PROTOKÓŁ nr 12/16
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 24 marca 2016 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 Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wieluniu
4. Pani Anna Michniewicz – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów
Alkoholowych w Wieluniu
5. Pani Magdalena Jarczewska – Zych – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
6. Pan Jarosław Kuźnik – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7. Pan Daniel Szudra – pracownik Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 11/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/159/11 w sprawie
ustalenia Regulaminu funkcjonowania targowiska miejskiego oraz miejsc wyznaczonych
do handlu na terenie miasta Wielunia.
5. Informacja i ocena realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2015.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok
2016.
7. Informacja i ocena realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz osób
powyżej 65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2015 rok.
8. Informacja i ocena dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na
rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+” za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
za rok 2015.
10. Sprawozdanie z realizacji 3 - letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wieluń
na lata 2015 – 2017.
11. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń za 2015 rok.
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12. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie
Wieluń za 2015 rok.
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 obrad posiedzenia.
Radny Robert Duda zgłosił wniosek o zamianę kolejności punktów tak, aby pkt. 5
„Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok
2016.” był jako pkt 6, natomiast pkt. 6 „Informacja i ocena realizacji Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń
za rok 2015.” rozpatrzyć jako pkt 5.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianą.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 11/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 11/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 11/16.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/159/11 w sprawie ustalenia
Regulaminu funkcjonowania targowiska miejskiego oraz miejsc wyznaczonych do handlu na
terenie miasta Wielunia (zał. nr 2).
Radny Robert Duda zapytał, czy radni mają obowiązek opiniować projekt uchwały, który
nie spełnia wymogów formalnych tzn. brak jest uzasadnienia?
Przewodniczący Mieczysław Majcher odpowiedział, że uzasadnienie nie jest integralną
częścią uchwały. Kiedyś w ogóle nie było uzasadnień, albo były lapidarne.
Radna Janina Zapłotna wyjaśniła, że chodzi o to, że do tego czasu było jeszcze jedno
targowisko przy ul. 18 Stycznia i ul. Tadeusza Kościuszki.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych potwierdziła, że chodzi o likwidację miejsca do handlu zlokalizowanego na działkach
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przygotowywanych do procedury sprzedaży położonych przy ul. 18 Stycznia i ul. Tadeusza
Kościuszki. Odczytała tekst uzasadnienie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 31/12/16 stanowi
zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Informacja i ocena realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2015 (zał. nr 4).
Radna Janina Zapłotna zapytała ile psów zostało zaczipowanych w mieście w 2015 roku w
trakcie realizacji akcji elektronicznego znakowania psów z terenu gminy?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych odpowiedziała, że akcja czipowania psów jest prowadzona od 2014 roku we
wszystkich gabinetach weterynaryjnych na terenie miasta. W tam ubiegłym roku wydane
zostało 655,80 zł, a koszt jednego zaczipowania psa to jest 16,20 zł, czyli ok. 41 psów.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że w informacji podano, że w 2015 roku wyłapano 59
psów i 22 koty. Zapytała gdzie są czipowane psy, które są wyłapane w mieście?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych odpowiedziała, że są czipowane od razu jak trafiają do schroniska.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że to niedobrze.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych ale one są wyłapane przez schronisko.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że schronisko łapie psy ze Zduńskiej Woli, Widawy,
Łasku. Jaka jest pewność, że te 59 psów to są psy z naszej gminy? Stwierdziła, że skoro jest
zawarta umowa z weterynarzem z Wielunia to w momencie złapania psa powinien być
zaczipowany przez niego.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych ale weterynarz nie łapie psa.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że wie, że psa łapią osoby ze schroniska, ale skoro jest
umowa z weterynarzem to powinien być ten pies zachipowany na miejscu, a później zabrany
do schroniska.
Radny Marian Kaczmarek zapytał ile kosztuje chipowanie w schronisku?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych odpowiedziała, że mniej.

3

Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał radnej Zapłotnej czy chodzi jej o to, czy są to
psy złapane na naszym terenie?
Radna Janina Zapłotna tak.
Przewodniczący Mieczysław Majcher przypomniał, że na posiedzeniu komisji było
omawiany ten temat z właścicielami schroniska w Czartkach i była mowa, że jest sporządzana
dokumentacja na okoliczność wyłapania psa. Wszystko jest w niej opisane, w którym miejscu
zostało zwierzę złapane.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jarosław Kuźnik
wyjaśnił, że przyjmując zgłoszenie spisywany jest wygląd i cechy charakterystyczne psa w
protokole. Następnie analizowane jest zdjęcie, które otrzymuje gmina ze schroniska z opisem
jaki otrzymaliśmy w zgłoszeniu od mieszkańca.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych podała przykład interwencji na podstawie zgłoszenia telefonicznego informującego o
dwóch owczarkach błąkających się na ul. Ciepłowniczej. Na miejsce udali się pracownicy
urzędu miejskiego wraz ze strażą miejską w celu sprawdzenia zgłoszenia. Nie było
możliwości sprawdzenia, czy psy są zaczipowane, dlatego od razu była interwencja do
schroniska i zakończyła się wyłapaniem psów.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że obecnie w schronisku w Czartkach przebywa 150
psów. Przypomniała, że za czasów burmistrza Majchera było 50 - 60 psów w schronisku
mimo podrzucania przez inne gminy.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że niestety jest coraz więcej chwilowych
miłośników psów. Powiedział, że na komisji był poruszany problem co zrobić, aby zmusić
właścicieli psów do ich czipowania. Prawnego obowiązku nie ma. Wówczas na komisji była
podana informacja, że burmistrz w celu sprawowania kontroli, czy pies był poddany
szczepieniu przeciwko wściekliźnie może wprowadzić obowiązek czipowania. Czyli jest
możliwe powiązanie obowiązku szczepienia z obowiązkiem czipowaniem.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa potwierdził i powiedział, że obecnie taka akcja jest
przygotowywana z lekarzami weterynarii. Przy okazji szczepienia będzie wykonywane
czipowanie. Dodatkowo jako zachęta będzie zwolnienie z obowiązku płacenia podatków od
posiadania psa przykładowo na rok czasu.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że czytał o tym, że mają wejść
ogólnopolskie zmiany przepisów właśnie w sprawie nałożenia obowiązku prawnego na
wszystkich właścicieli czipowania zwierząt.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych powiedziała, że wciąż są zmiany.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy podatek od psa jest wysyłany tak samo jak np. podatek
od nieruchomości?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nie, właściciel sam zgłasza psa.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych powiedziała, że kiedyś chodzili inkasenci, którzy pobierali pieniądze.
Rady Robert Duda dodał, że podatek należy opłacić do końca marca.
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Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy w tym roku powstanie schronisko dla
zwierząt?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że na pewno w najbliższym czasie
zostanie ogłoszony przetarg w formule partnerstwa publiczno – prywatnego „ zaprojektuj,
wybuduj i prowadź”. Mając działkę przeznaczoną w planach miejscowych pod schronisko
zostanie ogłoszony taki przetarg. Obecnie trwają ustalenia z kancelarią prawną jak zawrzeć tą
specyfikację, by później gmina miała wszelakie prawa związane z tym schroniskiem. Jakaś
wersja robocza jest, natomiast należy ją ubrać w odpowiednie ramy prawne, aby gmina nie
straciła kontroli nad tym co tam będzie się działo. Jest to umowa nie typowa partnerstwo
publiczno – prywatne, dlatego powinno być dobrze zabezpieczone prawnie. Wyraził
przypuszczenie, że do końca kwietnia taki dokument, taki przetarg będzie ogłoszony. Czy
będzie chętny oferent w tej formule i jakie będą terminy realizacji zależy już od samej
umowy. Umowa z obecnym schroniskiem obowiązuje do 2018 roku, natomiast jest zapis, że
jeżeli gmina będzie posiadała własne schronisko to ma prawo wycofać się wcześniej z
umowy. Powiedział, że badano również możliwość pod kątem, czy gmina jest w stanie sama
wybudować takie schronisko korzystając ze środków zewnętrznych i w województwie nie ma
takich środków na dofinansowanie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher przypomniał, że właściciele schroniska w Czartkach
ostrzegali, że posiadanie przez gminę własnego schroniska wiąże się z dużymi kosztami
utrzymania.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że głównym argumentem przemawiającym
za posiadaniem własnego schroniska przez gminę jest możliwość sprawowania kontroli, czy
jest płacone faktycznie za psy z terenu gminy. Przypomniał, że w czasie kiedy było
schronisko na miejscu liczba psów była ok. 70-80 psów obecnie gmina płaci za 160 psów.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy prawo pozwala na to, aby uchwalono
obowiązek zapłaty przez właściciela opłaty za posiadanie psa oraz zaczipowania psa?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że opłata jest już obowiązkiem i nie ma
konieczności uchwalania specjalnej uchwały. Problem polega na tym, że mieszkańcy nie
zgłaszają zwierząt.
Radna Honorata Freus – Grzelak czy ktoś to kontroluje?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych odpowiedziała, że w 2015 roku była uiszczana opłata od 350 psów.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy kontrolowane jest targowisko pod kątem handlu
psami? Czy była taka kontrola kiedyś przeprowadzona?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych powiedziała, że w tej sprawie Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i
Rolnictwa Waldemar Kluska zwracał się do Powiatowego Lekarza Weterynarii, czy takie
kontrole są przeprowadzane. Ogólnie na targowisku jest zakaz prowadzenia takiego handlu.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że wielokrotnie była światkiem jak na targowisku
miejskim są sprzedawane psy.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że psy w tych przypadkach są dawane za
darmo, natomiast pobierana jest opłata za obroże. W ten sposób obchodzone są przepisy
zakazujące handlu zwierzętami.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2016
(zał. nr 5).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że akcja szczepienia i czipowania będzie
przeprowadzana po 15 kwietnia.
Radny Kazimierz Leś stwierdził, że niektóre punkty programu są martwe. Podał przykład
zapisu, że w przypadku ustalenia właściciela załapanego zwierzęcia jest on zobowiązany
zwrócić koszty. Czy zdarzyła się w ubiegłym roku taka sytuacja, że ktoś poniósł takie koszty?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych potwierdziła, że tak jest. Właściciel ponosi koszty za czas pobytu zwierzęcia w
schronisku: zaczipowanie, podanie leków.
Radny Kazimierz Leś czy konkretnie zdarzyło się coś takiego?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych tak.
Radny Kazimierz Leś zaproponował zmianę w § 5 polegająca na tym, aby zapisano
obowiązek znakowania wszystkich zwierząt, nie tylko tych których nie znaleziono
właścicieli.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa ale tak się dzieje.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych wyjaśniła, że pies trafia do schroniska, następnie do lekarza weterynarii gdzie jest
oznakowany i szczepiony.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że w §7 pkt 7 zapisano, że każde zwierzę
umieszczone w schronisku zostanie zaczipowane.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zwrócił uwagę, że z §5 pkt 1 wynikać mogłoby, że
oznakowane są tylko zwierzęta, których nie znaleźli się właściciele. Kolejny paragraf mówi,
że każde zwierzę które trafia do schroniska jest czipowane.
Radny Robert Duda zaproponował, aby w kontekście uwagi zgłoszonej przez radnego Lesia
skreślić w §5 pkt 1 warunek „jeśli nie znaleziono ich właściciela”.
Radna Bożena Żurek zwróciła uwagę, że nie jest również określone jak długo szuka się tego
właściciela.
Radny Kazimierz Leś zaproponował zapisanie w dwóch zdaniach tego punktu. W
pierwszym, że wszystkie zwierzęta podlegają oznakowaniu, a w drugim, że jeśli nie
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znaleziono właściciela to przeprowadzane są dalsze zabiegi. W § 7 mowa jest o zwierzętach
bezdomnych, natomiast do schroniska trafiają nie tylko zwierzęta bezdomne.
Sekretarz Miasta Magdalena Majakowska powiedziała, że do schroniska trafiają tylko
bezdomne zwierzęta, wałęsające się po ulicach.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, jakie są wpisywane dane w czipie w
schronisku skoro nie ma właściciela? Czy ten czip jest usuwany w przypadku odnalezienia
właściciela?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych odpowiedziała, że można zmienić dane zapisane w czipie.
Sekretarz Miasta Magdalena Majakowska zwróciła uwagę, że burmistrz już przytoczył §7
pkt 7 w którym zapisano, że każde zwierzę zostaje zaczipowane. W przypadku proponowanej
zmiany w §5 stwarza to pewne zagrożenia związane ze sterylizacją i kastracją zwierząt.
Radny Kazimierz Leś zapytał jak należy rozumieć zapis w §7 pkt 7 „każde zwierzę
umieszczone w schronisku”?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
– Zych odpowiedziała, że tworzona jest dokumentacja dla każdego zwierzęcia przyjętego do
schroniska.
Rady Wojciech Psuja powiedział, aby przygotować i przesłać krótką informację
mieszkańcom w sprawie obowiązku uiszczenia opłaty za zwierzęta.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że po przeprowadzeniu akcji szczepienia i
czipowania psów będzie wiadomo ile jest psów i ilu jest potencjalnych podatników. Środki
pochodzące z opłat za psy będą mogły być przeznaczone m.in. na oczyszczanie miasta za
właścicieli, którzy nie sprzątają po psach.
Radny Wojciech Psuja zapytał jaka jest kara za nie zapłacenie opłaty za psa?
Radny Robert Duda nie ma żadnej.
Radny Kazimierz Leś powiedział, że wycofuje wszystkie swoje wnioski zgłoszone do
projektu uchwały.
Radna Janina Zapłotna zapytała jakie były koszty za 2015 roku za przyjęcie zwierząt
gospodarskich do gospodarstwa Państwa Napieraj w Sieńcu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nie było takich kosztów. Dotyczy to tylko zwierząt
gospodarskich.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 32/12/16 stanowi zał. nr 6 do protokołu.
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Punkt 7
Informacja i ocena realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz osób
powyżej 65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2015 rok (zał. nr 7).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 8
Informacja i ocena dotycząca realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań na rzecz
rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+” za 2015 rok (zał. nr 8).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 9
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za
rok 2015 (zał. nr 9).
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy stan etatów na dzień 31.12.2015 rok to jest 27?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Pani Zdzisława
Warych to jest w danym zakresie.
Radna Janina Zapłotna a ogółem ile?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Pani Zdzisława
Warych 50 etatów, 27 jest przy ul. Okólnej.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że myślała, że jest 27 i porównała do zatrudnienia w
Wieluńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji gdzie jest 30,88 plus 4 z prac interwencyjnych, a
miała tam być zatrudniona garstka ludzi. Czy zwiększy się zatrudnienie w związku z
programem 500+?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Pani Zdzisława
Warych odpowiedziała, że nie zwiększy się. Na tą chwilę będzie tylko pani odbywająca staż
do połowy kwietnia, natomiast w przyszłości okaże się, czy będzie konieczna dodatkowa
osoba w czasie przyjmowania wniosków na kolejne okresy zasiłkowe.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia komisji nr 33/12/16 stanowi
zał. nr 10 do protokołu.
Punkt 10
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Sprawozdanie z realizacji 3 - letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wieluń na
lata 2015 – 2017 (zał. nr 11).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia komisji nr 34/12/16 stanowi
zał. nr 12 do protokołu.
Punkt 11
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń za 2015 rok (zał. nr 13).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia komisji nr 35/12/16 stanowi
zał. nr 14 do protokołu.
Punkt 12
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie
Wieluń za 2015 rok (zał. nr 15).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia komisji nr 36/12/16 stanowi
zał. nr 16 do protokołu.
Punkt 13
Sprawy różne. Korespondencja.
Radna Janina Zapłotna zgłosiła sprawy:
1) przy ul. Okólnej po każdym weekendzie są poprzewracane słupki, które były
ustawione w celu uniemożliwienia wjazdu samochodów na trawniki. Za stacją trafo
mają miejsce chuligańskie zajścia. Czy jest możliwość przyklejenia tych słupków?;
2) przy ul. Piłsudskiego skręcając w stronę Przychodni Medycznej „Medyk” jak jest
brama wjazdowa jest duża dziura;
3) na jakim etapie jest rozbudowa i rewitalizacji Baszty Swawoli?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział w sprawie Baszty Swawola, że
przygotowywany jest globalny projekt dotyczący rewitalizacji miasta i w ramach tego
programu będzie włączona Baszta Swawola. Konkurs jest na tyle dobry dla gminy, że aby
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zacząć tą inwestycje w tym roku, to można skorzystać z tego dofinansowania przed wejściem
w życie tego programu. W tym roku będą poczynione duże prace, ale gmina liczy na dotacje
w ramach RPO, gdyż jest duża pula środków przeznaczona na rewitalizację miast. Jest
uchwalony program w gminie dzięki czemu będzie złożony wniosek na konkurs do końca
roku. Gminy mają problem ze złożeniem wniosków na duże dofinasowania, gdyż nie mają tak
dużych środków na udział własny. Należy to wykorzystać, gdyż Gmina Wieluń ma duże
możliwości. W trakcie III kwartału będzie pokazane jakie inwestycje gmina zamierza
zrealizować w ramach tego programu w mieście. Nie chciał podawać szczegółów gdyż trwają
prace.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy zwrócono już kwotę dotacji za nieprawidłową instalacje
w Baszcie Męczarnia?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa potwierdził, że gmina była zmuszona zwrócić dotacje
mimo odwołania.
Radna Janina Zapłotna zapytała:
1) co dzieje się w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych?;
2) czy była przeprowadzana jakaś kontrola stanu technicznego, użytkowania budynków
socjalnych? Powiedziała, że mieszkańcy zgłaszają przypadki dewastacji lokali
mieszkalnych na ul. Granicznej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi radnej Zapłotnej:
ad 1) w sprawie sprzedaży mieszkań socjalnych - jest już przygotowany projekt uchwały
w tej sprawie, zostanie on przekazany radnym w najbliższym czasie i zostanie
przedłożony na następną sesję Rady Miejskiej;
ad 2) naczelnik Kluska przeprowadził kontrole kilku mieszkań socjalnych i są wśród
nich mieszkania utrzymane w dobrym stanie, ale jest też kilka, które są bardzo
zdewastowane.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że jest złożone pismo przez mieszkańców
ul. Granicznej wyrażające sprzeciw na lokowanie budynków socjalnych przy tej ulicy.
Wyraziła opinię, że mieszkańcy lokali socjalnych to nie są ludzie gorszej kategorii tylko są
zagubieni i takie instytucje jak MOPS w Wieluniu pomagają im. Tym osobom też należy się
godne życie, dlatego należy budować kolejne budynki socjalne skoro już są budowane na ul.
Granicznej. Kolejną sprawą jest prośba Pani Lesiak, której warto pomóc.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest propozycja, aby na ul. Sybiraków
wybudować budynki socjalne. Jest propozycja, aby gmina odkupiła od Pana Boguckiego ten
teren za nowo wybudowaną halą do tej ulicy i żeby tam było właśnie budownictwo niskie
mieszkaniowe, socjalne mieszkania.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że nie zgadza się z informacjami podanymi
przez Wieluński Dom Kultury w Wieluniu na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Powiedziała,
że dyrektor WDK z uwagi na brak środków w ostatnim kwartale 2015 roku zwróciła się o
podwyżkę i rada wyraziła na to zgodę. Podała przykłady przedstawionych rozliczeń imprez
„Kaliska Fashion Day” oraz „Spotkania Jazzowe”. Powiedziała, że nie wiadomo ile kosztował
bilet na „Spotkania Jazzowe”. Wyraziła opinię, że osobiście jest za tym, aby były
organizowane imprezy, ale poprosiła aby oprócz kosztów podawać przychód z imprez.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że sprawozdanie
finansowe, które składa się na koniec roku ma takie rubryki w których pisze się koszty, a w
zupełnie innych rubrykach pisze się przychody. Dlatego „Kaliska Fashion Day” był zapisany,
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że zostały poniesione takie koszty ale wiadomo, że na mocy ustaleń i porozumień z kupcami
zapłacili za to. Następnym razem będzie przygotowywane sprawozdanie tak jak wymagają
przepisy o finansach publicznych dla księgowości, dla Urzędu Miejskiego oraz drugie
sprawozdanie nieformalne zawierające dodatkowe rubryki specjalnie, aby było widoczne ile
na daną imprezę przekazano pieniędzy będzie przedstawiane radnym. Na biletach „Spotkania
Jazzowe” było zarobione ok 5000 zł. Były również dodatkowe rzeczy takie jak rower
podarowany przez Pana Zasadę. Ponieważ nie znała pytania wcześniej to nie może podać
szczegółów.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że też nie spodziewałam się, że takie pytanie
zada dzisiaj. Nie wiedział, że będzie ktoś z WDK.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska prosiła, aby przesyłać jej wcześniej
pytania związane ze szczegółami finansowymi.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że dyrektor WDK poinformowała o tym, że
firma, która wykonywała wylewkę w Kino – Teatrze „Syrena” zbankrutował, a w kolejnym
punkcie pisma informuje o tym, że ta sama firma podała do sądu gminę o odszkodowanie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że to nie firma podała gminę do sądu.
Radna Honorata Freus – Grzelak tak jest podane w piśmie.
Dyrektor Wieluński Dom Kultury Elżbieta Kalińska powiedziała, że to Pan Marek
Brysiak podał gminę do sądu o odszkodowanie w wysokości 800 000 zł. Dodała, że kiedy
zwraca się do niego w sprawie reklamacji dotyczącej wylewki to wówczas on twierdzi, że nie
ma firmy i jego to nie dotyczy. Jest to sytuacja chora i skomplikowana.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa jest to sprawa dla sądu.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała w sprawie z powództwa Pana Janusza Pamuły,
którą gmina wygrała. Powiedziała, że szkoda, że nie ma podanej informacji o tym, że gmina
też musiała wypłacić Panu Pamule odszkodowanie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaprzeczył. Powiedział, że gmina nie wypłaciła
odszkodowania tylko wynagrodzenie. Pan Pamuła domagał się odszkodowania i przegrał w
dwóch instancjach sprawę o odszkodowanie. Został obciążony kosztami sądowymi.
Powiedział, że gmina wypłaciła wynagrodzenie, które gmina wypłaciła zgodnie z prawem.
Ten wyrok jest prawomocny, gdyż Pan Pamuła nie wniósł o kasacje. Powiedział, że nie
rozumie pytania radnej Freus – Grzelak, dlaczego nie została podana informacja o wypłaceniu
odszkodowania Panu Pamule. Powiedział, że ktoś wprowadził radną w błąd. Na podstawie
jakiej informacji ma radna wiedzę, że gmina zapłaciła Panu Pamule odszkodowanie? Wyraził
zdziwienie skąd taka informacja mogła pochodzić skoro nie pochodziła ona z Urzędu
Miejskiego.
Radna Honorata Freus – Grzelak odpowiedziała, że nikt nie wprowadził jej w błąd.
Zapytała, czy idzie w dobrym kierunku sprawa lokalizacji firmy NEAPCO?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powtórzył, że przyjdzie czas, aby wszystko ogłosić. Póki
nie ma dokumentów podpisanych to nie będzie o tym mówił. Dopóki grunty nie zostaną
włączone Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to gmina nie możne ich sprzedać. Na
przełomie kwietnia i mają będą podejmowane decyzje o rozszerzeniu stref ekonomicznych,
natomiast w czerwcu gmina chce ogłosić przetargi.
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Radna Honorata Freus – Grzelak zgłosiła problem niszczenia dróg przez firmę STRABAG,
która buduje obwodnicę Wielunia. Przypomniała, że były założenia, że miał być wyjazd od
strony stawów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że pierwsze słyszy o tym, że tam miał być
wyjazd. Była zrobiona ewidencja wszystkich dróg należących do gminy przed wjazdem
pojazdów należących do firmy STRABAGA i ma ona obowiązek doprowadzenia dróg z
których korzysta do stanu takiego jaki był przed. Sporządzone są zdjęcia i są protokoły.
Powiedział, że w momencie gdy jest wzmożony ruch pojazdów może dochodzić do
wypadków.
Radna Honorata Freus – Grzelak odpowiedziała, że przy ul. Długosza odkąd mieszka nie
było wypadków. Zapytała jakie zostały poczynione działania w celu odzyskania lokalu
socjalnego znajdującego się w budynku przy ul. Długosza, który od lat stoi pusty, a ich
lokatorzy mieszkają w Anglii.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że zgłosił sprawę i naczelnik ma podjąć
działania mające na celu zbadanie tej kwestii i odzyskać ten lokal. To nie jest sprawa prosta.
Odbędzie się spotkanie na którym m.in. będzie sprawa zmiany zasad przyznawania lokali
socjalnych. Wstępny projekt został przygotowany po licznych interwencja i będzie nad nim
dyskusja. Chodzi głównie o kryterium dochodowe i powierzchniowe.
Radna Honorata Freus – Grzelak podziękowała Przewodniczącemu Majcherowi za pomoc
mieszkańcom.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy burmistrz przewiduje z nadwyżki budżetowej projekt na
zagospodarowanie terenu między basenem, a Przedszkolem Publicznym nr 2? Powiedział, że
w trakcie opadów deszczu teren zamienia się w wielką kałużę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że przy okazji realizacji parkingu przy
blokach nr 32 i 34 będzie okazja, aby to jakoś zagospodarować. To będzie tylko stan
tymczasowy. Docelowo będzie zlikwidowany kort tenisowy i przeniesiony w inne miejsce.
Jest również inna koncepcja na basen kryty, który jest w tamtym miejscu.
Radny Wojciech Psuja czy przewidywany jest plac zabaw dla dzieci?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest tam plac zabaw. Dodał, że jest
wielu użytkowników tego parkingu natomiast gmina jest tylko tym, który ma to finansować.
Radny Wojciech Psuja zapytał, dlaczego zniknęły parkingi pod urzędem? Czy uda się
zamontować próg zwalniający na ul. Szkolnej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w sprawie progu zwalniającego na ul.
Szkolnej poszedł już wniosek do komisji bezpieczeństwa. W sprawie parkingu przy budynku
Urzędu Miejskiego przypomniał, że była skarga na burmistrza przyjęta przez radę w sprawie
braku oznakowania miejsc parkingowych oznakowaniem poziomym miejsca pod kątem
płatnego parkowania. Obecnie gmina musiała dokonać takiego oznakowania i okazało się, że
nie ma możliwości parkowania 10 m od skrzyżowania i nie ma możliwości zmieszczenia się
z jakimkolwiek miejscem parkingowym przed budynkiem ratusza. Są takie przepisy, które to
regulują.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, aby wyrównać teren przy ul. Sadowej i ul.
Częstochowskiej w okolicy ujęcia wody były płyty przekazane na Bojarówkę i tam jest
pozostawiony nieład.
12

Radna Janina Zapłotna zgłosiła, że między ul. Reformacką i ul. Zamenhoffa jest na rogu
dziura.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa będzie to wykonywane w ramach remontów bieżących.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że ten wniosek w sprawie ul. Granicznej
pozostawia burmistrzowi. Powtórzył swoją negatywną opinię o budowie lokali socjalnych
przy ul. Granicznej (zał. nr 17)
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że radzie zostaną przedstawione dwie wersje
dotyczące miejsca budowy lokali socjalnych tzn.: ul. Graniczna lub ul. Sybiraków i w
zależności, którą wersję wybierze rada tak będzie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że na komisji mieszkaniowej była mowa,
że zostaną zmienione zasadny wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów gminy,
zostanie podwyższona powierzchnia i kryteriów dochodowości i wówczas będzie wsparcie
dla Pani Lesiak (zał. nr 18).
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że należy sprawdzić czy Pani Lesiak była
wprowadzona ze szczególnego trybu najmu w latach 70 decyzją ówczesnego organu
lokalowego. Wówczas był taki przepis, że osoby zamieszkujące w budynkach stanowiących
własność prywatną ze szczególnego trybu najmu obligatoryjnie znajduje się na liście osób do
wprowadzenia.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że chyba z tego tytułu gdyż biorąc pod
uwagę obecne kryteria to Pani Lesiak nie kwalifikuje się. Dopiero po zmianach zasad
wyjmowania lokali Pani Lesiak Będzie kwalifikowała się.
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:
Justyna Orżanowska

Przewodniczący komisji
Mieczysław Majcher
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