PROTOKÓŁ nr 26/17
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 4 grudnia 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. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
4. Pan Zbigniew Dąbrowski – Naczelnik Wydziału podatków i Opłat Lokalnych
5. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2018
(materiał dostarczony we wcześniejszym terminie).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20182025 (materiał dostarczony we wcześniejszym terminie).
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2018 rok (proszę
o
składanie propozycji).
6. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2018 (proszę o
przygotowanie ewentualnych propozycji).
7. Sprawy różne, korespondencja
8. 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? Głos
zabrali:
Radna Bożena Żurek powiedziała, że została zgłoszona do niej uchwała ws. wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Dodał, że była prośba, aby zastanowić się nad § 7 i ewentualne
wniesienie zmian.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, ze przecież przewodniczący podawał informację.

Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za wprowadzeniem punktu do
porządku obrad, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) wprowadziła
punkt do porządku obrad.
Zaproponował, aby był to punkt 5 posiedzenie, a kolejne punkty będą miały numeracje o 1 wyższą.
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
zaproponowany porządku obrad.

Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła

Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2018 (zał. nr
3).
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że jeżeli ktoś z radnych będzie chciał wnieść
uwagi do zapisów w projekcie budżetu, to zgłasza konkretny wniosek i na koniec będzie głosowanie
nad każdym wnioskiem. Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radna Janina Zapłotna w wydatkach majątkowych jest podany tylko remont ul. Reymonta.
Najgorsze są dwie ulice Reja i Reymonta.
Naczelnik WIiR Maciej Preś powiedział, ze będzie poprawka i zadanie będzie dotyczyło remontu
wszystkich tam ulic.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że ciągnie się to już od 2014 r.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odczytała nazwy ulic, których będzie dotyczyło to zadanie:
Reja, Reymonta, Prusa, Asnyka, Kochanowskiego, Tuwima. Burmistrz wniesie autopoprawkę.
Radna Janina Zapłotna poprosiła, żeby zostało to również ujęte w WPF.
Radny Robert Duda powiedział, że chce się odnieść do działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa
narodowego – Pozostałe działalność- poz. Obchody wybuchu II wojny światowej, gdzie jest kwota
60 000 zł, a w WDK na to zadanie jest przeznaczona kwota 120 000 zł na uroczysty koncert oraz
20 000 zł na spektakl, co daje kwotę w sumie 200 000 zł. Zapytał burmistrza, czy to nie jest za duża
kwota jak na jedną uroczystość? Uważał, że jest to za dużo. Złożył wniosek, aby z tego działu, zadania
kwotę 60 000 zł zmniejszyć o 40 000 zł. Zaproponował zmniejszenie kwoty o 20 000 zł z zadania dot.
Organizacja uroczystości patriotycznych, z zadania Dożynki gminne zmniejszenie kwoty o 20 000 zł,
z Wieluńskiego dance zmniejszyć o 5000 zł, pozostałe wydarzenia zmniejszyć o 15 000 zł. Z tego
rozdziału po zmniejszeniu kwot pozostanie kwota 100 000 zł, którą zaproponował, aby przeznaczyć na
nowe zadanie pn.: „Wymiana chodnika przy ul. Uroczej”.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, dlaczego została zmniejszona kwota w zadaniu dot.
Rozgrywek sportowych? Na jakie grupy sportowe zostanie przeznaczona kwota 500 000 zł? Co z ul.
Fabryczną w kierunku Poraj? Co z osiedlem Stodolniana? Powiedziała, że dla niej budżet nie jest do
przyjęcia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa finasowanie sportu odbywa się w dwóch płaszczyznach:
związana ze szkoleniem dzieci i młodzieży – fundusz alkoholowy, a promocja poprzez sport jest
czymś inny – finansowany jest tu sport seniorski. Kwota 500 000 zł jest zaproponowana, ale radni
mogą ja zmienić, dotyczy to dyscyplin, które są w Wieluniu. Zaznaczył, że odbywa się to poprzez
przetarg. Ul. Fabryczna jest wpisana w budżet na przyszły rok. Dodał, że w okolicach marca zostanie
zrobiony przetarg na starą Fabryczną. Poinformował, że ceny za wykonawstwo poszły w górę.
Powiedział, że mówienie o tym, że nie jest to ujęte w budżecie jest nieprawdziwe. Os. Stodolniana jest
również założone w budżecie.

Radny Wojciech Psuja zwrócił uwagę, że nie widzi, aby Pl. Legionów został jakoś specjalnie
zagospodarowany. Zaproponował, aby zmniejszyć kwotę na to zadanie o 60 000zł, a środki
przeznaczyć na nowe zadanie: „Budowa siłowni napowietrznej w Parku Kałuży w kwocie 60 000zł.
Zapytał, czy na nabycie nieruchomości do zasobów gminy potrzebna jest kwota 2 850 000zł?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa
odpowiedział, że kwota obejmuje przebudowę ul.
Rymarkiewicz, zagospodarowanie terenu przy ul. Stodolnianej w kwocie 500 000zł, budowa drogi ul.
Kijak w kwocie 250 000 zł, przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w
kwocie 280 000 zł, odszkodowania ul. Głęboka 91 000 zł, odszkodowania ul. Ciepłownicza 318 000
zł, odszkodowania ul. Częstochowska 46 000 zł oraz 243 000 zł rezerwa na wypłatę wynagrodzenia
dla nieruchomości przejmowanych od lasów państwowych na rozbudowę składowiska w Rudzie.
Dodał, że na przebudowę dwóch rond przeznacza się kwotę 220 000zł, na przebudowę drogi ul.
Rymarkiewicz w kierunku na Widawę 700 000 zł
Radny Wojciech Psuja zgłosił wniosek o zdjęcie kwoty 1 500 000 zł z planowanej kwoty na nabycie
nieruchomości oraz zdjąć kwotę 450 000 zł z zadania Wykonanie instalacji CO i CW na ul.
Paderewskiego, powstałe środki przeznaczyć na inwestycje pn. „Przebudowa ul. Paderewskiego,
Skłodowska, Struga, Roosevelta”. Zapytał, czy zasadnym jest brać kredyt 6 mln na budowę drogi
zbiorczej między ul. 18 Stycznia a Sieradzką? Czy nie należy rozpocząć przebudowę ul. Popiełuszki,
czy budowę nowego odcinka i zacząć budowę od ul. Sieradzkiej do ul. Warszawskiej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że tak będzie budowane z tymże będzie to jako I
etap od ul. Sieradzkiej do ul. Warszawskiej.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że wolałby żeby to miało taką nazwę ….
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przerwał i powiedział, ze dokumentacja jest na cały odcinek i
nie można sobie teraz tak dzielić.
Naczelnik WIiR Maciej Preś powiedział, że możemy wpisać I etap od ul. Sieradzkiej do ul.
Warszawskiej, ale będzie to wiązało się ze zwiększeniem środków na ul. Fabryczną, która będzie
musiała być zrobiona do oczyszczalni.
Radny Wojciech Psuja złożył wniosek o zmianę nazwy zadania tj. „Budowa drogi zbiorczej od ul.
Sieradzkiej do ul. Warszawskiej w Wieluniu”.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, żeby potem nie okazało się, że mieszkańcy nie
doczekają się. Zaznaczyła, że mieszkańcy co roku mają mówione, że będzie to robione. Dodała, że
non stop są nanoszone zmiany, radni teraz też to robią. Prosiła, aby zastanowić się nad niektórymi
sprawami.
Przewodniczący Mieczysław Majcher poprosił, aby radny powtórzył swoje wnioski.
Radny Wojciech Psuja radny powtórzył wnioski.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy budowa urządzeń przed hałasem dotyczyła ul.
Popiełuszki, czyli od ul. Warszawskiej do ul. 18 Stycznia? Czy jest wniosek o zdjęcie 100 000 zł.
Naczelnik WIiR Maciej Preś powiedział, ze jeżeli będzie budowany odcinek od ul. Sieradzkiej do ul.
Warszawskiej to dalszą część będzie trzeba poprowadzić dalej, czyli za ul. Stodolnianą i jeżeli wtedy
będzie wnioskowane o jakiekolwiek ekrany, to nie będzie środków na ten cel.
Radny Wojciech Psuja zapytał na czym ma polegać zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
Cukrownia”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jeżeli radni chcą zdjąć kwotę 1 500 000 zł z
zadania nabycie terenów inwestycyjnych to musimy to zapłacić, bo jest to wcześniejsza konsekwencja
wcześniej podjętych decyzji. Dodał, ze jeżeli chcemy sprzedać tereny po Cukrowni, to nie może nie
być tam dostępu do wody, kanalizacji, drogi. Powiedział, że jest to duży błąd ze strony rady.
Powiedział, że jednym z elementów, o którym rozmawiamy z inwestorem jest to, że będzie
doprowadzona tam infrastruktura. Wskazał, że jest tam projektowana nitka gazy, która w pierwszych

dniach wiosny ma być podłączona pod teren Cukrowni. Uważał, ze jest to duży błąd ze strony rady
jeżeli te pieniądze zostaną zdjęte, ponieważ będziemy niewiarygodni wobec tych, którzy chcą tam
kupić te tereny. Poprosił, aby potem nie mieć pretensji, że na przetarg, który ma być w styczniu w
budżecie nie będzie zapisanej kwoty.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że z tego co słyszeli do tej pory, ta stara część jest
w pełni uzbrojona. Od zawsze burmistrz tak mówił,
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, ze nie mówimy o tym.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, to o czym mówimy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że o terenach, które są między starą częścią …
Poprosił naczelnika Presia o przyniesienie dokumentacji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że chcieliby zobaczyć projekty, dokumentację,
kosztorys. Przypomniał, że już trzeci rok kwota 750 000 wisi w budżecie i nikt nie chce powiedzieć na
co ma być przeznaczona. Poprosił o konkretne informacje.
Naczelnik WIiR Maciej Preś powiedział, że z kwoty 750 000 zł jakaś drobna część stanowi
opracowanie dokumentacji projektowej na osiedlu przy boisku, w większości pieniądze mają być
skonsumowane przez budowę drogi, kanalizacji.
Radna Bożena Żurek powiedziała, że nie tak dawno pytała burmistrza, dlaczego zdejmujemy
pieniądze z tego zadania i nic tam nie robimy? Odpowiedziała, że usłyszała wtedy, że nie robimy, bo
burmistrz będzie chciał przenieś te zadania na nabywcę terenów.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że które to są inwestycje, które w przyszłym roku
będą rozpoczęte i następnie kontynuowane, i które naprawdę wymagają wykupów, a które dotyczą
inwestycji w dalekiej przyszłości. Powiedział, że dla niego to jest skandal. To, że za ul. Głęboką
gmina musi płacić odszkodowania 850 000 zł to jest to wina burmistrza, jego niegospodarność.
Zaznaczył, że grunty zostały oddane za symboliczną złotówkę, teraz budujemy mieszkańcom tych
bloków drogę i parkingi i dajemy odszkodowanie w graniach 2000-4000-6000 zł. Zapytał, dlaczego
burmistrz nie spotkał się z mieszkańcami, zarządem spółdzielni mieszkaniowej i nie negocjował ceny?
Przypomniał, że za kadencji Pana Antczaka mieszkańcy pisemnie zrzekli się odszkodowań na rzecz
poszerzenia ul. Agrestowej. Stwierdził, że taki sam skutek można było osiągnąć w przypadku ul.
Głębokiej. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej sam deklarował się, że z własnych środków wybuduje
kilkadziesiąt miejsc parkingowych wzdłuż tej ulicy. Temat nie był podjęty, ani kontynuowany.
Obecnie burmistrz mówi, ze musimy zapłacić 850 000zł. Powiedział, ze nie zgadza się z tym. Uważał,
że jest to niegospodarność, a zdjęcie 1,5 mln zł jest słuszne. Dodał, ze jeżeli zajdzie potrzeba wykupu
gruntów i wypłaty odszkodowań to jest coś takiego jak nadwyżka budżetowa.
Radny Wojciech Psuja powiedział, ze na zebraniu osiedla okazało się, że mieszkańcy nie chcieli ani
ul. Głębokiej ani parkingu. Dodał, że chcieli parking od strony basenu między blokami 32-34.
Powiedział, ze nie wie skąd wzięła się ul. Głęboka.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, ze pamięta kilka zebrań, które było na osiedlu i głosy
mieszkańców dotyczące problemów z parkowaniem w tamtym rejonie. Dodał, że zaproponowali
mieszkańcom koncepcję zagospodarowania tamtego terenu, żeby stworzyć w sumie 200 miejsc
parkingowych i wówczas uważał, że ludzie są zgodni do takiego rozwiązania. Zaproponowali, ze
parkingi w dużej mierze mają być dla mieszkańców i uważali, ze w ten sposób odstąpią od
odszkodowań. Obecnie wiadomo jaka jest atmosfera wśród mieszkańców.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że kiedy mieszkańcy zobaczyli decyzje jakie do
nich wpłynęły, to było wiadomo, ze z tego nie zrezygnują. Uważał, że należało to zrobić, zanim
dokonana została wycena.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy były jakieś rozmowy, żeby w inny sposób zrekompensować?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, ze porozumieją się ze spółdzielnią. Dodał, że
problemem nie jest spółdzielnia tylko mieszkańcy, którzy mają wykupione nieruchomości na
własność. Dodał, że do mieszkańców nie dociera fakt, że została im przydzielona bonifikata w
wysokości 95%. Przyznał, że został popełniony błąd, że nie było wcześniejszych rozmów z
mieszkańcami. Zapewnił, że przy ul. Stodolnianej taki błąd nie zostanie popełniony i nie wydamy
pieniędzy na odszkodowania, jeżeli nie porozumiemy się z właścicielami.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał czy na ten rok są pieniądze na wykupy?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że nie.
Radny Wojciech Psuja złożył wniosek o zmniejszenie kwoty z działu 921 – Dotacja celowa dla
WDK o 250 000 zł oraz w to miejsce wprowadzić nowe zadanie pn. :Przebudowa chodnika na ul.
Zachodniej w Wieluniu”.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że kino kosztowało nas prawie 14 mln zł i jest
wyposażone w taki sprzęt i urządzenia, które pozwalają na prowadzenie statutowej działalności.
Uważał, że z zarobionych zakupów powinni dokonywać zakupów. Nie powinno być tak, że ciągle
będą prosić o środki. Każdy tak chciałby.
Radny Marian Kaczmarek odnośnie ul. Głębokiej powiedział, że był na spotkaniu, gdzie prezes
Ogiela deklarował, że spółdzielnia będzie partycypowała przynajmniej w 90 miejscach parkingowych
dla swoich ludzi. Dodał, że taka była deklaracja na zebraniu spółdzielni.
Radna Bożena Żurek złożyła wniosek o zmniejszenie kwot na promocję jednostek samorządu
terytorialnego i zadanie: zakup materiałów promocyjnych zmniejszyć o 30 000 zł, Odnośnie płatnych
ogłoszeń zapytała co na to składa się?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że są to ogłoszenia, na które gmina jest
zobowiązana ponosić koszty przy sprzeda przy gruntów, obwieszczenia w prasie.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy są to wszystkie informacje, czy tylko są to płatne ogłoszenia?
Dodała, że jeżeli są to tylko płatne ogłoszenia to zostawia 30 000 zł, ale jeżeli inne to powiedziała, ze
chce zdjąć kwotę 20 000zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie odpowie w tej chwili.
Radna Bożena Żurek powiedziała, że składa wniosek o zdjęcie z tej pozycji kwoty 20 000 zł oraz, że
z promocji gminy poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach zmniejszyć o 25 000 zł,
wydawnictwa GW zmniejszyć o 60 000zł, współpraca GW z zagranicą 10 000zł, wydarzenia objęte
patronatem burmistrza zmniejszyć o 10 000 zł, gala dla przedsiębiorców zmniejszyć o 15 000 zł,
wieluński bieg pokoju i pojednania 15 000 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie są to wszystkie koszty, które wiążą się z tym.
Zaznaczył, ze są jeszcze sponsorzy. Podkreślił, ze nie będzie łatwo pozyskać sponsorów na tego typu
imprezy, ale jest to decyzja rady i będzie trzeba wprowadzić limity.
Radny Wojciech Psuja powiedział, jak wyglądają zapisy na wieluński bieg pokoju i pojednania, że
mieszkańcy Wielunia zapisują się, odbierają pakiet startowy i już nie biorą udziału w biegu.
Radna Bożena Żurek powiedziała, ze kwota powstała po zmniejszeniu kwot z poszczególnych
zadań, czyli 185 000 zł można przeznaczyć na budowę boiska za szpitalem.
Radna Honorata Freus-Grzelak złożyła wniosek, aby w przyszłym roku w miejscu publicznym
powstał plac zabaw dla osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący Mieczysław Majcher odnośnie działu 750 Administracja Publiczna –
wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi powiedział, że składał wniosek na Komisji
Budżetowo-Gospodarczej o zdjęcie tej kwoty, ale po dostarczeniu materiałów przez panią skarbnik w
tej chwili nie będzie składał tego wniosku. Dodał, że faktycznie niektóre składowe poszły w górę.

Powiedział, że podobnie jest z kwotą na zakup usług pozostałych. Zaznaczył, ze w dalszym ciągu ma
uwagi co do obsługi prawnej i będzie trzymał burmistrza za słowo, że przemyśli, czy nadal będzie
utrzymywana współpraca z kancelaria we Wrocławiu. Uważał, ze oprócz pana Krawczyka powinna
być zatrudniona jeszcze jedna osoba przynajmniej na pół etatu. Złożył wniosek o zdjęcie z obsługi
prawnej kwoty 200 000zł Prosił, aby zagwarantować kwotę na czas trwania okresu wypowiedzenia i z
końcem tego czasu rozwiązać umowę z kancelarią prawną IURICO i zatrudnić prawnika. Wyraził
zadowolenie, że burmistrz zadeklarował budowę odcinka drogi od ul. Sieradzkiej do ul. Warszawskiej.
Zaznaczył, że będzie wspierał budowę tego odcinka drogi. Uważał, że na ten odcinek drogi pieniądze
będą gwarantowane, ponieważ to ten odcinek drogi będzie dawał rozwiązanie. Powiedział, że gmina
nie dostała dofinansowania do schetynówki ponieważ przebudowa tego odcinka drogi nie rozwiązuje
żadnego problemu komunikacyjnego w mieście. Poprosił, aby dyrektor WDK przedstawiła na jaki cel
chce rozdysponować całą dotację podmiotową w wysokości 1 980 000 zł. Odnośnie planów wydatków
WDK wnioskował o zdjęcie 60 000 zł organizacji obchodów wybuchu II wojny światowej.
Zaproponował zdjąć 30 000 zł z tańca towarzyskiego o puchar Burmistrza Wielunia. Zapytał, co to są
szacowane przychody w kwocie 89 900 zł i na co będą przeznaczane? Uznał, że o tą kwotę powinna
być pomniejszana dotacja ze strony gminy. Co dyrektor WDK rozumie pod pojęciem zadania
statutowe?
Radny Kazimierz Leś odnośnie przychodów i rozchodów zał. nr 5 zapytał, czy wskazana kwota jest
na prowadzenie kina?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że rozchody to są spłaty wszystkich kredytów i
pożyczek, które były zaciągnięte w ubiegłych latach. Zaznaczyła, że jest to rata spłaty pożyczki.
Podkreśliła, że nie jest to związane z działalnością WDK.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że jest za zdjęciem kwoty 750 000 zł z zadania uzbrojenie
terenów inwestycyjnych, ponieważ miało to konkretnie dotyczyć firmy NEAPCO. Dodał, że
burmistrz miał przyciągnąć inwestorów, a do tej pory ich nie ma. Zastanawiał się ile można czekać.
Stwierdził, że mieszkańcy nie mieliby nic przeciwko, gdyby na ul. Bema, czy Skłodowskiej zmieniła
się nawierzchnia chodnika, czy poprawiona infrastruktura drogowa.
Radna Honorata Freus-Grzelak odnośnie kwoty 750 000 zł uważała, że droga będzie uzbrojona w
kierunku działek i druga pomiędzy budynkami administracji po byłej cukrowni a mieszkaniami przy
ul. Długosza 3. Powiedziała, że uzbrojenie terenów miało być po stronie pana Kitowiccza, tak było
zapisane w akcie notarialnym. Zwróciła uwagę, że warto pomyśleć o naprawie ul. Długosza.
Powiedziała, że nie ściągała by kwoty na wydarzenia objęte patronatem burmistrza. Poruszyła temat
ogrzewania mieszkań na os. Cukrownia. Powiedziała, ze jest to tragedia.
Naczelnik WIiR Maciej Preś powiedział, że pierwotnie zadanie dot. Uzbrojenia terenów po byłej
Cukrowni miało składać się z jeden części, czyli drogi wewnętrznej. Dodał, że w między czasie
pojawił się drugi obszar. Wskazał, że jest projektowany wodociąg i kanalizacja sanitarna. Wskazał, że
w ramach tego zadania jest też osiedle domów jednorodzinnych.
Przewodniczący Mieczysław Majcher uważał, że chodzi tylko o tereny inwestycje, czyli to co jest za
starą ..
Naczelnik WIiR Maciej Preś odpowiedział, ze głównie to, ale w między czasie doszła kolejna część,
Zaznaczył, że dokumentacja jest jeszcze niekompletna
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, jak nazywa się ta dokumentacja?
Naczelnik WIiR Maciej Preś odpowiedział, że jest to dokumentacja na drogę wewnętrzną przy
cukrowni.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, jakie zadanie jest w tej dokumentacji?
Naczelnik WIiR Maciej Preś odpowiedział, że budowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową drogi
powiatowej ul. Jagiełly w ramach zadania takiego jakiego jest wpisane w budżecie.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy zadanie zostało zmienione po sprzedaży?

Naczelnik WIiR Maciej Preś odpowiedział, że nie. Powiedział, że działki, które stanowią drogi są
własnością gminy. Dodał, że jest pismo nabywcy drogi, że jest w stanie partycypować w projekcie
drogowym. Zaznaczył, że póki co żadne kroki nie są podjęte.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, na czym ma polegać uzbrojenie terenów
inwestycyjnych? Czy na budowie drogi, która ma łączyć stara część cukrowni. Czy jest na to
dokumentacja i pozwolenie.
Naczelnik WIiR Maciej Preś odpowiedział, że jest dokumentacja i pozwolenie. Wymaga to decyzji
burmistrza i radnych czy ma być to budowane, czy ma to poczekać.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zastanawiał się po co teraz, skoro są stawy, z których trzeba
wybrać muł, zasypać itd. Zaznaczył, ze jest to zadanie na 2 mln zł, a później dopiero budować drogę.
Naczelnik WIiR Maciej Preś powiedział, że jest projekt na drogę. Wskazał, że droga idzie po
nasypach, które zostały zbudowane. Powiedział, że można zapoznać się z dokumentami. Poprosił, aby
pozostawić w tej pozycji jakieś środki na wykonanie kanalizacji.
Radna Bożena Żurek kiedy będzie wiadomo, co z pieniędzmi dla pana Kitowicza?
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że to było jej pytanie, które zadała na sesji i do tej
pory nie uzyskała odpowiedzi.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie nad złożonymi wnioskami:
1) Dział 750 – zakup materiałów promocyjnych – zmniejszyć kwotę o 30 000 zł – kto jest za, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 4 głosach
„wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy radni nie uważają, aby zostawić te wszystkie wnioski, bo i tak
jeszcze raz spotkamy się i wtedy zobaczymy. Dziś były tak szybko zgłaszane.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, ze wnioski wynikają z pewnych analiz, które były
dokonane przez komisję rewizyjna i odnosiły się do wydatków.
Radna Janina Zapłotna zapytała, co było na komisji rewizyjnej?
Przewodniczący Mieczysław Majcher kontrole, które pokazały wiele wykroczeń. Zaznaczył, że w
obszarze promocji wydatki powinny zostać ograniczone na rzecz twardych inwestycji, aniżeli na
biuletyn, który będzie wydawany za grube pieniądze. Podkreślił, że jest rok wyborczy i promocję
powinno czynić się za własne pieniądze, a nie publiczne. Pieniądze powinny być wydawane w sposób
racjonalny. Powiedział, że uznali, że takie działania powinny wymusić pewne działania
oszczędnościowe ze strony burmistrza. Dodał, że jeżeli w ciągu roku zajdzie potrzeba przeznaczenia
środków na jakieś racjonalny imprezy, to nikt nie będzie tego negował i zostaną dodane środki.
Wskazał, ze do tej pory było tak, że burmistrz wydał więcej, aniżeli było założone i trzeba było
dokładać. Kontynuował głosowanie:
1) Płatne ogłoszenia – zmniejszyć kwotę o 20 000 zł - kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek.
2) Promocja gminy poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach – zmniejszyć kwotę o 25 000
zł - kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1 głosach
„wstrzymującym się”) przyjęła ww. wniosek.

3) Wydawnictwa GW – zmniejszyć kwotę o 60 000 zł - kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 4 głosach
„wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek.
4) Współpraca GW z zagranicą – zmniejszyć o 10 000 zł - kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za” i 1 głosach
„wstrzymującym się”) przyjęła ww. wniosek.
5) Wydarzenia objęte patronatem burmistrza – zmniejszyć kwotę o 10 000 zł - kto jest za, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 1 głosie
„przeciw” i 3 głosach „wstrzymującym się”) przyjęła ww. wniosek.
6) Gala dla przedsiębiorców – zmniejszyć o 15 000 zł - 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.
7) Wieluński bieg pokoju i pojednania – zmniejszyć o 15 000 zł - 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.
8) Organizacja uroczystości patriotycznych – zmniejszyć o 20 000 zł - kto jest za, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1 głosach
„wstrzymującym się”) przyjęła ww. wniosek.
9) Rocznica wybuchu II wojny światowej – zmniejszyć o 40 000 ł - kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek.
10) Dożynki gminne – zmniejszyć kwotę o 20 000 zł - kto jest za, 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
„przeciw”) przyjęła ww. wniosek.
11) Wieluński dance – zmniejszyć kwotę o 5 000 zł - 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.
12) Pozostałe wydarzenia – zmniejszyć kwotę o 15 000 zł - kto jest za, 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
„wstrzymującym się”) przyjęła ww. wniosek.
13) Obsługa prawna – zdjąć kwotę 200 000 zł – kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że jest to naruszenie prawa, ponieważ jest
zawarta umowa. Zaznaczyła, ze muszą być zabezpieczone środki ponieważ jest zawarta umowa.
Radny Robert Duda zaproponował, aby pozostawić 50 000 zł i zobowiązać burmistrza aby czynił
starania w kierunku rozwiązania umowy z kancelarią.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zaznaczyła, że nie można zmienić przedsięwzięcia jakim jest
kompleksowa obsługa prawna.
Przewodniczący Mieczysław Majcher złożył wniosek, aby zobowiązać Burmistrza Wielunia Pana
Pawła Okrasę, aby korzystając z możliwości prawnych zawartych w umowie między Gminą Wieluń a
kancelarią Prawną IURICO doprowadzić do niezwłocznego rozwiązania umowy. Zarządził
głosowanie: kto jest przyjęciem wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) (przy 9 głosach
„za”) przyjęła ww. wniosek
Powiedział, że wycofuje wniosek dotyczący zdjęcia 200 000 zł z zadania obsługa prawna.
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby wpisać nowe zadanie: budowa drogi zbiorczej od ul.
Sieradzkiej do ul. Warszawskiej i pozostawić kwotę 6 630 000 zł
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) (przy 9 głosach
„za”) przyjęła ww. wniosek
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby zdjąć kwotę 100 000 zł z zadania: budowa urządzeń przed
hałasem: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) (przy 9 głosach
„za”) przyjęła ww. wniosek
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby zdjąć kwotę 450 000 zł z zadania: wykonanie instalacji CO
i CW ul. Paderewskiego: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby zmniejszyć o 1 500 000 zł z zadania: nabycie
nieruchomości do zasobów gminy: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek.
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby zdjąć kwotę 750 000 zł z zadania: uzbrojenie terenów
inwestycyjnych Cukrownia: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) przyjęła ww. wniosek
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby zmniejszyć kwotę 60 000 zł z zadania: zagospodarowanie
placu Legionów: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) przyjęła ww. wniosek
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby zdjąć kwotę 250 000 zł z zadania: dotacja dla WDK: 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
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że rozmawiała z osobą, która zna się na tym i
wystarczy tylko zadbać o to boisko. Złożyła wniosek o zmniejszenie kwoty o 150 000 zł.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zaproponował, aby zmniejszyć o 100 000 zł.
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby zmniejszyć o kwotę 100 000 zł z zadania: przebudowa
boiska w Olewinie: kto jest za, 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
„przeciw”) przyjęła ww. wniosek.
Powiedział, że radna Freus-Grzelak zgłosiła wniosek, aby na terenie Wielunia wybudować plac zabaw
dla osób niepełnosprawnych. Zapytał naczelnika, czy jest taka potrzeba?
Naczelnik WGMIK Waldemar Kluska odpowiedział, że wybudowanie całego placu dla
niepełnosprawnych nie ma sensu. Można co roku kupić jedno urządzenie na poszczególne place
zabaw. Zaznaczył. że takie urządzenia są bardzo drogie.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że chodzi jej o doposażenie elementów dla osób
niepełnosprawnych.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zrozumiał, że jest to wniosek o doposażenie jednego placu
zabaw.
Naczelnik WGMIK Waldemar Kluska powiedział, ze zostanie to zrobione w ramach własnych
środków.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał radną, czy w związku z tym rezygnuje z wniosku?
Radna Honorata Freus-Grzelak odpowiedziała, że podtrzymuje wniosek. Zaproponowała na to
kwotę 30 000 zł.
Radny Ryszard Budzyna zapytał, czy dotyczy to placów zabaw na terenie gminy, czy tylko miasta?
Naczelnik WGMIK Waldemar Kluska odpowiedział, że gminy.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem wniosku radnej
Freus-Grzelak, 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”) przyjęła ww. wniosek.
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby zmniejszyć dotacje podmiotowe dla WDK w kwocie 90 000
zł zadania: uzbrojenie terenów inwestycyjnych Cukrownia: kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła ww.
wniosek
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby wprowadzić nowe zadanie: wymiana chodnika na ul.
Uroczej za kwotę 100 000 zł: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby wprowadzić nowe zadanie: przebudowa chodnika na ul.
Plater i Bema za kwotę 160 000 zł: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby wprowadzić nowe zadanie: przebudowa dróg na ul.
Roosevelta, Paderewskiego, Struga, Skłodowska za kwotę 2 500 000 zł: kto jest za, 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”) przyjęła ww. wniosek

Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby wprowadzić nowe zadanie: budowa siłowni napowietrznej
w im. Parku Kałuży za kwotę 60 000 zł: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek.
Zarządził głosowanie nad wnioskiem, aby wprowadzić nowe zadanie: przebudowa dróg na ul.
Zachodniej za kwotę 250 000 zł: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła ww.
wniosek
Radny Kazimierz Leś zgłosił wniosek o przebudowę drogi na os. Wyszyńskiego do parkingu przy nr
14 w kwocie 160 000 zł.
Naczelnik WIiR Maciej Preś powiedział, że są tam do wycięcia drzewa, i remont nawierzchni oraz
wykup gruntów.
Radna Honorata Freus-Grzelak niezrozumiała, dlaczego planuje się remont boiska za szpitalem, a
nie ma pieniędzy na wymianę chodnika, czy przebudowę dróg. Uznała, że naczelnik nie patrzy realnie.
Naczelnik WIiR Maciej Preś odpowiedział, ze realizuje budżet, taka była pozycja w budżecie.
Radna Honorata Freus-Grzelak zaznaczyła, że w budżecie była realizacja na ul. Fabrycznej a nic
nie zostało zrobione.
Radna Janina Zapłotna poprosiła o zwiększenie kwoty na ul. Poetów.
Naczelnik WIiR Maciej Preś dopowiedział, że zostanie to sprawdzone.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem wniosku radnego
Lesia, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek.
Radna Bożena Żurek wycofała wniosek o remont boiska za szpitalem. Uznała, że mieszkańcy mogą
korzystać z boiska w Gaszynie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher złożył wniosek o przebudowę boiska za szpitalem w kwocie
150 000zł. Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem wniosku radnego Lesia, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się” i 1 głosie „przeciw”) przyjęła ww. wniosek.
Radna Bożena Żurek złożyła wniosek o remont nawierzchni na ul. Młodzieżowej.
Naczelnik WIiR Maciej Preś wyjaśnił, że jest na to projekt. Wskazał co będzie tam realizowane.
Radna Janina Zapłotna złożyła wniosek o kwotę 100 000 zł na remont ul. Reymonta
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie nad wnioskiem, radnej Zapłotnej kto
jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) przyjęła ww. wniosek

Zarządził głosowanie kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2018 r., kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „przeciw” i 4
głosach „wstrzymujących się”) negatywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2018 r.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 (zał.
nr 4).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radna Janina Zapłotna poprosiła, aby w WPF zostało wpisane zadanie dotyczące remontu ulic:
Prusa, Reja, Reymonta, Kochanowskiego.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

pozytywnym

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „przeciw” i 4
głosach „wstrzymujących się”) negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr
77/24/17 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Radny Rober Duda złożył wniosek o zdjęcie punkt z porządku obrad dot. Informacji nt.
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie nad wnioskiem, radnego Dudy 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
Punkt 5
Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2018 rok (zał. nr 6).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radna Janina Zapłtona zaproponowała, aby punkty dotyczące zadłużeń za mieszkania komunalne i
informacje o osobach oczekujących na mieszkania zostało przeniesione do II kwartału.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie: kto jest za propozycją radnej Zapłotnej,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) wyraziła zgodę
na przeniesienie ww. punktów do II kwartału planu pracy komisji.
Zarządził głosowanie kto jest za przyjęciem planu pracy komisji z zaproponowaną zmianą, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła plan
pracy komisji na 2018 rok.
Punkt 6
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2018 (zał. nr 9).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 7

Sprawy różne. Korespondencja.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 8
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

