PROTOKÓŁ nr 29/18
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 1 marca 2018 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. Pan Wojciech Psuja
8. Pani Zapłotna Janina
9. Pani Bożena Żurek
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
Pan Wiesław Moszyński – Naczelnik w RD Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu
Pan Mariusz Kucier – Kierownik OPI Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu
Pan Jacek Witkowski – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
Pan Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Pan Jarosław Surma - Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
Pan Maciej Preś - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
Pani Katarzyna Gasztych - Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wieluniu
12. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
13. Pan Jacek Raszewski – Kierownik WOSiR

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 23/17, 24/17, 25/17 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w tym sprawozdanie ze służb
ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Policji w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Straży Miejskiej w Wieluniu;
4) Ochotniczych Straży Pożarnych;
5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych.
5. Zapoznanie się z informacją na temat ilości rodzin korzystających z programu
„Rodzina 500 Plus” i terminowości ich wypłat, za 2017 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2018
rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Bazy
Sportowej w Gminie Wieluń na lata 2018-2023.
8. Zapoznanie się z kalendarzem działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych
realizowanych w Gminie Wieluń.

9. Rozpatrzenie pisma ws. prośby o rozważenie możliwości zwiększenia bonifikaty
dotyczącej wykupu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń przez
najemców.
10. Zaopiniowanie pisma Starostwa Powiatowego w Wieluniu znak: OG.8023.1.2018.
11. Sprawy różne, korespondencja
12. 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 zaprezentował porządek obrad. Zapytał, czy ktoś
zgłasza uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 23/17, 24/17, 25/17, z poprzednich posiedzeń komisji
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołów.
Nikt nie wniósł uwag.
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 23/17, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 23/17.
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 24/17, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 24/17.
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 25/17, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 25/17.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w tym sprawozdanie ze służb
ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Straży Miejskiej w Wieluniu;
4) Ochotniczych Straży Pożarnych;
5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych.

Ad. 1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w tym sprawozdanie ze służb
ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu (zał. nr 3)
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radna Honorata Freus-Grzelak odniosła się do sprawozdania przygotowanego przez
Komendę Powiatową Policji. Powiedziała: „nie potrzebne jest nam takie obszerne
sprawozdanie. Opiera się na ono (gdyż analizowałam poprzednie sprawozdania) zasadzie
kopiuj wklej”. Zwróciła uwagę, że Straż Miejska przygotowała krótkie, jasne i przejrzyste
oraz zrozumiałe sprawozdanie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał czy odnosi się do wszystkich sprawozdań?
Radna Honorata Freus-Grzelak: wiem, że przygotowujecie sprawozdanie również
do Komendy Wojewódzkiej ale nam nie jest potrzebne aż tak obszerne sprawozdanie.
Wystarczy nam krótkie sprawozdanie, co się dzieje na terenie Gminy. Jakie są kwoty, ile
mamy służb ponadnormatywnych(..). Poprosiła również o większy nadzór i kontrolę nad
miejscami w której skupia się młodzież m.in. w parku, placach zabaw.
Radny Robert Duda odniósł się do wypowiedzi Radnej Honoraty Freus – Grzelak:
Komendanci zostali zobligowani i poproszeni o tego typu informacje i chcieli być możliwie
jak najbardziej rzetelni. Przedstawili informację bardzo konkretną. Podziękował za informacje
od Policji. Działalność Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej
jest wieloaspektowa i wymaga tego typu informacji, która jest przedłożona.
KPP Wieluń Wiesław Moszyński poinformował że sprawozdanie jest specjalnie
sporządzone dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy. Nie odbywa się na zasadzie kopiuj- wklej
gdyż dane obejmują rok poprzedni czyli 2017 w porównaniu z rokiem 2016. To że dane są
powielane z poprzedniego roku 2016 to dzieje się tak że te lata są porównywane. Kilka osób
włożyło sporo pracy w to żeby to przygotować ale jeżeli będzie wystarczające sprawozdanie
2-3 stronicowe to przekaże Komendantowi aby tak było przygotowywane sprawozdanie.
Chcieliśmy tym sprawozdaniem przekazać naszą pracę jak najbardziej uczciwie, rzetelnie i co
jest zrobione, na co są wykorzystywane pieniądze. Poinformował również, że sprawozdania
mogą być przekazywane w formie elektronicznej.
Przewodniczący Mieczysław Majcher odniósł się w kwestii formalnej: „Radna powinna
zgłosić wniosek kierowany do Burmistrza w jakiej formie powinny być dostarczane
sprawozdania”.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała: nie zgłaszam uwag, że coś jest źle na zasadzie
kopiuj wklej. Chodzi mi o treść. Jeśli chodzi o statystykę to ona jest sumienna. Tylko można
to przedstawić w uproszczonej formie. Nie zarzucam złych działań i złej woli Komendy.
Radny Robert Duda jest to tylko sugestia tylko jednej Radnej. Zakres jest właściwy, a Urząd
podejmuje decyzję czy zostanie to przesłane w formie elektronicznej czy papierowej.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała że przyjmuje do wiadomości
i wykonania. Jeśli Radni wnioskują aby było w wersji elektronicznej to tak będzie.
KPP Wieluń Wiesław Moszyński poinformował że do Starostwa również jest
przygotowywane takie sprawozdanie, tylko obejmujące cały powiat i też jest w formie
papierowej. Dalej odniósł się do kwestii patroli. Znane są policji miejsca gdzie jest
spożywany alkohol, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zachowań. Poinformował że w miarę

możliwości postarają się dalej kierować tam służby. Podziękował również za środki które są
przeznaczone na służby ponadnormatywne, które pomagają zwalczać przestępczość na terenie
Miasta. Dodał że wyniki jakie zostały osiągnięte zostały zawarte w sprawozdaniu.
Przewodniczący Mieczysław Majcher podziękował za dobrą i obszerną i pełna informację.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Ad. 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 4).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radna Janina Zapłotna zapytała czy są znane przyczyny pożaru przy ul. Roosevelta?
KP PSP Wieluń Jacek Witkowski odpowiedział: po wstępnych ustaleniach przyczyną tego
pożaru było zaprószenie ognia przez mieszkańców tego mieszkania.
Przewodniczący Mieczysław Majcher podziękował za informację, za wszystkie
dotychczasowe interwencję oraz prace na rzecz wieluńskiej społeczności.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Ad. 3) Straży Miejskiej w Wieluniu (zał. nr 5).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Ad. 4) Ochotniczych Straży Pożarnych (zał. nr 6).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radna Honorata Freus-Grzelak w związku z otrzymaniem pisma dotyczącego OSP
poprosiła o wyjaśnienie dlaczego zostały zmniejszone koszty na Ochotnicze Straże Pożarne?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień wyjaśnił: pismo dotyczy
jedynie OSP Wieluń. Było tam przesunięcie kosztów ale łączna kwota pozostaje taka jak była.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała: odniosła się do pisma, które otrzymaliśmy.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień odpowiedział: nie
widziałem tego pisma.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała że w piśmie był informacja że została
zmniejszona kwota o 7 tys.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień odpowiedział: był to błąd
pracownika, który przyznał się do tego że spojrzał w projekt który przygotowaliśmy, a nie w
to co zostało uchwalone. Pomylił te zmiany które nastąpiły w projekcie a przybrało kształt w
budżecie i źle przekazał informacje.

Ad. 5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych (zał. nr 7).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik: odnosząc
się do informacji o pustostanach i zagrożeniach budowlanych to na przestrzenie ostatnich lat
w niewielkim stopniu one się zmieniają. W przypadku nieruchomości gdzie nie posiadają
uregulowanego stanu prawnego jest kwestia trudna. Nie posiadamy narzędzi aby w stosunku
do takich obiektów poczynić dalsze kroki. Obiekty które możemy rozbierać to znikają
z naszej przestrzeni.
Radny Marian Kaczmarek zapytał: co z obiektem przy ulicy Kaliska 19?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik: odpowiedział:
postaram się to sprawdzić i wtedy odpowiem Radnemu na to pytanie.
Radny Marian Kaczmarek zadał kolejne pytanie dotyczące obiektu Śląska 15, czy jest
kupiec na ten obiekt?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział:
był raz ogłaszany przetarg ale nie zgłosił się żaden oferent na nabycie tej nieruchomości.
W tej chwili prowadzone jest postępowanie przez Powiatowego Inspektora Budowlanego
co do stanu technicznego tego obiektu. Czekamy na jego stanowisko i jego decyzję czy obiekt
nadaję się kapitalnego remontu czy budek przeznaczony jest do rozbiórki, by móc dopiero
wtedy ogłosić drugi przetarg.
Radny Marian Kaczmarek powiedział: wiem, że na podstawie opinii Powiatowego
Inspektora Nadzoru skierowane było pismo do zarządcy komunalnego, że stan techniczny
zagraża życiu mieszkańców i w natychmiastowym trybie byli wykwaterowani wszyscy
mieszkańcy.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał: co teraz z tym zrobić? Kiedyś Burmistrz
wspominał że potencjalni nabywcy byli na ten obiekt ale widocznie zrezygnowali. Dalej
zapytał: co w przypadku gdy Inspektor nakaże rozbiórkę tego budynku? Czy Gmina będzie
miała w obowiązku dokonać tej rozbiórki?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział:
Gmina.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała o stan techniczny budynku przy ulicy Długosza 1.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział: budynek przy ulicy Długosza 1 jest w pełni użytkowany. Wszystkie
mieszkania są zamieszkałe. Jest to stary budynek, który wymaga remontu. Dodał, że w
Gminie jest wiele takich budynków w wymagają remontów.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział:
do administratora o stan techniczny tego obiektu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja informację przyjęła.
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Punkt 5
Zapoznanie się z informacją na temat ilości rodzin korzystających z programu „Rodzina 500
Plus” i terminowości ich wypłat, za 2017 rok. (zał. nr 8)
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radny Kazimierz Leś czy są informacje o rodzinach, którym przysługuje świadczenie
wychowawcze, a nie składają wniosku?
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Katarzyna
Gasztych: nie docierają do nas takie informacje. Zapewne są takie rodziny, które nie zgłosiły
się i nie korzystają z tego programu.
Radna Janina Zapłotna czy z tych osób które są podane zostało zabrane świadczenie?
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Katarzyna
Gasztych: były takie sytuacje że rodzić nie sprawuje opieki nad dziećmi (dzieci trafiły do
rodziny zastępczej) i to świadczenie było wstrzymywane.
Radna Janina Zapłotna czy robicie weryfikacje i kontrolę?
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Katarzyna
Gasztych: jeżeli mamy jakieś doniesienie, to wtedy tak.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2018 rok.
(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 86/29/18 stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Bazy Sportowej
w Gminie Wieluń na lata 2018-2023 (zał. nr 11)
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radna Bożena Żurek powiedziała: na Komisji Oświaty Kultury i Sportu była burzliwa
dyskusja na ten temat. Rozwój bazy sportowej zawierał wydatki, zaciągnięcia kredytu
na ponad 20 mln i nie jesteśmy tego w stanie zrealizować. Komisja negatywnie zaopiniowała
ten projekt.

Przewodniczący Mieczysław Majcher podsumował: uważam, że plany, zamierzenia
są bardzo ambitne, tylko skąd mamy mieć źródło finansowania dla tych obiektów?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: można tworzyć programy ambitne ale
ważne jest to co jest najbardziej potrzebne w zakresie bazy sportowej w naszej Gminie.
Uznaliśmy że są trzy najważniejsze inwestycje w tworzeniu bazy sportowej tj. dwie sale
gimnastyczne przy szkołach podstawowych i basen przy ulicy Broniewskiego na najbliższe 36 lat. Sale gimnastyczne chcemy finansować z pieniędzy ministerialnych, na które chcemy
złożyć wniosek o dofinansowanie, które jest w kwocie 2,5 -3 mln złotych.
Radny Robert Duda zapytał z czego to wynika?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: rozmawiałem w Ministerstwie Sportu z
wiceministrem i są możliwości.
Radny Wojciech Psuja zapytał: czy ma Pan notatkę służbowa?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: nie mam notatki służbowej. W tej chwili
są ustalenia wewnętrzne w ministerstwie finansów żeby taka możliwość mogła być zrobiona.
Wiedzą że wiele samorządów nie jest w stanie zgromadzić własnych środków w związku
z zwiększeniem kosztów pracy. Kwota 2,5 mln jest wpisana i jest ona pewna. Trwają prace
w ministerstwie aby móc zwiększyć tą kwotę. My w marcu zamierzamy złożyć taki wniosek
na sale gimnastyczną przy szkole podstawowej nr 2.
Przewodniczący Mieczysław Majcher program Ministerstwa Sportu ogranicza to aby było
to zrealizowane w 2 lata. Dodał: w Gminie potrzebny jest basen kryty i otwarty, sale
gimnastyczne. Natomiast chcąc podsumować te wszystkie inwestycje które nam są potrzebne
w perspektywie 5 letniej to jest kwota około 60 mln złotych. Należałoby zapytać Panią
Skarbnik czy jest możliwe planowanie wydania takiej kwoty (chodzi o Wieloletnia Prognozę
Finansową)? Plan powinien być realny. Nie jestem przeciw budowie ale faktycznie trzeba
pokazać te źródła, rozłożyć to na jakieś lata aby nikt nie zadawał pytań: skąd Wieluń ma tyle
pieniędzy? W planie pisze, że pieniądze zostaną pozyskane z ministerstwa sportu, z funduszy
unijnych i krajowych. Nie znalazłem jakichkolwiek funduszy unijnych perspektywie 20142020 z których można by było je na ten cel przeznaczyć. Trzeba to jeszcze raz przemyśleć,
ustalić priorytet i rozpisać to na dłuższy okres. Uważam, że za 12 -15 mln zł można
wybudować dwie sale, a resztę pieniędzy przeznaczyć na basen.
Radny Robert Duda powiedział: zgadzam się z Przewodniczącym, że ten program trzeba
urealnić. Sumując wszystkie planowane koszty na budowę nowych obiektów czy
modernizację już istniejących wychodzi na to że w rocznym budżecie musimy zaplanować
około 24 mln złotych czyli tyle ile wydajemy na wszystkie działy w roku budżetowym.
Jestem za tym żeby zmodyfikować i urealnić ten program do rzeczywistych możliwości
naszego budżetu i potrzeb.
Przewodniczący Mieczysław Majcher sala gimnastyczna przy dawnej budowlance stoi
pusta i pytałem kiedyś dyrektora dlaczego młodzież szkolna nie korzysta z niej.
W odpowiedzi usłyszałem ze Dyrektorzy szkół nie mają pieniędzy 20zł za godzinę żeby
zapłacić. Więc jak my wybudujemy te hale to skąd oni wezmą 200-400zł rocznie
na utrzymanie? Zadał pytanie: jaki jest koszt utrzymania naszej hali sportowej WOSiR?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział: koszty utrzymania za zeszły rok
to 350 tys. zł netto. (plus 50 tys. netto koszt malowania)
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał czy nasz budżet to wytrzyma? Mam
wątpliwości.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa złożył propozycję aby Komisja zaproponowała cos od
siebie.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dwa lata temu zaproponowalibyśmy 5 mln. hala
i byśmy to rozpisali. Mam pretensje i żal, gdyż nie chce zliczyć naszych wniosków i próśb
kierowanych do Burmistrza żeby przystąpić do przyjęcia przez Rade Miejską programu
rozwoju bazy sportowej w Gminie Wieluń, bo ona w 2014 roku utraciła ważność. Gdyby
nasze prośby zostały wysłuchane, powołalibyśmy społeczną komisję do spraw budowy
przyszłych obiektów. Byłby czas do zastanowienia się, do złożenia uwag. Złożył propozycję
aby nie rozpatrywać tego na sesji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: złożę wniosek o zdjęcie z porządku
obrad.
Rady Robert Duda zapytał w kwestii formalnej kto ma złożyć ten wniosek o zdjęcie
z porządku obrad?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: wniosek będzie złożony przeze mnie.
Wyjdę z inicjatywą że przegłosujemy to jeszcze raz.
Rady Robert Duda poinformował że Komisja Oświaty Kultury i Sportu ustaliła że będą
cykliczne spotkania z prezesami klubów i stowarzyszeń, więc wtedy możemy wspólnie
debatować na ten temat.
Radna Bożena Żurek zwróciła się do burmistrza, że od 3 lat Komisja Oświaty zgłasza chęć
udziału w pracy nad programem rozwoju bazy sportowej. Za każdym razem otrzymywaliśmy
odpowiedź że robią to specjaliści i mamy to tylko przegłosować (..). Zadała pytanie dlaczego
ma powstać sala przy szkole nr 2, a nie przy szkole nr 5? Poprosiła o uzasadnienie tej decyzji.
Radna Janina Zapłotna dodała: mieliśmy już projekt na basen.
Przewodniczący Mieczysław Majcher poinformował: do projektu basenu była powołana
specjalna komisja w skład której wchodzili architekci i urbaniści. Był ogłoszony konkurs,
wszyscy Radni wiedzieli o tym. Wszystko wtedy było jasne i klarowne. W przypadku bazy
sportowej my w budżecie zaplanowaliśmy pieniądze na dokumentację, projekty i to był cały
nasz udział. Później wszystko co dotyczyło całej procedury powstawania wizji, koncepcji,
projektu wszystko odbywało się poza naszą wiedzą. Następnie zgłosił wniosek do Burmistrza
zdjęcie z porządku obrad ten punkt
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: przyjmuje ten wniosek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 8
Zapoznanie się z kalendarzem działań
realizowanych w Gminie Wieluń. (zał. nr 12)

promocyjno-kulturalnych

i

patriotycznych

Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radny Wojciech Psuja zadał pytanie: jaki będzie udział gminy Wieluń w finansowaniu
Gigantów Siatkówki?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: będzie on bardzo skromny. Gmina tylko
użyczy halę.
Radny Wojciech Psuja zadał pytanie : tylko halę? Nie będziemy płacić np. za catering?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: tylko hale. Nie będziemy płacić za
catering?
Radny Wojciech Psuja zadał pytanie: czy na pewno.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: tak.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała: czy użyczenie będzie bezpłatne?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: tak.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała: czy obejmuje Pan patronat jako Gmina?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: Gmina jest współorganizatorem na takich
warunkach że wieluńskie firmy to finansują i Gmina użycza bezpłatnie halę WOSiR.
W budżecie Gminy Wieluń nie będzie żadnej pozycji pod nazwą współfinansowanie turnieju
Giganci Siatkówki.
Radna Bożena Żurek poprosiła aby przed turniejem Giganci Siatkówki Pan ..... podał koszty
organizacji tego turnieju. Aby potem pieniądze były przekazane na cel charytatywny, który
będzie przyświecał tej imprezie.
Radna Honorata Freus – Grzelak Gmina nic nie daje.
Radna Bożena Żurek Gmina nic nie daje ale jest to bal charytatywny aby pomóc jakiemuś
dziecku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa ale nie my pomagamy.
Radna Bożena Żurek ale jesteśmy organizatorami.
Radna Honorata Freus – Grzelak jesteśmy współorganizatorami.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa jest to współorganizacja honorowa, a nie fizyczna.
Radny Wojciech Psuja zapytał: po co takie coś organizować skoro nie będzie żadnego
zysku?
Radna Bożena Żurek nie należy wtedy nazywać to charytatywnym turniejem
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa czy Gmina organizuje wszystko ze sprzedażą? Czy jak
organizujemy obchody…
Radny Wojciech Psuja zapytał: czy jak robimy coś charytatywnie to jesteśmy nastawieni na
korzyść dla tego dziecka? Czy na stratę? Mówi Pan że musi być korzyść.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa ja tak nie mówiłem, to Pan tak mówił. Uważam, że nie
wszystko co organizuje Gmina ma efekt komercyjny. Korzyści są wielorakie ponieważ
korzyścią jest to że przez 2 dni …
Radny Wojciech Psuja dla mnie korzyścią jest to że dziecko jest zadowolone z pieniędzy,
że będzie miało na rehabilitację.
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Radny Mieczysław Majcher chcąc pomóc jakiejkolwiek osobie potrzebującej nie trzeba
robić wielkich imprez i żadne brudne pieniądze nie muszą w tym uczestniczyć. Wystarczy
zrobić zbiórkę jak to uczyniło 11 Radnych. Zebraliśmy kwotę 14 tys. zł i wpłaciliśmy
na konto dla Żanety. Zrobiliśmy to bez rozgłosy, bez fety.
Radna Honorata Freus Grzelak – rozgłos był, przecież Radny Korpal poinformował o tym
na sesji.
Radny Mieczysław Majcher nie musimy nic organizować. To jest dar serca, bez reklamy,
bez wielkich nakładów.
Radny Wojciech Psuja zapytał czy były zorganizowane turnieje tenisa ziemnego i czy te
pieniądze zostały wydane na te dwa turnieje?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: nie pamiętam.
Radna Bożena Żurek zapytała dlaczego nie jest wykorzystywane kino aby tam odbywały się
imprezy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wszystkie, imprezy i uroczystości, które są w kinie
muszą być fiskalizowane. Z każdego wejścia do kina musi być dokonana opłata która jest
objęta podatkiem VAT. Gmina nie może bezpłatnie udostępniać kina. Z każdego wejścia
musi być rozliczenie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 9
Rozpatrzenie pisma ws. prośby o rozważenie możliwości zwiększenia bonifikaty dotyczącej
wykupu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń przez najemców
(zał. nr 13)
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radna Janina Zapłotna należy zastanowić się nad pismem, które złożyli mieszkańcy.
Wiemy jak były przekazywane niektóre mieszkania poszczególnych zakładów, gdzie
pracownicy mogli je kupić za tańszą kwotę.
Radna Honorata Freus – Grzelak zadała pytanie: jaka jest ilość sprzedanych mieszkań?
Czy nie należałoby zmienić całą uchwałę w sprawie sprzedaży tych lokali?
Przewodniczący Mieczysław Majcher uważam że uchwał dotyczących tej sprzedaży jest
niewiele. Warunki które postawiliśmy dla potencjalnych nabywców tych mieszkań
są nieatrakcyjne. Powinniśmy zaproponować nowe zasady, które by pozwalały zwiększyć

sprzedaż tych mieszkań. Nie możemy podchodzić podmiotowo do niektórych właścicieli
i mieszkań. Uważam, że nasza Komisja powinna przygotować taki projekt uchwały.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa kiedyś taka uchwała została przez mnie przygotowana
ale została ona zmieniona.
Radna Bożena Żurek z tego co wiem, to mieszkańcy na Wojska Polskiego nie mogli
wykupić mieszkań, ponieważ nie uregulowane były sprawy własności gruntów piwnicznych.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział:
była tam kwestia udziałów. Stara ustawa pozwalała na sprzedaż mieszkań bez piwnic.
Część mieszkańców wykupiła z piwnica lub dwoma piwnicami. Teraz po zmianie tej ustawy
żaden notariusz nie zrobi aktu… Nie wyprostujemy tego udziału. Sprawa jest o tyle ciężka,
że do każdego takiego aktu notarialnego oprócz Gminy, musza przystąpić właściciele lokali
którzy już je wykupili. Ostatnio regulowaliśmy sprawę bloku nr 4, było tam 12 rodzin które
miały już wykupione mieszkania. Cztery razy podchodziliśmy do tego aktu notarialnego,
bo zawsze komuś coś nie pasowało lub trzeba było dokumenty zaktualizować ale w końcu
udało nam się to wyprowadzić. Systematycznie robimy pozostałe. Największy problem jest
wtedy gdy ktoś ma wykupione mieszkanie i zmarł, a rodzina nie przeprowadziła
postępowania spadkowego. Dopóki to postępowanie nie zostanie przeprowadzone to też nie
możemy nic zrobić. Natomiast w przypadku bloku nr 5 sprawę będziemy musieli załatwić
sądownie, gdyż ludzie (spadkobiercy) nie odpowiadają na nasze pisma. Zobaczymy czy uda
nam się to załatwić przez Sad, jeśli tak to w kolejnych blokach tak robić. Uchwała podjęta
przez Radę nie pozwoli mieszkańcom do wykupu tych mieszkań dopóki nie zrobi się tej
regulacji stanu prawnego.
Radna Bożena Żurek jestem za tym aby doprowadzić do możliwości wykupu i dopiero
zmienić uchwałę.
Radna Honorata Freus – Grzelak zmiana uchwały zachęci więcej osób do uregulowania
sytuacji prawnej.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik staramy się
informować mieszkańców że mogą ubiegać się o spadek, staramy się zaangażować
mieszkańców, którzy chcą wykupić mieszkania aby wpłynęli na te osoby. Niestety nie
przynosi to żadnego rezultatu (..).
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Mieczysław Majcher w związku z różnymi opiniami dotyczącymi tej
uchwały czy Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej ma wprowadzić zmiany do tej uchwały
zarządził głosowanie: kto jest za przygotowaniem i wprowadzeniem zmian do ww. uchwały, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za”, 1 głosie
„przeciw”, 2 głosach „ wstrzymujących się” ) zgodziła się na przygotowanie i wprowadzenie zmian
do ww. uchwały.

Punkt 10
Zaopiniowanie pisma Starostwa Powiatowego w Wieluniu znak: OG.8023.1.2018 (zał. nr 14).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radny Robert Duda poinformował, że rocznie będzie ta kwota wynosić 384 000 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa możemy jedynie wpłacić jakieś pieniądze ale jeśli
będzie określony konkretny cel np. za zakup łóżek.
Przewodniczący Mieczysław Majcher uważam że jest to zły, nieprzemyślany pomysł.
Zarządził głosowanie kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego pisma, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „przeciw”,
1 głosie „ wstrzymujących się” ) negatywnie zaopiniowała ww. pismo.

Punkt 11
Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radna Honorata Freus – Grzelak poprosiła aby na Placu Legionów były ogródki piwne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: było wiele skarg od mieszkańców, że jest
tam hałas. Była również decyzja Wojewody, że Plac Legionów i pobliskie ulice są powiatu,
a nie Gminy i to nam dużo skomplikowało. Jednak starosta użyczył nam ten teren i wtedy
mogliśmy zrobić tam przetarg ale tylko na rok. Dotychczasowy najemca wiedział, że nie
będzie miał konkurencji i dostaliśmy bardzo nieatrakcyjną cenę. W związku z tym, że ta cena
była nieatrakcyjna oraz najemca nie angażował się w żadną imprezę, która była organizowana
na placu (np. City Plaża, bieg)on w niczym nie pomagał. W związku z tym uznaliśmy,
że wokół placu są restauratorzy, którzy mają swoje ogródki, wnoszą dużo większe pieniądze
w formie podatku. Mamy kilka pomysłów aby zorganizować cos na placu, które będą
atrakcyjne dla mieszkańców i finansowo Gmina na tym nie straci. Zobaczymy jak to będzie
gdy przez rok nie będzie takiego ogródka na placu.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała czyli taki ogródek będą mogli tworzyć taki
ogródek Ci restauratorzy, którzy znajdują się na placu?
Radna Janina Zapłotna zapytała: jakie będą propozycje na Placu?
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Radny Marian Kaczmarek uważam, że jest to błąd że jest likwidowany ten ogródek.
Zaproponował aby jeszcze się nad tym tematem zastanowić.
Radna Bożena Żurek zapytała ile było z tego tytułu czynszu za ostatni rok?
Burmistrz Wielunia odpowiedział: 20 zł za m2, a wcześniej było 45 zł za m2.

Radny Marian Kaczmarek złożył wniosek formalny aby ogródek piwny w 2018 roku
funkcjonował na Placu Legionów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaproponował, jeśli ma być zrobiony przetarg
na ogródki piwne, to żeby był on rozpisany na dłuższy okres czasu niż 1 rok.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie kto jest za tym aby ogródki
piwne funkcjonowały w centrum Miasta, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” 1 głosie
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.
Radny Robert Duda zaplanowana jest kwota 200 tys. na zagospodarowanie 3 etapu bloku przy ulicy
Sadowej. Jakie prace będą wykonane w ramach tej kwoty?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska od strony
bloku TBS-u przewidziane są długie murki oporowe, schody, urządzenia wypoczynkowe w części
rekreacyjnej oraz roślinność, zagospodarowanie ogródka sensorycznego.

Punkt 12
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zamknął posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Anna Wróbel

Przewodniczący komisji:
Mieczysław Majcher

