PROTOKÓŁ nr 16/16
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 24 października 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
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pani Żurek Bożena
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
2. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
3. Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Pan Michał Janik – inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
6. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
7. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
8. Pani Joanna Skotnicka – Fiuk – Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 15/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Miejskiej Rady Seniorów
w Wieluniu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/122/03 w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wieluń.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Wieluń udziału
w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o charakterze mieszkalnym.
8. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania od 1.10.2015 r.
do 30.09.2016 r.
9. Zapoznanie się z informacją o problemie bezdomności na terenie Gminy Wieluń.
10. Sprawy różne, korespondencja.
11. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Mieczysław Majcher dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie
członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 9
członków, obecnych 8).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaprezentował porządek obrad posiedzenia.
Radny Robert Duda zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt: Zaopiniowanie
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Przewodniczący Mieczysław Majcher złożył wniosek, aby punkt 9 porządku posiedzenia
przesunąć na punkt 4, a pozostałe punkty przesunąć odpowiednio o jeden w dół. Zarządził
głosowanie:
1) kto jest za przyjęciem wniosku radnego Dudy, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
wniosek radnego Dudy.
2) Kto jest za przyjęciem wniosku przewodniczącego komisji, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
wniosek przewodniczącego komisji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaproponował, aby punkt: Zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości był punktem 10 posiedzenia
komisji. Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem porządku obrad komisji, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
porządek obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 15/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 15/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 15/16.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją o problemie bezdomności na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 2).
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy bezdomna kobieta, która przebywa w ośrodku w Słupi
złożyła już wniosek o lokal socjalny?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych powiedziała, że podejrzewa, że w dniu dzisiejszym złożyła wniosek.
Radna Janina Zapłotna zapytała, gdzie przebywała do grudnia 2015 r.?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych powiedziała, że nie ma takiej informacji. Dodała, że poniewierała się ona z miejsca
w miejsce.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że zostanie sprawdzone.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych powiedziała, że ma rodzinę jednak nie wolno jej się z nią mieszkać.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że należy sprawdzić gdzie bezdomna była do grudnia
2015 r.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych powiedziała, że leczyła się i była w różnych miejscach. Dodała, że od grudnia
2015 r. są za nią ponoszone koszty.
Przewodniczący Mieczysław Majcher poprosił, by na piśmie przygotowano informację,
gdzie do grudnia 2015 r. przebywała bezdomna kobieta, która obecnie znajduje się
w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych powiedziała, że 12 osób oczekuje na mieszkanie, a dwie nie będą miały tego
uprawnienia do mieszkania.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok
(zał. nr 3).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zwrócił uwagę na dział 750 i 921 uzasadnienia.
Stwierdził, że w tym roku zostało wydanych bardzo dużo pieniędzy na promocję gminy.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że chciała zapytać o to samo.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że środki, które dotychczas były
zaplanowane na działalność promocyjną i kulturalną zostały wykorzystane w całości. Do
końca roku pozostały dwa miesiące i aby móc płacić bieżące wydatki należało zwiększyć
kwotę.
Radna Janina Zapłotna zapytała, w jakiej działalności?
Radna Honorata Freus – Grzelak poprosiła o bardziej szczegółową informację oraz, by na
posiedzenie przybyła kierownik Biura Obsługi Burmistrza.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał o kwotę, która ma być przeznaczona na
działalność kulturalną? Dodał, że na dane zadania przypisane są określone środki i albo tych
zadań przybyło albo nie doszacowano.
Radny Kazimierz Leś powiedział, że gmina będzie dokupywała udziały w spółdzielczym
własnościowym prawie do lokalu. W związku z tym zapytał, dlaczego zabezpieczono 66 000
zł? Dodał, że 8 000 zł jest przekazanych do spółdzielni i ok. 12 000 zł spłacanych. Stwierdził,
jeżeli dług spłaci gmina, wówczas będzie trzeba zdjąć go z właściciela.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zapytała, czy radny myśli o udziale osób fizycznych
i o tym, czy mają one udział w spłacaniu długu?

Radny Kazimierz Leś odpowiedział, że tak.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że gmina płaci 4/6 długu.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał na co będą przeznaczone pieniądze w kwocie
49 056 zł z działu 750 oraz z działu 921 – 25 000zł?
Radna Honorata Freus – Grzelak odnośnie wydatków zapisanych w dziale 710 punkt 1
powiedziała, że jest to dla niej czymś niezrozumiałym ponieważ jest tam zarządca, który ma
komputer. Czy ma być w tym budynku na stałe zakupiony komputer?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk wyjaśniła, że szacunkowa
kwota, która przekroczyła budżet dotyczyła rzeczy, których nie byli w stanie wcześniej
zaplanować, np. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, gdzie na miesiąc przed księża
rozpoczęli rozmowy, co ma się wtedy odbyć w Wieluniu, a przeznaczono na to ponad
10 000 zł. Dodała, że 6 000 zł kosztował sam nadajnik, po to by robić tłumaczenie na falach
radiowych dla młodzieży, która na swoich komórkach mogła odbierać to, co dzieje się na
stadionie. Podkreśliła, że w ostatniej chwili zdążyła załatwić pozwolenie z ministerstwa na
udostepnienie fal radiowych. Dodała, że gmina chciała pomóc w organizowaniu tej
uroczystości i wykonała również drobne gadżety, były to chusty z logiem gminy i ŚDM
w czterech kolorach. Dodatkowo zapewniono scenę, nagłośnienie, co było w ramach rzeczy
gminy. Kolejną uroczystością, na którą wcześniej nie można było zaplanować środków, było
spotkanie Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju. Powiedziała, że początkowo były inne
szacunki co do ilości osób, a inna liczba osób przybyła. Zaznaczyła, że był to pobyt
weekendowy i zapewnienie noclegów na terenie Gminy Wieluń dla tak dużej liczby osób nie
było możliwe, ze względu na to, że we wszystkich wieluńskich lokalach w tym czasie
odbywały się wesela. W związku z tym dodatkowym kosztem było zapewnienie noclegów w
Krakowie, jednocześnie odejmując gminie koszt dowozu każdego z osobna na lotnisko do
Krakowa. Zaznaczyła, że chciała to zrobić logicznie, jednakże doszedł koszt wyżywania i
noclegu w Krakowie. Poszła na to jakaś pula pieniędzy. Kolejną rzeczą był występ na
1 września zespołu „Śląsk”, który kosztował początkowo 33 000 zł. Później po podpisaniu
umowy i szacowaniu wymogów technicznych wyszła jeszcze raz taka kwota.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy jest to z działalności kulturalnej, czy promocji?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że
kulturalnej. Dodała, że wymogi techniczne co do samego nagłośnienia na scenie, dodatkowe
podesty, szerokie wejście na scenę i 200 metrowy namiot uczyniło kwotę, która nie zmieściła
się w puli na zorganizowanie całej uroczystości.
Radny Robert Duda zapytał, czy nie udało się tego przewidzieć podczas wstępnych
negocjacji z menadżerem zespołu „Śląsk”?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że
podpisanie umowy jest razem z załącznikiem, który jest załącznikiem technicznym.
Przyznała, że nie mając tak dużej świadomości nie sprawdzili tego i nikomu nie przyszło na
myśl, że mogą to być takie horrendalne koszty.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, jakie pozostały jeszcze w tym roku działania
promocyjne? Przypomniał, że na spotkaniu z burmistrzem rozmawiano o 1 września
i zjeździe członków Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju i wówczas zwiększano
kwotę o kilkadziesiąt tysięcy zł. Dodał, że planowanie działań kulturalnych, czy
promocyjnych na dany rok wiąże się z przypisaniem w budżecie określonej kwoty, która
powinna wystarczyć. Uważał, że po ostatniej podwyżce, żadnych niespodzianek nie będzie.

Poprosił o sprecyzowanie na co planuje się przeznaczyć kwotę 25 000 zł z działalności
kulturalnej.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk zapewniła, że wyciągają z
tego wnioski. Dodała, że w przyszłym roku będą przeniesione imprezy, które są naznaczone
największym obszarem różnic kwotowych na WDK. Dodała, że w następnym roku urząd nie
będzie się zajmował największymi imprezami, takimi jak Dni Wielunia, część artystyczna
1 września. Zapewniła, że w przyszłym roku takich sytuacji nie będzie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher prosił, by w przyszłym roku zrobić dokładną rozpiskę
sztandarowych imprez.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk zaproponowała, że mogą
być sporządzane raporty po każdej imprezie.
Radna Janina Zapłotna poprosiła, by powiedzieć na co będzie przeznaczona kwota
25 000 zł.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaznaczył, że piękny był występ zespołu „Śląsk”.
Zastanawiał się, czy Gminę Wieluń stać na występ takiego zespołu.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że kwota
25 000 zł przeznaczona była na 1 września.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy coś z tej podwyżki otrzymuje WDK?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że nie.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, czy WDK nie będzie prosił o jakieś środki?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że otrzymali
nową pulę zadań do realizacji.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że nie występowali o żadne środki.
Radna Honorata Freus-Grzelak zaznaczyła, że dyrektor WDK, by obniżyć koszty zwolniła
pracowników, a tymczasem zatrudniono nową osobę. Podkreśliła, że gmina ponosi za duże
wydatki, nie chciała wspominać o wydatkach WDK.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że WDK
w tym roku raz prosił o środki.
Radna Janina Zapłotna zapytała ile kosztowała scena zrobiona w parku na 1 września, na
której występ trwał kilka minut? Dodała, że nikt nie widział tego występu. Zaznaczyła, że to
wszystko kosztuje. Zaznaczyła, że w ubiegłą sobotę odbył się bardzo fajny teatr uliczny, tylko
dla kogo odbywał się skoro było zimno i było mało ludzi. Takie imprezy powinny odbywać
się latem.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk prawdopodobnie odbyło
się to w ramach projektu z łódzkim Domem Kultury. Zaznaczyła, że to nie jest narzucany
przez nich termin.
Radna Janina Zapłotna podkreśliła, że za to wszystko płacimy.

Radny Robert Duda poprosił, by pamiętać, że 1 września obchodzimy tragedie i nie można
mówić o uroczystościach. Powinniśmy cieszyć się na 11 listopada, 3 maja. Uważał, że
1 września powinien być obchodzony z powagą.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy środki, o których mówiła kierownik J. Skotnicka – Fiuk,
powodują zaległości, czy zwiększamy? Zastanawiał się na jakie zadania brakłoby pieniędzy,
gdyby rada nie wyraziła zgody na zwiększenie tych środków?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk w związku z tym, że
zabrakło z rozliczenia z poprzednich imprez, są to środki potrzebne na umowy stałe,
podpisane do końca roku. Powiedziała, że w planie jest zorganizowanie Mikołaja dla dzieci,
by usprawnić tę uroczystość gmina chce zapewnić ciepły napój i zadaszenie. Zaznaczyła, że
ta impreza dobrze się przyjęła, rodzicom spodobało się roznoszenie paczek przez Mikołaja.
Chcieliby utrzymać ten projekt. Kolejną uroczystością jest 11 listopada, na którą będą
zakupione kwiaty oraz mecz na 20 listopada. Podejrzewała, że nie będą na to przeznaczone
środki, ponieważ impreza odbywać się będzie na terenie gminy. Koszty, jakie mogą się
wówczas pojawić związane będą z obsługą medyczną.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy gmina jest organizatorem?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że WOSiR
będzie współorganizatorem.
Radny Wojciech Psuja dodał, że na imprezę o charakterze masowym zapewnia się ochronę,
kto za nią zapłaci?
Przewodniczący Mieczysław Majcher burmistrz zadeklarował, że mecz odbędzie się.
Stwierdził, że środki będą potrzebne. Dodał, że, od rady zależy, czy wyrazi zgodę na
zwiększenie środków.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk dodała, że skra zapewniła,
że nie wymaga żadnych wydatków od gminy.
Radna Janina Zapłotna nie wierzyła, że nie będzie żadnych wydatków. Zapytała, czy
odbędzie się sylwester na rynku?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że będzie
robił WDK. Dodała, że koncepcję, którą zna zakłada, że sylwester nie odbędzie się na Placu
Legionów.
Przewodniczący Mieczysław Majcher w jego ocenie powinien być sporządzony kalendarz
imprez i do każdej z nich przypisana określona kwota. Jeżeli wcześniej okaże się, że w tym
zakresie budżet będzie przekroczony, ponieważ pojawiły się niespodziewane wydatki,
wówczas powinno się to odbyć na zasadzie, że rada zwiększa środki, akceptując te wydatki i
takie zadanie jest realizowane. Zaznaczył, że nie tylko w jego odczuciu, ale większość
radnych tak uważa, że stawianych jest przed faktem dokonanym. Dodał, że pewne rzeczy
powinny być robione z umiarem i obopólnym szacunkiem.
Radna Janina Zapłotna zwróciła uwagę, że na początku kadencji było dużo krytyki, że
WDK przekracza kwoty. Uważała, że plan budżetowy powinien być przestrzegany, nie może
być tak, że „coś wyskoczyło”. Dni Młodzieży organizowane są od kilku lat i wiadomo było,
że organizatorem jest kościół. To kościół powinien organizować taką uroczystość.
Stwierdziła, że miasto straciło więcej pieniędzy niż kościół. Podkreśliła, że trzeba się
zastanawiać nad wydawaniem pieniędzy, ponieważ są to duże kwoty.

Radny Robert Duda również uważał, że nie można „stawiać rady pod ścianą”.
Radny Marian Kaczmarek nie przypominał sobie, żeby w czasie kadencji burmistrza
Majchera zdarzały się takie sytuacje i tyle razy zmieniano dotacje na różne imprezy.
Przewodniczący Mieczysław Majcher ad vocem byłem mniej odważny.
Radny Marian Kaczmarek podkreślił, że wtedy też odbywały się uroczystości m. in. Dni
Wielunia.
Radny Robert Duda zaznaczył, że wtedy też odbył się występ zespołu „Śląsk”.
Radna Janina Zapłotna dodała, że w poprzedniej kadencji mówiono, że bardzo dużo
pieniędzy przeznacza się na promocję.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaznaczył, że tak jak mówi p. J. Skotnicka – Fiuk
większość zadań przejdzie do WDK.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że wtedy WDK będzie prosił o pieniądze.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że należy podziwiać, że przez dwa lata
pani Skotnicka - Fiuk dźwigała na barkach całą promocję gminy. Dodał, że uważa, że zakres
obowiązków powinien być trochę inny.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że p. J. Sktonicka – Fiuk jest
przedstawicielem urzędu w sprawach informowania mediów, co odbywa się zgodnie z
procedurą.
Przewodniczący Mieczysław Majcher uważał, że p. J. Skotnicka – Fiuk nie powinna
zajmować się organizacją dożynek.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka sprostowała, że kiedyś Dni Wielunia organizował
WDK, a w tym roku przejęła to p. J. Sktonicka – Fiuk.
Radna Honorata Freus – Grzelak poprosiła o informację odnośnie wydatków w dziale 710.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
wyjaśnił, że zakup programu komputerowego, to nie jest zakup komputera. Dodał, że zakup
oprogramowania ma ułatwić pracę w danym obszarze. Zaznaczył, że cmentarz rozrasta się,
w trakcie lat wielokrotnie zdarza się, że mieszkańcy przenoszą zmarłych, przez co trudno
dojść gdzie, kto leży. Podkreślił, że są prowadzone księgi zgodnie z umową, natomiast staje
się to coraz mniej czytelne, a sprawdzenie niektórych rzeczy jest uciążliwe. Wskazał, że
cmentarz wyznaniowy Parafii Bożego Ciała ma zakupiony program komputerowy, który
obrazuje takie sytuacje. Jest wiele działań związanych z zamawianiem pogrzebu czy
wykupem miejsca, przez co takie oprogramowanie jest niezbędne. Dodał, że została
przeprowadzona szeroka konsultacja, co do możliwości programowych i wspólnie z
informatykiem urzędu
przedstawili burmistrzowi propozycję zakupu takiego
oprogramowania dla urzędu. Zapewnił, że na ten czas jest to niezbędne dla urzędu i dzięki
temu uda się zapanować nad tym wszystkim.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka dodała, że zarządca cmentarza też może się zmienić.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
zaznaczył, że to nie jest jakieś urządzenie, które ktoś może sobie zabrać. Będzie to stały
rejestr, który wskaże wszystko co było we wcześniejszych latach.

Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 1 głosie „za” i 6 głosach
„wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 52/16/16 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Miejskiej Rady Seniorów
w Wieluniu (zał. nr 5).
Radna Honorata Freus-Grzelak wyraziła niezadowolenie z braku uzasadnienia rezygnacji
pani Szafarskiej z członkostwa w Miejskiej Radzie Seniorów.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że radni otrzymali informację
w komunikatach.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że rozmawiał z panią Szafarską i jednym
z powodów dla którego zrezygnowała z członkostwa w radzie było to, o czym pisała pani
Kałuża. Dodał, że uczestniczył w posiedzeniu rady, na którym w dość emocjonujący sposób
wyraził swoją opinię i podsumowanie nt. działalności rady seniorów, przez co niektórzy
poczuli się urażeni, czy obrażeni.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że jest to drugi związek emerytów i rencistów.
Radna Honorata Freus – Grzelak zgodziła się z przedmówczynią.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że spośród 6 osób, które wyraziły zgodę
na członkostwo w radzie seniorów, rada będzie musiała wybrać jedną osobę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 53/16/16
stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/122/03 w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wieluń (zał. nr 7).
Przewodniczący Mieczysław Majcher wyjaśnił, że chodzi o to, by do konkretnej sprawy
odnosiły się osoby, których ta sprawa dotyczy bezpośrednio.
Radny Wojciech Psuja zapytał, dlaczego ogranicza się to do danego środowiska?
Przewodniczący Mieczysław Majcher osoba, która zostaje wybrana do rady gminy, z chwilą
otrzymania mandatu z danego okręgu, przestaje być przedstawicielem tylko tego okręgu
i staję się radnym całej gminy i reprezentuje jej interesy. Przyznał, że często zasada ta nie jest

stosowana, ponieważ niektórzy uważają, że radny, który pochodzi z danego okręgu powinien
dbać wyłącznie o jego interesy. Dodał, że jest zapraszany do udziału w spotkaniach m. in.
przez mieszkańców osiedla Cukrownia, żeby wyrazić swoje zdanie na poruszane tematy.
Podkreślił, że w kontekście tego o czym mówi, ten zapis jest ograniczeniem.
Radna Janina Zapłotna nie w pełni zgodziła się z przewodniczącym. Państwo, którzy
mieszkają na ul. Sybiraków, uczestniczą praktycznie w każdym spotkaniu. Dodała, że radni
uczestniczą w różnych spotkaniach, na które są zapraszani. Zastanawiała się, czy nie ma
przesady w tym, że pozwolono jednemu człowiekowi…
Radny Wojciech Psuja uznał, że przewodniczący podał zły przykład, ponieważ komisja nie
skupia się na całości tylko na nim.
Przewodniczący Mieczysław Majcher ad vocem radnej Zapłotnej - chodzi o jeden
konkretny przypadek. Można kolokwialnie powiedzieć, że pan Gagatek wtrąca się w sprawy,
w różnych miejscach całej gminy, w różnych kwestiach. Zapytał, czy nie może?
Radna Janina Zapłotna odpowiedziała, że może. Czy nie uważacie, że jest to celowa
robota? Dodała, że ona tak to odbiera.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że nie mówi o polityce. Poprosił, żeby
politykę pozostawić sobie w domu.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że zapisałaby: „W konsultacjach z
mieszkańcami mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Wieluń,
na którym mają zostać przeprowadzone konsultacje”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska do tej pory zapis § 3 brzmiał: „W konsultacjach
mają prawo brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie, na którym mają zostać
przeprowadzone konsultacje, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w
Wieluniu”.
Radna Honorata Freus – Grzelak tylko te osoby, które mieszkają na terenie gminy. Jako
przewodnicząca osiedla nr 7 wie, że będzie przygotowywana uchwała do zmiany nazwy
ulicy. Dodała, że jest to decyzja wojewody. Zaznaczyła, że mieszkańcy ulicy zadecydują w tej
sprawie a już są zdenerwowani, że musi być zmieniona nazwa ulicy. Zapytała, jakie będzie
miał do tego prawo mieszkaniec Ożarowa, czy ulica będzie się nazywała Kowalski czy
Nowak? Powiedziała, że podczas debaty publicznej, w której uczestniczyła chciała przekazać
panu Krzysztofowi, że pod wnioskiem mieszkańców ul. Sybiraków są jednostki, tylko 3
rodziny. Zastanawiała się jak mieszkaniec Ożarowa może decydować jak żyje się ludziom na
ul. Sybiraków czy przy Cukrowni.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, czy chodzi o podpisy we wniosku
o konsultacje?
Radna Honorata Freus – Grzelak odpowiedziała, że pod wszystkim się podpisują.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska ad vocem radnej Freus – Grzelak – odczytała
wyrok WSA z 7.07.2016 r. III SA/Łd 364/16. Wyjaśniła, jeżeli są przeprowadzane
konsultacje dotyczące mieszkańców gminy, wówczas sprawdzane jest czy uczestniczą w nich
faktycznie mieszkańcy tej gminy.
Przewodniczący Mieczysław Majcher uznał, że należy dodać zapis „… Gminy Wieluń…”

Radny Wojciech Psuja zebranie osiedla to pewnego rodzaje konsultacje. Zapytał, jeżeli jest
organizowane z terenu os. Armii Krajowej, na które został zaproszony, to czy on nie może
zabrać głosu bo nie reprezentuje tego osiedla?
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że może zabierać głos ponieważ jest zaproszony.
Radny Wojciech Psuja uważał, że nie ma prawa, ponieważ w konsultacjach biorą udział
osoby, które stale zamieszkują dany teren. Stwierdził, że uchwała nie jest zgodna ze statutem
gminy.
Radny Robert Duda powiedział, że przewodniczący może zaprosić nie tylko radnego,
również działacza społecznego.
Radny Wojciech Psuja stwierdził, że należy zapisać „Gminy Wieluń” i będzie po sprawie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher podał przykład, że w sprawie Gaszyna piszą
mieszkańcy Kadłuba, którzy w Gaszynie mają swoje grunty.
Radny Robert Duda uznał, że należy rozszerzyć zapis o Gminę Wieluń. Skierował pytanie
do radcy prawnego, czy powinien ukazać się zapis „osoby pełnoletnie”?
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaznaczył, że pani sekretarz czytała, że osoby mające
czynne prawo wyborcze.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odczytała fragment orzeczenia z dnia 7.07.2016
r. WSA III SA/Łd 364/16. Powiedziała, że nadzór wojewody prosił o zweryfikowanie
podjętych uchwał. Zaznaczyła, że mowa jest o osobach stale zamieszkałych, a we wniosku
o konsultację podaję się imię, nazwisko i adres zamieszkania.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytała, jaki był poprzedni zapis w uchwale?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska „W konsultacjach mają prawo brać udział osoby
stale zamieszkałe na terenie, na którym mają zostać przeprowadzone konsultacje, posiadające
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Wieluniu”. Zaznaczyła, że zapis „czynne prawo
wyborcze” jest niewłaściwy, narusza przepisy ustawy o samorządzie gminnym i Konstytucji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, co należy rozumieć pod pojęciem osoby stale
zamieszkałe na terenie?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że tytuł brzmi: przeprowadzenie
konsultacji z mieszkańcami Gminy Wieluń.
Przewodniczący Mieczysław Majcher uznał, że nie chodzi np. o teren cukrowni, czy obszar
Starych Sadów, tylko teren Gminy Wieluń.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska wyjaśniła, że § 2 uchwały w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wieluń stanowi, że w
konsultacjach mieszkańcy Gminy Wieluń wyrażają swoją opinię, co do sposobu
rozstrzygnięcia sprawy ważnej dla Gminy Wieluń. Podkreśliła, że zakres konsultacji może
zostać ograniczony do określonego rejonu gminy lub określonej jednostki pomocniczej.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1
głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia komisji nr 54/16/16 stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Wieluń udziału w
spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o charakterze mieszkalnym (zał. nr 9).
Radny Kazimierz Leś uznał, że następnie mieszkanie będzie można zbyć albo wykorzystać
do innych celów.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska sąd wskazał,
że gmina nabyła prawa do mieszkania i musi spłacić. Dodała, że córki zrzekły się prawa do
mieszkania. Zaznaczyła, że matka zadłużyła się na tyle, że przewyższyło to wartość
mieszkania. Dodała, że miała zgłosić się jakaś osoba fizyczna, lecz nie wstawiła się w sądzie.
Zaznaczyła, że gmina na tym nie straci, ponieważ gmina pokrywa zobowiązania tylko do
części wycenionego mieszkania.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 55/16/16
stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania od 1.10.2015 r.
do 30.09.2016 r. (zał. nr 11).
Radna Janina Zapłotna anulowano 4093 wezwań do zapłat, w zestawieniach jest zapisane,
że bilet wykupiony w ciągu 5 min, od zajęcia miejsca postojowego – 59%, bilet wykupiony
przed wystawieniem wezwania – 31%. W związku z tym zapytała, jak Ci ludzie robią? Takie
przypadki są i ludzie narzekają. Powiedziała, chyba jakaś nieudolność tych co pobierają
pieniądze.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że chodzi o to, że ktoś
wykupi bilet i nie wyłoży go, a następnie idzie do biura SPP i pokazuje bilet wykupiony mniej
niż 5 min przed wystawieniem wezwania i na tej podstawie oraz w oparciu o uchwałę Rady
Miejskiej w Wieluniu, takie wezwanie jest anulowane.
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że często na ul. Różanej obserwuje jak inkasent
podchodzi do auta i robi zdjęcie. Zastanawiał się, gdzie w takim przypadku jest zachowany
czas 5 minut. Dodał, że parkomaty są tak zlokalizowane, że zanim człowiek zorientuje się
gdzie on jest i wróci z biletem wówczas zastaje włożone wezwanie.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że dlatego przydzielony
został czas 5 minut.
Radny Marian Kaczmarek czy jest płacona jakaś dzierżawa z terenu przy ul. Barycz między
kościołem Św. Józefa, gdzie jest prywatna strefa parkowania?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że jest umowa
dzierżawy.
Radny Marian Kaczmarek zapytał jakie są to pieniądze?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
odpowiedziała, że zostanie to sprawdzone.
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Radny Marian Kaczmarek zapytał, ile gmina straciła rozwiązując strefę A i B?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że ok. 300 000 zł.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś celem wprowadzenia SPP nie jest
czerpanie dochodów przez gminę. Zaznaczył, że w ustawie o drogach publicznych wykazane
są inne przesłanki wprowadzenia SPP.
Radny Marian Kaczmarek zapytał, czy te przesłanki miały bezpośredni wpływ na to by
była strefa A i B? Nie mogło być strefy A za 2 zł i B za 1 zł?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś pytanie: jakim obłożeniem
charakteryzował się jeden, czy drugi parking? Najjaskrawszym przykładem byłby parking
przy Podwalu, który zazwyczaj miał zerowe obłożenie. Bez wątpienia ten parking musiał być
wyłączony. Zaznaczył, że każdy taki punkt należałoby poddać odrębnej analizie.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy są pobierane opłaty od reklam na samochodach?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zapytał, czy znajdują się w pasie
drogowym gdzie jest wyznaczona SPP, czy na innym terenie gminnym?
Radny Wojciech Psuja powiedział, że na innym terenie gminnym.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył, że jest to kwestia
wtórna. SPP objęte są drogi i parkingi w pasach drogowych.
Radny Marian Kaczmarek zwrócił uwagę, że taka reklama jest postawiona w pobliżu
marketu „Carefour”, co powoduje utrudnienia włączenia się do ruchu kierowcom
wycofującym samochody.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że Straż Miejska powinna zbadać te
wszystkie miejsca.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik wyjaśnił, że
są zawarte umowy dzierżawy za powierzchnie reklamowe. Dodał, że nie jest możliwym
„wyłapać” wszystkich reklam, które się przemieszczają. Zaznaczył, że takie reklamy mogą
być postawione na działce gminnej lub np. spółdzielni mieszkaniowej, przez co jest to trudne
do zweryfikowania.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że Straż Miejska powinna to kontrolować
i zdawać relacje naczelnikom urzędu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informacją.

Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (zał.
nr 12).
Naczelnik Wydziały Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska wyjaśniła, że
właściciel nieruchomości z ul. Częstochowskiej wystąpił do gminy o zamianę nieruchomości.
Dom na tej działce ma 9,5 m szerokości, ponadto działka jest duża – od ul. Częstochowskiej
do ul. Granicznej. Dodała, że gmina wykupiła powierzchnię pod ujęcie wody, a właściciel
starał się już od 2010 roku o zamianę działki. Powiedziała, że wówczas gmina sporządzała
plan zagospodarowania przestrzennego i odmówiła. Zaznaczyła, że w 2013 roku właściciel
ponownie napisał pismo do urzędu. Właściciel działki został poinformowany, że będzie
musiał dopłacić do działki ponieważ gmina robi zamianę poprzez wycenę. Wówczas
właściciel działki odmówił, ponieważ nie było go stać na dopłacenie. W 2015 roku napisał
pismo z informacją, że nie jest w stanie uprawiać działki i chciałby za dopłatą ją zamienić.
Radny Robert Duda powiedział, że ma mieszane uczucia, co do tej transakcji. Zaznaczył, że
cena działki budowalnej położonej w mieście przy ul. Częstochowskiej wynosi 71 zł za m².
Dodał, że sprawdzał ceny sprzedaży działek budowalnych o podobnej wielkości i wynoszą od
100 zł za m² w górę. Zaznaczył, że gmina pozbywa się działki, na rzecz działki, która jest
z tyłu ujęcia wody. Na dzień dzisiejszy działka jest mało atrakcyjna, ponieważ położona jest
na terenie rezerw inwestycyjnych. Dodał, że kiedyś za kilkadziesiąt lat będzie ten teren
przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne. Stwierdził, że się wstrzyma od głosu,
ponieważ uważa, że gdyby sprzedano tą działkę, zdecydowanie więcej gmina pozyskała by
środków. Z drugiej strony chodzi o osobę starszą, schorowaną, nie mającą pieniędzy.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy działka 16 ar jest działką gminną
i w którym jest miejscu?
Naczelnik Wydziały Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska od
ul. Częstochowskiej.
Radny Robert Duda powiedział, że działka sąsiaduje z ul. Częstochowską.
Naczelnik Wydziały Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska zaznaczyła,
że gmina i tak musiałaby wykupić pod bloki tą działkę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 3 głosach „za” i 4 głosach
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 56/16/16 stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Punkt 11
Sprawy różne. Korespondencja.
Radna Honorata Freus-Grzelak odnośnie uroczystości Dnia Seniora – czy była to impreza
seniorów, czy związku emerytów i rencistów? Uczestniczyła w tej uroczystości. Uważała, że
powinna być dokładna informacja o tym, co robią poszczególne kluby. Zaznaczyła, że inny
był cel założenia Rady Seniora, a inaczej to wszystko wygląda. Zapytała, co z komunikacją
miejską? Umowa jest podpisana do końca miesiąca. Podziękowała naczelnikowi Klusce za
dotrzymanie słowa w kwestii lokalu mieszkalnego przy ul. Długosza 1/7. Odnośnie bałaganu

przy pojemnikach należących kiedyś do PCK – zapytał, czy ktoś ponosi konsekwencje z tego
tytułu? Czy te pojemniki stoją legalnie?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
udzielił odpowiedzi:
1) odnośnie komunikacji miejskiej – w tej chwili trwa recykling odwoławczy. Gmina jest
w trakcie unieważniania przetargu;
2) odnośnie pojemników na odzież – została przekazana pisemna informacja firmie,
która opróżnia pojemniki, że jeżeli do określonego dnia pojemniki nie zostaną
zabrane, to gmina wywozi je na wysypisko śmieci. Zostaną wydane po uiszczeniu
opłaty za wywóz i posprzątanie. Zaznaczył, że jest to decyzja ostateczna.
Radna Janina Zapłotna zapytała kiedy skończy się tryb odwoławczy i kiedy będzie
wszczęta nowa procedura przetargowa? Odnośnie przystanku na ul. 3 Maja, który stoi dużo
przed cmentarzem poprosiła, aby został przeniesiony koło pawilonów i bliżej pasów. Czy jest
taka możliwość?
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że jeżeli będzie przeniesiony od ul. Szpitalnej to
inni będą mieć daleko.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że przestawienie
przystanków w pasie drogi wojewódzkiej będzie utrudnione.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że jest opracowywany plan. Jednak na 1 listopada będzie tak jak jest.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, co z boiskiem na plantach?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś w tej chwili tworzona jest
dokumentacja oraz propozycja do budżetu na rok 2017. Nie gwarantował, czy znajdzie się
ona w budżecie na 2017 rok.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że burmistrz obiecał, że będzie to w tym
roku.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że kręci ich to co opowiadają. Nie życzą sobie planów,
żeby z tego boiska robić… Miała być zasiana trawa, chodzi o coś takiego, a nie ładowanie
pieniędzy.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że pewnie
w następnym roku będzie to zrobione. Zaznaczył, że po otrzymaniu projektu budżetu można
stwierdzić, czy pieniądze na dany projekt się znalazły. W tej chwili składanie takich
deklaracji jest na wyrost.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 19
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Zastępca Przewodniczącego Kazimierz Leś zamknął posiedzenie Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Badera
Przewodniczący komisji
Mieczysław Majcher

