PROTOKÓŁ nr 19/16
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 10 lutego 2017 r. w sali 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu (ratusz, I piętro), pod
przewodnictwem Pana Mieczysława Majchera
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Ryszard Budzyna
2. Pan Duda Robert
3. Pan Freus Honorata
4. Pan Kaczmarek Marian
5. Pan Leś Kazimierz - zastępca
6. Pan Majcher Mieczysław – przewodniczący
7. Pani Zapłotna Janina
8. Pan Wojciech Psuja
9. Pani Bożena Żurek
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Jarosław Surma – Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
2. Pan Tomasz Lewiński – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
3. Pan Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu
Cywilnego
4. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wieluniu
5. Pani Edyta Sujka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
6. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7. Pan Wiesław Moszyński – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
8. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 17/16 i 18/16 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w tym sprawozdanie ze służb
ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Policji w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Straży Miejskiej w Wieluniu;
4) Ochotniczych Straży Pożarnych;
5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2017 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy
Wieluń na lata 2016-2022.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
i realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2016 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania komisji za 2016 r.
9. Sprawy różne, korespondencja.
10. 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 zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do porządku obrad?
Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 17/16 i 18/16 z poprzednich posiedzeń komisji (zał. nr 3).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu nr
17/16 i 18/16? Dodał, że protokoły były wyłożone do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a
także został przesłane na skrzynki e-mailowe. Nikt nie wniósł uwag. Zarządził głosowanie:
kto jest za przyjęciem protokołu nr 17/16 i 18/16, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 17/16 i 18/16 z poprzednich posiedzeń komisji.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w tym sprawozdanie ze służb
ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Straży Miejskiej w Wieluniu;
4) Ochotniczych Straży Pożarnych;
5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych.
Ad. 1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w tym sprawozdanie ze służb
ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu (zał. nr 4)
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesław Moszyński w imieniu kierownictwa
Komendy Powiatowej w Wieluniu podziękował za pieniądze, które otrzymali na fundusz
działań normatywnych. Dodał, że są to bardzo ważne rzeczy, wspomogło to działania na
terenie miasta i gminy Wieluń. Podziękował także za inne pomoce. Wszystkie wyniki jakie
osiągnęła policja zostały zawarte w przedstawionym sprawozdaniu.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że rok 2016 był dobrym rokiem w
stosunku do roku 2015.
Radna Honorata Freus-Grzelak prosiła o przekazanie podziękowań za dobrą współpracę
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sprawozdania, zapytała w jaki sposób wpłynęło to na absencję policjantów? Czy policjanci
mogli zastępować się?
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesław Moszyński do doprowadzenia
działania realizowały służby patrolowe, ale były również wykorzystywane inne służby.
W związku ze zmianą kierownictwa, być może takie działania będą realizowały służby
kryminalne, dochodzeniowo-śledcze.
Radna Janina Zapłotna podziękowała za bardzo dobrą współpracę.
Radny Marian Kaczmarek zgłosił, aby większą uwagę zwrócić na siedzących na ławkach
w parku Żwirki i Wigury. Zaznaczył, że często spotyka stojący samochód policyjny na placu
przy Starostwie Powiatowym, ale do parku nikt nie idzie. Powiedział, że nie jest przeciwko
piciu piwa, ale chciałby aby zwrócono na tamten teren większą uwagę, ponieważ dochodzi
tam do zaczepień, ławki są oplute.
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesław Moszyński powiedział, że starają się
jak najwięcej służb kierować w godzinach popołudniowych. Dodał, że zdają sobie sprawę, że
rano są tam również osoby spożywające alkohol. Zapewnił, że w 2016 r. mandatów było
jeszcze raz tyle, co w roku 2015. Wspomniał, że są w trakcie ustalania działań ponad
powiatowych. Zaznaczył, że wnioskują do wydziału prewencji w Łodzi o przeslanie
funkcjonariuszy na dwa dni. Zapewnił, że widzą ten problem i nie bagatelizują go.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała:
1) czy zespół ds. profilaktyki nieletnich tylko i wyłącznie uczestniczy w spotkaniach, czy
też w patrolach pieszych i interesuje się młodzieżą, którą spotyka się w parku?
2) Czy ktoś w 2016 r. został ujęty pod wpływem narkotyków?
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesław Moszyński udzielił odpowiedzi:
1) jest to 3-osobowy zespół. Bezpośrednio podlega Komendantowi Powiatowemu Policji
w Wieluniu. Jego głównym zadaniem jest uczestnictwo w spotkaniach w szkołach. Dodał, że
również powinni być na terenach parków. Poinformował, że w porównaniu do innych
komend, na terenie Wielunia ujawniono znacznie mniej wykroczeń związanych
z demoralizacją, a porównywalnie z Komendą Miejską w Łodzi.
2) nikogo nie ujęto pod wpływem działania narkotyków.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że nie otrzymała jednoznacznej odpowiedzi, a
naczelnik nie wie, czy te osoby uczestniczą w takich patrolach.
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesław Moszyński zapewnił, że uczestniczą w
takich patrolach.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że wnioskował o ustawienie znaku STOP na ul. Wendta.
Zwrócił uwagę, że jest to coraz bardziej niebezpieczne skrzyżowanie. Zapytał, czy takim
tematem zajmowała się komisja ds. bezpieczeństwa.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał do kogo radny kierował wniosek?
Radny Wojciech Psuja odpowiedział, że do burmistrza. Zapytał, czy przy wykrywaniu
zdarzeń pomaga monitoring?
Radny Kazimierz Leś zrozumiał, że przy monitoringu pracują zespoły i Straż Miejska ma w
tym swój udział.

Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma odpowiedział, że nie. Wyjaśnił,
że na monitoringu jest 6 etatów wyznaczonych przez gminę, gdzie pracują również osoby
niepełnosprawne, a podlegające Straży Miejskiej. Dodał, że z policji jest 1,5 etatu i wszyscy
pracują wspólnie, czyli są po dwie osoby na zmianie.
Radny Kazimierz Leś zwrócił uwagę, że w pewnych miejscach jest za dużo znaków.
Radny Wojciech Psuja zwrócił się z prośbą, czy policjanci mogliby wejść w ul. Kołłątaja i
skontrolować ten teren. Dodał, że często ludzie zgłaszają, że znajdują się tam strzykawki.
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesław Moszyński powiedział, że na tą ulicę
kierowano szereg patroli, ponieważ występowała tam zjawisko demoralizacji. Zapewnił, że
przekaże kierownictwu, by ten obszar był w nadzorze i zwrócono na niego większą uwagę.
Powiedział, że monitoring jest im bardzo pomocy.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła uwagę na nieścisłości w danych przekazanych
przez policję, a Straż Miejską. Zapytała, czy Straż Miejska współpracuje z policją?
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma powiedział, że być może jest to
pomyłka.
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesław Moszyński wyjaśnił, że różnica w
przedstawionych danych wynika z tego, że 8 zdarzeń było zarejestrowanych, a 13 była to albo
bójka albo pobicie. Wytłumaczył na czym polegają znamiona przestępstwa i w jaki sposób
może to być interpretowane przez osoby obsługujące monitoring.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, co kryje się pod przestępczością
narkotykową?
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesław Moszyński wyjaśnił, że jest to
posiadanie wszelkiego rodzaju środków odurzających, sprzedaż substancji psychoaktywnych.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy odnosi się to tylko do osób dorosłych?
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesław Moszyński powiedział, że tak.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zwrócił uwagę, że nie ma informacji, co do osób
nieletnich, czy używają bądź posiadają środki odurzające.
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesław Moszyński wytłumaczył, że przy
czynach karalnych popełnianych przez osoby nieletnie, rejestracja następuje po ich
zakończeniu. Powiedział, że należy cieszyć się ze wzrostu wykrywalności narkotykowej,
ponieważ jest to owoc pracy służb kryminalnych oraz działań bezpośrednio w miejscu.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy jest możliwe, żeby wprowadzić przeszkolonego psa do
szkoły? Powiedział, że bardzo podobała mu się akcja w jednej z poznańskich szkół, w której
policjant wraz z psem wykrywali narkotyki.
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesław Moszyński odpowiedział, że
kierownictwo Komendy Wojewódzkiej w Łodzi wyraziło stanowisko, że nie ma takich
działań profilaktycznych. Dodał, że od 3 – 4 lat jest całkowity zakaz takiej praktyki.
Zaznaczył, że takie działanie można prowadzić jeżeli jest grupa osób i ktoś z grona
pedagogicznego wskazuje, że taka grupa może posiadać bądź spożywać narkotyki. Zwrócił
uwagę, że jest to zwierzę i kto będzie ponosił odpowiedzialność, jeżeli pies zabrudzi czy
uszkodzi rzeczy ucznia.

Więcej uwag nie stwierdzono.
Ad. 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 5)
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu Tomasz Lewiński
powiedział, że z budżetu wydatkowano środki na sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Wskazał, że 20
jednostek z terenu powiatu otrzymało dotację na zakup sprzętu, doposażenie jednostki.
Podziękował za finansowanie jednostek straży w terenu gminy.
Radny Wojciech Psuja wyraził zachwyt z przeprowadzonej akcji na placu między
przedszkolem a basenem w lipcu.
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu Tomasz Lewiński
powiedział, że tego typu działania mogą być przeprowadzane w szkołach i zachęcał, aby
placówki zgłaszały się i takie akcje będą przeprowadzane.
Radny Wojciech Psuja podziękował za pracę strażaków m.in. przy organizacji wydarzeń
charytatywnych.
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu Tomasz Lewiński
również podziękował za współpracę w imieniu swoim i byłego komendanta.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy planowany jest jakiś zakup sprzętu?
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu Tomasz Lewiński
powiedział, że budżet się centralizuje i raczej sprzęt będzie napływał „z góry”. Powiedział, że
planują przeprowadzić remont w środku.
Radna Janina Zapłotna zwróciła uwagę, że ostatnio przy zdarzeniu na ul. Okólnej
przyjechały aż 3 samochody strażackie, policja i pogotowie.
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu Tomasz Lewiński
odpowiedział, że są określone procedury i należy ich przestrzegać.
Więcej uwag nie stwierdzono.
3) Straży Miejskiej w Wieluniu (zał. nr 6);
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy planowana jest rozbudowa monitoringu na os.
Kopernika?
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma odpowiedział, że w chwili
obecnej jest opracowany system do 32 kamer. Dodał, że na ten czas maja do realizacji dwie
kamery, jedna na os. Bugaj – blok 5 i wymiana na kamerę cyfrową oraz przy Statoilu, druga
kamera będzie na bloku 72 os. Stare Sady – skrzyżowanie Częstochowska z Sadową i
wymiana na IP przy ul. Uroczej.

Radny Robert Duda zapytał, czy na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej i Sadowej będzie
zamontowana nowa kamera?
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma odpowiedział, że tak. Dodał, że
w zeszłym roku była zamontowana kamera przenośna, stacjonarna zamontowana na os.
Wyszyńskiego, ponieważ podrzucano śmieci. Zaznaczył, że będzie wymieniona kamera
uszkodzona przez burzę na ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Śląska, a ul. Kopernika.
Poinformował, że komenda policji wystąpiła z wnioskiem o rozważenie montażu kamer
stacjonarnych na wszystkich ulicach wjazdowych i wyjazdowych do Wielunia. Powiedział, że
w związku z tym chcieliby w tym roku opracować wstępny projekt.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że mieszkańcy proszą również o kamerę wewnątrz
osiedla.
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma powiedział, że należy napisać
pismo. Dodał, że są kamery radiowe, ale nie jest z nich zadowolony, ponieważ podczas
każdej burzy zastanawia się, czy kamera nie spaliła się. Poinformował, że trzeba sprawdzić,
czy na os. Kopernika będzie można podłączyć się pod światłowody.
Radny Robert Duda zapytał, kiedy będzie opracowany taki projekt?
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma odpowiedział, ze nie został
jeszcze ogłoszony przetarg oraz zakres.
Przewodniczący Mieczysław Majcher uznał, że na spotkaniach z radami osiedli można
formułować wnioski i je przekazywać.
Radna Bożena Żurek zapytała o kamerę na os. Wojska Polskiego.
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma odpowiedział, że było w planie
założenie monitoringu na ścieżce wzdłuż Parku Kałuży oraz na skateparku. Zadanie zostało
zdjęte i póki co nie wracają do tego.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zastanawiał się, czy jest idea montażu kamer
atrapowych.
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma powiedział, że jest temu
przeciwny. Dodał, że jak są kamery to wie, czy dane zdarzenie nagrało się, czy nie, albo nie
zwrócił uwagi operator na dane zdarzenie, ale jest ono nagrane.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że jeżeli chodzi o rozbudowę monitoringu
to możliwości są ograniczone. Dodał, że im więcej kamer, tym więcej musi być
pracowników. Uważał, że w miejscach, w których od dłuższego czasu nic się nie dzieje,
powinny być zamontowane atrapy.
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma powiedział, że mieli taką
kamerę na os. Stare Sady przy sklepie „Zbyszek”, nie było tam żadnego zdarzenia, dlatego
została zdjęta.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że kamera na ul. Palestranckiej blok nr 8 w ogóle nie
zdaje egzaminu. Zapytała, czy jest ona potrzebna w tym miejscu?
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma odpowiedział, że tak. Dodał, że
w nocy, kiedy zapalane są lampy kamery tracą orientacje. Wskazał, że wtedy ustawiane są na
jedno miejsce, ale są tam potrzebne ponieważ dochodzi do różnych zdarzeń.

Radna Janina Zapłotna zapytała ile zdarzeń było w tym miejscu?
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma powiedział, że odpowie na
następnym spotkaniu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
4) Ochotniczych Straży Pożarnych (zał. nr 7);
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego Arkadiusz Skupień
powiedział, że miło było słyszeć od komendanta, że docenia jednostki OSP z terenu gminy.
Powiedział, że jednostka OSP Masłowice jest w systemie ratowniczo-gaśniczym. Dodał, że
to, ze komendant chwali jednostki OSP świadczy o tym, że jednostki mają właściwy sprzęt i
są przygotowane organizacyjnie.
Radna Honorata Freus-Grzelak podziękowała, za udział jednostek OSP w szlachetnej
paczce, za pomoc w rozwiezieniu paczek dla rodzin potrzebujących.
Radny Robert Duda powiedział, że w Masłowicach nie odnotowano, żadnego zdarzenia.
Dodał, że pozytywne jest to, że młodzież zachęcana jest do udziału w OSP.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego Arkadiusz Skupień
powiedział, ze wczoraj wysłał do wszystkich szkół zaproszenie na tegoroczny turniej wiedzy
pożarniczej i do 28 lutego br. każda ze szkół może zgłaszać uczniów do tego turnieju.
Radna Janina Zapłotna zapytała o orkiestrę? Uważała, że powinni mieć jakieś stroje.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego Arkadiusz Skupień
odpowiedział, że aktualnie odbywają się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP. Dodał, ze
na ostatnim zebraniu w Kurowie wpłynął taki wniosek. Powiedział, że nie wie czy uda się
zrobić, żeby były stroje. Dodał, że kiedy z zarządu jednostki otrzyma formalny wniosek i
będą środki, to otrzymają stroje.
Więcej uwag nie stwierdzono.
5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
nie zabrał głosu w dyskusji.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2017 rok
(zał. nr 8).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że zmiany wynikają ze zmian
klasyfikacji budżetowej, która zmieniła się od 1 stycznia.
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 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”)
przychyliła się do wniosku przewodniczącego Majchera. Opinia komisji nr /19/17 stanowi
zał. nr 9 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Wieluń
na lata 2016-2022 (zał. nr 10).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Honorata Freus-Grzelak poinformowała, jakie błędy zauważyła komisja oświaty w
programie rewitalizacji.
Radna Janina Zapłotna zwrócił uwagę, że na stronie 91 nie został wpisany Polski Komitet
Pomocy Społecznej.
Radny Robert Duda powiedział, że pani Skotnicka-Fiuk ma uzupełnić te informacje.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że na stronie 173 są wymienione
projekty, ale nie są zaznaczone na jakie lata jest założona realizacja.
Radna Bożena Żurek powiedziała, że jest to słabo widoczne, źle odbite, ale jest to
zaznaczone.
Radny marian Kaczmarek powiedział, że na stronie 20 nie zostały uaktualnione informacje
o wieku emerytalnym.
Radny Robert Duda odpowiedział, że pan Dudek powiedział, że program został opracowany
w poprzedniej kadencji i takie dane ujęto.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że na stronie 98 ktoś docenił, że Wieluń ma zabytkowy
charakter i jest miastem turystycznym.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że z wypowiedzi pana Dudka i burmistrza
wywnioskował, że wpisują się w poprzednią kadencję pana Antczaka, co oznacza, że bardzo
dobre wypracował rzeczy, a oni to powielają.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę na pewne niespójności, m.in. na stronie 10 w ostatnim
akapicie.
Radna Janina Zapłotna zapytała, kto sporządził ten dokument, czy jest on na bazie tamtego?
Radna Bożena Żurek odpowiedziała, że firma.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że za burmistrza Majchera robiła firma i wtedy
płacono za to 15 000 zł, za burmistrza Antczaka robiła firma i w tym uczestniczyli.
Kierownik MGOPS w Wieluniu Zdzisława Warych powiedziała, że była to strategia.

Radna Janina Zapłotna zapytała, czy robiła to firma, czy na podstawie tamtego za kadencji
burmistrza Antczaka, czy zapłaciliśmy za to?
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że byłby przeprowadzane konsultacje
społeczne z mieszkańcami.
Radny Robert Duda zapytał, czy w poprzedniej kadencji były przeprowadzane konsultacje?
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że nie uczestniczył.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że byli wtedy w WDK.
Radny Robert Duda dodał, że burmistrz mówił, że priorytetem jest basen przy
ul. Broniewskiego i jest na to duża szansa.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy przewodniczący widział wizualizację nowego basenu?
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że jest wizualizacja projektu basenu
wybranego za jego kadencji.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że ma być poprawiony.
Radny Marian Kaczmarek dodał, że nie tyle poprawiony, co wyrzucone niektóre elementy
celem zmniejszenia kosztów.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy radni widzieli poprawiony?
Radna Janina Zapłotna odpowiedziała, że nie.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy to będzie nowy projekt basenu, czy w oparciu o tamten
projekt?
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że na to pytanie powinien odpowiedzieć
burmistrz.
Radny Marian Kaczmarek przypomniał, że prosił o informacje nt. niezrealizowanych
projektów. Poinformował, że kiedy zapytał, co z projektem fontanny w parku usłyszał
odpowiedź: arrivederci Roma.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że projekt fontanny, który znał był
bardzo fajny a jego autorem był Pan Krzysztofiński.
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że pytał, czy będą kontynuowane projekty.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że pan Antczak w kampanii wyborczej w
kwestii basenu mówił, ze będzie kontynuował, miał pomysły na pozyskanie środków. Ostało
się to tylko na etapie słów i deklaracji. Teraz burmistrz Okrasa próbuje podejść do tego od
innej strony, pozyskać środki.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że zgadza się ze strategią rozwoju Gminy Wieluń, życzył
burmistrzowi wszystkiego najlepszego. Podkreślił, aby udało się to kompletnie i
kompleksowo, a nie tak jak ze ścieżką rowerową, zrobione 4 km, bo Mokrsko i Praszka nie
wzięli udziału.

Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że trzeba mieć do programów pewną
rezerwę.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy to nie urzędnicy powinni robić takie programy?
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że nie wie czy było za to płacone.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
poinformował, że na poprzedniej komisji pan Dudek mówił, że zrobiła to profesjonalna firma.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że u nas też robi się profesjonalnie, a później płaci się
ciężkie pieniądze.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dodał, że często robi się na ostatnią chwilę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały po wprowadzeniu poprawek, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr /19/17 stanowi zał. nr 11
do protokołu.
Punkt 7
Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
i realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2016 rok (zał. nr 12).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Honorata Freus-Grzelak podziękowała za bardzo dobrą współpracę i zauważanie
problemów ludzi starszych. Dodała, że wieluński szpital ma gdzieś ludzi starszych.
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że po przeanalizowaniu sprawozdania jest
zaskoczony, że dzieją się takie rzeczy.
Kierownik MGOPS Zdzisława Warych odpowiedziała, że jest przemoc w rodzinie.
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że wielokrotnie zastanawiał się po co są spotkania w
niedzielę.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu Edyta Sujka powiedziała, że
działa stowarzyszenie TRATWA. Dodała, że jeżeli jest potrzeba, aby umówić się z
psychologiem w sobotę to jest taka możliwość.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy udało się doprowadzić w domach, gdzie była przemoc,
aby mieszkali osobno?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu Edyta Sujka odpowiedziała,
że w tym roku, które miały zakaz zbliżania się, ale pomimo tego zakazu osoby mieszkały
razem. Podkreśliła, że takie są realia, choć w tej chwili nie mieszkają już razem.

Radna Bożena Żurek zapytała, czy jakaś szkoła założyła niebieską kartę?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu Edyta Sujka powiedziała, że
odnoszą wrażenie, że oświata nie do końca wie, co to jest. Dodała, że założenie karty jest
dużą odpowiedzialnością, jeśli w szkołach to musi być opiekun dziecka, a jeżeli zakłada ją
pedagog, to wtedy on występuję jako przedstawiciel tej osoby.
Radny Wojciech Psuja przyznał rację, że jest to duża odpowiedzialność.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
ww. sprawozdanie.
Punkt 8
Przyjęcie sprawozdania komisji za 2016 r. (zał. nr 13).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
nie wniósł uwag. Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. sprawozdanie, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
ww. sprawozdanie.
Punkt 9
Sprawy różne. Korespondencja.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że przewodniczący skierował do komisji
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie
Wieluń w 2018 r. Dodał, że postanowił nie wprowadzać tego dziś do porządku obrad.
Wnioskował, aby punkt znalazł się w porządku obrad następnej komisji. Zarządził
głosowanie: kto jest za wnioskiem, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”)
przychyliła się do wniosku przewodniczącego komisji.
Powiedział, że radna Freus-Grzelak prosiła, aby wprowadzić do porządku obrad punkt pn.
„Informacja nt. przetargu na komunikację miejską”
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że dlatego zadzwoniła do przewodniczącego
ponieważ chciała, żeby ktoś wyjaśnił sprawę. Zaznaczyła, że kończy się umowa i co dalej?
Zapytała, czy ktoś wreszcie zacznie ponosić konsekwencje za takie decyzje? Powiedziała, że
źle była podjęta decyzja odnośnie komunikacji. Zapytała, czy ktoś poniósł odpowiedzialność
ws. uchwał dotyczących ul. Baranowskiego – złe uzasadnienie, ul. Sybiraków – nie zostało
naniesione na mapę. Czy są prawnicy? Dodała, że są przedstawicielami gminy, mieszkańców
i jak wyglądają w ich oczach, skoro tyle pieniędzy dajemy na prawników, którzy przeglądają
uchwały, decyzje, a są takie błędy. Czy Pani Walas ma płacone za przygotowanie projektów?
Uważała, że nie powinna mieć płacone.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że komisja rewizyjna powołała zespół i będzie
zajmowała się tym tematem.

Radny Robert Duda powiedział, że z tego tytułu gmina poniosła koszty w wysokości ok. 60
tys. zł.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że można poczekać do wyników zespołu
kontrolnego, ale komisja może zając się również tym tematem na następnym posiedzeniu.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, kto będzie prowadził komunikację miejską od 1
marca?
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za tym, aby na
następne posiedzenie komisji wprowadzić punkt „Informacja nt. przebiegu procedur
przetargowych dotyczących komunikacji miejskiej w Wieluniu”, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie
(przy 9 głosach „za”) wyraziła zgodę.
Radna Bożena Żurek uważała, że skoro zajmuje się tym tematem komisja rewizyjna, to czy
wszystkie pozostałe też muszą się tym zajmować?
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że ostatnio odbyło się wiele kontroli.
Zapytał radną, czy wie jakie są rezultaty, czy były te sprawy dyskutowane?
Radna Bożena Żurek powiedziała, że radni otrzymują wnioski z komisji.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że po to jest komisja, żeby móc zadać pytanie.
Radna Janina Zapłotna dodała, że zawsze można przyjść na komisję rewizyjną.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dodał, że komunikacja miejska jest w obszarze
aktywności komisji, dlatego pozwolił sobie złożyć taki wniosek.
Radna Janina Zapłotna zapytała, co dalej z komunikacją.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że nie ma jeszcze decyzji.
Radny Wojciech Psuja zapytał jakie jest stanowisko przewodniczącego w sprawie budowy
wytwórni betonu przy ul. Sieradzkiej 56, a w zasadzie działki znajdują się przy ul Północnej
czyli ok. 40 m od ul. Głowackiego?
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że nie zgodzili się na to.
Przewodniczący Mieczysław Majcher odpowiedział, że dopiero teraz słyszy tą informację.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że znajduje się ona w BIP. Uważał, ze komisja powinna
zająć się tym tematem.
Radny Robert Duda poprosił, aby zastanowić się, co komisja mogłaby w tym temacie
zrobić.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaproponował, aby zrobić specjalną komisję na
tematy poruszane przez radnych. Poprosił radnego Psuję, żeby sformułował swój wniosek.

Radna Honorat Freus-Grzelak w związku z obwieszczeniem, które pojawiło się w kulisach
i problemem zgłaszanym przez panią S., powiedziała, że są cały czas w kontakcie
z mieszkańcami ul. Głowackiego i dwa dni temu rozmawiała z panią S. i Naczelnikiem
Janikiem, że może złożyć wniosek. Dodała, że rozmawiała z panią S. i zapytała, czy jako
radna ma składać jakiś wniosek czy uwagi i usłyszała odpowiedź, że na dzień dzisiejszy nie
musi składać żadnych uwag z uwagi na to, że dotyczy to mieszkańców i uwagi mogą wnieść
tylko oni. Dodała, że burmistrz im obiecał wraz z naczelnikiem Janikiem, ze decyzja będzie
negatywna. Powiedziała, że uwagi będzie składała pani S., która jest stroną.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że wystosuje pismo do burmistrza
z prośba o przygotowanie informacji w poruszanych przez komisję tematach.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy jako komisja mogą złożyć wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad rady punkt: ”Informacja nt. zebranych dowodów i materiałów przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie wytwórni betonu zlokalizowanej w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej 56 obejmująca
działki 218/30, 218/64 i wydzieloną część działki 218/71 obręb 4”.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy radnemu chodzi o to, by taki punkt był
na sesji?
Radny Wojciech psuja odpowiedział, że tak. Powiedział, ze w terminie od 7 do 22 lutego br.
strony zapoznać się ze sprawą i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów. Uważał, że na
sesji mogliby uzyskać informację.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że każdy może na sesji zapytać o tą
sprawę. Proponował, aby radny zapytał o to na sesji w sprawach różnych. Poprosił radnego
Psuję o sformułowanie wniosku.
Radny Wojciech Psuja powiedział: „informacja burmistrza nt. zebranych dowodów
i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu zlokalizowanej w Wieluniu przy
ul. Sieradzkiej 56 obejmująca działki 218/30, 218/64 i wydzieloną część działki 218/71 obręb
4”.
Radna Janina Zapłotna zastanawiała się czy komisja powinna kierować to na sesję.
Radny Robert Duda przyznał rację, ponieważ jest wyznaczony termin do 22 lutego.
Radna Honorata Freus-Grzelak zaproponowała, aby poczekać z tym tematem na następne
posiedzenie komisji. Prosiła, żeby zaprosić na posiedzenie komisji panią A. S. jako
reprezentanta mieszkańców.
Przewodniczący Mieczysław Majcher przypomniał, że burmistrz i rada mają swoje
kompetencje.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że w protokole może być zapisane, że komisja ma
uwagi, co do budowy wytwórni betonu i żeby zostało to przekazane burmistrzowi.
Radny Robert Duda powiedział, że komisja może wystosować pismo do burmistrza, w
którym wyraża negatywną opinię, co do budowy wytwórni betonu w Wieluniu.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że nie ma żadnej wiedzy w tym temacie.
Zarządził głosowanie: kto jest za wnioskiem do burmistrza, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 2
głosach „wstrzymujących się”) przychyliła się do wniosku.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 10
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

