PROTOKÓŁ nr 15/16
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 6 września 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 Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
4. Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
6. Pani Joanna Skotnicka – Fiuk – Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
7. Pani Zofia Spaleniak – pracownik Wieluńskiego Domu Kultury
8. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
9. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wieluniu
10. Pan Jarosław Surma – Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
11. Pani Agata Torchała – Kierownik Domu Pracy Socjalnej
12. Pani Magdalena Gońda
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 14/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Wieluń.
5. Zapoznanie się z informacją o ilości rodzin oczekujących na mieszkania komunalne
i mieszkania socjalne z podaniem okresu oczekiwania.
6. Zapoznanie się z informacją o stanie zadłużenia w opłatach czynszowych za mieszkania.
7. Zapoznanie się z informacją o obecnych i przyszłych działaniach Gminy Wieluń
w obszarze zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
8. Zapoznanie się z informacją zarządcy/administratora o stanie technicznym
i bezpieczeństwa budynków socjalnych w zasobach komunalnych w Gminie Wieluń.
9. Zapoznanie się z informacją Burmistrza o działaniach w obszarze ograniczania zjawiska
bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy w Gminie Wieluń.
10. Zapoznanie się z informacją z działalności spółek za 2015 r., w których udziały posiada
Gmina Wieluń:
1) Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu;
2) Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wieluniu;
3) Wieluńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wieluniu.

11. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Wieluniu.
12. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu targowiska na terenie Gminy Wieluń.
13. Zapoznanie się z informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Wieluń za 2015 rok.
14. Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości i zieleni na terenie Gminy
Wieluń.
15. Zapoznanie się z informacja o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy
Wieluń.
16. Zapoznanie się z informacja dotycząca przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta
i gminy Wieluń (informacja dotycząca Gminy Wieluń była dostarczona na XXIV sesję
RM).
17. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
18. Sprawy różne, korespondencja.
19. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie
członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 9
członków, obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaprezentował porządek obrad posiedzenia. Nikt nie
wniósł uwag do porządku obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 14/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 14/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 14/16.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Wieluń (zał. nr 2).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował o możliwości korekty Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Wieluń na sesji Rady Miejskiej w związku z sugestiami
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska po to, aby można było aplikować o środki
finansowe.
Radny Marian Kaczmarek zwrócił się o niedostarczanie radnym tego typu planów w formie
papierowej, gdyż jest to bardzo obszerny materiał. Zapytał, czy jest konieczne, aby radni
szczegółowo zapoznawali się z dokumentami, które mają kilkaset stron? Uważa, że radnym
powinna być przekazywana tylko informacja z czego wynika obowiązek sporządzenia danego
planu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że wszystkie dotacje są tak skonstruowane, że
aby gmina mogła się o nie ubiegać to cel musi być gdzieś zapisany. Musi to wynikać z
pewnych potrzeb, które są zapisane: w strategiach lub w planach. Podał jako przykład
ubieganie się o dotacje na ścieżkę rowerową, którego wniosek składa się z kilku

segregatorów. Każda kwestia musi mieć uzasadnienie, dlaczego gmina ubiega się o dotacje w
innym wypadku wniosek może nie przejść.
Przewodniczący Mieczysław Majcher wymienił błędy, które zostały zapisane w Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieluń:
- na str. 9 napisano: „W pobliżu stacji odchodzi od głównego toru kilka bocznic wymieniono
Zakład Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych,
- na str. 10 napisano: „W jego zarządzie znajduje się centralne źródło ciepła - Ciepłownia
Miejska, która wyposażona jest w 3 kotły wodne WR25 o łącznej mocy 87 MW”. Natomiast
na str.161 podano, że „W jego zarządzie znajduje się centralne źródło ciepła - Ciepłownia
Miejska, która wyposażona jest w 2 kotły wodne WR25 oraz jeden WR25/10 łącznej mocy
68 MW, a na str. 186 znów podano 3 kotły wodne WR25.
- na str. 197 podano, że w Szkole Podstawowej nr 5 są kotły węglowa natomiast obecnie jest
ona podłączona pod sieci miejską oraz informację o Zespole Szkół przy ul. Krakowskie
Przedmieście, która obecnie nie istnieje.
Radny Marian Kaczmarek przytoczył błędny zapis na str. 11, gdzie wpisano Załęczański
Park Krajobrazowy, który nie należy do Gminy Wieluń.
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 7 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 51/15/16 stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją o ilości rodzin oczekujących na mieszkania komunalne
i mieszkania socjalne z podaniem okresu oczekiwania (zał. nr 4).
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że należałoby zweryfikować wszystkie osoby
oczekujące na lokale socjalne od 1999 roku. Stwierdziła, że należałoby wyeliminować z listy
osoby, którym się nie należą te lokale albo nie interesują się tym.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła uwagę, że już rok czasu lokal przy ul. Długosza
1/7 stoi pusty i nikt w nim nie mieszka. Powiedziała, że gmina jest stratna na tym i ponosi
koszty. Zapytała, czy burmistrz nie uważa, że po odzyskaniu takiego lokalu jego przydział
kolejnym lokatorom nie powinien nastąpić w terminie góra jednego miesiąca? Powiększające
się zadłużenie tego lokalu z tytułu kosztów ogrzewania zwiększa również zadłużenie całej
osady Cukrownia. Również uważa, że powinna być dokonywana weryfikacja oczekujących
na lokale. Zapytała od czego uzależnione jest to, że oczekujące rodziny nie otrzymują lokali
w ustalonej na liście kolejności? W pierwszej kolejności powinny otrzymywać mieszkania
rodziny najdłużej oczekujące.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że weryfikacja jest dokonywana cały czas. W przypadku osoby oczekującej od
1999 r. jest to osoba przebywająca w więzieniu i dopiero po roku czasu od jej wyjścia na
wolność gmina może ją skreślić z listy w przypadku braku jej zainteresowania. W sprawie
lokalu przy ul. Długosza 1/7 gmina nie ponosi kosztów od chwili jego przejęcia.
Przebywająca tam lokatorka został przeniesiona do lokalu socjalnego przy ul. Granicznej
m.in. ze względów humanitarnych. Przypomniał, że każda rodzina ma termin jednego
miesiąca na opuszczenie lokalu. Następnie należy dokonać oceny technicznej i często lokale

wymagają np. wymiany instalacji elektrycznej. Dlatego nie można zakładać, że lokal ma być
oddany w terminie jednego miesiąca. Gmina aby nie ponosić kosztów proponuje pewne ulgi
lub w zamian za kaucję. Często rodziny same deklarują, że wezmą każde mieszkanie nawet
do remontu i takie rodziny idą pierwsze z listy. Jeżeli mieszkanie odpowiada powierzchnią i
gabarytem danej rodzinie to jest ono proponowane. Dodał, że niektóre osoby miały składane
nawet dwie propozycje mieszkań i nie przyjęły ich. Rodziny są skreślane z listy za trzecim
razem. Bywa, że mieszkanie które jest w dyspozycji gminy nie odpowiada rodzinie, która jest
pierwsza na liście z uwagi np. na metraż. Dla rodzin wielodzietnych jest czasem trudno
znaleźć mieszkanie i dlatego dłużej na nie oczekują.
Radna Honorata Freus-Grzelak poprosiła o odpowiedź:
1) czy spośród osób oczekujących nie ma żadnej rodziny chętnej, aby otrzymać lokal przy ul.
Długosza?
2) z czego wynika to, że rodziny nawet po dwukrotnych propozycjach nie przyjmują
mieszkań? Uważa, że jeżeli rodzina naprawdę potrzebuje mieszkania to przyjmuje to co
proponuje gmina.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że w sprawie lokalu przy ul. Długosza 1 pojawiła się rodzina która była chętna,
aby w swoim zakresie wyremontować ten lokal. W ubiegłym tygodniu poinformowali
wydział, że nie uzyskała kredytu na remont i nie będą w stanie dokonać remontu. Nie
podołają temu, aby przyjąć ten lokal.
Radna Bożena Żurek zapytała, dlaczego gmina nie może wyremontować tego mieszkania i
zaproponować rodziną oczekującym?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że gmina to robi.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła uwagę, że należy informować rodziny o kosztach
utrzymania tego mieszkania, gdyż są one wysokie jeżeli chodzi o koszty ogrzewania. Z czego
wynika, że osoby znajdujące się na liście odmawiają dwukrotnie lokalu? To oznacza, że te
rodziny mają gdzie mieszkać i im nie zależy.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział radnej Freus-Grzelak:
1) mieszkanie przy ul. Długosza jest mieszkaniem łączonym i kolejno lokale w tym
mieszkaniu były odzyskiwane przez gminę. Lokatorzy przebywający tam musieli być
przekwaterowani i to trwało. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji remontowej, ale
zostało to wstrzymane z uwagi na zgłoszenie rodziny, która chciała wykonać remont
sama. Gmina przygotowuje lokal do pewnego standardu, natomiast lokator robi wyższy
standard jeśli chce. Gmina dopłaca do pewnej kwoty. To nie jest prawda, że to tyle trwa i
jest to pod kontrolą;
2) nie wie czemu osoby odmawiają mieszkań. Podają różne przyczyny np. nieodpowiednie
piętro Dlatego w nowym regulaminie jest zapis, że po dwukonnym odmówieniu lokalu
następuje skreślenie z listy. Jest to weryfikowane i analizowane, przedstawiane na komisji
mieszkaniowej.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał jaki jest obecnie stan lokalu przy ul.
Długosza i jaki jest zamiar?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że zmienić okno, podprowadzić media i ponowić propozycję.

Przewodniczący Mieczysław Majcher - i wciągu miesiąca lub dwóch byłby zasiedlony?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska - w
ciągu dwóch miesięcy.
Radny Marian Kaczmarek dodał, że lokal przy ul. Długosza 1 jest w układzie amfiladowym
tzn. przechodzi się z pokoju do pokoju. Obecnie mieszka tam jeszcze dwóch panów i należy
również wyprowadzić ich stamtąd. Można połączyć pokoje ze sobą i stworzyć samodzielny
lokal.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że chce to zrobić.
Radny Marian Kaczmarek dodał, że popiera propozycje naczelnika o stworzeniu tam
samodzielnego mieszkania i uważa, że nie należy zobowiązywać go do wykonania tego w
ciągu dwóch miesięcy, gdyż nie jest w stanie tego zrobić w takim czasie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska dodał,
że nieprawdą jest, że lokal stoi pusty od roku.
Radna Honorata Freus-Grzelak przypomniała, że w tym lokalu była wymiana instalacji,
remont ścian i nie można mówić o dużych kosztach przygotowania tego lokalu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją o stanie zadłużenia w opłatach czynszowych za mieszkania (zał.
nr 5).
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że na prośbę radnej Freus-Grzelak
zwrócił się do naczelnika Kluski o przekazanie informacji z podziałem na zadłużenie na
poszczególne lokale.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że zgodnie z prośbą zostało to przygotowane przez wydział. Jednak wyraził
opinię, że nie ma takiej konieczności aby tego typu informacje upubliczniać. Pzrekazał
informację na ręce przewodniczącego Majchera.
Radna Honorata Freus-Grzelak wyjaśniła, że poprosiła o udostepnienie informacji, aby
odnieść się do niej i porównać. W marcu 2015 roku na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
taka informacja została przedstawiona członkom komisji w celu zapoznania się. Informacja
jest potrzebna do tego, aby przeanalizować, czy na danym lokalu zostało obniżone zadłużenie,
czy wzrasta. Poprosiła o informacje wyłącznie do wiadomości radnych. Nie zgadza się z tym,
że zadłużenie wzrasta dlatego, że przedsiębiorstwo komunalne zawierało mało ugód w
sprawie spłaty zadłużenia. Jako przewodnicząca osiedla wie, że było składanych dużo
wniosków o zawarcie ugody. W większości zadłużenie spowodowane jest przez wysokie
koszty centralnego ogrzewania.
Przewodniczący Mieczysław Majcher wraził wątpliwość, czy można upublicznić taką
informację zawierającą konkretne lokale i adresy osób tam mieszkających.
Radna Honorata Freus-Grzelak wyraziła zdziwienie dlaczego nie może uzyskać informacji
w celu porównania. Dlaczego była przekazana taka informacja w 2015 r.?

Przewodniczący Mieczysław Majcher - to nie oznacza, że kiedyś zrobiono słusznie.
Radna Honorata Freus-Grzelak wyraziła opinię, że gdyby o taką informację poprosił inny
radny to została by ona udostępniona.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że podana została ogólna informacja o
poziomie zadłużenia i jest to wystarczające. Podobne informacje ogólne z podziałem na
rodzaje działalności gospodarczej bez podawania nazw są przestawiane np. z Wydziału
Podatków i Opłat Lokalnych dotyczące poziomu zaległości z tytułu podatków.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że nie należy beztrosko operować danymi o
poszczególnych lokalach mieszkalnych. Zwrócił uwagę na to, że jeżeli te dane wyszłyby na
forum publiczne to z tego mogłyby być problemy. Wydaje mu się, że najważniejszą
informacją o poziomie należności gminy jest to czy wskaźnik spada, czy rośnie. Powiedział,
że ma pretensje do przedsiębiorstwa komunalnego, że wolało iść na łatwiznę i oddawać od
razu sprawę do mecenasa niż zawierać ugody. Możemy zaobserwować powolny spadek
zadłużenia, ale jest to długi proces. Termin spłaty zadłużenia jest w ugodach wydłużany
maksymalnie po to, aby nie zwiększać kosztów prawniczych i komorniczych. Poczyniono w
tym roku dużo administracyjnych posunięć, zawarto wiele ugód. Są przypadki gdzie osoby
mają po kilkadziesiąt tysięcy długu.
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że zmniejszenie zadłużenia nastąpiło dzięki
podjętym działaniom windykacyjnym przez przedsiębiorstwo komunalne oraz zmianie
zawieranych umowy najmu mieszkania. Stwierdził, że jest poprawa.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała co to był za remont generalny lokalu przy ul.
Warszawska 29a, który kosztował 31 450,70 zł?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że był to lokal bez łazienki tylko z WC, bez kuchni. Postanowiono połączyć z
tym lokalem dodatkowe dwa pomieszczenia znajdujące się na strychu tak, aby powstało
mieszkanie. Została wydzielona, przebudowana łazienka i wykonany aneks kuchenny oraz
dwa pokoje oraz wymiana oraz wstawienie nowych drzwi, zamurowanie ścianki oraz
położenie paneli. Do tej pory te pomieszczenia stały nieużytkowane, a obecnie mieszka tam
rodzina z trójką dzieci.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że generalnie gmina stara się zwalniać osoby z
kaucji, aby mogła sobie przeprowadzić remont lokalu we własnym zakresie. W tym
przypadku ingerencja była na tyle duża, że nikt na takie coś by się nie zgodził i koszty
poniosła gmina. W wyniku tego mieszkanie otrzymała rodzina z trójką dzieci.
Radna Janina Zapłotna zapytała w sprawie wyroków eksmisyjnych z lokali socjalnych i do
pomieszczeń zastępczych według stanu dzień 30 czerwca - w jakim okresie nastąpi realizacja
wyprowadzenia tych ludzi i kto poniesie koszty?
Przewodniczący Mieczysław Majcher gdzie następuje eksmisja z lokalu socjalnego?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że jeżeli są wyroki eksmisyjne z ul. Młodzieżowej wskazywane są lokale o
jeszcze niższym standardzie np. przy ul. Częstochowskiej.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy jest jeszcze gorzej niż przy ul. Młodzieżowej?

Radny Marian Kaczmarek odpowiedział, że tak ul. Częstochowska 19 gdzie są lokale
tymczasowe. Wcześniej proponował, aby lokale przy ul. Młodzieżowej 2 zamienić na lokale
tymczasowe. Różnica jest zasadnicza, gdyż lokal tymczasowy dostaje się tylko na pół roku
ewentualnie w szczególnych przypadkach burmistrz może przedłużyć.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska dodał,
że to jak długo będą trwały eksmisje to zależy od radnych i burmistrza, czy będą środki
przeznaczone na budowę kolejnego budynku przy ul. Granicznej. Opieramy się na tym co
dostajemy, na lokalach które są zwalniane i baza kurczy się. Są dokonywane zamiany lokali.
W przypadku kiedy najemca lokalu socjalnego, obecnie po dwóch latach, składa wniosek o
przedłużeniu umowy najmu to sprawdzana jest jego majętność, czy spełnia wszystkie zasady i
obowiązki, aby otrzymać lokal socjalny. Jeżeli nie spełnia warunków to otrzymuje propozycje
przeniesienia do lokalu komunalnego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o obecnych i przyszłych działaniach Gminy Wieluń
w obszarze zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (zał. nr 6).
Radna Bożena Żurek zapytała, kiedy będzie wykonane obejście i plan między blokami przy
ul. Młodzieżowej?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że to jest kwestia inwestycji drogowych należących do Wydziału Inwestycji i
Rozwoju Naczelnika Presia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że będzie to zrobione.
Radny Marian Kaczmarek zwrócił uwagę, aby w umowie na realizację kolejnego etapu
budownictwa socjalnego przy ul. Granicznej zastrzec dwuetapowość wykonania robót tzn.
przerywanie ich na okres zimowy i wznowienie prac wiosną.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że absurdem było zawarcie w specyfikacji
do przetargu na poprzedni etap warunku „kiedy się skończy”, gdyż to nie są wyścigi. W
przetargu na III etap nie będzie zawarty element „kto pierwszy ten lepszy”. Dokumentacja
odchudzona przez naczelnika do kolejnego przetargu jest już przygotowana. Były już
przeprowadzone rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który chce na ten cel
przekazać dofinansowanie. W tym roku będzie ogłoszony przetarg, ale bez ciśnienia aby było
to robione w zimie, lepiej robić to wiosną.
Radny Robert Duda czyli budynki powstaną na ul. Granicznej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa taka jest przygotowana dokumentacja.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją zarządcy/administratora o stanie technicznym
i bezpieczeństwa budynków socjalnych w zasobach komunalnych w Gminie Wieluń (zał. nr 7).

Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała jak często wymieniane są drzwi i okna przy ul
Młodzieżowej? Wiadomo, że mieszkańcy sami niszczą drzwi. Zwróciła uwagę, że w
przypadku innych lokatorów muszą sami ponosić częściowy koszt wymiany, natomiast w
przypadku lokali socjalnych lokatorzy nie ponoszą żadnych kosztów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyraził opinie, że często mieszkańcy lokali socjalnych
nie szanują żadnego dobra. Drzwi wymieniane są tylko wtedy gdy jest taka potrzeba i są
zniszczone.
Radna Honorata Freus-Grzelak stwierdziła, że jest to zbyt często i gmina wszystko daje
gotowe.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie
lokali socjalnych mimo, że gmina do tego dokłada i można jedynie minimalizować koszty.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że zwracając się o taką informacje nie o taka odpowiedź
chodziło. Wyraziła opinię, że jest to lista życzeń przedstawione przez przedsiębiorstwo
komunalne co należałoby zrobić, a miasto powinno dać pieniądze. Chodziło o przegląd
dewastacji pod względem BHP m.in. na ul. Granicznej, gdyż osoby zgłaszają zniszczenia
wewnątrz budynku.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że w rozmowie z naczelnikiem Kluską
nie potwierdził on takich zniszczeń, które były wcześniej zgłaszane.
Radny Marian Kaczmarek powiedział, aby naczelnik Kluska zwrócił uwagę na to jaka jest
struktura pokrycia dachowego budynków przy ul. POW oraz przy ul. Młodzieżowej, gdyż
były zgłoszenia o zalaniach. Kiedy były robione tam dachy?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że nie pamięta.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją Burmistrza o działaniach w obszarze ograniczania zjawiska
bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy w Gminie Wieluń (zał. nr 8).
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała:
1) ile powstało nowych miejsc pracy?;
2) ile złożono wniosków o skorzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział radnej Freus-Grzelak:
1) zgonie z danymi z Powiatowego Urzędu Pracy faktem jest, że bezrobocie w Wieluniu
spadło;
2) nie pamięta w tej chwili ile złożono wniosków, odpowiedź zostanie udzielona w dniu
sesji. Dodał, że w związku z obniżką podatku od środków transportu z danych
wynikających z informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wieluń za I półrocze dochód z
tego podatku był wyższy od planowanego o dwieście kilkadziesiąt złotych czyli ok. 18%.
Dzięki tej uchwale firma Wielton planuje wejść w nowy produkt i będzie miała swoją
spółkę leasingowa dzięki której wszystkie naczepy będą rejestrowane w Wieluniu.
Dlatego szacuje się, że w ciągu 3-4 lat te dochody jeszcze wzrosną. Pewne procesy

ekonomiczne są zauważalne później. Przypomniał, że zrobiono jasny system ulg od
podatku o nieruchomości dla nowych inwestycji.
Radny Wojciech Psuja stwierdził, że są to procesy oczekiwane długofalowe.
Radna Janina Zapłotna zapytała na jakim etapie obecnie jest złożony wniosek o
przystąpienie do Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wniosek obecnie jest na etapie
Ministerstwa Regionalnego. Jest to jedno rozporządzenie do którego włączane są inne tereny
z całej Polski. Obecnie czekamy, aż ministerstwo upora się z tym. Z przecieków są informacje
o połowie września. Do wniosku obecnie nie ma już żadnych uwag. W lipcu została zrobiona
jedna modyfikacja dotycząca wyłączenia terenów, które są obecnie jako rolne. Było to
pierwotnie włączone zgodnie z sugestią łódzkiej strefy, ale zostało to zakwestionowane przez
ministerstwo.
Przewodniczący Mieczysław Majcher - czyli tam gdzie są stawy nie będzie to objęte strefą.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że jest to sprawa prestiżowa gdyż gmina nie może
zawiść inwestorów, termin jest do końca września.
Radna Honorata Freus-Grzelak - czyli dopóki nie będzie strefy ekonomicznej to NEAPCO
i nie tylko nie złoży oferty zakupu terenów?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że gmina ma oferty też od innych firm
zainteresowanych zakupem terenów po byłej Cukrowni, ale do momentu ustanowienia strefy
ekonomicznej firma NEAPCO nie określi ile ostatecznie potrzebują terenu i do tego momentu
to nie będą podjęte z innymi inwestorami rozmowy.
Radny Wojciech Psuja przypomniał, że Pan Dudek na komisji mówił, że NEAPCO wcale
nie chce strefy ekonomicznej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że to nie jest wcale przesadzone. Część
gruntów chcą, aby było w strefie a część nie. Nie mogą do strefy ekonomicznej przenieść
zakładu z innego kraju Unii Europejskiej, gdyż wówczas pomoc publiczna może być
zakwestionowana.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, aby radni o podjętych decyzjach dowiedzieli
się jako pierwsi, a nie z prasy. Poprosiła aby burmistrz wziął pod uwagę, że na Cukrowni są
mieszkańcy i aby ewentualna inwestycja nie była dla nich uciążliwa.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że pierwszy komunikat o tym nie może
wyjść od burmistrza. NEAPCO zastrzegło sobie prawo do szczegółowych informacji. Dodał,
że po rozmowach z amerykanami może powstać problem braku miejsca w strefie dla innych
przedsiębiorców.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 10
Zapoznanie się z informacją z działalności spółek za 2015 r., w których udziały posiada
Gmina Wieluń:
1) Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu (zał. nr 9);
2) Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wieluniu (zał. nr 10);

3) Wieluńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wieluniu (zał. nr
11).
Radna Janina Zapłotna zapytała co w sprawie RIPOK?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że planowane jest spotkanie w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi w tej sprawie w dniu 14 września podczas, którego będzie
konsultowany projekt planu. Dodał, że odszedł na emeryturę dotychczasowy dyrektor
departamentu.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy w związku ze zmianami w radzie nadzorczej
przedsiębiorstwa komunalnego konieczna była od razu podwyżka członków rady? Zapytała,
czy burmistrz nie uważa, że przyznanie podwyżek do 1100 zł-1200 zł dla członków rady jest
nie właściwe? Wyraziła opinię, że są osoby które za niewiele większa kwotę musza pracować
cały miesiąc, a rada nadzorcza spotyka się raz w miesiącu.
Radny Robert Duda zapyta z jakiej kwoty zostały podniesione wynagrodzenia?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wynagrodzenia zostały dopasowane do
najniższego wynagrodzenia, według wskaźnika średniego wynagrodzenia w spółce.
Powiedział, że rada nadzorca energetyki cieplnej również ma diety mimo, że ta spółka ma o
wiele niższe dochody niż PK.
Radny Robert Duda zapytał jakie wynagrodzenie otrzymywał przewodniczący rady
nadzorczej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa 1250 zł.
Przewodniczący Mieczysław Majcher obecnie ma 1800 zł.
Radny Robert Duda zwykły członek zarządu miał 300zł- 400 zł, a obecnie 1300 zł. Zapytał,
czym spowodowane jest znaczne obniżenie dochodów ze sprzedaży o 4 000 000 zł w
porównaniu z rokiem ubiegłym?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w tej chwili cały zasób mieszkaniowy
wpływa do gminy, wszystkie czynsze wpływają na konto gminy.
Przewodniczący Mieczysław Majcher podsumował w sprawie podwyżek dla rady
nadzorczej, że jest to decyzja i kompetencje burmistrza. Przypomniał, że sam był inicjatorem
obniżki diet radnych na początku kadencji. Będąc burmistrzem obniżył wynagrodzenia rady
nadzorczej PK biorąc pod uwagę odpowiedzialność i pracę jaka wkładają członkowie. Koszty
jakie generuje PK mają wpływ na ceny za wodę i ścieki.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła uwagę, że są osoby które zasiadają również w
innych radach nadzorczych np. spółdzielni.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska dodała, że
członkowie rady nadzorczej w spółdzielni są wybierani w wyborach.
Radna Janina Zapłotna dodała, że nie wiedziała o takich podwyżkach, ale z tego co słyszy
to zwykli pracownicy mają podwyżki po złotówce.
Radna Bożena Żurek powiedziała, że w informacji PK nie podano żadnej informacji kiedy
nastąpiła zmiana składu rady nadzorczej. Czy są wynagrodzenia w innych radach
nadzorczych spółek?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w Towarzystwie Budownictwa
Społecznego zostały teraz wprowadzone w niewielkiej wysokości, adekwatnie do kondycji
spółki. W energetyce cieplnej wynagrodzenia rady zostały na poziomie dotychczasowym,
gmina jest tam udziałowcem mniejszościowym.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy wynagrodzenia rady w PK i EC są porównywalne?
Przewodniczący Mieczysław Majcher - w tej chwili już nie. W EC były wynagrodzenia w
granicach 1000 zł-1100 zł.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informacje w ww. sprawach.
Punkt 11
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Wieluniu (zał. nr
12).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 12
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu targowiska na terenie Gminy Wieluń (zał. nr
13).
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że zaobserwował dużo miejsc wolnych
na targowisku.
Radna Janina Zapłotna dodała, że uzyskała informację od Pana Smolnika, że miejsca wolne
są zarezerwowane.
Radny Marian Kaczmarek przypomniał, że regulamin targowiska mówi, że w przypadku
nie zajęcia miejsca zarezerwowanego do godziny 8.00 to można wynająć je kolejnej osobie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 13
Zapoznanie się z informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Wieluń za 2015 rok (zał.
nr 14).
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że obecnie na terenie Gminy Wieluń jest
mało fachowców, wykwalifikowanych pracowników i ewentualna duża firma może mieć
problem z naborem pracowników.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że pojawienie się dużej firmy spowoduje
korektę wynagrodzeń. Takie firmy jak Wielton lub Zugil będą musiały podnieść
wynagrodzenia. Potencjał Wielunia to jest ok. 5000 ludzi.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.

Punkt 14
Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości i zieleni na terenie Gminy
Wieluń (zał. nr 15).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał co dzieje się w sprawie kontenerów na
odpady zielone?
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że jest długi czas oczekiwania na reakcję ze
strony pracowników urzędu na zgłoszenia o braku porządku. Wciąż jest tłumaczenie o
problemie z wykonawcą. Na ul. Długosza chodniki były koszone, a nie odchwaszczane.
Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po zgłoszeniu przez nią
osobiście danego problemu proszą o złożenie pisma w tej sprawie oraz wykonywanie
dokumentacji fotograficznej. Uważa, że jest to dziwna sytuacja i świadczy o braku
współpracy. Jest długi czas oczekiwania na interwencję. W porównaniu reakcja pracowników
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju była szybka np. na zgłoszenie dot. boiska na ul. Wojska
Polskiego, niezwłocznie został wysłany mail w tej sprawie do wykonawcy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że wykonawca ma potrącane z
wynagrodzenia za nie należyte wykonywanie umowy i w tym celu potrzebne są notatki,
zdjęcia oraz dokumentacja jako potwierdzenia uchybień. Powiedział, że podczas
intensywnego wzrostu traw jest czasem trudno utrzymać należyty porządek. Gmina ma
problemy z Panem Frankowskim, gdyż jego firma zatrudnia za mało osób i nie są w stanie
ogarnąć wszystkiego. Obecnie jest system taki, że co czwartek jest odprawa i ustalany jest
zakres prac firmy Pana Frankowskiego. To absorbuje prace dwóch ludzi z wydziału.
Burmistrz przyznał, że nie wszystko jest jak należy.
Radna Janina Zapłotna zapytał, czy ktoś sprawdza stan siłowni napowietrznych
znajdujących się na osiedlach?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska tak są
sprawdzane.
Radna Bożena Żurek:
1) zwróciła uwagę na zły stan pomostów w lasku wieluńskim, z informacji które uzyskała od
Pana Frankowskiego wynika, że on za to nie odpowiada;
2) powiedział, że obecnie lasek wieluński jest bardzo ładny i widać, że jest zadbany;
3) zwróciła uwagę, że na niedawno wykonanej alejce bocznej pozostawiono piasek. Kto to
ma usunąć?
4) zapytała czemu mają służyć przekopy kanału wieluńskiego w lasku skierowane w
kierunku alejki? Czy jeżeli woda w kanale się podniesie to ona ma wypływać na ścieżkę?
Kto to zrobił i czemu to ma służyć?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział:
1) pomosty były wykonane w ubiegłym roku z drewna akacjowego, które ma właściwości
pękania. jest ono bardzo trwałe i będzie długo użytkowane. Problem z deska
nawierzchniową na poręczy został naprawiony w ramach reklamacji. Pomosty były
zabezpieczone.
2) poprawa sytuacji w lasku wieluńskim jest spowodowana potraceniami 25% co miesiąc z
wynagrodzenia dla wykonawcy, dlatego zaczyna się starać. Zakres obowiązków
wynikających z umowy i specyfikacji jest bardzo szeroki i nie był spełniony przez rok

czasu w żadnym miesiącu. Będzie to wyglądało jeszcze lepiej jeśli wykonawca będzie
stosował się do naszych zaleceń.
3) piasek służy do uzupełnianie spoin między kostkami, która uległa wypłukaniu przez
opady deszczu, dlatego zgromadzono tam materiał.
4) główna aleja zrobiona jest z kruszywa granitowego, natomiast na boczne sam materiał
został zafundowany przez sponsora a gmina zapłaci za wykonanie tego. Boczne alejki
były często podtapiane. Zostało to podsypane żwirem i podniosło to poziom. W miejscach
największych zator zrobiono dwuzakresowy sposób odwodnienia tzn. ze spadkiem do
rowu i zrobiony jest drenaż odprowadzony do kanału. Innej metody nie ma. Ten kanał
niesie wodę tylko okresowo i spłynie to z alejki do kanału.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła uwagę, że ktoś odebrał takie pomosty. Ma
wątpliwości, czy pomosty były zakonserwowane gdyż wraz z radną Żurek była je zobaczyć.
Wyraziła nadzieję, że wnioski składane przez nią nie będą odbierane negatywnie przez
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Przewodniczący Mieczysław Majcher wyraził negatywną opinię o pracy wykonywanej
przez firmę Pana Frankowskiego np. o sposobie koszenia trawy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że planowana jest ustawa tzw. in house, która
pozwoli gminie zlecić te zadania i zakres robót przedsiębiorstwu komunalnemu.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że praca wykonywana przez firmę Pana Frankowskiego
na plantach jest prawidłowa.
Radna Honorata Freus-Grzelak zasugerowała, aby daną ulica zajmował się jeden
pracownik urzędu, ułatwiło by to zgłaszanie uwag. Stwierdziła, że współpraca z wydziałem
nie powinna opierać się na pisemnym zgłaszaniu wniosków.
Radna Bożena Żurek zgłosiła uwagę w sprawie braku porządku w mieście odkąd został
przyjęty nowy regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie. Jest problem z workami
z opakowaniami po plastikach, które często nie mieszczą się w koszach. Poinformowała, że
nie ma możliwości wywiezienia śmieci o dużych gabarytach np. takie jak duże kartony na
PSZOK w Rudzie, jedynie jest to możliwe do godziny 15.30 na teren wysypiska.
Uniemożliwia to osoba pracującym wywiezienie śmieci wielkogabarytowych w godzinach
popołudniowych.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że brak jest możliwości wywiezienia do
PSZOKu dużych kartonów lub większej ilości opakowań plastikowych, które nie mieszczą się
już w pojemnikach na śmieci. Tam są tylko gabaryt, gruz i zielone. Po likwidacji gniazd
śmieci zalegają w mieście.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że problem dotyczy osób posiadających
sklepy i punkty usługowe, które nie mają umów podpisanych na odbiór śmieci. Do tej pory te
osoby wyrzucały swoje śmieci do gniazd obecnie nie mają takiej możliwości. Nagannym jest
jednak to, że na wysypisku nie są przyjmowane śmieci od przywożących je osób. Są to śmieci
na który wysypisko może zarobić.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że w PSZOK powinien być pojemnik na
plastik, szkło i papier. Zapytał, czy komunalna odbierze w ramach tej opłaty drugi pojemnik
na plastik jeżeli osoba zakupi taki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa tak odbierze. Potrzeba czasu w sprawie zmiany relacji
gmina i przedsiębiorstwo komunalne.

Radna Janina Zapłotna wyraziła opinię, że straż miejska powinna przeprowadzać kontrolę
punktów handlowych, sklepów pod kontem zawierania umów na odbiór śmieci.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że planowane są takie kontrole.
Radna Janina Zapłotna dodała, że kontrole powinna przeprowadzać komunalna.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że firma może wybierać dowolnego
odbiorcę śmieci i nie musi to być komunalna
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 15
Zapoznanie się z informacja o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy Wieluń
(zał. nr 16).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 16
Zapoznanie się z informacja dotycząca przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta
i gminy Wieluń (informacja dotycząca Gminy Wieluń była dostarczona na XXIV sesję RM)
(zał. nr 17).
Radna Bożena Żurek zgłosiła wniosek o to, aby uzupełnić „Informację dotyczącej przyłączy
kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Wieluń” o dane dotyczące liczby przyłączy
wodociągowych na terenie miasta Wielunia.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednomyślnie (przy 8 głosach) przyjęła ww.
wniosek.
Wniosek nr 10/15/16 stanowi zał. nr 18 do niniejszego protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 17
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (zał. nr 19).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że wykonywane jest obecnie studium
transportowe.
Radna Janina Zapłotna wyraziła opinię, że ludzie nie korzystają z komunikacji miejskiej w
mieście.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że ul. 18 Stycznia jest najbardziej
ruchliwą ulicą w Wieluniu. Powiedział, że wykonywanie pomiaru natężenia ruchu podczas

audytu transportowego na ul. Traugutta jest bezcelowe biorąc od uwagę, że za pół roku będzie
obwodnica i natężenie ruchu zupełnie zmieni się. Stwierdził z perspektywy czasu, że popełnił
błąd popierając przeprowadzenie studium transportu w mieście.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację w ww. sprawie.
Punkt 18
Sprawy różne. Korespondencja.
Do komisji wpłynęła odpowiedź na wniosek nr 8/14/16 w sprawie zmiany lokalizacji
świetlicy środowiskowej (zał. nr 20).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy prawdziwa jest informacja podana w
wywiadzie przez dyrektorem ZOPOW Andrzejem Dąbrowskim, że w tym roku powstała już
dokumentacja i będą budowane dwie hale sportowe. Będą to nowe duże sale gimnastyczne
spełniające warunki do rozgrywania I ligowych zawodów w piłę ręczną. Dlaczego radni nie
są o tym poinformowani o tym?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że to nie chodzi o hale sportowe, ale sale
gimnastyczne w Szkołach Podstawowej nr 5 na sto miejsc siedzących tak, aby można była
rozgrywać mecze np. mecze juniorów. W Szkole Podstawowej nr 2 sala nawet nie będzie
miała pełnych wymiarów, aby rozgrywać mecze piłki ręcznej. Są w tej chwili projektowane
tak, aby zostało przebudowane. Nie słyszał tego co mówił dyrektor Dąbrowski.
Przewodniczący Mieczysław Majcher czy to będą nowe obiekty, gdyż tak powiedział Pan
Dąbrowski?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w tej chwili nie zna projektów. Ma to
być tak przebudowane, aby było pełne boisko do piłki ręcznej w Szkole nr 5. Natomiast w
Szkole nr 2 mają być boiska w poprzek do gry w piłkę ręczną. Jest to w fazie uzgodnień z
projektantami. Bedzie dokumentacja to będzie można to zobaczyć. Są to przetargi robione
przez inwestycje. Fakt jest taki, że zapisane są pieniądze na dokumentacje na stworzenie
dwóch sal gimnastycznych. Jak będzie wersja robocza to zostanie to przedstawione
fachowcom w celu konsultacji z nauczycielami WF-u. Jest dużo grup juniorskich, które mają
problem gdzie rozegrać mecz ligowy. Inwestycja i kosztorys takiej Sali ma zmieści się w
kwocie 3 000 000 zł.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zgłosił wniosek o opracowanie i przedstawienie do
przyjęcia Radzie Miejskiej w Wieluniu „Programu rozwoju Bazy Sportowej na lata 20162020 w Gminie Wieluń” w terminie do końca 2016 roku.
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednomyślnie (przy 8 głosach) przyjęła ww.
wniosek.
Wniosek nr 11/15/16 stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu.
Radna Janina Zapłotna wyraziła uznanie za zorganizowanie spektaklu w dniu 1 września.
Radny Marian Kaczmarek poprosił o wykonanie alejki przy nowym boisku na ul. Wojska
Polskiego.

Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że będzie spotkanie z Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad
usprawiedliwiania nieobecności radnych.
Radna Bożena Żurek zapytała, dlaczego gmina to wykonuje remont dachu szkoły katolickiej
w Kadłubie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że budynek należy do gminy. Nie można
doprowadzić budynku do ruiny bo była by to niegospodarność.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 19
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zamknął posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Justyna Orżanowska
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