PROTOKÓŁ nr 6/15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 17 września 2015 r. w sali 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu (ratusz, I
piętro), pod przewodnictwem Pana Mieczysława Majchera
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Budzyna Ryszard
2. Pan Duda Robert
3. Pani Freus Honorata
4. Pan Kaczmarek Marian
5. Pan Leś Kazimierz - zastępca
6. Pan Majcher Mieczysław - przewodniczący
7. Pan Psuja Wojciech
8. Pani Zapłotna Janina
9. Pani Żurek Bożena
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pani Zofia Spaleniak – Wieluński Dom Kultury
2. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3. Pani Ś. – schronisko dla zwierząt „Funny Pets” w Czartkach
4. Pan Ś.– schronisko dla zwierząt „Funny Pets” w Czartkach
5. Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
6. Pani Romualda Czyż – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 8 w Wieluniu
7. Pan Grzegorz Kucharski – radny Gminy Wieluń
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Prezentacja porządku obrad.
Przyjęcie protokołów nr 4/15 i 5/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Zapoznanie się z informacją na temat stanu obecnego oraz zamierzeń w zakresie opieki
nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Wieluń.
5. Zapoznanie się z informacją i oceną realizacji przez Gminę Wieluń programów z zakresu
profilaktyki zdrowotnej w roku 2014. Określenie potrzeb w tym obszarze na najbliższe
lata.
6. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu o stanie bezrobocia
na terenie Gminy Wieluń za 2014 rok.
7. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza
wykorzystania dotacji z budżetu gminy.
8. Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości i zieleni na terenie Gminy
Wieluń.
9. Zapoznanie się z informacją na temat obecnych i przyszłych działań Gminy Wieluń w
obszarze zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców.
10. Sprawy różne, korespondencja.
11. Zamknięcie posiedzenia komisji.
1.
2.
3.
4.

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
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Przewodniczący Mieczysław Majcher dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie
członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan
9 członków, obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaprezentował porządek posiedzenia. Zaproponował
przesuniecie pkt. 9 jako pkt. 4. Kolejne punkty zmieniłyby kolejność w stosunku do przyjętej
zmiany.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianą.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 4/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 4/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 4/15.
Przyjęcie protokołu nr 5/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 5/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 5/15.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją na temat stanu obecnego oraz zamierzeń w zakresie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Wieluń (zał. nr 2).
Przewodniczący Mieczysław Majcher przypomniał, że radni uczestniczyli już w działaniach
na rzecz budowy schroniska. Podjęli uchwałę o wydzierżawieniu 2ha gruntu pod budowę
schroniska, później jednak z tej propozycji burmistrz wycofał się i jesteśmy na etapie
negocjacji. Jedno rozwiązanie już od kilku lat funkcjonuje i komisja dopyta się jak ono
funkcjonuje. Kolejna koncepcja to propozycja burmistrza, aby na gruntach o powierzchni
ponad 2 ha znaleźć inwestora, który na tym terenie wybuduje schronisko.
Radna Honorata Freus czy to znaczy, że inwestor wycofał się?
Przewodniczący Mieczysław Majcher odpowiedział, że burmistrz doszedł do wniosku, iż
należy ogłosić przetarg lub konkurs na wyłonienie inwestora. Należy określić w specyfikacji
warunki i oczekiwania do potencjalnego inwestora. Do tej pory był jeden inwestor i jest to
wbrew zasadom jawności i przejrzystości. Wyraził opinie, aby na tym terenie gmina
wybudowała swoje schronisko, powierzając prowadzenie swojej, albo powołanej jednostce
organizacyjnej. Uważa, że radni powinni wspomagać burmistrza w podejmowani takich
decyzji. Zwrócił się do zaproszonych gości ze schroniska w Czartkach o przedstawienie
warunków jego prowadzenia, jakie są koszty i w jaki sposób realizowane są zadania
określone w umowie.
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Pani Ś. odpowiedziała, że umowa ze schroniskiem jest od 2010 r. Był to najpierw teren
hodowli, więc były już kojce. Po zmianie przepisów w tej chwili zmienił się sposób
prowadzenia schroniska, utrzymanie psów i karmienie. Obecnie jest 160 psów
z
Gminy Wieluń. Zmienia się to w zależności jaki jest miesiąc, na początku lata było sporo. W
kojcach jest od 1 do 3 psów, podzielone są pod względem płci i zachowania. Posiadamy
weterynarie, gabinet zabiegowy, biuro, produkcje karmy suchej i mokrej, kojce dla
wolontariuszy i adopcyjne. Teren jest położony w lesie z dala od zabudować. Obsługiwane
jest ok. 30 gmin w tym Zduńska Wola i Sieradz. Organizowane są spotkania, wystawy na
których promowane są zwierzęta do adopcji. W tej chwili zatrudniamy na etatach 5 lekarzy
weterynarzy. Utrzymanie psa to koszt 6 zł dziennie, 70 zł za wyłapanie, w tym jest: przyjęcie
psa do schroniska, odrobaczenie, odpchlenie, wysterylizowanie, wykastrowanie, szczepienie
profilaktyczne, czipowanie. Później pies po kwarantannie trafia na obserwacje czy nadaje się
do adopcji, takie testowanie trwa od 2 tygodni do 1 miesiąca. Byliśmy zmuszeni zakupić
maszynę do produkcji karmy z uwagi na oszczędności i konieczność spełnienia norm
jakościowych.
Pan Ś. dodał, że wszystko jest kontrolowane przez służby weterynaryjne, mówią o tym nowe
przepisy. Wybudowany jest nowy ośrodek dla psów przygotowywanych do adopcji na 0,5 ha
działce Pies, który jest przeznaczony do adopcji musi przejść wszystkie testy przeprowadzone
przez fachowca z wykształceniem, które jest wymagane aby mógł wystawić licencje psa,
który nadaje się do adopcji. Należy to wziąć to pod uwagę, ponieważ pies musi być przed
wydaniem 100 % bezpieczny, psychicznie zdrowy. Schronisko to nie tylko kojce. Koszt 6 zł
za utrzymanie psa jest m.in. dzięki temu, że karma produkowana jest we własnym zakresie.
Jeśli odpowiednia karma byłaby kupowana to robiąc rachunek ekonomiczny jest to wyższy
koszt. Koszt jednego worka dobrej jakości karmy to 280 zł. W przypadku kupowania złej
jakości karmy, dojdą koszty sprzątania zanieczyszczonych kojcy
i ich dezynfekcja oraz
koszty ewentualnego leczenia.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy w tej cenie 70 zł jest wyłapywanie psa?
Czyli jest sygnał i za tym idzie interwencja, jak są Państwo w stanie udokumentować, że dany
pies został znaleziony w Wieluniu?
Pan Ś. odpowiedział, że w przypadku gdy nie ma psa na zgłoszonym miejscu to gmina nie
ponosi żadnych kosztów. Przyjmowane są zgłoszenia tylko przez Straż Miejską i Policję
nigdy od osób prywatnych. Jedynie Straż Miejska i Policja są uprawnione do tego, aby
przekazywać informacje gdzie znajduje się pies.
Radny Robert Duda zapytał, ile maksymalnie psów jest w stanie przyjąć schronisko?
Pan Ś. odpowiedział, nie ma takiego ograniczenia, mamy obecnie ponad 800 miejsc.
Radny Robert Duda zapytał, co w przypadku gdy tych psów przybywa? Co Państwo robicie,
aby te standardy utrzymać?
Pan Ś. pracujemy nad adopcją, w ciągu roku mamy 400 adopcji. Nie tylko pracujemy w taki
sposób, że psy są zbierane ale również oddawane do adopcji.
Radny Robert Duda dodał, że jest tutaj informacja, że z naszej gminy oddano 20 psów.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zauważył, że naszych psów przybywa gdyż na dzień
podpisania umowy było ok. 158 psów i 19 kotów, na dzień 3 września br. jest 170 psów a
było już 20 adopcji. Gdyby nie te adopcje byłoby 190 psów.
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Pan Ś. stwierdził, że schroniska walczą z miastami o przeprowadzenie czipowania zwierząt.
To wina gmin za taki stan rzeczy. Jeśli nie będzie czipowania to zwierząt będzie przybywać.
Dlatego schroniska będą dalej pracować. Miasto musi zainwestować w chipowanie, wtedy
koszty za zgubionego psa będzie pokrywał właściciel.
W Zduńskiej Woli było
przeprowadzenie chipowania i dzięki temu zwierzęta są odwożone do właściciela i pobierana
jest opłata 200 zł.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że jednak właściciele traktują często psy
jako członków rodziny i dlatego zwraca uwagę aby nie zaginęły.
Pan Ś. zaprzeczył temu i stwierdził, że duża część obywateli ma zwierzęta o które jednak nie
dba. Gdybyśmy chcieli łapać wszystkie zwierzęta chodzące w mieście to
w jeden dzień
przybyłoby 50 psów.
Radny Robert Duda zapytał, czy nie ma takiej ilości psów w schronisku, która by nie
zapewniała odpowiednich warunków?
Pan Ś. odpowiedział, nie ma takiej możliwości mamy dodatkowe 3ha, więc dobudujemy
kojce. Nie bierzemy dodatkowych gmin, które oczekują na przyjęcie, ale schronisko obecnie
nie jest powiększane.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że z kontroli które były przeprowadzone przez pracowników Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej można zaobserwować, że schronisko wciąż się
rozwija dopasowując się do nowego prawa. Na pewno psom i kotom jest tam dobrze. Kwestia
liczebności jest pokłosiem tego, że ustawa nakazuje gminom dbałość o teren i o bezpańskie
psy, chce te psy gdzieś ulokować. Z uwagi na wieloletnie prowadzeni hodowli psów osoby
prowadzące schronisko mają duże doświadczenie. Jeśli z bieżących kontroli były jakieś uwagi
to były one poprawiane. Nie zastano sytuacji, że zwierzęta były niekarmione, zaniedbane.
Z doświadczenia z prowadzonego kilka lat temu schroniska w Wieluniu można wysnuć
wniosek, aby nie eksperymentować gdyż obecne zapisy narzucają duże rygory m.in.
z nadzoru powiatowego inspektora weterynarii. Co do ilości psów ważne jest, aby z tej liczby
zejść przede wszystkim wzmożoną adopcją i potrzebą stałej pracy w tym zakresie w różnym
gremium. Od kilku lat dyskutowane jest czipowanie. Jeśli w jednym czasie przeprowadzimy
czipowanie to zejdziemy z dużej liczby psów w schronisku i wzmożymy większą czujność
nad psem i odpowiedzialność właścicieli. Dzięki temu jeśli pies po adopcji ponownie trafia do
schroniska to gmina nie ponosi żadnych kosztów i pies odwożony jest do właściciela. Bez
czipa nie można stwierdzić czy pies jest zagubiony czy porzucony.
Pan Ś. wyjaśnił, że problem był zawsze taki, że rada nie może nakazać czipowania
właścicielom psów, co jest nie prawdą. Ponieważ jest obowiązek szczepienia psów na
wściekliźnie i jest on spełniany tylko w przypadku połowy psów, to na podstawie ścisłej
kontroli szczepień psów na wściekliźnie gmina wprowadza obowiązek czipowania psów. To
szczepienie jest nakazem i aby go spełnić i oznaczyć psa to należy go zaczipować.
Radna Janina Zapłotna przypomniała czas kiedy gmina prowadziła własne schronisko i
wówczas było od 60 do 80 psów mimo, że bardzo często były psy podrzucane z innych gmin.
Nie zrozumiałe jest, że jest obecnie tak dużo psów, skąd tyle psów? Na pewno jest racja, aby
psy czipować.
Pan Ś. odpowiedział, że byłoby jeszcze więcej psów, gdyż kiedy nie były obsługiwane gminy
sąsiadujące to psy trafiały do Wielunia. Jeszcze raz podkreślił, że psy zabierane są w
obecności pracownika miasta, albo przy Straży Miejską, albo przy Policji. Nie ma możliwości
odebrania psa od osoby prywatnej.
4

Przewodniczący Mieczysław Majcher przyznał rację radnej Janinie Zapłotnej, że w okresie
gdy schronisko było prowadzone przez gminę to już liczba 80 psów wydawała się być duża.
Pani Ś. odpowiedział, że gdy rozpoczynali hodowle owczarka niemieckiego w 1990 r. to byli
jako jedyni w powiecie sieradzkim obecnie takich hodowli jest zarejestrowanych aż 200.
Ludzie mają po 100 szt. psów w mieszkaniu.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał jeżeli gmina zaczipowałaby wszystkie swoje
psy, a złapiecie Państwo psa niezaczipowanego to za niego nie płacimy?
Pan Ś. wyjaśnił, że chodzi o to, aby gmina prowadziła kontrole nad hodowlami i nakładała
np. kary za szczepienie 3 miesięcznych szczeniąt co jest zakazane pod groźba 5000 zł kary i
mogą to być pieniądze przeznaczone na schronisko. Należy tylko konsekwentnie wymagać
przepisów. Trzy lata nie można rozmnażać zwierząt bez rodowodu, więc skąd się biorą w
obrocie szczenięta. Kolejne pytanie: ile wydano zezwoleń na psy niebezpieczne jak wymaga
prawo, a które chodzą po ulicach? Gmina w tych przypadkach nie egzekwuje prawa.
Radna Honorata Freus wyraziła pogląd, że w związku z tym, że skoro jest obowiązek
i osoba odprowadza podatek za psa to gmina powinna nałożyć na niego również obowiązek
jego zaczipowania.
Pan Ś. zauważył, że to czipowanie kiedyś się skończy. Jeśli gmina zadba o to, aby szczeniąt
bez rodowodu lekarze nie szczepili i zgłaszali taki fakt na policje, skąd taki pies był
zakupiony. Wszystkie związki mają już psy zaczipowane zgodnie z obowiązkiem. Jest to
kwestia zaczipowani obecnych psów, im szybciej się to zrobi to będzie ich mniej. Następnie
pilnowanie tego, aby było to przestrzegane.
Radna Honorata Freus powiedziała, że jest to ważne również ze względów bezpieczeństwa
w przypadkach pogryzienia.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że czipowanie może być niewystarczające bo i tak psy
mogą być podrzucane z gmin ościennych.
Pani Romualda Czyż zgłosiła uwagę, że rudno jest trafić do schroniska, brak jest
jakiegokolwiek oznakowania jadąc główną trasą, że należy skręcić do schroniska
w Czartkach i brak jest oznakowania na bramie, że jest to schronisko, czasami trudno
dodzwonić się do schroniska. Na stronie internetowej schroniska nie ma zdjęć wszystkich
psów z Gminy Wieluń. Deklarowała jako wolontariuszka chęć pomocy do Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Do adopcji potrzebne jest zdjęcie psa, informacja
o tym jakie jest jego zachowanie, abyśmy byli na bieżąco wiedzieć jakie psy znajdują się
w schronisku. Jako wolontariusze wzmożone zostały działania, aby pomóc osobom
szczególnie starszym, które nie maja dostępu do internetu, aby były w stanie odnaleźć psa.
Powinna być udostępniona baza danych zarówno z psami nie adopcyjnymi jak i tymi, które są
przeznaczone do adopcji. Obecnie Nie zgadza się liczba psów, których zdjęcia są
umieszczone w na stronie internetowej z psami obecnie znajdującymi się w schronisku.
Zgłosiła pomysł, aby zakładać kolorowe obroże, gdyż osobom kierowanym przez
stowarzyszenie polecane są psy z Gminy Wieluń. Jednak osoby chętne do adopcji psów
z naszej gminy nie mogą odróżnić tych psów od pozostałych. Wyraziła wole, aby współpraca
między schroniskiem a osobami z miasta Wieluń była czytelna, oprócz dokumentacji
wymaganej prawem. Brak jest sumienności w bezpośrednim umieszczaniu aktualnych zdjęć.
Zaproponowała, aby takie zdjęcia były przesyłane do wolontariuszy, którzy będą umieszczać
na stronie internetowej www.facebook.com/Zaginione-znalezione-gmina-Wieluń i w ten
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sposób jest większe prawdopodobieństwo odnalezienia psa przez właściciela i liczba psów do
adopcji zmniejszy się.
Pani Ś. odpowiedziała, że obecnie co dwa tygodnie przesyłane są zdjęcia ze złapanymi
psami. Nie jest możliwe, aby schronisko prowadziło pełna stronę internetową ponieważ
wiązałoby się to z zatrudnieniem dwóch dodatkowych osób, które będą się ty zajmować 24 na
dobę, 7 dni w tygodniu włącznie ze świętami. Psy do adopcji są na zasadzie, że jeżeli ktoś
chce adoptować psa to nie z powodu wyglądu, ale po co ma być ten pies adoptowany. Jeżeli
chodzi o odnajdywanie psów to aktualne zdjęcia są wysyłane mailem do Wielunia raz w
miesiącu razem ze sprawozdaniem. Zajmują się tym wolontariuszki pracujące w schronisku.
Pan Ś. odpowiedział, że wszystkie zdjęcia są w Urzędzie Miejskim. Schronisko robi
wszystko czego oczekuje miasto. Zgodnie z ustawą schronisko ma obowiązek raz dziennie
oczyszczać miasto z psów. Idziemy na rękę i przyjeżdżamy po psa tylko po informacji od
Straży Miejskiej i Policji to dlatego nie ma tak dużo psów w schronisku.
Pani Ś. dodała, że schronisko nie tylko zbiera psy, ale również organizuje dużo imprez np.
program w telewizji o psach do adopcji.
Pani Romualda Czyż powiedziała, że wolontariusze z Wielunia są również zainteresowani
wszelkimi akcjami i jeśli będą dysponowali aktualnymi zdjęciami to sami będą umieszczać
ogłoszenia w lokalnej prasie.
Pan Ś. powtórzył, że wszystkie zdjęcia psów znajdują się obecnie w urzędzie Miasta w
Wieluniu.
Przewodniczący Mieczysław Majcher podsumował, że pierwszym narzędziem do walki z
bezdomnością zwierząt jest czipowanie a drugim adopcja zwierząt. Komisja sporządzi
wniosek do Pana burmistrza aby prawnymi metodami został wprowadzony nakaz czipowanie
i aby maksymalnie zwiększyć adopcję tych zwierząt.
Radna Bożena Żurek potwierdziła, że są informacje, które potwierdzają, że w gminach
gdzie zostało wprowadzone czipowanie psów radykalnie zmniejszyła się liczba psów o 80%.
Ale nie jest zwolennikiem czipowanie na zasadzie przymusu ale za pomoc akcji
zachęcających i służących świadomemu czipowaniu psów i aby tych akcji było kilka w roku.
Należy dotrzeć do świadomości właścicieli, że czipowanie jest dla dobra psa gdy zginie to
łatwo go odnaleźć w ogólnokrajowej bazie.
Pani Romualda Czyż powiedział, że prowadzona obecnie przez lekarzy weterynarii akcja
bezpłatnego czipowania w Gminie Wieluń nie przynosi efektów gdyż właściciele obawiają się
o to, że będą musieli zapłacić podatek od psa.
Radna Bożena Żurek stwierdziła, więc należałoby zwolnić właściciela, który zaczipuje psa
od podatku.
Pani Romualda Czyż poddałam taką propozycje burmistrzowi, aby właściciel, który
zaczipował i wysterylizował psa został zwolniony z opłat, gdyż on daje zyski na przyszłość.
Kolejną sprawą jest niekontrolowany rozród psów, dużo jest ogłoszę w internecie ze
szczeniakami.
Pan Ś. powtórzył, że lekarze muszą zgłaszać młode nierasowe psy do urzędu miasta.
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Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że jeśli chodzi o uświadamianie można
takie akcje prowadzić, ale ma wątpliwości co do ich skuteczności. Należałoby dać coś
w zamian właścicielom aby ich skłonić do zaczipowania psa.
Radny Wojciech Psuja wyraził zadowolenie z tego, że taka dyskusja odbyła się na komisji
gdyż powiększyło to wiedze o funkcjonowaniu schroniska. Zapytał, czy możliwe jest aby po
założeniu obroży np. koloru czerwonego zrobienie zdjęcia psu tak aby było widome, że pies
został złapany na trenie Gminy Wieluń? Następnie takie zdjęcie byłoby przesyłane do
wolontariuszy z Wielunia i publikowane na stronie internetowej.
Pan Ś. odpowiedział, że taki pomysł już był realizowany kiedyś. Zwrócił uwagę, że taka
obroża jest nietrwała i psy przegryzają je.
Radny Wojciech Psuja dodał, że jeżeli pies trafia do kojca to zawiesić zawieszkę i ponownie
zrobić zdjęcie i wysłać.
Pan Ś. odpowiedział, na kojcach są umieszczane wszystkie informacje.
Radny Robert Duda zgodził się, że ważne są dwie kwestie czipowanie i adopcja. Zapytał,
czy akcja czipowania może być przeprowadzana tylko w gabinetach weterynaryjnych, czy
jest możliwość wykonywania tego zabiegu na miejscu? Były już takie ogłaszane akcje, że w
danym dniu lekarz weterynarz będzie szczepił psy u sołtysa.
Pan Ś. wyjaśnił, że zabieg czipowania nie musi być wykonywany w gabinecie i może go
wykonać osoba, która ma uprawnienia do czipowani i taka propozycja już taka była.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
byłbym za tym, aby pominąć względy delikatności i przejść do konkretnego działania. Akcji
było dużo i osoby, które chciały coś robić w tym kierunku to miały już możliwość. Nie można
dłużej czekać. Były już plany, aby zrobić akcje poszczególnymi wsiami, chodząc od domu do
domu rozplanować to na kilka miesięcy. Zrobić taką akcje w całej gminie i w ten sposób
właściciel nie będzie miał argumentów dlaczego tego nie robi. Po dobrym przygotowaniu
informacji przez sołtysów, rad sołecki i na poszczególnych wsiach to uważa, że zmniejszy się
liczba psów. Każda metoda zachęcenia czy to worek karmy, czy zwolnienie z podatku jest
dobra aby tych obywateli pozyskać. Szczególnie na wsiach gdzie tych psów jest najwięcej.
Radna Bożena Żurek zapytała czy na wsiach też jest obowiąże płacenia podatku od psa?
Radna Janina Zapłotna odpowiedział, że tak ale powyżej 2 psów. Czy jak gospodarz ma 5
psów to wszystkie będą czipowane ?
Przewodniczący Mieczysław Majcher przypomniał, że były już wyznaczane osoby które
miały zając się ściąganiem podatków od psów i było to nieskuteczne.
Pan Ś. powiedział, że jako prezes stowarzyszenią hodowców owczarka niemieckiego miał
doświadczenie podczas prowadzenia różnych akcji np. szczepieni gdzie dobrowolnie nie były
one wykonywane. Odkąd jako prezes ogólnopolski stowarzyszenia wprowadził obowiązek
czipowania, prześwietleń i badań nikt z członków nie dyskutuje a liczba członków nie spadła.
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że był obejrzeć schronisku i był pod pozytywnym
wrażeniem jaka wygląda procedura przyjęcia psa, oglądał przychodnie dla psów. Stwierdził,
że schronisko w Czartkach funkcjonuje tak dlatego, że ma tyle psów. Jeśli Gmina Wieluń
zdecyduje się wybudować swoje schronisko to koszt utrzymania będzie trzykrotnie wyższy
lub jeszcze więcej.
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Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, co byście nam państwo radzili, czy budować
własne schronisko?
Pan Ś. odpowiedział, że należy kierować się względami ekonomicznymi, bo to gmina będzie
wydawać pieniądze a my jesteśmy za tym abyście budowali. Tylko musicie policzyć ile
będzie was kosztowało utrzymanie tego psa. Podzwońcie po miastach ile wydają. Potem my
przejmujemy te miasta, które wybudowały.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że była już taka inicjatywa aby związek
gmin wybudował schronisko ale nie uzyskało to poparcia. No cóż lepiej było podrzucać niż
budować.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
zasugerował, aby na pewien okres czasu uruchomić mały punkt w formie filii schroniska na
miejscu gdzie po przetargu ma stanąć schronisko.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dotychczasowy potencjalny inwestor na słowo
gwarantuje, że te koszty dla tej ilości psów będą o jedną czwarta niższe niż obecnie.
Pan Ś. ale chodzi o utrzymanie psów?
Przewodniczący Mieczysław Majcher tak. Firma obiecał, że utrzymanie psów nie będzie
kosztowało 400 000 zł tylko 300 000 zł.
Pani Ś. odpowiedziała, że można tak zrobić tylko, żeby ta firma to wam zagwarantowała na
piśmie.
Pan Ś. niech firma zapisze, że za tyle utrzyma schronisko i życzymy szczęści gminie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że nie należy oszukiwać się gdyż
schronisko jak każda inna firma musi zarabiać. Inwestor nie będzie budował tylko dla 170
psów z gminy Wieluń, ale dla 300 psów.
Pan Ś. nie zamierzamy już inwestować w schronisko, gdyż niedługo wejdzie ustawa o
przymusowym czipowaniu.
Przewodniczący Mieczysław Majcher odpowiedział, że w Niemczech są nadal schroniska.
Pan Ś. ale jest tam parę psów, średnio 20.
Pani Romualda Czyż powiedziała, że jeśli pies z Gminy Wieluń zostanie odłowiony i
znajdzie się właściciel to jedzie do Państwa po tego psa. Podała przykład psa, który zaginał i
zanim właścicielka go odnalazła i dotarła do schroniska to musiała zapłacić 200 zł. Zwróciła
uwagę na to, że wielu właściciele którzy nie mają informacji o tym, że pies znajduje się w
schronisku nie zdecyduje się odebrać psa gdyż nie będzie ich stać, aby zapłacić za jego pobyt.
Pan Ś. odpowiedział, że po dwóch tygodniach adoptuje go za darmo i tak właściciele robią,
że pies ginie celowo np. na wakacje, a po dwóch tygodniach jest odbierany.
Przewodniczący Mieczysław Majcher podziękował za przekazane informacje na temat
prowadzenia schroniska.
Pan Ś. zaprosił do schroniska, gdyż wszystko wciąż się zmienia.
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Pani Ś. odwołując się do przykładu podanego przez Panią Czyż powiedziała, że na drugi
dzień ten sam pies też zaginał i był bezpośrednio telefon do właścicielki, aby go odebrała bez
ponoszenia kosztów.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że 456 tys. rocznie obecnie Gmina Wieluń
płaci schronisku w Czartkach, w tym 6 zł dziennie za utrzymanie psa oraz 70 zł za wyłapanie.
Radna Honorata Freus podsumowała, że psy w Czartkach mają lepsza opiekę medyczna niż
mieszkańcy Wielunia. Jest to przykre.
Pan Ś. powiedział, że Burmistrz nie sprawi, że wzrośnie adopcja psów jedynie prowadzone
akcje, wystawy na które wożone są psy powodują iż ludzie adoptują wcześniej obejrzane psy.
Do przygotowania takich imprez również potrzebne jest odpowiednie miejsce, namiot. Na
obchodach „Dni Wielunia” byliśmy gdzieś na uboczu, mało widoczni. Wszystkie osoby
pomagające przy takich imprezach, muszą mieć skończony kurs wolontariusza.
Pani Romualda Czyż ale Pan mówi o innej definicji wolontariusza.
Pan Ś. ale musimy od każdego wolontariusza odprowadzić podatek.
Radny Robert Duda uważa, że Państwo Świniarscy rzetelnie prowadzą schronisko i należy
się dobrze zastanowić, czy jest sens nad budową własnego schroniska. Na przykład gdy
ogłoszone zostanie obowiązkowe czipowanie i okaże się, że tych psów jest rzeczywiście
mniej to generalnie te koszty też się zmniejszą.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że w porównaniu z tym jak obecnie
wyglądają schroniska nowo wybudowane to budynek znajdujący się przy ul. Granicznej
idealnie do tego pasuje. Tylko z jednej i drugiej strony dobudować boksy z wybiegami.
Przecież już taki plany były, ale wówczas przecież to burmistrz był przeciwny.
Radny Wojciech Psuja zastanawia się, czy gmina chce tego schroniska czy nie ? Czy był
wprowadzony w błąd przez burmistrza, który mówił że najlepiej jest budować schronisko?
Sprawa został bardzo dobrze obroniona przez Państwa Świniarskich. Po zapoznaniu się z
tematem stwierdził, że schronisko w Czartkach jest bardzo dobrze prowadzone. Najpierw
czipować psy i za rok po wyciągnięciu wniosków powrócić do pracy nad schroniskiem.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
zaproponował wniosek, aby na okres jednego roku wstrzymać się z decyzją o budowie
schroniska i po przeprowadzeniu czopowania powrócić do tego. Jeśli spadnie liczba psów,
które będą do schroniska trafiały to tak jak Pan Świniarski mówił, że w ciągu 5 lat schroniska
znikną to jedynie w schroniskach będą psy, które naturalnie będą umierały, bo gdy trafi tam
pies zaczipowany to będą wracały do właścicieli. Może nam to zaoszczędzić środków.
Radny Robert Dyda poprosił, aby wziąć pod uwagę to aby akcja czipowania była
przeprowadzana bezpośrednio u właścicieli oraz kwestie ewentualnego zwalniania z podatku
jako zachętę do czipowania.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie
budowy schroniska dla zwierząt w Wieluniu: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
ww. wniosek.
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Wniosek nr 3/6/15 stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją i oceną realizacji przez Gminę Wieluń programów z zakresu
profilaktyki zdrowotnej w roku 2014. Określenie potrzeb w tym obszarze na najbliższe lata (z
poprzedniego posiedzenia - tj. 5 - niezrealizowany pkt., ponieważ nie było nikogo, kto
udzieliłby odp. na pytania) (zał. nr 4).
Pani Zofia Spaleniak Wieluński Dom Kultury dotychczas na programy profilaktyczne w
Gminie Wieluń wydaliśmy 15 000 zł. Od 2015 roku realizowany jest program „Badań
rozszerzony o konsultacje genetyczne dla osób podwyższonego ryzyka” i to również jest
finansowane przez gminę. Osoby są również kierowane na dodatkowe badania do Łodzi za
które gmina nie musi płacić. Kolejny program realizowany to profilaktyka raka szyjki macicy.
W Centrum Matki Polski badania na stacjonarnym aparacie, koszt gminy to organizacja.
Wszystkie osoby przez nas przywiezione są obsłużone, do dyspozycji są dwa gabinety.
Radna Honorata Freus zapytała, czy osoby niepełnoletnie też mogą skorzystać z badać
Pani Zofia Spaleniak Wieluński Dom Kultury nie tylko osoby dorosłe, gdyż w takich
przypadkach potrzebna jest zgoda rodziców. Jest program szczepień profilaktyki szczepień
HPV. W ubiegłym roku szczepiono dziewczynki z rocznik 2001. Został już wyłoniony
realizator szczepień i szkoły przekazują już informacje do rodziców. Od połowy października
będzie pierwsza dawka szczepień. Szczepimy dwoma dawkami gdyż firmy farmaceutyczne
dopuszczają po zbadaniu szczepienie dziewczynek do 14 roku życia dwoma dawkami.
Radna Honorata Freus zapytała jaki jest koszt szczepionek?
Pani Zofia Spaleniak Wieluński Dom Kultury odpowiedziała, że szczepionka kupiona
aptece kosztuje 300 zł a koszt ponoszony przez gminę 139 zł.
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Radna Honorat Freus czy nie można zaszczepić wcześniejszych roczników?
Pani Zofia Spaleniak Wieluński Dom Kultury odpowiedział, że należy wykonywać
szczepienia w kolejnych latach zgodnie z programem. Musi to być zgodne z zatwierdzonym
projektem wszystkie nowe programy musza być ponownie zatwierdzone przez Agencja
Oceny Technologii Medycznych i to trwa długo.
Radny Robert Duda zapytał czy wszystkie szkoły wiedzą o tym, że od połowy października
będą szczepienia?
Pani Zofia Spaleniak Wieluński Dom Kultury odpowiedziała, że wszystkie materiały
zostały wydrukowane i trafiły do szkoły nr1. Wszystkie szkoły nam pomagają wyznaczając
koordynatorów najczęściej są pedagodzy szkolni. To był pierwszy rok realizacji
i wykonalność było na poziomie 51%. Planujemy kontynuacje tych programów już
rozpoczętych, gdyż chcąc rozpocząć nowy program to musimy czekać 6 miesięcy za opinią.
Radny Rober Duda czy będą jakieś programy dla mężczyzn np. profilaktyka raka jelita
grubego?
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Radny Wojciech Psuja dodał, albo raka prostaty?
Pani Zofia Spaleniak Wieluński Dom Kultury odpowiedziała, że to badania genetyczne,
duży procent jest uwarunkowany genetycznie osób wysokiego ryzyka. W związku z tym jest
propozycja, aby rozszerzyć program o oznaczenie poziomu mikroelementów u osób ze
stwierdzoną genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów jako marker wysokiego
ryzyka rozwoju raków i jest to koszt takiego badania 100 zł a cała kwota to 35000 zł. Wraz
konsultacjami genetycznymi 12000 zł razem 50 000 zł. Szczepienia HPV to do tej pory koszt
22 000 zł. Jakiekolwiek programy mają sens jeśli są prowadzone wiele lat.
Przewodniczący Mieczysław Majcher czy jeszcze są jakieś inne programy np. profilaktyka
wzroku?
Pani Zofia Spaleniak – Wieluński Dom Kultury potwierdziła, że był taki zamiar
wprowadzenia „Programu profilaktyki i korekcji wzroku dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów”. Badanie takie dla pierwszych klas gimnazjum byłoby powtórzone później dla
uczniów pierwszych klas gimnazjum to koszt roczny wyniósłby 41060 zł.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zgłosił wniosek zał.
Radny Wojciech Psuja powtórzył pytanie co z badaniami prostaty?
Pani Zofia Spaleniak Wieluński Dom Kultury odpowiedziała duży odsetek osób
wyłonionych byłoby podczas badań oznaczenie poziomu mikroelementów u osób ze
stwierdzoną genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów jako marker wysokiego
ryzyka rozwoju raków.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie
wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych: kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
ww. wniosek.
Wniosek nr 4/6/15 stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu o stanie bezrobocia na
terenie Gminy Wieluń za 2014 rok (zał. nr 6).
Przewodniczący Mieczysław Majcher porównując informacje z latami poprzednimi
stwierdził minimalną poprawę. Problem ciągle występuje nie tylko w Gminie Wieluń ale i w
całym kraju. W okresie wiosenno letnim zaczynają się prace sezonowe, wyjazdy za granicę.
Brak zmian. Przeglądając ofert pracy zapotrzebowanie jest m.in. kierowcy. Gorzej jest z pracą
dla kobiet.
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Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że wskaźniki są lepsze w porównaniu do całego
województwa łódzkiego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza wykorzystania
dotacji z budżetu gminy (zał. nr 7).
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że przedstawiona informacja w powyższej
sprawie jest krótka i nie dająca żadnego poglądu. Trudno jakieś wnioski z tego wyciągnąć.
Zwrócił uwagę, że od kwietnia 2014 r. pasażerowie płacą za bilety mniej. Z kwoty 2,10 zł na
1,5 zł w granicach miasta. O ¼ staniały bilety poza granice miasta przedtem było 2,40 zł
obecnie 1,80 zł. Ulgowe w granicach 0,80 zł oraz 1 zł wyjeżdżając poza, a było.1,30 zł w
granicach. Była tak koncepcja jeszcze poprzedniego burmistrza, aby zachęcić mieszkańców
do korzystania z komunikacji miejskiej poprzez dwukrotną podwyżkę opłat za postój w
ścisłym centrum miasta. Było to szalenie infantylne założenie. Okazało się po analizie we
wrześniu, że pasażerów jest jednak tyle samo. Obniżenie cen za bilety nic nie dało, żadnych
efektów. W piśmie Pani Hanny Białek-Żuraw z Wieluńskiego Ratuszu stwierdzono, że w celu
ustalenia rzeczywistej liczby osób korzystających, konieczne jest przeprowadzenie
dodatkowego badania i liczenie osób. Chętne zobaczyłby wyniki takich badań. Wprowadzono
bezpłatne przejazdy dla posiadaczy karty rodzin 3+ oraz ulgi dla seniorów legitymujących się
karty 65+ oraz bezpłatne przejazdy dla osób powyżej 70 roku życia. Stwierdził, że w
porównaniu z rokiem ubiegłym gmina wydała więcej. Uważał, że został popełniony błąd
podnosząc opłatę za postój i należy go naprawić. Można wysnuć wniosek, że to nie cena
biletów była zaporowa. Do kasy miejskiej wpływa mniej, a dotacji dla przedsiębiorstwa
komunalnego jest co raz więcej.
Radna Janina Zapłotna podała przykład, iż z osiedla Starych Sadów do Kurowa godz. 15.30
jest sporo pasażerów ale w niedziele jedzie pusty. Zaproponowała, aby znieść opłaty za
parkingi, wtedy z powodu braku miejsc parkingowych mieszkańcy sami przesiądą się do
komunikacji miejskiej. Przypomniała, że w czasach kiedy gmina była udziałowcem w
przedsiębiorstwie komunikacji ta informacja była bardziej szczegółowa. Czy nie powinniśmy
się w ogóle zastanowić, czy nie zrobić przetargu i wprowadzić prywatny transport?
Przewodniczący Mieczysław Majcher to musi nas zmusić do refleksji na ten temat.
Radna Janina Zapłotna przytoczyła przykłady jakie są rozwiązania za granicą.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaproponował wniosek, aby tą sprawę przełożyć na
kolejne spotkanie i zwrócił się o przeprowadzenie analizy w porównaniu z poprzednimi
latami. Wie, że pan burmistrz również ma swoje koncepcje, które przedstawi.
Radny Robert Duda przyznał racje Pani Janinie Zapłotnej. Stwierdził, że należy
przeprowadzić analizę poszczególnych kursów godzin. Nie jest jednak zwolennikiem
szybkiego sprywatyzowania. Należy tak na to spojrzeć pod kątem np. funkcjonują szkoły i
gdzie są przystanki.
Przewodniczący Mieczysław Majcher poprosił, aby komisji się tym zajęłam ponieważ do
końca roku kończy się nam umowa. Przygotowując się do przetargu musimy wiedzieć czego
oczekujemy i aby radni mieli większą świadomość i podali swoje propozycje. Czy będzie to
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w takiej samej formie czy nie. W wyniku wcześniej przeprowadzanych analiz były już
likwidowane połączenia. Byliśmy w kontakcie z dużymi firmami, ale firmy same stworzył
swoją sieć transportową. Należy zastanowić się czy puścić to na prywatny użytek i rynek sam
by zweryfikował które linie są opłacalne. Poprosił o zaangażowanie radnych, aby dokonać
analizy tej kwestii po przygotowaniu informacji.
Radna Honorata Freus zauważyła, że nie ma informacji ile dokładnie osób korzysta z
biletów bezpłatnych i ulgowych programów 3+ i 65+ , a jest dużo takich osób.
Radny Wojciech Psuja dodał, że burmistrz zapewniał, że firmy które wejdą w programy
będą reklamowane.
Radny Marian Kaczmarek zapytał, czy ten materiał będzie przyjmowany na sesji?
Zasugerował, aby przedstawionej informacji nie przyjmować.
Radny Robert Duda zgłosił wniosek, aby tą informację zdjąć z porządku obrad Rady
Miejskiej.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie
zdjęcia punktu z porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej pkt. 24: kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
ww. wniosek.
Wniosek nr 5/6/15 stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości i zieleni na terenie Gminy
Wieluń (zał. nr 9).
Radna Honorata Freus zapytała w którym miejscu przy ul Kochanowskiego ma być
ustawiona siłowania napowietrzna ponieważ nie ma tam gruntu gminnego jeśli to ma służyć
paru rodziną?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że jest to na wniosek przewodniczącej osiedla.
Radna Honorata Freus jeśli nie ma takiego terenu to, czy ja też mogę przynieść taki
wniosek np. w imieniu mieszkańców ul. Zawadzkiego?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska uznał,
że radna zgłosi wniosek.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że należałoby zwrócić uwagę firmie sprzątającej wiaty
przystankowe, aby usuwane były wszelkie naklejki i ogłoszenia. Wyraziła pogląd, że prace
związane z utrzymaniem porządku i zielenie powinno wykonywać Przedsiębiorstwo
Komunalne tak jak było to kiedyś. Mimo, że miasto ma 100% udziałów to jest ogłaszany
przetarg.
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Radny Kazimierz Leś zapytał czy naprawdę potrzebne jest zatrudnianie tylu firm każda
odpowiedzialna za inną część miasta ?
Radny Ryszard Budzyna zgłosił propozycje, aby koszenie poboczy ponownie wróciło do
Wydziału Inwestycji tek jak było to wcześniej, czyli drogi do dróg.
Pani Maria Zarębska Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
odpowiedziała, że tak było. Koszenie przeprowadzane przez ten wydział a odśnieżanie
wydział inwestycji tak było cały czas.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
zwrócił uwagę iż, obecnie jako naczelnik determinowany jest zawartymi wcześniej umowami
i obecnie ma uwagi, zastrzeżenia co do niektórych wykonawców gdyż nie wykonywane są
zapisy zawarte w umowie.
Radny Wojciech Psuja poprosił o przykłady jakie obowiązki nie są wykonywane?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
wymienił czynności: podlewanie, przycinanie, koszenie na różnych obiektach. Błędem było to
,że jedna firma ma całe miasto i cmentarz. Miesięcznie jest kilka notatek i są z tego tytułu
potrącenia wynagrodzenia.
Radny Wojciech Psuja czy ta umowa jest od tego roku czy była zawarta wcześniej?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
umowa jest 2 rok.
Pani Maria Zarębska Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
umowa została zawarta w 2014 roku
Radny Wojciech Psuja stwierdził, że też posiał w tym roku trawę i nie wzeszła a podlewał.
Radna Honorata Freus powiedziała, że będąc przewodniczącą osiedla nigdy nie było uwag.
W ubiegłym roku zgłaszane usterki były naprawiane na bieżąco, a w tym roku jest inaczej.
Czym jest to spowodowane? Pan burmistrz jeździł i kontrolował, czy wszystko zostało
wykonane.
Przewodniczący Mieczysław Majcher czy chodzi Pani o to, że za poprzedniego burmistrza
umowa była lepiej wykonywana?
Radna Honorata Freus czy jest jakaś nowa umowa ?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że nie. Jest ta sama. Należy zapytać firmę dlaczego ma w tym roku trudności
z wykonywaniem umowy.
Radny Wojciech Psuja czy tylko ta jedna firma ma z tym problem?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
potwierdził , że ta jedna firma ona ma wszystkie tereny.
Przewodniczący Mieczysław Majcher stwierdził, że jest sugestia, że obecnie jest zły nadzór
nad realizacją zadań tej firmy.
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Radna Honorata Freus czy jest nowa specyfikacja?
Przewodniczący Mieczysław Majcher jest ta sama. Zadania przerastają możliwości firm,
które ograniczają koszty aby mieć większe zyski.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska podał
przykład, gdy rozpoczął prace zderzył się z problemem nie funkcjonowania biura obsługi
cmentarza gdyż jest czynne 1 godzinę. Powinno być ono czynne cały dzień. Wykonawca
wyjaśnił, że tak miał to uzgodnione. Wiec zgodnie z umową został zdyscyplinowany, że ma
się z niej wywiązywać i pracownik ma tam być na miejscu. Brak jest informacji kiedy jest
czynne, jak można skontaktować się z pracownikiem biura. Pewne zaszłości rozpieściły
wykonawców i obecnie jest to zmieniane.
Radna Honorata Freus zaproponowała, aby na następną komisję zaprosić przedstawicieli
tych firm.
Radny Ryszard Budzyna ale po co?
Radny Wojciech Psuja poparł propozycje radnej Freus.
Przewodniczący Mieczysław Majcher odpowiedział, że komisja może kierować uwagi
i zastrzeżenia do burmistrza, że zadania w tym zakresie nie są realizowane należycie.
Podmiotem uprawnionym do rozliczania firm z tego jak wykonują umowy jest burmistrz a nie
komisja. Wiele uwag i zastrzeżeń dociera do burmistrza i do pana naczelnika którzy widzą, że
pewne rzeczy są źle robione i nie na czas. W przyszłym roku będziemy się przypatrywać, czy
sytuacja się poprawi. Uważa, że teren należałby podzielić na 10 a nawet 20 mniejszych firm,
1 lub 2 osobowe firmy.
Radny Marian Kaczmarek wyraził opinię, że to nie będzie opłacalne dla takich firm, gdyż
są duże koszty prowadzenia takiej firmy. Może być najwyżej 5 firm.
Przewodniczący Mieczysław Majcher podał przykład, że firma która ma zbyt duży teren
może nie dotrzymywać terminów wykonania pewnych prac.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
stwierdził, że popełniono błąd, że jedna firma obejmuje wszystko. W przeszłości granice
rejonów były tak wyznaczane, że nie można było wziąć więcej rejonów niż dwa, trzy
i wygrywały 3-4 firmy.
Radna Janina Zapłotna zauważyła, że obecnie wydział naczelnika Kluski zajmuje się
wszystkim i zielenią i mieszkaniówką i nie ma czasu, aby dopilnować osobiście wszystkich
spraw. Pracownik, który był zatrudniony zgodnie z wykształceniem został przesunięty do
podatków.
Przewodniczący Mieczysław Majcher nie zgodził się z tą opinią.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Punkt 9
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Zapoznanie się z informacją na temat obecnych i przyszłych działań Gminy Wieluń
w obszarze zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców (zał. nr 10).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie
zdjęcia punktu 9 z porządku obrad komisji i przesunięcie go na kolejne posiedzenie komisji:
kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
ww. wniosek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianą.
Punkt 10
Sprawy różne. Korespondencja.
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zamknął posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Justyna Orżanowska

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Majcher
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