PROTOKÓŁ nr 27/17
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 27 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. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4. Pani Romuald Kucharczyk – Zastępca dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu
5. Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki9 Przestrzennej i Rolnictwa
6. Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wieluniu
7. Pani Anna Michniewicz – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8. Pan Marek Napieraj – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
9.

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 przyjęcia gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok
2018.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2018.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2018-2020.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
8. Sprawy różne, korespondencja
9. 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 Janina Zapłotna zapytała, dlaczego do porządku nie został wprowadzony punkt dotyczący
budżetu na 2018 rok.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, ze informował się w tej kwestii i to co jest w
kompetencji komisji, to analiza budżetu, która odbyła się. Zostały wniesione poprawki nie wydana
opinia.
Radna Janina Zapłotna uważała, że ze względu na to, że były poprawki komisja powinna ponownie
zająć się tą sprawą.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że prowadził rozmowy w tej sprawie i nie zostało
to ponownie wprowadzone do porządku. Komisja wprowadziła już uwagi i wnioski. Zapytał, czy
mielibyśmy wracać do tego samego?
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że nie do tego samego. Do budżetu z poprawkami. Dodała, że
przewodniczący mówił, że będziemy o tym rozmawiać.
Przewodniczący Mieczysław Majcher 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 ww.
porządek obrad.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2018 (zał. nr 3).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radna Janina Zapłotna zapytała, o co chodzi ze zwiększeniem kwoty na zajęcia edukacyjne,
programy profilaktyczne, dostępności do terapii dla ofiar przemocy. Uważała, że kwota jest dosyć
wysoka. O jakie wydatki wnioskujecie i w jakim celu?
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz odpowiedziała, że analiza było przeprowadzona przez
członków GKRPA. Członkowie GKRPA są osobami, które działają na rzecz profilaktyki. Dodała, że
wnioski zostały wysnute w 2012 r. po przeprowadzeniu ankiet i rozmów. Zaznaczyła, że nie była
wynajęta do tego firma z zewnątrz.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że pyta o zwiększenie. Dodała, że jest napisane, że chodzi o
zwiększenie środków finansowych. Zapytała o jakie kwoty chodzi?
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz odpowiedziała, że to co zawiera program.
Radna Janina Zapłotna zapytała, to po co tak piszecie?
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz powiedziała, że jeżeli jest przeprowadzana jakaś analiza, to
jest taki schemat analizy. Były wypisane dobre i złe strony i wysnute wnioski.
Radna Janina Zapłotna uznała, że nie chodzi o podwyższenie jakieś kwoty.
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz powiedziała, że jako twór opiniotwórczy przekazał program
burmistrzowi, który go zaakceptował, a rada może wyrazić swoje zdanie.

Przewodniczący GKRPA Marek Napieraj powiedział, ze środków jest cały czas mało. Zaznaczył,
ze alkoholizm jest choroba społeczną i pom0oc gminy w tej kwestii jest obowiązkiem. Środki
przeznaczone są na działania profilaktyczne. Dodał, że w miarę możliwości chcieliby, aby te środki
były podwyższane.
Radny Wojciech Psuja powiedział, ze do kin wszedł bardzo dobry film. Uważał, że jako gmina
powinniśmy zachęcić młodzież, aby obejrzała ten film.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że w soboty na klatce na poczcie można spotkać osoby, które
siedzą na schodach w stanie nietrzeźwości, często też załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne.
Zaznaczyła, że należy zająć się tym problemem
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 jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2018 (zał. nr 4).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr 77/24/17 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych (zał. nr 6).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr //17 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2018-2020 (zał. nr 9).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr //17 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 7

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018 (zał. Nr ).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr //17 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 8
Sprawy różne. Korespondencja.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Radna Janina Zapłotna zapytała, kto będzie zamiast Monaru w Turowie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, ze stowarzyszenie Liber.
Przewodniczący Mieczysław Majcher odnośnie budżetu powiedział, że komisja wniosła wiele
wniosków do budżetu oraz wniosek o niezwłoczne rozwiązanie umowy z kancelaria prawna IURICO.
Zapytał, jakie jest w tym temacie zdanie pana burmistrza?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że będą podjęte w tym, temacie rozmowy z
kancelarią. Dodał, ze zostanie przedstawiony radnym obowiązek zatrudnienia jeszcze jednego
prawnika, co również będzie rodziło koszty. Wskazał, ze obecny mecenas ceni sobie współpracę z
kancelarią. Zaznaczył, ze w kancelarii pracują osoby z wielu gałęzi prawa.
Radna Janina Zapłotna uznała, że dużo z kancelarią współpracuje wydział organizacyjny.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że nie tylko wydział organizacyjny, ale
również pozostałe komórki. Dodała, że odpowiedzi z kancelarii są niezwłoczne. Potwierdziła, że
obecny radca prawny korzysta i współpracuje z kancelarią.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, jak do tej pory dawaliśmy sobie radę?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że dzięki kancelarii udało się wygrać niejedną

sprawę. Dodał, że po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że urząd marszałkowski przegrał
sprawę.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy wniosek do WSA pisała, ta sama firma, która
pisała uzasadnienie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że było z trzech źródeł: kancelarii IURICO, firmy…
Przewodniczący Mieczysław Majcher uważał, że to firma powinna się z tego tłumaczyć. Dodał, że
nie neguje, że kancelaria IURICO odegrała kluczową rolę, ale w większości…
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że razem z sekretarz spotkają się w styczniu z
kancelarią i wyjdą z taką propozycją. Dodał, ze za tym pójdzie ogłoszenie konkursu na kolejnego
mecenasa.
Przewodniczący Mieczysław Majcher wyraził zadowolenie i zaznaczył, ze nie zmieni zdania.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy pan Krawczyk jest zatrudniony na etacie?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że tak. Dodała, że był ogłoszony konkurs
do którego przystąpił jeden radca prawny.

Radna Honorata Freus-Grzelak ile spraw toczy się przeciwko gminie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że toczą się sprawy i nie pamięta ile ich jest.
Naczelnik WGPiR Michał Janik odpowiedział, że radna uzyska pisemną informację.
Radny Wojciech Psuja zapytał na jaki okres jest wynajęty dom samotnej matki w Turowie?
Naczelnik WGPiR Michał Janik powiedział, że na razie na okres 3 miesięcy, żeby móc zawrzeć
umowę na okres 3 lat rada musi wyrazić na to zgodę.
Radny Wojciech Psuja czy zmienia się de facto tylko właściciel czy cos jeszcze? Dodał, że z tego co
się orientował warunki są tam skandaliczne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, kiedy Pan tam był?
Radny Wojciech Psuja odpowiedział, że 3-4 miesiące temu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że ze względu na to, że nastąpiły zmiany ludzkie i
nie było bieżącej kontroli, to szukano wyjścia z tej sytuacji. Dodał, że znalazło się to stowarzyszenie,
które ma pozytywną opinie wśród mieszkańców Turowa, radnego oraz sołtysa.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy kobiety nie mogły być przeniesione w inne miejsce? Zaznaczył,
że najczęściej są to osoby, które nie pochodzą z naszej gminy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie są to rzeczy, które sobie można od tak
przenieść z punktu A do B. Zaznaczył, ze są to trudne sytuacje, wrażliwe społecznie.
Radny Wojciech Psuja zastanawiał się jaki jest ich zakres obowiązków.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że robią wszystko, gotują sprzątają.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że ze strony tych kobiet powinno być zaangażowanie i powinno
się od nich wymagać.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że gmina nie ponosi kosztów eksploatacji obiektów.
Dodał, że gmina ponosi koszty tego miejsca, gdzie jest przedszkole.
Przewodniczący Mieczysław Majcher odnośnie porządku obrad sesji w dniu 28.12.2017 r.
powiedział, że punkt 5 dotyczy podjęcia uchwały w sprawie WPF, a następny to podjęcie uchwały ws.
Budżetu na 2018 r. Powiedział, ze WPF powinien być zgodny z budżetem. Zapytał, co w sytuacji, gdy
radni przyjmą WPF, która określa wielkość wydatków, przedsięwzięć, a radni będą mieć
poprawki/wnioski do budżetu, które zostaną przyjęte przez radą i spowodują zmianę wielkości, które
będą już zapisane w WPF? Co w takiej sytuacji? Zaproponował, aby łącznie rozpatrywać te punkty.
Radny Robert Duda zgodził się z przedmówcą.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że dobrze byłoby, aby ta kwestia była
rozstrzygnięta.
Radna Janina Zapłotna uważała, że dziś komisja mogła zająć się tym tematem i zgłaszać ewentualne
poprawki.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że pani skarbnik w takiej kolejności
przedstawiała informację z zaznaczeniem, żeby w takiej kolejności było to robione. Dodała, że tak
było w poprzednich latach.
Radny Kazimierz Leś powiedział, że to, że było tak robione w poprzednich latach nie jest
uzasadnieniem.

Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że kiedyś WPF był dokumentem strategicznym
miał określać perspektywy finansowe na okres 4 lat.
Radna Janina Zapłotna odnośnie zagospodarowania Pl. Legionów i poprawki złożonej przez
komisję ws. zmniejszenia kwoty o 60 000 zł zapytała, na co zostaną przeznaczone zaplanowane
środki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, ze jest zostawione 40 000 zł.
Przewodniczący Mieczysław Majcher odpowiedział, że 60 000 zł.
Radna Janina Zapłotna zapytała, co będzie robione za te pieniądze?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zostanie ogłoszony konkurs na zagospodarowanie
placu Legionów.
Radna Honorata Freus-Grzelak uważała, że 60 000 zł na zagospodarowanie placu Legionów jest
bardzo dużą kwotą.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że plac Legionów jest w centrum miasta, najbardziej
eksponowany.
Naczelnik WGKiM Waldemar Kluska powiedział, że konkurs jest zaingerowany. Prace zostaną
przedstawione i będzie można podjąć się realizacji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powtórzył swoją wątpliwość odnośnie kolejności punktu 5 i 6
jutrzejszej sesji.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nowa uchwała o WPF uchyla starą uchwałę,
dlatego musi być pierwsza, ponieważ dopiero potem jest budżet. Dodał, że w trakcie roku jest WPF i
następują tylko zmiany w budżecie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, co w sytuacji, gdy podjęta jest u8chwała ws. WPF, a
wprowadzane są poprawki do budżetu na 2018 r.?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że uchwała o WPF jest podjęta. Dodała, że
poszłoby to w kwestii organu nadzoru. Zaznaczyła, że takiej sytuacji nie było, dlatego trudno jest jej
odpowiedzieć.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że w przeszłości były zmiany.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że był tylko wtedy budżet, a WPF jest dopiero od
2011 r.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał jak w takiej sytuacji zachować się?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że był u niej w tej sprawie przewodniczący i
zastanawiali się, czy połączyć te punkty razem i w przypadku zgłaszania zmian byłby to dokonywane
w obu uchwałach.
Radny Robert Duda zapytał, gdyby było to w jednym punkcie i zgłaszane byłby poprawki, które
byłyby uwzględniane w WPF i budżecie to tak mogłoby być?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nie odpowie, bo takiej sytuacji nie było.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał panią skarbnik, czy mogłaby zadzwonić do RIO i
dowiedzieć się co w takiej sytuacji? Zaznaczył, że nie chcieliby żeby RIO ze względów
proceduralnych uchyliło uchwałę.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że spróbuje zadzwonić i dowiedzieć się.

Przewodniczący Mieczysław Majcher podziękował. Poprosił o tą informację na jutro. Stwierdził, że
najlepiej byłoby rozpatrywać te punktu łącznie.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy różnią się remonty boiska w Olewinie i Starzenicach?
Radny Marian Kaczmarek odpowiedział, że zakresem.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, jaki jest zakres prac?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w Olewinie trzeba jeszcze zamontować nowe
kontenery, szatnie oraz doprowadzić wodociąg.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała, że kiedy wnioskowano o postawienie takich
kontenerów przy WKS, to mówiono, że nie można bo jest to kosztowne. Zaznaczyła, żeby nie
okazało, że tak jak w Gaszynie bardzo mało osób będzie korzystało z tego boiska.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zarówno w Olewinie jak i w Starzenicach są
drużyny piłkarskie. Boiska są tam w kiepskim stanie i jest przyjęta zasada, ze sukcesywnie będą
remontowane.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy naczelnik przekazywał jej prośbę o zwiększenie środków na
remont chodników na ul. Prusa, Reymonta – os. Poetów? Zaznaczyła, że zostawione jest to co było.
Dodała, że osiedle jest było już wprowadzane za burmistrza Majchera i Antczaka.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedziała, że rozmawiali z naczelnikiem.
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

