PROTOKÓŁ nr 22/17
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 30 maja 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-Grzelak Honorata
4. Pan Kaczmarek Marian
5. Pan Leś Kazimierz - zastępca
6. Pan Majcher Mieczysław – przewodniczący
7. Pani Zapłotna Janina
8. Pan Wojciech Psuja
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Iwona Podeszwa – Dyrektor MiGBP w Wieluniu
3. Pani Magdalena Ignasiak – Kierownik ŚDS w Wieluniu
4. Pani Elżbieta Cegiełka – ŚDS w Wieluniu
5. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta Wielunia
6. Pani Zdzisława Warych – Kierownik MGOPS
7. Pan Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
8. Pan Jarosław Surma – Komendant Straży Miejskiej
9. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
10. Pan Jan Książek – Dyrektor MZW
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją na temat realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
4. Zapoznanie się z informacją i oceną funkcjonowania świetlic środowiskowych.
5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy
Wieluń, rok 2016.
6. Zapoznanie się z informacją na temat przeprowadzonych kontroli instalacji grzewczych
pod kątem czystości powietrza na terenie Gminy Wieluń.
7. Analiza zasadności wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Wieluń wraz z rekomendacjami komisji.
8. Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2016 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2016 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień
31 grudnia 2016 roku;
4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok:
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych
środków za 2016 rok.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu
Wieluńskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 4544E.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/234/16 w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/235/16 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/365/17 w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2017.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2016 rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
15. Sprawy różne, korespondencja.
16. 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 (zał. nr 2).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do porządku obrad?
Nikt nie wniósł uwag. Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła
porządek obrad.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Zapoznanie się z informacją na temat realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy (zał. nr 3).
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział za sprawozdanie, które daje pogląd na to
co jest i było robione.
Radna Honorata Freus-Grzelak podziękowała dyrekcji i pracownikom ŚDS za wkład pracy
włożony w opiekę i przygotowanie osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący Mieczysław Majcher również złożył podziękowania na ręce obecnych
przedstawicieli ŚDS podsumowując ostatnie występy podopiecznych.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją i oceną funkcjonowania świetlic środowiskowych (zał. nr 4)

Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że przedstawione sprawozdanie daje
pogląd co w tych świetlicach środowiskowych się dzieje i jaka jest aktywność dzieci. Dodał,
że taka świetlica aktywizuje dzieci i młodzież na terenach wiejskich, co jest bardzo istotne a
zarazem trudne. Stwierdził, że na uwadze ma świetlicę w Olewinie, w której oprócz pomocy
dzieciom w nauce uaktywnia się ich. Są również organizowane wycieczki do MZW i różnych
innych ciekawych miejsc. Dodał, że takich świetlic środowiskowych w miejscowościach
naszej gminy powinno być więcej, stwierdzając jednocześnie, że zawsze za mało jest środków
pieniężnych, bo to wszystko kosztuje, ale jest taka potrzeba aby w takim wymiarze taką
działalność dla najmłodszych prowadzić.
Radna Janina Zapłotna zapytała o boisko na ul. Okólnej. Powiedziała, że proponowała, aby
nie robić tam wielkiego boiska, gdyż nie ma takiej potrzeby. Przychodzą tam dzieci z MOPS,
i teraz dowiedziała się, że przetarg już jest rozstrzygnięty, ale boisko w tym roku nie będzie
robione dlatego, że musi wejść konserwator. Zaproponowała, aby nie robić tam takiego
wielkiego boiska, bo nie ma takiej potrzeby, dodała, że mówiła o tym aby wyrównać to,
posiać trawę i dzieci miałyby gdzie biegać. Tam nie potrzeba robić boiska takiego jak w
Gaszynie za wielkie pieniądze.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział ww. radnej, że pewnie nie byłoby takiego
problemu z konserwatorem zabytków gdyby nie doszło do zmiany tego konserwatora.
Poprzednia pani, która była konserwatorem już nim nie jest i wszystkie uzgodnienia
wcześniej poczynione przepadły. Dodał, że oczywiście można było zrobić to boisko tylko
trawiaste, ale boisko o nawierzchni sztucznej jest bardziej trwałe i o lepszej jakości. Widać ile
problemów jest przy boiskach trawiastych. Potrzebna jest ciągła konserwacja tych boisk czyli:
podlewanie, wałowanie, koszenie. Kosztuje to sporo czasu. Natomiast jeżeli chodzi o boisko
sztuczne to tego typu zabiegów nie potrzeba.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaproponował, aby w tym roku zrobić takie doraźne
rzeczy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że oczywiście takie rzeczy można zrobić.
Powiedział również, że będą rozmawiać jeszcze raz z konserwatorem.
Radna Janina Zapłotna odpowiedziała, że naczelnik Wydziału Maciej Preś poinformował,
iż archeolodzy wejdą tam dopiero koniec lipca i w sierpniu, to już po wakacjach. Poprosiła,
aby to zrobić wcześniej.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła się do burmistrza, że wcześniej informował o tym,
iż boisko to będzie w tym roku, a teraz naczelnik Preś powiedział, że nie będzie ze względu
na to, że archeolodzy wejdą tam dopiero pod koniec lipca i w sierpniu. Zadała pytanie, czy nie
było wcześniej wiadomo, że archeolodzy muszą wejść na ten teren?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: nie było wiadomo, że przy boisku będzie
musiała być robiona archeologia.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała dlaczego trzeba z tymi pracami czekać aż do
wakacji, a nie można ruszyć z nimi wiosną. Dodała, że jest to centrum miasta oraz,
przypomniała burmistrzowi, że obiecał młodzieży to boisko w tym roku. Powiedziała, że jest
tam potrzebne proste trawiaste boisko.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że przy boisku trawiastym wymagana jest
częsta pielęgnacja takiego boiska. Dodał, że nie przypuszczał aby przy budowie boiska będą
musieli wchodzić archeolodzy.

Przewodniczący Mieczysław Majcher podsumował, że w utrzymaniu byłoby tańsze
sztuczne boisko. Dodał, że trzeba będzie poczekać na wybudowanie tego obiektu sportowego.
Radna Janina Zapłotna poprosiła, aby na okres lata trochę wyrównać to boisko i aby było to
zrobione przed wakacjami.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że będzie to zrobione w tym tygodniu.
Radna Janina Zapłotna poinformowała, że przy Baszcie Swawola pozostał żwir przykryty
folią i też z tym trzeba byłoby coś zrobić.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń
za rok 2016 (zał. nr 5).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją na temat przeprowadzonych kontroli instalacji grzewczych pod
kątem czystości powietrza na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 6).
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że sprawozdanie zostało przedstawione,
zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Dodał, że takie kontrole powinny być dalej kontynuowane. Wielu kontrolowanych tłumaczy
się, że jak leci czarny dym to jest to w fazie rozpalania. Jeden mieszkaniec został ukarany,
czyli złapany przy spalaniu niedozwolonych rzeczy. Stwierdził, że trzeba stwarzać warunki,
aby nawet przymusić tych ludzi, aby wymienili piece na spełniające już standardy europejskie
albo zmienili źródło ciepła. Teraz mamy już gaz, jest Energetyka Cieplna, mamy te
ekologiczne źródła.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nieoficjalnie wiadomo, iż wniosek
złożony do WFOŚ w Łodzi na temat dopłaty przyłączy czy to cieplnych czy gazowych
(wymiana źródła ciepła) został pozytywnie zaakceptowany. Będzie to ok.160 rodzin, które
zadeklarowały, że zmienia źródło ciepła otrzymają 40% dofinansowania do przyłącza.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaproponował, aby wysłać listy zapraszające ludzi do
podłączenia się do ekologicznych źródeł ciepła.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że ul. Słoneczna, Konopnickiej itp. zwracają
się z prośba o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i żadnej propozycji nie mają. Energetyka
Cieplna odpowiedziała, że im się to nie opłaca. Dodała, że mieszkańcy chętnie by się
podłączali lecz trzeba wyjść do nich z propozycją.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że sprawdzi to osobiście. Dodał, że jeśli
z tych ulic większość domów zadeklarowałaby chęć podłączenia do Ciepłowni to Energetyka
Cieplna zdecydowałaby doprowadzić tam sieć energetyczną. Dodał, że każda firma bierze
pod uwagę ekonomię, jeżeli inwestycja jest nieopłacalna to nie przeprowadzi takiej nitki.
Radna Janina Zapłotna nawiązała do zebrania osiedla nr 1 w temacie zanieczyszczeń.
Mieszkańcy os. Wojska Polskiego zwracali uwagę, że na ul. Młodzieżowej dopiero o północy

są spalane niedozwolone śmierdzące rzeczy. Kontrole, które są tam przeprowadzane przez
Straż Miejską, nie daje rezultatu, gdyż pracuje ona do określonej godziny. Dodała, że trzeba
byłoby się tym zająć.
RadnyMarian Kaczmarek powiedział, że skoro mówi się o powietrzu w Wieluniu to gmina
powinna bardziej pokazać przykład działania i dodał, że ma na uwadze ul. Śląską 13 gdzie
jest wprowadzone do budynku ciepło, żeby to zaplanować i wykonać w tym budynku,
również Krakowskie Przedmieście 26 gdzie ciepłociąg idzie w parku. Dodał, żeby zacząć od
swoich zasobów, które można poprawić i wyeliminować pewną ilość kominów. Odniósł się
do osiedla domków przy ul. POW. Dwa budynki 5 i 6 za czasów burmistrza Majchra zostały
zmodyfikowane na tyle, że w zestawach dwupokojowych wykorzystując trzon kuchenny z
wężownicą nie były wstawiane piecyki a zamontowane zostały grzejniki. Minęło już tyle lat
od momentu oddania zasobów zwłaszcza budynków 1, 2, 3, 4, że należałoby się zastanowić,
czy w ramach kapitalnego remontu nie można byłoby zmodernizować poszczególnych
budynków. W ten sposób wyeliminuje się część kominów. Ulica Skłodowska jest już
zrobiona i ludzie, którzy nie chcieli się podłączyć dzisiaj przekonali się co jest lepsze i
podłączyli się.
Przewodniczący Mieczysław Majcher podsumował, że sukcesywnie co roku jest coś
robione, dodał, że nie wie czy jest w planie ul. Śląska i Krakowskie Przedmieście.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że obiekty należące do gminy zostaną
włączone do tego programu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 7
Analiza zasadności wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Wieluń wraz z rekomendacjami komisji (zał. nr 7).
Przewodniczący Mieczysław Majcher poinformował, że przedstawione jest sprawozdanie
dot. wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, stwierdzając, że pozostało
jeszcze 10 koncesji wolnych. Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte. Zapytał, czy ktoś chce
zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Komisja zapoznała się z ww. analizą.
Punkt 8
Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2016 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2016 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień
31 grudnia 2016 roku;
4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok:
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury.
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (zał. nr 8);

Radna Janina Zapłotna powiedziała, że w dziale 758 jest kwota, która została przekazana
do Ministerstwa Finansów jako zwrot subwencji za 2011 rok. W związku z tym zadała
pytanie, ile jeszcze zostało lat i jaka kwota do spłaty? W dziale 900 wydatki na kwiaty, znicze
w miejscach pamięci narodowej. Poprosiła o wykaz miejsc pamięci narodowej i informacje
kto opiekuje się tymi miejscami.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że do sesji taki wykaz radna dostanie.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że jeśli chodzi o zwrot subwencji do
dotychczas zwrócono za rok 2011 razem 263 012 zł (część w roku ubiegłym, a część do 31
marca tego roku). W tej chwili w zmianach do budżetu w podziale wolnych środków jest
zaplanowane 440 964 zł – zwrot subwencji za 2012 rok. W ostatnich dniach wpłynęły pisma z
Ministerstwa Finansów wzywające do zwrotu subwencji za rok 2013 w kwocie 357 445 zł i
za rok 2014 w kwocie 71 303 zł. Łącznie począwszy od 2011 do 2014 roku jest to kwota
1 132 724 zł. Ostatnie pisma z Ministerstwa Finansów to czas 14 dni na zwrot środków lub
tez odwołanie się od decyzji. Tutaj będzie prośba o odroczenie płatności tych rat.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, panie burmistrzu kto ponosi za to konsekwencje,
bo taka kwota to, że skąd na to weźmiemy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest to kwestia interpretacji
Ministerstwa Finansów subwencji, która jest kierowana na dzieci niepełnosprawne. Wówczas
różnica polegała na tym, czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, czy ma opinię o
niepełnosprawności. Dyrektorzy szkół i przedszkoli nie wymagali od rodziców, aby
przedstawiali orzeczenie o niepełnosprawności. W roku 2015 i 2016 były kontrole
Ministerstwa Finansów i w tej chwili trzeba za to zwrócić pieniądze. Jedyną pociechą jest to,
że nie płacimy od tego odsetek karnych od tego momentu tylko płacimy kwotę podstawową.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła się do burmistrza mówiąc, że orzeczenie a opinia
to są dwie różne sprawy. Dodała, że dyrektor jest osobą wykształconą i chyba rozumie co to
znaczy orzeczenie a co znaczy opinia. Dodała, że wysyłając swoje dziecko do szkoły to
dyrektor oczekiwał orzeczenia a nie opinii. Stwierdziła, że jest to dla niej zaskoczeniem, że
jeden dyrektor wie co to znaczy orzeczenie a drugi nie wie i w tej chwili powinien z tego
tytułu ponieść konsekwencje. Zapytała, kto ponosi koszty z tego tytułu i kto ma straty, my
mieszkańcy, podatnicy. Niejeden dyrektor, który popełnił taką gafę otrzymał nagrodę, za co?
Poprosiła burmistrza o pisemną informację w której szkole lub przedszkolu najwięcej trzeba
oddać pieniędzy i czy dyrektor takiej placówki otrzymał nagrodę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że zachowanie takie wynika z podejścia
do niepełnosprawności dzieci. Dodał, że można być bardzo stanowczym i żądać w sposób
ortodoksyjny wszystkich dokumentów i stwierdził, że nigdy nie było czegoś takiego. Błąd jest
ewidentny, ale gmina takich pieniędzy nie wyłudziła, bo faktycznie te dzieci niepełnosprawne
były w tych klasach. Od 2015 roku wszyscy dyrektorzy wymagają orzeczenia i na podstawie
tych dokumentów dziecko jest kierowane do klasy i mamy powyższą subwencję.
Dodał, że radna na swoje pytanie otrzyma odpowiedź na piśmie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher podsumował: czy to jest opinia, czy orzeczenie to
dzieci te są dziećmi niepełnosprawnymi, które wymagały szczególnej opieki i szczególnych
nakładów. Kiedyś nikt nie określał i nie było takiego wymogu, że opinia nie jest podstawą do
tego, aby to dziecko korzystało z tej pomocy. Gdyby te pieniądze przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych szły na dzieci zdrowe to można byłoby użyć nawet słowa wyłudzenie.
Sytuacja była taka, że najpierw była opinia a poradnia wydawała orzeczenie po dłuższym
czasie. Rodzice przychodzili i pokazywali opinie do poradni, że jest to dziecko
niepełnosprawne. Orzeczenie dostawało się nawet za pół roku. Na podstawie takiej opinii
kwalifikowało się takie dziecko jako niepełnosprawne, bo takie ono jest i tej pomocy

wymagało. Środki te nie zostały zmarnowane, a to że państwo wykazuje teraz taką pazerność
i szuka na siłę środków pieniężnych, żeby pokryć deficyt spowodowany różnymi ruchami.
Jeżeli już chodzi o to nie oczerniajmy dyrektorów, bo był burmistrz i organ nadzorujący,
który na niejednym spotkaniu powinien ten temat omawiać. Nikt tego tematu nigdy nie
poruszał. Jeżeli był popełniony jakiś błąd to na pewno nieświadomy, niecelowy,
niezamierzony.
Radna Honorata Freus-Grzelak wyjaśniała, że nie powiedziała, iż pieniądze zostały
sprzeniewierzone i jest za tym, aby przekazywać pełne informacje o niepełnosprawnych.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2016 rok, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 1
głosie wstrzymującym się) zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Wieluń za 2016 rok. Opinia komisji nr 69/22/17 stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2016 rok (zał. nr 10);
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem
sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2016 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 1
głosie wstrzymującym się) przyjęła sprawozdanie finansowe Gminy Wieluń za 2016 rok.
Opinia komisji nr 70/22/17 stanowi zał. nr 11 do protokołu.
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 31 grudnia
2016 roku (zał. nr 12);
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że informacja o stanie mienia
komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku została przyjęta.
4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok:
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury (zał. nr 13).
Przewodniczący Mieczysław Majcher pogratulował, dyrektorowi MiGBP osiągnięć za 2016
rok dodając, że działalność naszej biblioteki jak i MZW jest wzorowe i daleko byłoby szukać
takich placówek.
Radna Janina Zapłotna dodała, że zarówno biblioteka jak i muzeum robią dużo dobrego i
należy ich za to pochwalić.
Dyrektor MZW Jan Książek powiedział w imieniu swoim i dyrektora biblioteki za
krzepiące słowo. Odniósł się do wcześniej poruszanych badań archeologicznych. Jest to
sprawa rozwojowa i dodał, że nie sądził, że jest to sprawa niecierpiąca zwłoki. Dodał, że jest

po rozmowie z archeologiem i będzie można przyśpieszyć badania archeologiczne na ul.
Okólnej. Możliwe to będzie po zakończeniu badań przy ul. Staszica, gdyż archeolog nie może
prowadzić dwóch nadzorów jednocześnie. Musi zakończyć jeden nadzór, by rozpocząć
następny. Zwrócił uwagę, że przeprowadzane badania archeologiczne prowadzone są
konkretne nie tylko powierzchniowe, ale również do podłoża nie ruszonego ręką ludzką. Przy
ul. Okólnej będzie to ok. 2,5 do 3 m.
Radny Marian Kaczmarek zapytał, kto wskazuje tereny do badań archeologicznych?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że nawet gdy wydaje
Starosta pozwolenie albo przyjmuje zgłoszenie na obszarze, który w miejscowym planie jest
objęty nadzorem archeologicznym musi prosić o konsultacje konserwatora zabytków.
Konserwator zabytków ustala, w jakim zakresie mają być przeprowadzone te prace
archeologiczne, czy tylko w formie nadzoru, czy w formie wykopu ja na ul. Okólnej. Na ul.
Staszica zakres jest ograniczony, jest to tylko nadzór, nie ma tam wykopalisk. Archeolog ma
pojawić się na placu budowy i ma nadzorować wszystkie wykopy czy przypadkiem nie
natrafiono na coś. Jeżeli ryzyko wystąpienia jest małe to jest tylko nadzór, natomiast jeżeli
jest duże to architekt wymaga przeprowadzenia pełnych prac archeologicznych.
Radna Janina Zapłotna zapytała naczelnika Presia kiedy dowiedział się, że na ul. Okólnej
muszą być przeprowadzane badania archeologiczne przed przetargiem, czy po przetargu?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że projektant wysłał
do konserwatora kilka koncepcji. Konserwator zaopiniowała kolejną koncepcję i właściwie
przez to mamy nieco ograniczony zakres. Typowe uwagi właściwe do zgłoszenia były w
momencie kiedy ten przetarg był prowadzony.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok: Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluńskiego Domu Kultury, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2016 rok: Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluńskiego Domu Kultury. Opinia
komisji nr 71/22/17 stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2016 rok (zał. nr 15).
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała:
1) zwiększyć środki na zakup usług komunikacyjnych miejskich, czy sprawa
komunikacji miejskiej jeszcze nie została rozstrzygnięta i ile czasu się to będzie
ciągnęło?
2) przeznaczyć na promocję poprzez sport, dodała, że to bardzo dobrze, aby środki
z nadwyżki w wysokości 140 tys. zł przeznaczyć na ww. cel;
3) remont remizy w Gaszynie, czy nie coś ważniejszego niż remiza?
4) przeznaczyć na utrzymanie terenów zielonych miejskich kwotę 100 tys. zł w związku
ze zwiększeniem kosztów usług i złożonymi ofertami przetargowymi, czy zakres
czynności się zwiększył, z czego to wynika?

Radny Robert Duda zapytał o uzbrojenie terenów na os. Cukrownia dodając, że proponuje
się zwiększyć te kwotę o 500 tys. zł do kwoty 680 tys. Dodał, czy to już jest kwota
ostateczna, czy jeszcze się zaniża tę kwotę?
Radny Wojciech Psuja zapytał jak tam przebudowa ul. Paderewskiego, Skłodowskiej,
Struga, czy projekt jest ukończony, czy będzie jeszcze coś robione w tym roku bo ta
inwestycja jest niezbędna dla mieszkańców, gdyż ul. Skłodowską już nie da się poruszać
zwłaszcza jeśli idzie o osoby niepełnosprawne, które chcą dostać się na cmentarz i w tej
sprawie zgłaszają się do radnego.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała do jakiej kwoty będzie remont remizy
w Gaszynie?
Radna Janina Zapłotna zwróciła się do burmistrza, że w ubiegłym roku mieszkańcy osiedla
poetów, konkretnie ul. Reja otrzymali pismo z Urzędu Miejskiego, że ze względu na
doprowadzenie ciepła nie będzie remontu ulicy. Stwierdziła, że w poprzednim roku nic się nie
robiło, minął rok i nic się nie robi, robione są nowe dokumentacje, a nie kończy się starych
remontów. Odbyło się zebranie osiedlowe na którym pan burmistrz był, ludzie na ten temat
zabierali głos. Zwiększamy środki na budowę dróg w rejonie ul. Kościuszki oraz nowe ulice,
na remonty remiz a tam rzeczywiście zimą to jest jedno wielkie bajoro. Zadała pytanie, czy
Ciepłownia wchodzi i kiedy wchodzi i co robimy na tym osiedlu, czy tylko ten kawałek na ul.
Tuwima, czy będziemy wchodzili również w ul. Reja?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział na pytania:
1) komunikacja miejska – przygotowywany jest nowy przetarg na komunikację miejską
połączony również ze zmianą linii. Gmina chce zmienić nieco siatkę połączeń ze
względu na studium transportu, które jest skończone. Było już spotkanie z PKS, żeby
troszkę pozmieniać te linie ponieważ te linie od kiedy powstała komunikacja są bez
zmian, a w mieście trochę się zmieniło (chociażby nowe drogi, zakłady w niektórych
częściach miasta). Do końca czerwca będzie przygotowana nowa siatka połączeń i na
tej bazie zostanie ogłoszony przetarg. Powinien on się rozstrzygnąć do końca tego
roku, żeby w roku 2018 była nowa umowa. Jest to przetarg unijny, duży i nie może on
wisieć na tablicy ogłoszeń 30 dni tylko odpowiednio dłużej;
2) remont remizy w Gaszynie – mieszkańcy z funduszu sołeckiego, który mają
wyasygnowali kwotę 20 000 zł w tym roku a w tamtym też wyasygnowali kwotę na
dokumentację na termomodernizacje tego budynku. Gmina proponuje dołożyć te
pieniądze do tego co proponują mieszkańcy;
3) wzrost środków na utrzymanie zieleni – wynika on po przetargach, które zostały
ogłoszone. Wzrosły ceny, które zaproponowali wykonawcy. Jeden obszar został
przekazany Przedsiębiorstwu Komunalnemu. W tej chwili jest czterech wykonawców
w mieście czyli teraz będzie można porównać, który wykonawca dany teren
obsługuje. Dodał, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że są opóźnienia w mieście w
związku z utrzymaniem zieleni, gdyż jest taka pora roku gdzie wzrost roślin jest
intensywny i trzeba poczekać cały rok, aby móc ocenić wykonywaną pracę.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy są podpisane umowy na sprzątanie w mieście,
czy to umowy wstępne?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że umowy na utrzymanie zieleni to
umowy pełne. Dodał, że w bieżącym roku były przeprowadzane przetargi i te przetargi były
na wyższe kwoty. Kwota, która była w budżecie zagwarantowana na sprzątanie musi być
podniesiona. Następnie odpowiedział na pytanie dot.:

4) uzbrojenia Cukrowni – w budżecie na uzbrojenie Cukrowni czyli na całą drogę

łączącą ul. Długosza z ul. Jagiełły plus jeszcze łącznik i cały korytarz technologiczny
czyli prąd, gaz, woda, ścieki jest przeznaczone 3 760 000 zł i ma to być zrobione w
ciągu 3 lat. W bieżącym roku ma to być kwota 80 000 zł.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział na zadane pytanie w
sprawie ul. Paderewskiego, Skłodowskiej, Struga mówiąc, że w pierwszych dniach czerwca
zostanie ogłoszony przetarg na dokończenie przebudowy ul. Roosvelta na którą dokumentacja
wraz z kosztorysem już wpłynęła. W miesiącu czerwcu powinno być wszczęte postępowanie
odnośnie wydania decyzji na pozostałe ulice. Projektant ma ukończoną dokumentację, która
niebawem będzie złożona.
Jeśli chodzi o osiedle poetów to po ostatniej rozmowie z wiceprezesem Ciepłowni okazało
się, że na roboty ciepłownicze na tym osiedlu będą wchodzić w miesiącu czerwcu. Mają już
wyłonionego wykonawcę na te roboty i w bieżącym roku ta sieć ciepłownicza na tym osiedlu
będzie wykonana. Gmina jest po przekazaniu budowy na ul. Tuwima i na łopatce na ul.
Asnyka. W tym roku więcej nie będzie zrealizowane. Jeżeli Ciepłownia położy swój
ciepłociąg to i tak nawierzchnia, która zostanie przez nich położona będzie lepsza od tej która
jest w tej chwili.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że sprawdzając ulice z naczelnikiem Presiem
zwróciła uwagę na czystość na ul. Zawadzkiego, Fabrycznej, Długosza, gdzie nie było
posprzątane. Zwróciła się z prośbą do naczelnika Kluski o wykoszenie trawy na ul.
Fabrycznej 45. Powiedziała, że ww. poinformował ją, iż nie należy to do gminy. Dodała, że
po rozmowie z mieszkańcami bloku dowiedziała się, że grunt należący do mieszkańców jest
tylko pod budynkiem. Powiedziała, że poprosiła pracowników z wydziału, aby sprawdzili
chodniki na ul. Konopnickiej bo również są one tam pozarastane.
Radna Janina Zapłotna odniosła się do wypowiedzi burmistrza. Powiedziała, że planty są
sprzątane przez Przedsiębiorstwo Komunalne. Jest to robione bardzo dobrze, trawa jest
koszona dwa razy w tygodniu i jest czysto. Poprosiła, o sprzątnięcie żwiru spod baszty
Swawola.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywna opinią w
sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za 2016
rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za”, 2
głosów wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie i podziale wolnych środków za 2016 rok. Opinia nr 72/22/17 stanowi zał. nr 16 do
protokołu.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu
Wieluńskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 4544E (zał. nr 17).
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że powyższy punkt był już kiedyś w
porządku obrad na jednej z sesji. Decyzją rady został zdjęty z porządku obrad. Była wówczas
prośba, aby zapoznać radnych z koncepcją przebudowy odcinka drogi od ul. Targowej do ul.
Chopina. Poinformował, że w dniu wczorajszym taka prezentacja wraz z rysem historycznym
była przedstawiona i poprosił, aby naczelnik Preś przedstawił prezentację.
Zarządził głosowanie: kto jest za przedstawieniem koncepcji przebudowy ww. odcinka drogi
w formie prezentacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 1
głosie „przeciw”, 0 głosów wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała przedstawienie
prezentacji na przebudowę ww. odcinka drogi.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaproponował, że przedstawi
prezentację a radni odniosą się do niej po jej zakończeniu (prezentacja – zał. nr 18).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odniósł się do prezentacji i wypowiedzi naczelnika
Presia mówiąc, że jeśli chcemy rozwiązać problemy komunikacyjne w tej części miasta to nie
można robić rozwiązań połowicznych. Skrzyżowanie przy ul. Krakowskie Przedmieście tak
czy inaczej wymaga modernizacji, albo wymiana instalacji świetlnej, albo budowa ronda.
Oczywiście można całą przebudowę podzielić na etapy, ale na pewno nie zostanie to
odłożone na dłuższy czas.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś przedstawił dalszy ciąg prezentacji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher nawiązał do prezentacji mówiąc, że bardziej podoba
mu się koncepcja z zachowaniem dotychczasowego układu ulic. Jest to koncepcja przejrzysta
i dodał, że nie wiadomo jak konserwator odniesie się do tego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że konserwator wydaje opinię, ale nie jest
nigdzie powiedziane, iż Starosto, które wydaje decyzje o pozwoleniu na budowę musi się z tą
decyzją konserwatora zgodzić.
Radny Wojciech Psuja zaproponował poprawkę do powyższej uchwały, czy nie można
byłoby zrobić jednego ronda przy ul. Reformackiej z ul. Chopina i nie byłoby żadnego
problemu
Przewodniczący Mieczysław Majcher poinformował, że na najbliższej sesji będzie
podejmowana Uchwała (nie była podjęta dwa miesiące wcześniej) o przekazanie w zarząd
tego odcinka, aby gmina mogła prowadzić dalsze postępowanie.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że on to rozumie, ale dodał czy ta poprawka nie mogła
by brzmieć: do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg ul. Krakowskie
Przedmieście wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego Chopina z Reformacką
realizowanych przez gminę Wieluń. Wówczas mamy jedno rondo zrobione przy ul.
Krakowskie Przedmieście i zrobiona jest do porządku jedna rzecz a druga, która ma
kontrowersje jest odpuszczona.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy radny chce to dodać do projektu
uchwały, którą przeczytał.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że należałoby w § 1 wykreślić Barycz i Królewskiej i
okrężnego w Chopina, Reformacką.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie podejmowana jest decyzja o
budowie dwóch rond. Uchwała jest bardzo prosta i mówi o tym, że gmina przejmuje od
Starosty fragment drogi krakowskie Przedmieście między ul. Targową a ul. Chopina po to,
aby przygotować dokumentację. W momencie kiedy będziemy mieć już uzgodnioną
dokumentację dopiero wówczas powstanie ostateczna wersja tej koncepcji. Jeżeli wówczas
nie będzie się ona podobała radnym, to będzie ją można podzielić na dwa etapy i zrobić wtedy
rondo przy ul. Reformackiej. Dodał, że nie zamykał by tego teraz, dlatego że skrzyżowanie
Krakowskie Przedmieście, Królewska, Barycz wymaga również modernizacji, jeżeli nie w
postaci ronda to w postaci świetlnej.

Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że zastanawia się nad tym, czy ma to
jakieś znaczenie gdyby to było: w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji polegającej na
przebudowie ulicy Krakowskie Przedmieście od ul. Targowej do ul. Chopina.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że mogłoby tak zostać.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że jeśli to będzie od
Targowej do Chopina to przebudowując skrzyżowanie wybiegamy po kilkadziesiąt metrów za
ul. Targową i Chopina.
Przewodniczący Mieczysław Majcher podsumował dyskusję. Powiedział, że inwestycje na
drogi powiatowe zawsze realizuje powiat, a gmina ewentualnie włączała się finansując pewną
część zadań z tego zakresu. Zadał pytanie, czy powiat nie chciał wziąć tego, czy później
przejmie tą realizację?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że mamy tutaj modernizację ul. Podwale
itp. a to są nasze ulice i zakres nasz będzie wartościowo większy niż powiatu. Powiat się do
swojej części dołoży, ale prowadzącym inwestycję będzie gmina.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywną opinią
projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu
Wieluńskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 4544E, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 1
głos wstrzymujący się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką w
sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wieluńskiego zadania zarządzania
odcinkiem drogi powiatowej nr 4544E. Opinia komisji nr 73/22/17 stanowi zał. nr 19 do
protokołu.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/234/16 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 20).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał czego dotyczy zmiana w powyższej uchwale?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że powyższa uchwała dotyczy jedynie zbiórki
odpadów zielonych, czyli tego co nie było wpisane w naszym regulaminie i aby można było
na to środki zabezpieczyć.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/234/16 w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń, 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 zmieniającej uchwałę Nr XXII/234/16 w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń. Opinia komisji nr
74/22/17 stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Punkt 12

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/235/16 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (zał. nr 22).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywną opinią projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XXII/235/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXII/235/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów. Opinia komisji nr 75/22/17 stanowi zał. nr 23 do protokołu.
Punkt 13
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/365/17 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wieluń na rok 2017 (zał. nr 24).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że Nadzór Wojewódzki zwrócił uwagę i wskazał zalecenie aby uszczegółowić
punkty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za pozytywną opinią w
sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/365/17 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wieluń na rok 2017, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za”, 1
głosów wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XXXVI/365/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2017. Opinia komisji nr
76/22/17 stanowi zał. nr 25 do protokołu.
Punkt 14
Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2016 rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (zał.
nr 26).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji rocznego programu
współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
sprawozdanie z realizacji w roku 2016 rocznego programu współpracy Gminy Wieluń z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Punkt 15
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że spotkał się z prośbą dwóch
mieszkanek os. Armii Krajowej, które powiedziały, że alejki i ławki są brzydkie, na ścieżkach
rozsypany jest gryz. Dodały, że chcą tam aktywnie wypoczywać i prosiły, żeby coś z tym
miejscem zrobić.
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że chodzi o sprzedaż lokali mieszkalnych. Dodał, że
na Wojska Polskiego, na ul. Różana 3 nie wolno sprzedać mieszkania. Ludzie są zdziwieni bo
uchwała jest podjęta a jednocześnie jest zakaz. Powiedział, że rozmawiał z naczelnikiem
Janikiem i zna ten temat, ale można zrobić w ten sposób: opracować nowe udziały, bo o to
właśnie chodzi, że poprzedni właściciele lokali nie kupowali piwnic. W tej chwili musi kupić
z piwnicą i jest to inna powierzchnia udziału właściciela. Ci którzy chcą skorzystać z uchwały
powinni mieć prawo, bo w takim przypadku nie doczekają się nigdy gdyż wielu z tych ludzi
jest już w podeszłym wieku.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że mieszkańcy na ul. Wojska Polskiego
zwracają uwagę na bonifikaty. Jeżeli byłaby przygotowywana nowa uchwała, to można
byłoby tą sprawą się również zająć. Powróciła do pytania: co z ul. Fabryczną 45, chodzi
o wykoszenie?
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że jeszcze jedna sprawa to zawarte w
materiałach pismo z dyrekcji SPZOZ w Wieluniu. W powyższym piśmie dyrekcja zwraca się
o pomoc finansową na zakup sprzętu medycznego niezbędnego dla oddziału anastazjologii i
intensywnej terapii naszego szpitala.
Dodał, że dobrze byłoby, aby jako Komisja wydać opinię w tym temacie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że budżecie w podziale wolnych środków jest
zapisana kwota 80 000 zł na zakup sprzętu dla SPZOZ w Wieluniu. Powiedział, że powyższe
pismo zostało skierowane do burmistrza i do rady.
Radna Honorata Freus-Grzelak zaproponowała, aby wstrzymać się z przekazaniem tych
pieniędzy na SPZOZ z uwagi na to, że za dwa dni będzie sesja powiatu i będzie też tam
omawiany problem szpitala.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że szpital na rzecz gminy płaci ok. 110 000 zł
podatku od nieruchomości. Wydaje się, że ta kwota jaką szpital wnosi w formie podatku
można oddać na rzecz szpitala. Będzie to dobrze świadczyło o gminie, że tę kwotę
przeznaczamy na rzecz szpitala. Kwota, która będzie przekazana na rzecz powiatu, czyli
będzie zawarta umowa z powiatem oczywiście z dopiskiem, że idzie to na sprzęt dla szpitala.
Radny Wojciech Psuja powrócił do sprawy sprzątania kurhanu na ul. POW. Powiedział, że
po tym sprzątaniu pozostały śmieci. Są one cały czas położone w rowie. Zapytał, czy ktoś
może odebrać te śmieci pomimo, że leżą one w rowie PKP?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska dodał,
że odpowiedział już na to radnemu. Powiedział, że sprzątanie tzw. kurhanu zlecił poza

obowiązkami i było to zrobione. Po tym sprzątnięciu śmieci ktoś znowu wyrzucił nowe.
Dodał, że jest to pas drogi powiatowej i w części pas kolejowy PKP. Stwierdził, że gmina
może sprzątać wszystko, ale będzie to wbrew prawu. Powiedział, że drogi krajowe czy
wojewódzkie są zaniedbane, niewykoszone.
Radna Janina Zapłotna odniosła się do kwoty przekazywanej szpitalowi. Poprosiła, żeby
wyraźnie napisać, że Rada Miejska przekazuje pieniądze na pomoc szpitalowi.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest to słuszna uwaga i trzeba będzie ją
zrealizować.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 16
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

