PROTOKÓŁ nr 34/18
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 24 września 2018 r. w sali 101 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
(budynek w parku), pod przewodnictwem Pana Mieczysława Majchera
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Majcher Mieczysław – przewodniczący
2. Budzyna Ryszard
3. Duda Robert
4. Freus-Grzelak Honorata
5. Kaczmarek Marian
6. Leś Kazimierz - zastępca
7. Psuja Wojciech
8. Zapłotna Janina
9. Żurek Bożena
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
2. Pan Zbigniew Dąbrowski – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
3. Pan Jarosław Kuźnik – Pracownik Urzędu Miejskiego
4. Pan Bartosz Skupień – Pracownik Urzędu Miejskiego
5. Pani Magdalena Jarczewska – Zych – Pracownik Urzędu Miejskiego
6. Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
7. Pani Skotnicka - Fiuk Joanna – Pracownik Urzędu Miejskiego
8. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Prezentacja porządku obrad.
Przyjęcie protokołów 31/18, 32/18, 33/18 z poprzednich posiedzeń Komisji.
Zapoznanie się z informacją o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy
Wieluń.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr
XV/172/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty
targowej.
6. Zapoznanie się z informacją na temat przeprowadzonych kontroli instalacji
grzewczych pod kątem czystości powietrza na terenie Gminy Wieluń.
7. Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości i zieleni na terenie
Gminy Wieluń.
8. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza
wykorzystania dotacji z budżetu gminy.
9. Sprawy różne, korespondencja.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.
1.
2.
3.
4.

Porządek obrad zawiera zmiany jakie zostały wprowadzone podczas 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 dokonał prezentacji porządku obrad.

Punkt 3
Przyjęcie protokołów 31/18, 32/18, 33/18 z poprzednich posiedzeń Komisji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu
nr 31/18? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 31/18,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 31/18.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu
nr 32/18? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 32/18,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 32/18.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu
nr 33/18? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 33/18,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 33/18.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy Wieluń.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos
zabrali:
Przewodniczący Mieczysław Majcher zawnioskował, by zdjąć punkt 4 z porządku obrad z
powodu braku informacji.

Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził głosowanie kto jest za pozytywnym
przyjęciem wniosku o zdjęcie punktu z porządku obrad Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 glosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała zgłoszony wniosek w ww. sprawie.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XV/172/15
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej (zał. nr 3).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził glosowanie kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XV/172/15
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”, 1 głosie
wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją na temat przeprowadzonych kontroli instalacji grzewczych pod
kątem czystości powietrza na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 4).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że w takim razie uznaje, że informacja
dotycząca przeprowadzonych kontroli instalacji grzewczych pod kątem czystości powietrza
na terenie Gminy Wieluń została przyjęta.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości i zieleni na terenie Gminy
Wieluń (zał. nr 5).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radny Wojciech Psuja powiedział: ,,w okolicy bloków 39 na os. Wyszyńskiego miała
miejsce inwestycja dotycząca wykonania chodnika. Firma wykonująca to zadanie zniknęła nie
sprzątając po sobie palet”. Dodał, że zapada się też kostka brukowa. Zapytał, czy parking na
os. Wyszyńskiego przy bloku nr 31, 32 jest nadal terenem budowy czy można już korzystać z
niego i parkować?

Z sali nieczytelne głosy.
Radny Wojciech Psuja zwrócił się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Waldemara Kluski i zapytał czy w jego obowiązkach jest m.in. koszenie
zieleni czy dbanie o trawę na parkingu na os. Wyszyńskiego przy bloku nr 31. 32?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział: ,,jest to zadanie prowadzone przez Wydział Inwestycji i Rozwoju. Dodał, że w
trakcie trwania przedsięwzięcia cały teren jest pod opieką wykonawcy. Zgłaszałem
Naczelnikowi Inwestycji i Rozwoju, którym jest Maciej Preś, iż należałoby wykosić tereny,
gdzie kiedyś będzie trawa. Naczelnik powiedział, że zostanie to wykonane w momencie
zakończenia inwestycji”.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że inwestycja miała być skończona do 31 marca. Zapytał
czy inwestor płaci kary związane z niewykonaniem zadania w terminie?
Radny Wojciech Psuja zwrócił uwagę, że mieszkańcy Wielunia chętnie segregują odpady.
Podkreślił, że objawia się to najczęściej w okresie jesiennym, gdy mieszkańcy zgrabione
liście czy trawę wkładają do worków. Zapytał czy istnieje możliwość zwiększenia
kontenerów zielonych, które przywożą ciężarówki ze zbiórki odpadów selektywnych?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że nie tylko teraz tak jest, że
mieszkańcy zbierali odpady zielone do worków. Podkreśliła, że ogromnym problemem jest
wystawianie pojemników.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział: ,,podpisana umowa, która obliguje wykonawcę do odbioru i oczyszczania tych
kontenerów, jest sformułowana tak, że wykonawca powinien sprzątnąć wszystko to, co
znajduje się obok kontenera. Wnioskowaliśmy o zwiększenie ilości kontenerów natomiast
przedsiębiorstwo oznajmiło, iż ma problemy z pojemnikami. Od przyszłego roku ma nastąpić
zmiana, czyli odpady zielone będą odbierane u źródła (tak jak było to kiedyś).
Przedsiębiorstwo tam, gdzie są przeciążone punkty sprząta te miejsca częściej. Spółka zawsze
robi zdjęcia po posprzątaniu placu i zdążało się kilkakrotnie, że mieliśmy interwencje od pani
Sekretarz. Pokazano nam, że plac był czysty a odpady, które się nagromadziły były zwiezione
podczas tygodnia”.
Radny Marian Kaczmarek zapytał czy firmy, które są odpowiedzialne za utrzymanie
czystości w mieście Wieluń, zgłaszają, że kratki ściekowe odbierające wody opadowe są
fatalnie usytuowane? Powiedział: ,,nie zdarzyło się, bym widział na terenie miasta, że firmy
dokonują czyszczenia kratek ściekowych. Uważam, że można byłoby porozmawiać z naszą
spółką - Przedsiębiorstwem Komunalnym, który ma do tego sprzęt. Nie wyciągając kosza z
kratki można usunąć odpady, które się tam znajdują i blokują odpowiedni odpływ wody
opadowej”.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział: ,, mój wydział ma pod opieką sprzątanie ulic i w ramach tej usługi wykonawcy
mają obowiązek sprzątnąć powierzchnię. Natomiast sprzątanie i oczyszczanie należy do
Przedsiębiorstwa Komunalnego”.

Radny Marian Kaczmarek powiedział: ,,od momentu, kiedy zgłaszają się pewne firmy do
oczyszczania miasta Przedsiębiorstwo Komunalne przestało dokonywać oczyszczania. Nie
widzę, by kratki ściekowe odbierające wody opadowe były sprzątane”.
Przewodniczący Mieczysław Majcher dodał, że radny Kaczmarek ma na myśli firmy, które
wygrały przetarg na utrzymanie czystości i porządku na drogach i stanu technicznego.
Radna Bożena Żurek powiedziała: ,,firma, która kosi tereny zielone przylegające do
chodnika, nie sprząta trawy. Gdy przychodzą deszcze, trawa spływa z chodników na ulicę a
następnie trafia do kratek ściekowych. Apeluję, by trawa, która jest skoszona była na bieżąco
zbierana”.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział ,,po skoszeniu nie zbiera się trawy, tylko
czeka się aż się wysuszy i zostanie rozwiana przez wiatr”. Podkreślił, iż jest to nagminne
zjawisko, na które nikt nie zwraca uwagi.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zaproponowała skierowanie pisma do zarządców
dróg z prośbą o usuwanie trawy po jej skoszeniu jak i liści.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział: ,,głównie skupiłbym się na skoszonej
trawie, ponieważ liście opadają codziennie i częstotliwość usuwania ich budzi wątpliwości, co
do wywiązania z tego obowiązku”. Zgłosił wniosek formalny o wystosowanie pisma do
poszczególnych zarządców dróg w sprawie sprzątnięcia trawy po jej skoszeniu (zał. nr 6).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zarządził glosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem wniosku o wystosowanie pisma do poszczególnych zarządców dróg w
sprawie sprzątnięcia trawy po jej skoszeniu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W glosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za’) przyjęła zgłoszony
wniosek w ww. sprawie.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy inwestycja na os. Wyszyńskiego przy bloku nr 31,32
została już zakończona a jeśli nie to kiedy minął termin zakończenia?
Pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Arkadiusz Szecel powiedział ,,na
os. Wyszyńskiego mamy dwie inwestycje przy bloku nr 3,7 i zadanie powinno zakończyć się
pod koniec maja”. Inwestycja przy bloku 32,34 zgodnie z podpisanym aneksem powinna
zakończyć się 1 października. Opóźnienie wynika z braku zgody PGE na wyłączenie
zasilania, po to by przełożyć kabel, który koliguje z inwestycją. Dodał, że posiada informację,
iż zadanie ma być zrobione w tym tygodniu.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza wykorzystania
dotacji z budżetu gminy (zał. nr 7).
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział, że w takim razie uznaje się, że
informacja dotycząca funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza wykorzystania dotacji z
budżetu gminy została przyjęta.
Punkt 9
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radny Marian Kaczmarek zwrócił uwagę, że w parku Żwirki i Wigury nie ma WC.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zwrócił uwagę, że park Żwirki i Wigury wymaga
kompleksowej rewitalizacji. Dodał, że jest tam ciemno, nie ma kwiatów, toalety i warunków
do odpoczynku.
Radna Bożena Żurek powiedziała iż sprawozdanie jest niejasne. Zapytała czy przyłącza
kanalizacyjne są sanitarnymi? Zapytała czy jeżeli ktoś ma przyłącza sanitarne to oznacza, iż
nie ma wodociągowego?
Pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Arkadiusz Szecel odpowiedział: ,,w pierwszej
kolejności jest zestawienie ilości umów, które ... na przyłącze wodociągowe, w drugiej na
przyłącze kanalizacyjne a trzeciej umów, które są na dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków. Istnieje sytuacja, kiedy mieszkańcy posiadają własne studnie stąd ulokowane są
pozycje, gdzie pojawia się tylko przyłączę kanalizacji sanitarnej. Zestawienie zostało
sporządzone na podstawie wykazu umów, które otrzymaliśmy z Przedsiębiorstwa
Komunalnego”.
Radna Bożena Żurek powiedziała: Zapis jest nieczytelny, ponieważ nie można sprawdzić
pełnego obliczenia wskazanej ilości posesji, które powinny zostać przyłączone do sieci
kanalizacyjnej. Uważam, że nie ma potrzeby, by zatrudniać do tego dodatkowych
pracowników. Osoba, która zajmuje się spisywaniem liczników mogłaby również sprawdzać,
płacę za ścieki.
Pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Arkadiusz Szecel powiedział: ,,to, że ktoś nie
płaci za kanalizację sanitarną oznacza, że nie jest do niej podłączony. Natomiast to, czy
pracownik, który spisuje liczniki ma obowiązek sprawdzania niepłacenia przez kogoś za
ścieki to kwestia, która leży po stornie Przedsiębiorstwa Komunalnego”.
Radna Bożena Żurek powiedziała: ,,wnioskowałabym o to, by Przedsiębiorstwo Komunalne
zleciło pracownikowi takie zadanie” Podkreśliła, że nie wymaga to nadmiernego wysiłku.
Powiedziała: ,,jeżeli wiemy, iż na mojej ulicy 10 osób jest podłączone do wody, z czego 5
osób do kanalizacji więc 5 pozostałych osób za ścieki nie płaci. Gdyby taka informacja trafiła
do Przedsiębiorstwa Komunalnego, jako informacja zwrotna wystarczy, by sprawdzić czy te
osoby płacą rzeczywiście za te ścieki. Uważam, że nie potrzeba dodatkowych ludzi do tego,
ponieważ nie jest to trudne do wykonania. Wystarczy rzetelnie się do tego przyłożyć”.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział: ,,zgadzam się w 100% z radną Żurek.
Przedsiębiorstwo Komunalne jest nasza spółką … Szaleństwem byłoby wydawanie pieniędzy

z budżetu Gminy Wieluń na zatrudnienie osób, które dokonywały spisywania takich
informacji”.
Radna Honorata Freus-Grzelak powiedziała: ,,z mojej strony na danej sesji wpłynął
wniosek dotyczący podłączenia do kanalizacji. Dostaliśmy sprawozdanie od Straży Miejskiej
liczby osób podłączonych i niepodłączonych do kanalizacji. Przy ul. Fabrycznej mają
możliwości podłączenia ale nie są podłączeni. Straż Miejska miała dokonać sprawdzenia, czy
osoby mają kwitki za odbiory ścieków i nic w tym kierunku nie zostało zrobione”.
Przewodniczący Mieczysław Majcher powiedział: ,,Komisja wielokrotnie zajmowała się
tym tematem i składała wiele wniosków do Burmistrza Wielunia natomiast nie doczekaliśmy
się realizacji tego zadania”.
Z sali nieczytelne głosy.
Radna Janina Zapłotna poinformowała, iż zespół Komisji Rewizyjnej zajmował się tym
tematem. Uzupełniła, iż został złożony wniosek, że kontrola ma być dokonywana dwa razy do
roku.
Radny Wojciech Psuja zapytał ,,czy jeżeli ktoś ma przydomową oczyszczalnię ścieków jest
ujęty w pierwszej rubryce”?
Pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Arkadiusz Szecel odpowiedział ,,tak, jeżeli
ktoś ma czynną i legalną oczyszczalnię przydomową to nie ma obowiązku przyłączania się do
kanalizacji sanitarnej”
Punkt 10
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mieczysław Majcher zamknął posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:

Przewodniczący Komisji

Monika Kowalska

Mieczysław Majcher

