P R O T O K Ó Ł Nr 32/18
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 19 marca 2018r. w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
przy pl. Kazimierza Wielkiego 1, pod przewodnictwem Romana Drosińskiego
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Budzyna Ryszard
2. Ciosek Janusz
3. Drosiński Roman
- przewodniczący
4. Janik Jan
5. Kępiński Jan
- zastępca przewodniczącego
6. Wojtuniak Radosław
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Okrasa Paweł
- Burmistrz Wielunia
2. Majkowska Magdalena
- Sekretarz Miasta
3. Sujka Edyta
- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
4. Warych Zdzisława
- Kierownik MGOPS w Wieluniu
5. Michniewicz Anna
- Pracownik MGOPS w Wieluniu
6. Skotnicka-Fiuk Joanna
- Kierownik Biura Burmistrza
7. Kluska Waldemar
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 27/17, 28/17, 29/17, 30/18.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wieluń na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się
wizerunkiem herbu Gminy Wieluń.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
i realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2017 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2017 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń za 2017 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2017.
10. Przyjęcie sprawozdania za rok 2017 z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2015-2017.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Roman Drosiński dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając
wszystkich obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 6 członków
komisji, obecnych: 6.
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Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodniczący Roman Drosiński zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Zapytał, czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem porządku
obrad, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła
porządek obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 27/17, 28/17, 29/17, 30/18.
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokół nr 27/17, 28/17, 29/17 oraz
30/17 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się
na sali obrad.
Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 27/17? Nikt się nie zgłosił. Zarządził
głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”) przyjęli protokół nr 27/17 nie
wnosząc uwag.
Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 28/17? Nikt się nie zgłosił. Zarządził
głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”) przyjęli protokół nr 28/17 nie
wnosząc uwag.
Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 29/17? Nikt się nie zgłosił. Zarządził
głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”) przyjęli protokół nr 29/17 nie
wnosząc uwag.
Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 30/17? Nikt się nie zgłosił. Zarządził
głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”) przyjęli protokół nr 30/17 nie
wnosząc uwag.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wieluń na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
(zał. nr 3).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos?
Odniósł się do siedzib komisji wyborczych mówiąc „była taka obwodowa komisja wyborcza
na ul. Sadowej gdzie nie wszystko mieściło się w pomieszczeniu, w którym odbywało się
głosowanie”. Dodał, że tej siedziby obwodowej komisji wyborczej już nie ma i wyraził
zadowolenie z tego.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała „w związku z wnioskami
mieszkańców oraz prezesa, że jest to za mały lokal, aby był siedzibą komisji obwodowej po
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porozumieniu z dyrektorem I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu oraz komisarzem wyborczym
w Sieradzu została zaproponowana nowa siedziba w Liceum Ogólnokształcącym, przy ul.
Nadodrzańskiej (w uzasadnieniu jest to opisane). Będą tam się mieściły trzy siedziby
obwodowych komisji wyborczych. Szkoła pomieści te komisje, będzie do tego przygotowana
(odpowiednie oznakowanie, które jest wymagane)”. Dodała, że w Szkole Podstawowej nr 2
również są dwie siedziby komisji obwodowych.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czym jest spowodowana liczba radnych na poszczególnych
okręgach?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że ten punkt nie dotyczy okręgów
tylko obwodów głosowania. Powiedziała „jeśli chodzi o okręgi to liczy się to na podstawie
procedury ustawowej. Jest to opisane również w uzasadnieniu. Bierze się pod uwagę liczbę
mieszkańców oraz liczbę radnych wybieranych w danej gminie. W załączniku do uchwały
o podziale na okręgi jest to wyraźnie wyliczone, liczba mieszkańców na koniec kwartału
poprzedzającego ustalenie okręgów, czyli na grudzień 2017 r., liczba radnych, dzielimy to
i wychodzi nam jednolita norma przedstawicielstwa. Później bierzemy liczbę mieszkańców w
danych obszarach miasta i na obszarze wiejskim ponieważ zgodnie z przepisami obszar
wiejski może tworzyć odrębny okręg wyborczy. Tak się stało, na obszarze wiejskim mamy
9040 mieszkańców, podzielona przez normę przedstawicielstwa wychodzi 6,01,
w zaokrągleniu jest to 6 mandatów. W pozostałych obszarach, czyli na terenie miasta są dwa
okręgi, gdzie z liczby mieszkańców wynika, że w okręgu nr 1 po przeliczaniu mamy 7,73 co
po zaokrągleniu daje nam liczbę 8, w okręgu nr 2 wychodzi 7,27 co po zaokrągleniu daje nam
liczbę 7. Przeliczane było to również na trzy okręgi w mieście, ale biorąc pod uwagę te
wyliczenia matematyczne nie można tak zrobić z tej racji, że w jednym okręgu (przy trzech
okręgach) będziemy mieć poniżej pięciu radnych co jest niezgodne z ustawą (najmniejsza
liczba radnych tj. pięciu). Dlatego też podział naszego miasta na trzy okręgi jest niemożliwy”.
Radny Janusz Ciosek powiedział, że w stosunku do poprzednich wyborów obwód nr 2
pozbył się jednego radnego.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że chodzi o liczbę mieszkańców
a liczba mieszkańców zmniejszyła się. W poprzednich wyborach nie było tak ponieważ były
okręgi jednomandatowe i było to zupełnie inaczej. Gmina była podzielona na 21 okręgów
i w każdym z okręgów był jeden mandat. Natomiast w 2010 roku podczas wyborów
faktycznie były trzy okręgi w gminie: dwa w mieście i jeden na wsi i było po 8 mandatów
w każdym z okręgów miejskich i pięć mandatów w okręgu wiejskim, ale liczba mieszkańców
powoduje, że nie da się tak teraz ustalić (są to wyliczenia matematyczna).
Radny Janusz Ciosek powiedział, że jeżeli tak wyszło, to trzeba było zmienić granice.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała jak można było zmienić granice?
Dodała, że wszystko zostało zrobione zgodnie z przepisami.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy tak drastycznie zmieniła się liczba mieszkańców tego
terenu w miejscowości Wieluń i dodał, że w takim razie musiało przybyć mieszkańców
w sołectwach?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że oczywiście tak właśnie jest.
Radny Janusz Ciosek powiedział, że chodzi mu o statystykę i o granice dodał, że jeżeli tak
się zadziało to trzeba było zmienić granice pomiędzy obwodami w Wieluniu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że również było to sprawdzane
i jeżeli by tak było to wychodzi, że różnica mieszkańców jest na niekorzyść takiego liczenia,
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różnica pomiędzy obwodami wychodzi ok. 2 000 osób co jest niedopuszczalne. Dodała, że
takie wyliczenia są konsultowane z komisarzem wyborczym, który pozytywnie zaopiniował
taki podział. Liczba mieszkańców wynika z meldunku, który urząd przedkłada na 31 grudnia
2017 roku.
Przewodniczący Roman Drosiński podsumował, że zmieniły się zasady głosowania i nie
ma jednomandatowych okręgów wyborczych.
Radny Janusz Ciosek dodaje, że przez cały czas reprezentacja z okręgu gdzie mieszka miała
ośmiu radnych.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dodała, że w tej Radzie z okręgów
jednomandatowych jest sześciu radnych z okręgów wiejskich.
Radny Jan Janik powiedział, że dzięki zwiększeniu liczby mieszkańców na wsiach liczba
mandatów z okręgu wiejskiego zostaje utrzymania i w przyszłej Radzie będzie również
sześciu radnych.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zwróciła się do radnego Cioska mówiąc, że może
sprawdzić sobie liczbę mieszkańców w danych obwodach głosowania. Dodała, że
kandydować do Rady może osoba nie koniecznie zamieszkała w danym okręgu wyborczym.
Powiedziała, że radny jest przedstawicielem całej gminy, a nie tylko danego okręgu
wyborczego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywną opinią
projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wieluń na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, kto jest za kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za”,
1 głosie „przeciw”) pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radny Janusz Ciosek powiedział, że głosował nad ilością radnych w poszczególnych
okręgach.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska wytłumaczyła, że powyższe głosowanie dotyczy
ilości obwodów głosowania a głos radnego nie dotyczący ww. punktu
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził powtórne głosowanie, kto jest za pozytywną
opinią projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wieluń na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się
wizerunkiem herbu Gminy Wieluń (zał. nr 4).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos?
Powiedział „zmieniła się trochę ustawa o stowarzyszeniach i tutaj wszedł taki bardzo ważny
punkt, jeżeli chodzi o stowarzyszenia. Ja tylko przeczytam, bo to jest najistotniejsze
z punktów, które dotyczy bezpośrednio każdego jednego zainteresowanego wstąpieniem do
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stowarzyszenia. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez
ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze
stowarzyszeniem i obowiązek powtórnego zgłoszenia jest z dniem 20 maja tzn. tak przepisy
weszły 20 maja 2016 roku, natomiast w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie
nowelizacji ustawy stowarzyszenie działające na podstawie przepisów dotychczasowych
dostosują swoje statuty do wymagań ustawy tzn. do 20 maja 2018 roku i do tego dnia
powinny zgłosić także swoje statuty i dokonać ponownej rejestracji. Ja sądzę, że to jest tutaj
bardzo istotne w odniesieniu do tego co mamy tutaj przegłosować, czyli do wyrażenia zgody
na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Wieluń dlatego, że tak naprawdę nie wiadomo
ile z tych stowarzyszeń zostanie po tym 20 maja. Ta odpowiedzialność majątkowa, całym
swoim majątkiem za uczestnictwo, za wyrażenie akceptu do jakiegokolwiek stowarzyszenia
jest bardzo ważne. Ja nie wiem ilu z członków dotychczasowych stowarzyszeń wyrazi zgodę
na to, żeby być członkiem stowarzyszeń, jakichkolwiek”.
Radny Jan Janik powiedział „straże pożarne też są stowarzyszeniami”.
Radny Ryszard Budzyna dodał „o rejestrowym pan mówił czy o zwykłym”.
Radny Radosław Wojtuniak powiedział „ale jaki to ma związek”?
Radny Roman Drosiński powiedział „dlatego, że każdy jeden z członków wg nowej ustawy
będzie odpowiedzialny całym swoim majątkiem za udział w stowarzyszeniu”.
Radny Ryszard Budzyna
o stowarzyszenie rejestrowe”.

zapytał

„czy chodzi

o

stowarzyszenie

zwykłe,

czy

Radny Roman Drosiński odpowiedział „o stowarzyszenie zwykłe”.
Radny Jan Janik powiedział „jak się to ma do posługiwania się w tej chwili herbem
Wielunia. Przecież tutaj mamy tylko wyrazić zgodę na umieszczenie herbu Wielunia”.
Radny Roman Drosiński dodał „we wniosku pana Artura Kostrzewy-prezesa Oddziału jest
w § 3 pkt. 2 - związek oraz jego terenowe jednostki organizacyjne tj. okręgi mają obowiązek
uzyskania osobowości prawnej. Za zobowiązania osoby prawnej odpowiada każda jednostka
swoim majątkiem, czyli ja rozumiem, że to nie będzie stowarzyszenie zwykłe tylko będą
stowarzyszeniem rejestrowym.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała „na czas składania wniosku są takie
przepisy i według przepisów obowiązujących się postępuje”.
Radny Jan Janik powiedział „to jest interpretacja prawa, bo niektóre jednostki OSP zaczęły
panikować, że muszą statuty zmieniać i to z terenu powiatu. Nie dotyczy to chyba tych, które
są zarejestrowane, mają statuty zarejestrowane, my nie musimy tego zmieniać”.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywną opinią
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy
Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za”,
1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
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Punkt 6
Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
i realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2017 rok (zał. nr 5).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) „kto tworzy zespół interdyscyplinarny, czy to są osoby pracujące na etacie”;
2) „jest zaznaczone, powołano 70 grup roboczych, kto wchodzi w skład tych grup, czy to
są ludzie z zewnątrz czy pracownicy”;
3) „w okresie sprawozdawczym zespół zakończył procedurę niebieskiej karty, czy to
znaczy, że jest to już wyprowadzone”;
4) „w 61 rodzinach zjawisko przemocy w szczególności jest podyktowane
nadużywaniem alkoholu, czy udało się skierować ludzi na leczenie i ile osób udało się
uratować od tego zgubnego nałogu, ilu sprawców przemocy znalazło się w sądzie”;
5) „przemoc w rodzinie, czy odnotowano takie przypadki”
6) „czy odnotowano przemoc w szkole”?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Sujka odpowiedziała na zadane
pytania mówiąc „jeśli chodzi o skład zespołu interdyscyplinarnego to taki skład określa
ustawa dotycząca przemocy w rodzinie i jest tam wymienione jakie osoby mają wejść w skład
takiego zespołu. U nas są osoby, które zawodowo zajmują się przemocą, jest pani z komisji
alkoholowej jest tam jako pracownik socjalny, ja jestem przewodniczącą, jest też sekretarz,
który jest u nas w ośrodku zatrudniony, jest komendant straży miejskiej, prokurator, jest szef
dzielnicowych, pracownik Wydziału Oświaty, kurator sądowy, jest psycholog i jest to jedyna
osoba, która nie jest czynna zawodowo, ale działa w organizacji pozarządowej, dlatego jest
powołana, pani ze szpitala oraz lekarz o specjalizacji chirurgia. Następne pytanie to: w skład
grup roboczych wchodzą: pracownicy socjalni, dzielnicowi, kuratorzy, sekretarz Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieluniu i asystenci rodziny. Skład
grupy roboczej jest powoływany w zależności od tego co w tej karcie jest, kto jest pomocny
do tego, aby problem w rodzinie rozwiązać i tak są te grupy konstruowane. W tej chwili w tej
grupie roboczej są trzy osoby. Najczęściej jest dzielnicowy, pracownik socjalny, pani
z komisji alkoholowej, dość często jest kurator. Pytał pan o te 77 niebieskich kart, które są
zakończone. Wygląda to tak, że jeśli jest zgłoszenie dotyczące przemocy to wszczyna się
procedurę. Wtedy zakłada się kartę A, która trafia do nas i dalej są kontynuowane te prace
w ramach tej niebieskiej karty. Wszystkich kart, które wpłynęły (karty z 2017 r. i karty które
przyszły w 2016 r.) było 97, jeszcze jest nie zakończonych procedur na ten rok 20 (19 rodzin).
Za każdym razem jak jest zdarzenie to służby, które są na miejscu mają obowiązek sporządzić
tę kartę A (dodatkowe potwierdzenie, że w danej rodzinie coś złego się dzieje). Jeżeli chodzi
o osoby skazane, to takich danych nie posiadamy. Jest tak, że zakładana jest niebieska karta,
która trafia do nas, a matka z dzieckiem jest na terenie naszej gminy, natomiast ojciec, który
jest sprawcą przemocy jest na terenie innej gminy. Wówczas ta inna gmina prowadzi tę
procedurę wraz z nami. W momencie kiedy uznamy, że ta sytuacja się na tyle uspokoiła, że tą
procedurę można zakończyć to my tą procedurę zakańczamy, ale czasem postępowanie
w sądzie jeszcze nie jest zakończone. Jeśli chodzi o problem alkoholowy to jest różnie.
Zdarza się tak, że osoby te, które nadużywają alkoholu, albo podejmują terapię w poradni
leczenia uzależnień, albo są kierowane sądownie na leczenie”.
Radny Jan Kępiński zapytał, czy dużo osób skorzystało z takiego leczenia?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Sujka odpowiedziała, że trudno jest
na ten temat odpowiedzieć. Dodała „czasem zdarza się, że sprawca zostaje osadzony
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w więzieniu i na chwilę ten problem jest rozwiązany. W takim przypadki również zakańcza
się procedurę”. Dodała, że prowadzona jest statystyka, gdzie tej przemocy jest najwięcej
i wyszło, że wśród rodzin gdzie dzieci są dorosłe.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy zdarzają się poszkodowane osoby będące
w ciąży?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Sujka odpowiedziała, że na terenie
naszej gminy nie było takich przypadków. Do domu samotnej matki trafiały takie osoby, ale
nie były to osoby z naszej gminy.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał o dzieci.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Sujka odpowiedziała, że zdarzały
się takie przypadki. Dodała „osoby trafiające do domu samotnej matki, to procedura była
wszczynana na ternie właściwej gminy, jeśli takie osoby chciały skorzystać z pomocy
psychologa to taka pomoc była oferowana”.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał o wiek dzieci np. dwu, trzy letnie.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Sujka odpowiedziała, że takich
małych nie było, były dzieci ale w wieku szkolnym.
Radny Jan Janik powiedział, że jak zamykana jest niebieska karta to znaczy, że sytuacja
w rodzinie uspokoiła się. Po jakim czasie następuje zamknięcie takiej karty?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Sujka odpowiedziała, że bywa to
bardzo różnie w zależności od rodziny i dodała „my jeśli uznamy, że sytuacja jest na tyle
stabilna to wówczas zamykamy”.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem
sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu i realizacji Programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie
Wieluń na lata 2016-2020, za 2017 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła
powyższe sprawozdanie.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska uzupełniła jeszcze powyższy punkt mówiąc
„wyliczyłam to co pan Ciosek proponował, żeby w okręgu nr 1 było siedem mandatów
a w okręgu nr 2 osiem, to różnica wówczas mieszkańców będzie wynosiła 2 167 osób
a w tym zaproponowanym różnica wynosi 695 osób. Skala tej różnicy powoduje, że jest
nierówna liczba mieszkańców. Bralibyśmy w okręgu 1 liczbę mieszkańców 10 193
a w okręgu 2 liczbę 12 360. Patrzy się też tutaj, aby były porównywalne poszczególne liczby
mieszkańców z danymi okręgami które są tworzone”.
Punkt 7
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2017 r. (zał. nr 6).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
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Radny Radosław Wojtuniak zapytał o kontrole sprzedaży alkoholu, czy były kontrole
przeprowadzone na ogródkach piwnych, czy wpływały od mieszkańców jakieś skargi jeśli
chodzi o ogródki piwne?
Pracownik MGOPS Anna Michniewicz odpowiedziała, że w tym roku do komisji nie
wpłynęła żadna skarga dotycząca ogródków piwnych i nie było przeprowadzonej również
kontroli na ogródkach piwnych.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy zmniejszyła się ilość punktów sprzedaży
alkoholu?
Pracownik MGOPS Anna Michniewicz odpowiedziała, że jest mniej.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał o wydanie 20 postanowień dotyczących
wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, czego to
dotyczyło?
Pracownik MGOPS Anna Michniewicz odpowiedziała, że takie postanowienie alkoholowe
wydaje się czasowo. W zależności na jaki okres było wydane to albo przedsiębiorca kończy
swoją działalność, albo wygasło i jeśli się kończy takie postanowienie to przedsiębiorca musi
złożyć dokumenty. W tym roku wpłynęło do komisji nowych bądź takich, które się kończyły
i było tylko przedłużenie 20 wniosków. W obecnej chwili opiniowane są tylko stałe punkty
sprzedaży alkoholu, nie opiniuje się jednorazowych wniosków.
Radny Jan Kępiński powiedział, że cieszy go iż komisja widzi w profilaktyce pozytywy
i przyciąga młodzież do organizowanych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć sportowych.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem
sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń za 2017 r., kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła
powyższe sprawozdanie.
Punkt 8
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń za 2017 rok (zał. nr 7).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Jan Kępiński powiedział, że cieszy go również przeznaczanie środków pieniężnych
na przeciwdziałanie narkomanii poprzez różnego rodzaju zajęcia z dziećmi.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał o uczniów objętych programami
profilaktycznymi, jak jest realizowany ten program i czy są takie programy, które pokazują
czym są uzależnienia, czym grozi użycie narkotyków, czy alkoholu, jak wpływa na psychikę
człowieka, na umysł, na intelekt, czy są w szkołach prowadzone takie zajęcia?
Pracownik MGOPS Anna Michniewicz odpowiedziała, że wszystkie realizowane programy
do tego zmierzają, żeby ukazać jak duże spustoszenie może spowodować alkohol bądź inne
środki psychoaktywne. Dodała, że obejmuje to dość dużą ilość uczniów i w Gminie Wieluń
8

jest organizowane przez stowarzyszenie Tratwa. Wykonawca tego zadania wyłoniony jest w
drodze konkursu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem
sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń
za 2017 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła
powyższe sprawozdanie.
Punkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2017 (zał. nr 8).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Jan Kępiński powiedział „na stronie szóstej jest takie zdanie, na zdarzenia
klęskowe”. Zapytał, jakie klęski występowały? Następnie przeszedł do strony ósmej mówiąc
„w trakcie roku 2017 ze schroniska skorzystało 6 osób bezdomnych, było to 5 mężczyzn
i 1 kobieta. Ogólny koszt opłaty za schronisko wynosił ok. 19 000 zł”. Zapytał, czy to były
osoby z naszego terenu?
Kierownik MGOPS Zdzisława Warych odpowiedziała, że były to osoby wyłącznie
z naszego terenu.
Radny Jan Kępiński odniósł się do wypłacanych w 2017 roku stypendiów dla 50 uczniów.
Zapytał, jakie wysokie są te stypendia i kto te środki zapewnia? Następnie zapytał o wydatki
na 28 dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych bądź w domu dziecka. Jaki był
powód, że rodziny zastępcze musiały wystąpić i czy dalej te dzieci przebywają w rodzinach
zastępczych?
Kierownik MGOPS Zdzisława Warych odpowiedziała, że gmina płaci za dzieci
przebywające w rodzinach lub pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka 10% tych
kosztów, potem 30% w drugim i 50% w trzecim roku i następnych. Jeżeli te dzieci nadal
przez dłuższy czas przebywają to te koszty dla gminy rosną. Koszty te są wyliczane według
ustawy. Jeżeli chodzi o stypendia to: 20% wartości stypendiów to są środki gminne,
80% środki Wojewody. Średnio podając stypendium takie to ok. 100 zł. Natomiast osoby
bezdomne to osoby z naszej gminy, są to osoby, u których ostatnim miejscem zameldowania
była Gmina Wieluń. Zdarzenia klęskowe to np. Orkan Ksawery. Jest to na pewno zdarzenie
losowe, ale żeby uznać takie za zdarzenie klęskowe to decyzję podejmuje Wojewoda. Takie
zdarzenia łączy się na poziomie powiatu, województwa i wówczas można wystąpić do
ministerstwa o uznanie takiego zdarzenia za klęskę żywiołową i ogłoszenie tego. Tak właśnie
w przypadku Orkanu Ksawery się zdarzyło. W tym przypadku takie rodziny zostały
zakwalifikowane do udzielenia im pomocy.
Radny Jan Janik zapytał, o zasiłki stałe i różnicę pomiędzy rokiem 2016 a rokiem 2017
tylko dwie osoby. Dodał „wiemy, że w roku 2017 nastąpiło duże zapotrzebowanie na ludzi do
pracy. Czy tymi zasiłkami stałymi są objęte tyko osoby, które rzeczywiście tego potrzebują
czyli są niezdolne do pracy, czy osoby którym się może nie chce pracować”?
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Kierownik MGOPS Zdzisława Warych odpowiedziała, że są to wyłącznie osoby, które nie
mogą pracować. Osoby te mają orzeczenia z Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Jest przepis, który konkretnie mówi kto może taki zasiłek dostać.
Przewodniczący Roman Drosiński podsumował przedłożone sprawozdanie dziękując za
wykonaną pracę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem
sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za
rok 2017, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła
powyższe sprawozdanie.
Punkt 10
Przyjęcie sprawozdania za rok 2017 z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Wieluń na lata 2015-2017 (zał. nr 9).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Kierownik MGOPS Zdzisława Warych powiedziała, że plan 3-letni wspierania rodziny z
ustawy dotyczącej tego problemu jest przedstawiany w programie 3-letnim ponieważ jest
szereg instytucji, organizacji, które się tymi działaniami zajmują. Chodzi o to, żeby to zebrać
w pewną całość, zobaczyć co w gminie mamy do dyspozycji, gdzie te rodziny mogą się
zwrócić o pomoc.
Radny Jan Kępiński zapytał, czy przy układaniu tego programu MGOPS zwraca się do
różnych instytucji bądź placówek?
Kierownik MGOPS Zdzisława Warych odpowiedziała, że oczywiście MGOPS zwraca się
do instytucji, placówek o pomoc.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał o ilość osób zatrudnionych w ośrodku dodając,
że pracy jest bardzo dużo.
Kierownik MGOPS Zdzisława Warych odpowiedziała, że w ośrodku pracuje ok. 50 osób
a to co było omawiane dotyczy tylko jednego działu, czyli 17 pracowników socjalnych.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem
sprawozdania za rok 2017 z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Wieluń na lata 2015-2017, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła
powyższe sprawozdanie.
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Punkt 11
Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Głos
zabrali:
Radny Ryszard Budzyna powiedział „chciałem złożyć wniosek, aby rozwiązać problem
bezprawnie przykrytego rowu melioracyjnego. Chodzi o działkę pomiędzy ul. Sieradzką,
Kolejową i Pszenną na terenie Dąbrowy. W 2010 r. właściciel, który tam miał skład węgla
bezprawnie przykrył część rowu drenarskiego, wstawił rurę. W międzyczasie uzyskał operat
wodno-prawny. Urząd wydał (wówczas Maria Zarębska była naczelnikiem) decyzję o
przywrócenie stanu pierwotnego, ale dzisiaj jest inny właściciel. Moja propozycja jest taka,
aby doprowadzić do spotkania z tym właścicielem, przedstawić mu sytuację jaka jest, bo
problem jest tego typu, że ten rów odbiera wodę z całego osiedla Bojarówki (mówimy o
drenażu) plus jeszcze zlewnia z PKS. W momencie kiedy przychodzą opady deszczu woda
nie mieści się w tej rurze. Tam jest w tej chwili 150 bądź 100. Taka jest moja prośba i
wniosek.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy długi jest ten odcinek rowu zakrytego?
Radny Ryszard Budzyna odpowiedział „myślę, że gdzieś w granicach 40 lub 50 metrów”.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy to jest końcówka czy przepływowy?
Radny Ryszard Budzyna odpowiedział, że jest to rów przepływowy, mieszkańcom nie
przeszkadza, żeby ten rów był zakryty tylko, żeby była odpowiednia średnica rury, żeby ta
woda mogła odejść.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem wniosku
radnego Budzyny o zwiększenie przepustowości rowu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
zgłoszony wniosek.
Radny Radosław Wojtuniak zapytał „co z ogródkami piwnymi, czy Burmistrz już dostał
analizę, bo w Radiu Ziemi Wieluńskiej był wywiad z Burmistrzem i Burmistrz tam mówił o
zmianie ustawy i ze do piątku ma dostać decyzje czy te ogródki piwne mogą mieć miejsce na
Placu Legionów”?
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że radny otrzyma
odpowiedź na piśmie.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał „chodzi o tereny przyległe do ulicy Powstańców
1863 r. wpłynęły dokumenty, które wnoszą o zmianę przeznaczenia terenów. Chodzi o lewą
stronę tej ulicy tj. teren przyległy do parku wieluńskiego. Doszło kiedyś do sprzedaży, jeżeli
się nie mylę to teren należał do Urzędu Miasta a gospodarzyło tym terenem Przedsiębiorstwo
Komunalne i doszło do sprzedaży panu Strzale tego terenu. Czy jest możliwe dotarcie do
dokumentu, czy może nam pani Kierownik przygotować dokumenty, które dotyczyły tego
terenu. Chcielibyśmy poznać dokumenty dotyczące sprzedaży tego terenu łącznie z tym jaki
był proces tzn. przygotowany przetarg, realizacja przetargu i dokumenty związane ze
sprzedażą łącznie z dokumentem wpływu gotówki do Urzędu Miasta”? Dodał, że jest to teren
przyległy do parku, to powinno być zalesione.
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Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że przekaże sprawę
naczelnikowi Janikowi, który przygotuje odpowiedź.
Radny Janusz Ciosek dodał, że takie kontrole powinna przeprowadzać Komisja Rewizyjna.
Radny Jan Janik odpowiedział, że Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrole tylko
za okres 4-letni.
Przewodniczący Roman Drosiński powiedział, że budynki, które byłyby tam postawione
będą stały w zacienionym miejscu.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za wnioskiem, aby
wystąpić o powyższe dokumenty, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 4 głosach „za”, 1
głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) przyjęła powyższy wniosek.
Punkt 12
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Grażyna Zwierzyńska

Przewodniczący komisji:
Roman Drosiński
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