę i
wtedy nie będzie płacił odszkodowania.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że jest w pełni usatysfakcjonowany
powrotem do jednej strefy.
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 4 głosach „za” i 5
głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 20/9/15 stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2016 (zał. nr 4).
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 jednogłośnie (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 21/9/15 stanowi zał. nr
5 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2016 (zał. nr 6).
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 jednogłośnie (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 22/9/15 stanowi zał. nr
7 do protokołu.
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Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020
(zał. nr 8).
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych powiedziała, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy obliguje gminę do tego aby
taki program funkcjonował. Poprzedni program kończy się w tym roku, dlatego należy
przyjąć następny na kolejne pięć lat.
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 jednogłośnie (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 23/9/15 stanowi zał. nr
9 do protokołu.
Punkt 8
Informacja i ocena współpracy Gminy
z obszaru polityki społecznej (zał. nr 10).

Wieluń

z

organizacjami

pozarządowymi

Uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z powyższą informacją.
Punkt 9
Informacja Burmistrza o działaniach w obszarze ograniczania zjawiska bezrobocia
i tworzenia nowych miejsc pracy w Gminie Wieluń (zał. nr 11).
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała na jakim etapie w tej chwili jest sprawa firmy
NEAPCO, która ma powstać przy ul. Długosza i jaką szansę mają mieszkańcy na zdobycie
pracy?
Podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Tomasz Dudek przytoczył zamieszczoną w
prasie wypowiedź burmistrza Praszki, który wyraził zaniepokojenie brakiem dalszego
zainteresowania ze strony firmy NEAPCO, ponieważ nie są prowadzone żadne rozmowy z
właścicielami działek. Obecnie nadal jest oczekiwanie na dalsze decyzje. Powiedział, że
nowy wniosek do Łódzkiej Strefy Ekonomicznej będzie uzupełnieniem do wniosku, który już
jest złożony i znajduje się obecnie w Ministerstwie Gospodarki. Powiedział, że jest na to
termin dodatkowych dwóch, trzech tygodni. Daje to czas, aby w przypadku gdy firma
NEAPCO stwierdzi, że nie jest zainteresowana strefą ekonomiczną to będzie możliwość
jeszcze skorygowania geodezyjnego działki i pomniejszenie jej o 10-12 ha oraz nie
obejmowania tego strefą. Jest możliwe, że firma wejdzie w obszar objęty strefą ekonomiczną,
a nie będzie korzystał z ulg. Taka sytuacja nie jest mile widziana w ministerstwie.
Radna Honorata Freus-Grzelak stwierdziła, że podawane są sprzeczne informacje o tym, że
firma NEAPCO jest zainteresowana terenem, który będzie włączony do strefy ekonomicznej.
Wyraziła zaniepokojenie z powodu braku rozmów z mieszkańcami ul. Długosza na temat
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tego, że będzie to strefa stwarzająca pewne zagrożenie. Podała przykład wypadku wybuchu
gazu w jednej ze znajdujących się tam firm. Zapytała, czy gmina ma podpisana jakąś wstępną
umowę z firmą NEAPCO?
Podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Tomasz Dudek odpowiedział, że nie ma
podpisanej takiej umowy. Na tą chwilę nie ma jakichkolwiek informacji, aby firma NEAPCO
z kimkolwiek podpisała umowę. Nikomu nic nie było obiecane.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że jest wiele pytań od mieszkańców w tej
sprawie.
Podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Tomasz Dudek powiedział, że jest dostępny
dla mieszkańców w godzinach urzędowania. Cały ten teren będzie objęty strefą przemysłową.
Czy wniosek w sprawie strefy zostałby złożony do końca listopada, czy do 18 grudnia nie
będzie miało to wpływu kiedy ta strefa powstanie. Jest to informacja od strefy ekonomicznej
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy są prowadzone rozmowy z innymi firmami w
przypadku gdyby firma NEAPCO nie zdecydowałaby się na ten teren?
Podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Tomasz Dudek odpowiedział, że ewentualne
wycofanie firmy NEAPCO to było skalkulowane ryzyko i było to brane pod uwagę.
Radna Honorata Freus-Grzelak przypomniała, że na sesji były zapewnienia o powstaniu
firmy NEAPCO. Zapytała a co w takim przypadku z nitką gazociągu?
Podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Tomasz Dudek odpowiedział, że tak czy
inaczej ona powstanie. Ten teren będzie musiał być uzbrojony.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, ale skoro firma nie powstanie to dla kogo będzie
ta nitka? Czy nitka będzie do końca czerwca 2016 roku?
Podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Tomasz Dudek odpowiedział, że termin
powstania nitki zależy od firmy EWE.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że nie powinno być zbyt daleko idących
zapewnień przez burmistrza w tej sprawie i nie potrzebne były zbyt zdecydowane
wypowiedzi. Wyraził zaskoczenie wypowiedziami w prasie burmistrza Praszki gdyż był
przekonany, że jednak jakieś rozmowy są prowadzone.
Radny Marek Kaczmarek dodał, że w jednej z wypowiedzi starosta oleski zasugerował, że
jest to gra ze strony firmy NEAPCO.
Radny Wojciech Psuja przypomniał, że burmistrz powiedział na sesji, że od tego zależy jego
stanowisko.
Radna Honorata Freus-Grzelak czyli ma rozumieć, że burmistrz poda się do dymisji?
Radny Wojciech Psuja powiedział, że tego nie wie. To są słowa burmistrza z sesji.
Radna Honorata Freus-Grzelak Przypomniała, że w przeszłości włodarze miasta mieli
okazje wykupienia terenu Cukrowni za mniejszą kwotę w granicach 4 000 000 zł i tego nie
uczynili. Stwierdziła, że obecnie te budynki zostały zdewastowane przez pierwszego
kupującego.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że wówczas sytuacja organizacyjna i
prawna tej nieruchomości była zupełnie inna
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Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z powyższą informacją.
Punkt 10
Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2016 rok (proszę o składanie
propozycji) (zał. nr 12).
Przewodniczący Mieczysław Majcher przedstawił projekt Planu Pracy Komisji Zdrowia i
Polityki Społecznej (zał. nr 13).
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że z doniesień medialnych stwierdziła występowanie
dużego problemu dotyczącego dewastacji mieszkań socjalnych. W związku z tym
zaproponowała wprowadzenie punktu pt.: „Informacja zarządcy/administratora o stanie
technicznym i bezpieczeństwa budynków socjalnych w zasobach komunalnych w Gminie
Wieluń”.
Radny Marian Kaczmarek dodał, że uprawnienie do takiej kontroli ma tylko administracja.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał naczelnika, czy są przeprowadzane takie
kontrole i w jakiej formie? Czy można w związku z tym wprowadzić taki punkt do plany
pracy?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że są przeprowadzane takie kontrole m.in. przez kominiarzy, straż pożarną i jak
najbardziej taki punkt można dodać.
Komisja przyjęła proponowany punkt do Planu Pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
na 2016.
Radna Honorata Freus - Grzelak zaproponowała, aby punkt pt.: „Informacja o ilości rodzin
oczekujących na mieszkania komunalne i mieszkania socjalne z podaniem okresu
oczekiwania” przesunąć na I kwartał z uwagi na ustalanie w miesiącach styczeń/luty listy
osób oczekujących na mieszkania.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że można to przenieść ale taka
informacja jest w każdej chwili ważna i wyraził wątpliwość, czy przesunięcie coś da.
Radny Wojciech Psuja zaproponował, aby zwracać się o taką informacje w każdym
kwartale.
Radna Honorata Freus powiedziała, że jej uwaga była spowodowana tym aby taka
informacja była na bieżąco, a nie po upływie całego roku.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że to się mija z celem gdyż jest to przełom roku, są nowe listy przydziałów.
Powiedział, że I kwartał to jest zły czas.
Radna Honorata Freus - Grzelak zaproponowała ostatecznie więc początek II kwartał.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że przydziały są cały rok.
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Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że tworząc plan pracy komisji starał się
przyporządkowywać punkty w korespondencji do punktów z planu pracy Rady Miejskiej.
Dlatego przenoszenie punktów zakłóci kolejność, a takie punkty można na bieżąco zgłaszać w
wolnych wnioskach zapytaniach.
Radna Honorata Freus – Grzelak wyraziła zgodę na takie rozwiązanie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła Planu Pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2016 (zał. nr 14).
Punkt 11
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2016 (proszę o
przygotowanie ewentualnych propozycji).
Radna Janina Zapłotna zaproponowała wprowadzenie punktu pt.:„Informacja na temat
współpracy z Miejską Radą Seniorów w Wieluniu”.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej.
Punkt 12
Sprawy różne. Korespondencja.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czego dotyczy projekt uchwały o opłatach
targowych.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
wyjaśnił, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych dopuszcza relatywność poboru opłaty targowej do tej pory było to obligatoryjne.
Jeśli to nie zostałoby to uchwalone to od 1 stycznia 2016 r. gmina nie miałaby podstaw do
pobierania opłaty targowej.
Radny Marian Kaczmarek dodał, że istnieje możliwość wykupu abonamentu miesięcznego
tzw. rezerwacja. Zapytał, czy nie należy w rezerwacji czegoś poprawić? Czy to nie jest opłata
targowa?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że to jest już poza regulacją ustawową, to nie jest opłata targowa.
Radna Janina Zapłotna dodała, że to jest to rezerwacja.
Radny Marian Kaczmarek stwierdził, że jest ona pobierana z targowiska.
Radna Janina Zapłotna zwróciła uwagę, że inkasentami są pracownicy Wieluńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy w dni wolne dorabiają sobie pobierając opłaty na
targowisku. Zapytała, czy w związku z tym miasto nie powinno zatrudnić osoby jako
inkasentów?
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Radna Honorata Freus – Grzelak przytoczyła kwotę przeznaczaną na wynagrodzenia
125 000 zł na 5 osób, jest to średnio 2500 zł na osobę miesięcznie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
zauważył, że WOSiR jest zakładem budżetowym gminy Wieluń.
Radny Rober Duda uważa, że powinien być oddelegowany pracownik WOSiR w godzinach
pracy.
Radna Janina Zapłotna dodała, że było to uzasadniane tym, że pracownicy WOSiR pracują
na najniższej płacy. Uważa, że należy się nad tym problemem zastanowić, gdyż gmina wciąż
dopłaca do WOSiR – u. Zaproponowała, aby podniesiono płace pracowników i w zamian za
to by byli delegowani do pobierania opłat na targowisku.
Radny Robert Dyda zauważył, że pracownicy pracują w WOSiR tylko trzy dni w tygodniu
kiedy nie odbywa się targowisko.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaproponował przełożenie dyskusji na posiedzenie
komisji na który będzie zaproszony Pan Jacek Raszewski. Może należy przypomnieć jaka
idea przyświecała takiemu rozwiązaniu.
Radna Janina Zapłotna przypomniała, że było to argumentowane tym, że pracownicy
WOSiR mają niskie zarobki, a ponieważ w związku z różnymi imprezami sportowymi
pracują w weekendy to odbierają dni wolne. Stwierdziła, że wynagrodzenia za pracę na
targowisku są stosunkowo wysokie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher a skąd wiadomo o tak wysokich wynagrodzeniach?
Radna Janina Zapłotna przecież to jest podane w budżecie.
Radny Marian Kaczmarek przypomniał, że były już wyjaśnienia dotyczące wypłat dla
WKS.
Przewodniczący Mieczysław Majcher wyraził wątpliwość, czy zatrudnienie dodatkowych
czterech osób to nie jest zbyt duży koszt. Kto miałby zatrudnić te osoby WOSiR czy urząd?
Co z kosztami ZUS?
Odpowiedź z sali: urząd.
Radna Janina Zapłotna obecnie również odprowadzany jest ZUS od umów zlecenie.
Radna Bożena Żurek dodała, że ludzie mieliby pracę.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała dlaczego Pani Wioletta Kuźbińską została
wpisana na listę osób oczekujących na mieszkanie jeżeli ci Państwo nie są mieszkańcami
Gminy Wieluń? Warunkiem jest zamieszkiwanie w naszej gminie przez okres pięciu lat.
Osobiście starając się o takie mieszkanie dostała odmowę mimo zamieszkania od tylu lat w
Wieluniu i mając niepełnosprawne dziecko. Zauważyła, że może to spowodować kolejne
wnioski osób z poza naszej gminy, które będą przekonane, że są uprawnione do otrzymania
takiego mieszkania.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że problem był omawiany na Komisji Rewizyjnej i
pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pani Urszula Pawlak
poinformowała, że nie ma już wymogu zamieszkiwania przez okres pięciu lat w Gminie
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Wieluń co jest nieprawdą, gdyż dalej to obowiązuje. Dziwi się, że ten wniosek o mieszkanie
został tak potraktowany. Zaproponowano wówczas Turów, czy została ta propozycja
przesłana do Skarżącej?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że nie prawdą jest, że Państwo złożyli skargę i zostali zakwalifikowani na listę
oczekujących na mieszkanie. Wniosek został złożony w marcu lub kwietniu br. i komisja
stwierdziła, że mimo nie posiadania meldunku pięcioletniego to spełnia inne warunki:
przebywanie zgodnie z umowami najmu na terenie Gminy Wieluń, pobieranie zasiłków z
Gminy Wieluń, uczęszczanie dzieci do gminnych szkół. Zapis o pięcioletnim zameldowaniu
jest anachronizmem. Należy badać wszystkie okoliczności związane z tym gdzie znajduje się
centrum życiowe danej rodziny. Dlatego komisja z przyczyn społecznych daje wskazanie dla
burmistrza. Koło miesiąca czerwca Państwo chcieli przyśpieszyć przydział i zostali
poinformowani, że należy poczekać do wiosny następnego roku do rozpatrzenia ponownie
wszystkich wniosków, taka jest procedura i dopiero można dopisać. Ustalone jest z
burmistrzem, że należy poczekać do przyszłego roku. Opieka społeczna odpowiedziała, że
Pani Kuźbińska może być przyjęta z dzieckiem do Turowa i będą z tego tytułu ponosili
koszty. Urząd nie może tam skierować pobyt może być tam tyko dobrowolny.
Radna Honorata Freus - Grzelak zapytała, czy w związku z zaistniałą sytuacja nie ma
obaw, że takich sytuacji będzie więcej, że po złożonej skardze osoby będą otrzymywały
mieszkania?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że jest to sfera bardzo delikatna i nie należy robić jednego mianownika do
wszystkich spraw. Ten ludzki czynnik też trzeba brać pod uwagę.
Przewodniczący Mieczysław Majcher rozumie obawy ale uważa, że każdy sprawa będzie
rozpatrywana indywidualnie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 13
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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