PROTOKÓŁ nr 18/16
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 28 grudnia 2016 r. w sali 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pana Mieczysława Majchera
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Duda Robert
2. Pan Freus Honorata
3. Pan Kaczmarek Marian
4. Pan Leś Kazimierz - zastępca
5. Pan Majcher Mieczysław – przewodniczący
6. Pani Zapłotna Janina
7. Pan Wojciech Psuja
8. Pani Bożena Żurek
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Ryszard Budzyna
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
4. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2017.
5. Zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
6. Sprawy różne, korespondencja.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie
członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 9
członków, obecnych 7).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do porządku obrad?
Zaproponował, aby komisja zajęła się zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi,
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Uznał, że mógłby to być punkt 5 posiedzenia.
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
wniosek radnego Majchera i porządek posiedzenia.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2017 (zał. nr 3).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Wojciech Psuja zapytał, jakie atrakcje zostały przewidziane na ferie dla dzieci, czy
było to z tych pieniędzy?
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz odpowiedziała, że nie było to z tych pieniędzy.
Radny Wojciech Psuja wycofał swoje pierwsze pytanie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher wspomniał, że ostatnia diagnoza została
przeprowadzona w 2012 r. Zapytał, czy nie należałoby ponownie dokonać takiej diagnozy?
Uważał, że powinno to być robione raz na 5 lat.
Radna Janina Zapłotna zgodziła się z przewodniczącym. Uważała, że komisja powinna
wiedzieć ile jest osób uzależnionych, a ilu udało się wyjść z tego problemu.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zwrócił uwagę, że potrzebna jest taka diagnoza, po to
by móc pomóc tym osobom, a przede wszystkim młodzieży.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła uwagę, że młodzież chce aktywnie spędzać czas,
a z przedstawionej informacji wynika, że zostanie zmniejszony fundusz na sport.
Radna Bożena Żurek stwierdziła, że jeżeli taką analizę miałyby wykonywać firmy
zewnętrzne, to jest ona temu przeciwna.
Przewodniczący Mieczysław Majcher uznał, że gdyby taką analizę dokonać w każdej
placówce oświatowej podlegającej Gminie Wieluń, to byłaby to jakaś wiedza w tym temacie.
Radny Wojciech Psuja stwierdził, że można byłoby opracować ankietę i skierować ją do
szkół.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że gmina każdego roku z pieniędzy
publicznych wydaje ok. 800 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Uważał,
że należy sprawdzić, czy te pieniądze są wydawane w dobrym kierunku.
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz powiedziała, że aby mogła być przeprowadzona
profesjonalna diagnoza przez firmę zewnętrzną, o której mówi radny Majcher, to musiałby
być zabezpieczone w budżecie na 2017 rok odpowiednie środki. Dodała, że nie widzi
możliwości, aby taką diagnozę mogła zrobić GKRPA. Zapewniła, że przedstawi członkom
komisji propozycję. Dodała, że komisja nie jest powołana do przeprowadzenia takiej analizy.

Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że dzięki przeprowadzeniu takiej diagnozy
można dowiedzieć się, czy środki są odpowiednio przeznaczane.
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz zwróciła uwagę, że cały czas odnosimy się do tej
samej diagnozy. Dodała, że decyzja o zmniejszeniu środków na sport zapadła w roku 2012.
Zaznaczyła, że RIO w sposób nieformalny zarzucało, że środki na sport są niewspółmierne.
Dodała, że GKRPA nie powinna przekazywać środków na sport, jest to decyzja rady.
Przypomniała, że informacje o ilości osób uzależnionych podawane są co roku
w sprawozdaniu.
Radna Janina Zapłotna podkreśliła, że chodzi o to, aby dowiedzieć się czy liczba osób
uzależnionych zmniejszyła się czy nie. Zwróciła uwagę, że w programach podane są
podmioty, które przekazują informację o takich osobach. Zaznaczyła, że dzięki analizie
można dowiedzieć się jak na przestrzeni lat zmienia się liczba osób uzależnionych i czy
środki na ten cel są słusznie wydawane.
Przewodniczący Mieczysław Majcher uważał, że rada powinna być o tym informowana,
taka analiza powinna być przeprowadzana raz na 5 lat.
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz powiedziała, że komisja nie ma narzędzi, by
sprawdzić narkomana. Zwróciła uwagę, że zwykle liczba narkomanów nie ulega dużej
zmianie. Dodała, że w niektórych gminach wydawany jest jeden program, który łączy w sobie
alkoholizm i narkomanie. Podkreśliła, że to co robi komisja jest działaniem profilaktycznym.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała:
1) Ile środków jest przeznaczanych na narkomanie?
2) Jaka jest współpraca GKRPA z policją?
3) Skąd wziąć pieniądze, aby więcej przeznaczano na sport?
Radna Bożena Żurek zwróciła uwagę, że są to programy przeciwdziałające narkomanii
i alkoholizmowi, i mają one na celu pomagać dzieciom, by nie wchodziły w to środowisko.
Zaznaczyła, że programy realizowane w szkołach odnosiły efekt. Powiedziała, że ankiety nie
zawsze odzwierciedlają rzeczywistość. Odnośnie środków przeznaczanych na sport
powiedziała, że można sprawdzić ile osób z tego korzysta. Zwróciła uwagę, że nie wszystkie
dzieci z tego korzystają, ponieważ nie każde dziecko lubi sport.
Przewodniczący Mieczysław Majcher uważał, że połowa środków przeznaczonych na
profilaktykę poprzez sport, powinna być przeznacza na zajęcia terapeutyczne.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że pieniądze powinny być przeznaczane na sport.
Zwrócił uwagę, że zajęcia sportowe odbywają się po lekcjach, czyli wtedy kiedy dziecko
może spotkać się z nietrzeźwym rodzicem.
Przewodniczący Mieczysław Majcher wytłumaczył, że nie chodzi o zabieranie środków na
sport tylko o dołożenie środków na zajęcia w szkole. Odczytał cele jakie przyświecają
GKRPA. Powiedział, że gdyby spojrzeć ile środków jest przeznaczanych na inne cele niż
sport to można zauważyć, że jest to niewspółmiernie mało.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, ze nie ma uwag do programu. Dodała, że należy
przeprowadzić analizę.
Przewodniczący Mieczysław Majcher złożył wniosek w sprawie przeprowadzenia w roku
2017 diagnozy problemu uzależnień w Gminie Wieluń.

Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz powiedziała, że jeżeli miałby zostać przeprowadzona
profesjonalna analiza to powinny być na nią zabezpieczone środki w budżecie na 2017 rok.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, aby komisja określiła potrzeby
w zakresie organizacyjnym i finansowym i przekazała takie informacje. Zarządził głosowanie
nad złożonym wnioskiem: kto jest za kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
przychyliła się do wniosku przewodniczącego Majchera.
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 jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
przychyliła się do wniosku przewodniczącego Majchera. Opinia komisji nr 59/18/16 stanowi
zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2017 (zał. nr 5).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Bożena Żurek zapytała, z czego wynika, że sprawozdania są przekładane 30 kwietnia
następnego roku?
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz odpowiedziała, że z ustawy.
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 jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
przychyliła się do wniosku przewodniczącego Majchera. Opinia komisji nr 60/18/16 stanowi
zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (zał.
nr 7).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Jakie
nastąpiły zmiany?
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz odpowiedziała, że za dokument odpowiedzialny jest
pan Kucharczyk. Wyjaśniła, że od 2017 r. zmienia się możliwość finansowania oraz zasada
ogłaszania konkursów. Nie ujmuje się organizacji, które były finansowane.
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 jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
przychyliła się do wniosku przewodniczącego Majchera. Opinia komisji nr 61/18/16 stanowi
zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 6
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Mieczysław Majcher poinformował, że przewodniczący rady skierował
pismo od Chrześcijańskiego Porozumienia Wieluń (zał. nr 9). Stwierdził, że komisja
zapoznała się z pismem, ale nie wydała opinii.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że MRM również otrzymała to pismo. Uznała, że
komisja nie musi zajmować się tą sprawą.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zwróciła uwagę, że radna Freus-Grzelak
ostentacyjnie mówiła, że nie była na komisji Oświaty, Kultury i Sportu ponieważ nie
otrzymała materiałów. Zaznaczyła, że zostało to sprawdzone i członkowie komisji zarówno
Oświaty, Kultury i Sportu jak i Zdrowia i Polityki Społecznej zostali powiadomieni wraz
z przesłanymi materiałami drogą elektroniczną o posiedzeniach w dniu 21.12.2016 r. Dodała,
że również dostarczono materiały papierowe, co zostało potwierdzone przez radną
własnoręcznym podpisem. Prosiła by wszelkie uwagi były zgłaszane u osób
odpowiedzialnych. Dowiadywanie się od innych jest przykrym faktem.
Radna Honorata Freus-Grzelak przeprosiła sekretarz Majkowską. Twierdziła, że nie
została poinformowana o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że nieprawdą jest to, co mówi radna
Freus-Grzelak. Powtórzyła, że zostało to sprawdzone i radna została powiadomiona
elektronicznie i papierowo.
Radna Honorata Freus-Grzelak zaznaczyła, że teren przy ul. Długosza jest niesprzątany,
zalegają liście. Powtórnie zwróciła się z prośbą o pielęgnację drzew przy ul. Długosza
i o większe oświetlenie w mieście.
Radna Janina Zapłotna poinformowała, że chodnik na ul. Śląskiej obok lampy jest
zanieczyszczony przez ptaki. Zwróciła się z prośbą o posprzątanie tego miejsca.
Radna Bożena Żurek zapytała, dlaczego Lasek Miejski jest nieoświetlony? Zwróciła uwagę,
że w projekcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości wskazano numery działek, ale
bez powierzchni. Powiedziała, że przez to nie można dokonać wyceny takiej działki.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział,
że były dołączane mapy do projektów uchwał.
Radna Bożena Żurek zapytała, jaka jest powierzchnia działek?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział,
że działki były wystawiane w oddzielnych przetargach jako pojedyncze. W części działek
sprzedaż nie doszło do skutku. Podjęta została decyzja o próbie sprzedaży całej
nieruchomości, czyli wszystkich działek. Dodał, że cena została ustalona za całą
nieruchomość.

Radna Bożena Żurek prosiła, aby zrobić wykaz jaka jest powierzchnia działek.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział,
ze w uchwale przy każdej działce jest podana powierzchnia.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, jak przedtem były wyceniane działki?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział,
że cena nie uległa zmianie. Pierwotnie m² kosztował ok. 70 zł. Jako pierwsze wyceniano te
działki, które miały bezpośredni dojazd do drogi i ich cena była większa. Cena
nieruchomości, które nie miały bezpośredniego dojazdu do drogi i nie były uzbrojone była
niższa.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że miasto jest podzielone na rejony. Wyjaśnił, że są ulice, które są sprzątane
codziennie, później raz na dwa tygodnie i takie, które są sprzątane raz w miesiącu. Ul.
Długosza jest sprzątana raz w miesiącu. Zaznaczył, że została radnej Freus-Grzelak udzielona
odpowiedź o pielęgnacji drzew na ul. Długosza. Odnośnie chodnika na ul. Śląskiej
odpowiedział, że jest to pas GDDKiA. Zapewnił, że są w tej sprawie kierowane pisma do
GDDKiA.
Radny Robert Duda zapytał, o jakie chodzi nieruchomości w związku z planowanym
wykupem?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział,
że jest to związane z inwestycjami drogowymi. Dokumentacja była przygotowywana w tym
roku, ale nie uzyskano pozwoleń. Pozwolenia zostaną udzielone w 2017 r. i w związku z tym
jesteśmy zobligowani o wydanie decyzji przez starostwo. Kwota została zabezpieczona na
wypłatę odszkodowań i planowane zakupy działek na terenie gminy.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że ul. Długosza jest sprzątana ale nie
w całości. Dodała, że pielęgnacja drzew jest również wymagana na ul. Konopnickiej.
Zapytała, co z placem zabaw?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik powiedział, że
burmistrz ma koncepcję, by sprzedać całość. Działki po drugiej stronie ulicy nie zostają
wystawione do sprzedaży. Jeżeli by się udało sprzedać nieruchomości i powstałaby
zabudowa, to planowane jest przeniesienie placu zabaw i stworzenie centrum rekreacyjnosportowego.
Pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Katarzyna Cieślak odpowiedziała, że
oświetlenie jest włączane w późniejszych godzinach.
Radna Honorata Freus-Grzelak prosiła, aby było włączane wcześniej.
Pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Katarzyna Cieślak powiedziała, że jest to
oświetlenie czasowe.
Radna Bożena Żurek zgłosiła, że nie jest oświetlony lasek miejski.
Pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Katarzyna Cieślak powiedziała, że zostanie na
to zwrócona uwaga.
Przewodniczący Mieczysław Majcher złożył świąteczne życzenia.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 7
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zamknął posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Badera

Przewodniczący komisji
Mieczysław Majcher

