PROTOKÓŁ nr 24/17
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 14 listopada 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. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
2. Pani Zdzisława Warych – Kierownik MGOPS
3. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4. Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Pan Zbigniew Dąbrowski – Naczelnik Wydziału podatków i Opłat Lokalnych
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją o problemie bezdomności na terenie Gminy Wieluń.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Wielunia
uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w zakresie dotyczącym Cmentarza Komunalnego położonego w Wieluniu przy
ul. Roosevelta.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę
Wieluń na dzień 31.10.2017 r.
7. Zapoznanie się z informacją o stanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej.
8. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania
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 (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 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
porządek obrad.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Zapoznanie się z informacją o problemie bezdomności na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 3).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Radna Honorata Freus-Grzelak stwierdziła, że wzrosła liczba bezdomnych.
Kierownik MGOPS w Wieluniu Zdzisława Warych odpowiedziała, że liczba jest na tym
samym poziomie. W tym roku część osób przebywa w schroniskach, pozostali u znajomych.
Obecnie dwie osoby przebywają w schronisku, dwie gdzieś wyjechały i nie ma z nimi
kontaktu, a jedna wprowadziła się do znajomych, u których nie ma warunków do mieszkania.
Osoby, które nie złożyły wniosku o przyznanie mieszkania bądź nie maja takiej możliwości,
to są osoby, które z jakiś powodów nie są usytuowane w naszej gminie. Poinformowała, że
trzy z 15 osób otrzymały mieszkanie.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała ile najdłużej oczekuje osoba na mieszkanie?
Kierownik MGOPS w Wieluniu Zdzisława Warych odpowiedziała, że jeden pan czeka ok.
5 lat.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytał ile czasu po dokonaniu eksmisji lokal stoi pusty?
Jaki jest czas oczekiwania, żeby przydzielić go następnej rodzinie?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że każda sytuacja jest odrębna, ponieważ lokal lokalowi nie jest równy. Nie ma
standardu technicznego, że miesiąc czasu i lokal jest przekazywany następnemu najemnicy.
Powiedział, że na uwadze należy mieć to jaki jest stan lokalu, ile czasu będzie wymagał
remont i w jakim zakresie. Wyjaśnił, że gdy lokal jest gotowy do najmu, wówczas jest o tym
informowana komisja mieszkaniowa i pan burmistrz. Następnie jest kwestia rodzin, które są
wytypowane do przydzielenie mieszkania. Dalej jest kierowane pytanie do rodziny, czy dany
lokal podejmą.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że zwolnił się lokal przy ul. Długosza 1.
Zapytała, czy lokal został tam już komuś przydzielony?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że kończy się tam remont. Lokal został przydzielony i rodzina została
powiadomiona.
Radny Kazimierz Leś zapytał jakie świadczenia są w kwocie płaconej za pobyt w danej
placówce?
Kierownik MGOPS Zdzisław Warych odpowiedziała, że jest to nie tylko nocleg, ale
i utrzymanie. Wyjaśniła, ze w noclegowni jest to tylko nocleg, rano trzeba ja opuścić.
Powiedziała, że do schroniska jest kierowana osoba. Najtańsze w naszym regionie jest
schronisko monarowskie. Dodała, że w tej chwili są tylko dwie osoby w schronisku.

Radna Janina Zapłotna zapytała, czy są to tylko mężczyźni?
Kierownik MGOPS Zdzisława Warych odpowiedziała, że tak. Była kobieta, ale opuściła i
nie wiadomo, gdzie teraz jest.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Wielunia uprawnienia
do określenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w zakresie dotyczącym Cmentarza Komunalnego położonego w Wieluniu przy
ul. Roosevelta (zał. nr 4).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Radny Robert Duda powiedział, że aktualnie obowiązuje uchwała z 16.09.2009 r., gdzie są
określone opłaty za usługi. Dodał, że zbytnio nie rozumie dlaczego jest podejmowana ta
uchwała, skoro uchwała już jest i opłaty są ustalone.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że dotyczy to skargi, która jest w
prokuraturze. Odnośnie lokalu…
Radny Robert Duda wskazał, że mówimy o cmentarzu, uchwała dotyczy cmentarza.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że gmina została zobowiązana do tego, aby ogłosić to w dzienniku urzędowym
województwa łódzkiego. Dodał, że wtedy nie zostało to zrobione. Poinformował, że później
w całej Polsce zaczęły się zmiany. Dodał, że nic nie zmieni się, stawki będą funkcjonowały
jak do tej pory.
Radna Bożena Żurek odczytała treść uchwały i powiedziała, że stawki będzie ustalał
burmistrz.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, ze tak swoim zarządzeniem.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy do tej pory to burmistrz ustalał stawki?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że tak. Zarządzenie jest aktualne. Uchwała obliguje burmistrza, żeby podjął
takie działania.
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 większością głosów (przy 8 głosach „za” i 1
głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji
nr 77/24/17 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zał. nr 6).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Marian Kaczmarek uważał, że jest kontrolować wpłaty co miesiąc, niż co kwartał.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Zbigniew Dąbrowski powiedział, że
kwartalne wpłacanie nikomu nie blokuje wnoszenia wpłat miesięcznych. Wysokość opłaty
wnoszona przez poszczególne gospodarstwa jest na poziomie 7 zł – osoba samotna,
segregująca śmieci, do 200 zł – 300 zł miesięcznie, dlatego rozpiętość w skali miesiąca jest
duża. Dodał, że jest ok. 5000 gospodarstw wnoszących opłaty i kontrolowanie 7 zł
miesięcznie jest dość trudne. Efektywne zarządzanie zobowiązaniami egzekucją tj. kwartalny
okres rozliczeniowy. Przedstawił argumenty wskazujące na to, że lepsze jest wnoszenie opłat
kwartalnych.
Radny Marian Kaczmarek zapytał, czy w uchwale można zapisać, że możliwe jest
uiszczanie opłat miesięcznych.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Zbigniew Dąbrowski odpowiedział, że
można płacić w dowolnym terminie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
poprosił, by radni dobrze przeczytali § 1.
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 większością głosów (przy 7 głosach „za” i 2
głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia
komisji nr 78/24/17 stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę Wieluń
na dzień 31.10.2017 r. (zał. nr 8).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o stanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej (zał. nr 9).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Janina Zapłotna zwróciła uwagę na liczbę osób nie podłączonych. Czy cos z tym jest
robione?
Radny Ryszard Budzyna powiedział, że w Dąbrowie są niepodłączone 103 osoby. Wynika
to z tego, że kanalizacja jest budowana na ul. Bojarówka i nie jest jeszcze oddana, choć
mieszkańcy dopytują o możliwość podłączenia.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Michał Janik
powiedział, że na terenach wiejskich, gdzie ma miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i są wydawane warunki zabudowy i ktoś występują o przydomową
oczyszczalnię ścieków, to wtedy zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości nie ma
obowiązku przyłączania się do kanalizacji. Wyjaśnił, że liczba osób nie podłączonych do
kanalizacji może wynikać z tego, że osoby te maja przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Michał Janik powtórzył,
że jeśli jest przydomowa oczyszczalnia ścieków to nie ma obowiązku podłączania się do
kanalizacji.
Radny Wojciech Psuja stwierdził, że brak jest rzetelności wykonania tej informacji.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Michał Janik
powiedział, że to nie jego wydział przygotowywał informację, tylko wydział inwestycji i
rozwoju. Dodał, że jeśli ktoś występuje o zbiornik na śmieci, to jest tam zapis, że jest on do
czasu podłączenia się do kanalizacji.
Radna Bożena Żurek zapytała, jakie przez trzy lata podjęto działania, żeby dojść do tego,
kto nie jest podłączony do kanalizacji i nie wywozi ścieków? Podejrzewała, że wykaz jest taki
sam jaki był w roku ubiegłym.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że w informacji brak szczegółów i ta
informacja nie jest do przyjęcia.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że ciągle proszą o informację o liczbie
osób podłączonych i nie podłączonych do kanalizacji. Informacja miała być z podziałem na
miasta i poszczególne sołectwa. Zaznaczył, że mimo tego, że miały być kontrole to nadal jest
bardzo duża liczba osób, które nie podłączyły się do kanalizacji. Jakie były konsekwencje, są
czy będą wyciągnę w stosunku do właścicieli posesji, które nie podłączyły się?
Radna Honorata Freus-Grzelak uważała, że powinny być również wykazane posesje, które
mają swoje przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Radna Bożena Żurek zwróciła uwagę na ul. Żeromskiego.
Przewodniczący Mieczysław Majcher złożył wniosek o dokonanie dokładnej specyfikacji
posesji, które są niepołączone z podaniem przyczyn nie podłączenia oraz drugi – o zdjęcie
tego punktu z porządku obrad Rady Miejskiej w dn. 16.11.2017 r. Zarządził głosowanie: kto
jest za przyjęciem wniosku nr 2, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
wniosek ws. zdjęcie ww. informacji z porządku obrad Rady Miejskiej w dn. 16.11.2017 r.
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem wniosku nr 1, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
wniosek ws. dokonania dokładnej specyfikacji posesji, które są niepodłączone z podaniem
przyczyn nie podłączenia.
Powiedział, że radni są niezadowolenie z tego, że w wykazie nie podano przyczyn, dlaczego
mieszkańcy nie podłączają się do kanalizacji sanitarnej.

Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma odpowiedział, że podczas
kontroli nie pytają dlaczego mieszkaniec nie podłącza się do kanalizacji sanitarnej, ponieważ
nie mają takiego obowiązku. Zaznaczył, że sprawdzają to, czy mają kwit na odbiór
nieczystości, jeżeli nie maja wówczas nakładają mandat. Dodał, że kontrole były
przeprowadzana na podstawie wykazu Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Radna Honorata Freus – Grzelak stwierdziła, że skoro Kowalski raz na rok zapłaci karę 50
zł za to, że nie ma kwitka świadczącego o wywozie nieczystości, to takie kontrole niewiele
dają. Gdyby były prowadzone co miesiąc, sytuacja była był inna i ludzie podłączaliby się do
kanalizacji.
Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma powiedział, że są takie osoby,
które nie podłączą się do kanalizacji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher uznał, że powinien być nakaz podłączenia się do
kanalizacji sanitarnej.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja nie przyjęła ww. informacji.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania (zał. nr 10).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Marian Kaczmarek zwrócił uwagę, że parking na ul. Reformackiej jest wolny od
opłat i przyjeżdżają tam panie do pracy w banku PKO, których samochody stoją do godz.
17:00, a on jako mieszkaniec nie ma gdzie zaparkować. Dodał, że mieszkańcy maja tabliczki,
że mieszkają na ul. Różanej, ale bardzo rzadko jest to respektowane. Złożył wniosek, aby w
strefie parkowania wyznaczyć dla mieszkańców ul. Różanej jakąś strefę czasową, np. 15 min.,
podczas której będą mogli zatrzymać się przy swoim domu.
Radna Janina Zapłotna odnośnie ul. Reformackiej powiedziała, że nikt tam nie może stanąć
z bloku, ponieważ ze względu na to, ze jest zwolniona od opłat jest w całości zajęta. Dodała,
że pod swoim blokiem mają wyznaczone 4 stanowiska, a blok zugilowski nie chce nikogo
wpuścić z ich bloku. Zaproponowała, aby 8 płatnych stanowiska na ul. Palestranckiej zostało
przeniesionych na ul. Reformacką, a na ul. Palestranckiej pozostawić dla mieszkańców.
Radny Wojciech Psuja uznał, ze wystarczyłyby karty dla mieszkańców.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 9
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Mieczysław Majcher poinformował, że planowane jest wspólne
posiedzenie z komisją Oświaty, Kultury i Sportu. Dodał, że o pewnych działaniach jako radni
nie mają wiedzy, ponieważ są mało albo wcale informowani. Dodał, że m.in. komisja poruszy
temat rozbudowy/przebudowy/budowy hal gimnastycznych, przedszkola i budowy żłobka.
Zapytać burmistrza, dlaczego te plany nie są przyjęte przez radę. Wskazał, że kolejnym
tematem będzie nadajnik znajdujący się obecnie na budynku „Amerykanka”. Zaproponował,
aby poddać głosowaniu to, aby na wspólnej komisji, która odbędzie się 23.11.2017 r.
poruszyć wskazane tematy: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja wyraziła zgodę (przy 8 głosach „za”) na
wspólne posiedzenie komisji i poruszenie wskazanych tematów.
Radna Honorata Freus-Grzelak zwróciła się z prośbą, aby komisja Zdrowia i Polityki
Społecznej oraz komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbywały się jednego dnia.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że nie zawsze jest taka możliwość, są
różne sytuacje.
Radny Robert Duda zaproponował, aby budżet na 2018 rok omówić w większym gronie.
Więcej 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:
Agnieszka Badera

Przewodniczący komisji:
Mieczysław Majcher

