PROTOKÓŁ nr 1/18
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 10 grudnia 2018 r. w sali 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
(ratusz, I piętro), pod przewodnictwem Pani Marii Zarębskiej
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Drosiński Roman
2. Kaftan Sławomir
3. Paluszek Jerzy
4. Poznerowicz Krzysztof
5. Zarębska Maria – przewodnicząca
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pani Joanna Skotnicka-Fiuk - Kierownik Biuro Burmistrza
4. Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
6. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
7. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2019.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wieluń na lata 2019-2026.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.
6. Propozycje do Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok.
7. Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Maria Zarębska dokonała otwarcia posiedzenia. Następnie stwierdziła
prawomocność obrad - na stan 5 członków, obecnych 5.
Przewodnicząca Maria Zarębska zaprezentowała porządek obrad a następnie zapytała, czy
ktoś zgłasza uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Punkt 2

Wybór zastępcy przewodniczącego komisji
Przewodnicząca Maria Zarębska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję zastępcy
przewodniczącego komisji.
Radny Roman Drosiński zgłosił kandydaturę Sławomira Kaftana.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy radny Sławomir Kaftan wyraża zgodę na
kandydowanie? Radny Sławomir Kaftan wyraził zgodę.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach „za”) dokonała wyboru
radnego Sławomira Kaftana na zastępcę przewodniczącego komisji.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2019
stanowi załącznik nr 2.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Sławomir Kaftan zapytał, jak w związku z przebudową ul. Popiełuszki zmieniany
jest projekt budżetu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż całość kosztorysu wynosi 10 mln zł
natomiast rezerwa wynosi 4 mln. Dodał, że pozostałe koszty zostaną przedstawione w
autopoprawce. Podkreślił, iż wysokość zabezpieczonej kwoty będzie wynosić - 10,5 mln zł.
Z sali nieczytelne głosy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż liczy się, że po przetargu uda się uzyskać
satysfakcjonująca kwotę. Uzupełnił, że okres przedwyborczy minął dlatego może być to
szansa dla Gminy Wieluń.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że ma obawy, co do przetargu argumentując to
wzrostem wysokości płac, materiałów czy energii.
Radny Roman Drosiński zapytał, jaką kwotę należy wydawać na obsługę zadłużenia?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że planowany koszt obsługi w 2018
roku wynosił - 800 tys. zł natomiast 2019 roku - 826 tys. zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uzupełnił, że wzrost polega na zwiększeniu pożyczek.
Dodał, iż jest zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, który musi być.
Podkreślił, że pożyczki są niskooprocentowane.
Z sali nieczytelne głosy.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że przy 130 mln zł dochodów kwota
przewidywanego długu na 2019 rok w kwocie – 36 mln zł powoduje, iż Gmina Wieluń ma
niski wskaźnik dochodów.
Radny Roman Drosiński powiedział, że niektóre kredyty zaciągane przez Gminę Wieluń
jest zaciągana na niepotrzebne inwestycje. Posłużył się przykładem kwoty - 35 800 zł, która
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że samorząd nie realizuje inwestycji, które
mogą się skomunalizować. Dodał, że idąc filozofią radnego Drosińskiego Gmina powinna
wziąć kredyt
Roman Drosiński powiedział, iż kwota - 35 mln 800 tys. zł ... powiedział, że Gmina zaciąga
kredyty na inwestycje, których nie powinna realizować.
Z sali nieczytelne głosy.
Burmistrz Wielunia powiedział, że naturalną rzeczą jest, że każda gmina dąży do tego, aby
jej zadłużenie było, jak najmniejsze natomiast podkreślił, że samorząd nie realizuje
inwestycji, które mogą się skomunalizować. Dodał, że idąc tropem radnego Drosińskiego
jedynym kredytem, który winna posiadać Gmina Wieluń jest kredyt dotyczący zakupu
terenów pod cukrownię, ponieważ ten teren przyniesie zysk przyszłościowy Gminie Wieluń.
Dodał, że Urząd Miejski, zaciągając pożyczkę niskooprocentowaną, którą w każdym
momencie może umorzyć wybiera lepszą opcję sposobu budowy kanalizacji niż miałoby się
to odbywać poprzez zbieranie środków na ten cel przez całą kadencję. Podkreślił, że
zarządzanie długiem w samorządzie ma zupełnie inną formę niż odbywa się to w firmach
komercyjnych, ponieważ większość inwestycji realizowanych przez samorząd nie są
zadaniami, które przyniosą gminie większy dochód. Dodał, iż pomimo tego, że Gmina
Wieluń nie prowadzi działalności komercyjnej to z roku na rok osiąga coraz wyższe dochody
podatkowe. Uzupełnił, że w 2014 roku podatek od środków transportu wynosił - 2 mln
300 tys. zł a w 2018 roku - 5 mln zł mimo, iż Gmina Wieluń obniżyła podatek od środków
transportu.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka uzupełniła, że dług Gminy Wieluń wynosił:
a. na koniec 2016 roku - 35 mln zł
b. na koniec 2017 roku - 30 mln zł
c. na koniec 2018 roku - 31 mln zł z racji tego, że nie zostanie uruchomiona pożyczka,
która była planowana na budowę kompostowni
d. na koniec 2019 roku - 35 mln zł
Podsumowała, iż nie jest tak, że dług Gminy Wieluń rośnie z roku na rok. Wspomniała
również o tym, że wskaźnik planowanej spłaty do dochodów w 2016 roku wynosił - 8,07%
przy dopuszczalnych 15% a w 2017 roku - 8,1% natomiast w 2019 planowany jest - 6,43%.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, kiedy jest planowany termin zakończenia prac przy
budowie kompostowni na którą przeznaczono 6 mln 100 tys. zł?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że Urząd Miejski nie ma jeszcze zawartej
umowy z Narodowym Funduszem.
Radny Roman Drosiński zapytał dlaczego po tak krótkim czasie wykonania inwestycji
przewiduje się kolejne dofinansowanie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w ramach przebudowy dworca
Wieluń-Dąbrowa został zakupiony sprzęt. Kwota, o którą pyta radny Drosiński ma być
przeznaczona na zakup głośników, po to by nie płacić za wynajem głośników podczas
organizowania dużych imprez plenerowych.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka uzupełniła wypowiedź Burmistrza Wielunia, mówiąc,
że Gmina Wieluń nie może mieć żadnych odpłatności na dworcu.
Przewodnicząca Maria Zarębska zwróciła uwagę na problem związany z brakiem kursów
autobusowych. Powiedziała, że w szczególności w godzinach popołudniowych mieszkańcy
z osiedla Stare Sady nie mają połączenia do centrum czy końca miasta.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż będą prowadzone prace dotyczące
nowego rozkładu jazdy powiązane z przywróceniem płatności za kursy autobusowe. Dodał,
że odbył spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw i na każdym z nich słyszał opinie
pozytywne w sprawie przywrócenia płatności za kursy autobusowe w ramach wprowadzenia
polaczeń w godzinach popołudniowych. Uzupełnił, iż pod koniec I kwartału raport dotyczący
nowego rozkładu jazdy powinien zostać przedłożony Radzie Miejskiej w Wieluniu.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała na jakie plany zagospodarowania przestrzennego
planuje się przeznaczenie kwoty 465 tys. zł?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział,
iż części jest to kontynuacja umów, które zostały zawarte w 2018 roku i zostały wprowadzone
do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodał, że jeden plan zagospodarowania dotyczy zmian
częściowych na terenie miasta Wielunia w kwocie 20 tys. zł. Dodał, iż kolejna sprawa
dotyczy procedury dla innych terenów na terenie miasta w kwocie 22 tys. 100 zł oraz dla
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i sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego części Rudy i Rychłowic w kwocie
41 tys. zł. Uzupełnił, iż wszystkie umowy, o których wspomniał są już zawarte natomiast
ciągle pojawiają się pojedyncze wnioski, które wymagają zmiany.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ruszyła rezerwa mieszkaniowa za linią
wysokiego napięcia dotycząca Rudy i Rychłowic?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział,
iż częściowo tak. Dodał, że w przyszłym roku jeśli Rada Miejska w Wieluniu podejmie
stosowna uchwałę będą przeznaczone dodatkowe środki na ten cel.

Przewodnicząca Maria Zarębska powiedziała, że wiele osób na tych terenach posiada
działki ale nie może z nich skorzystać, dlatego jeszcze raz zaapelowała, aby tereny
mieszkaniowe z rezerwy uruchomić w plan zagospodarowania przestrzennego.
Radny Roman Drosiński powiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego powinien
być opracowany na cały kwartał.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie zgadza się z filozofią radnego
Drosińskiego. Podkreślił, że wiele planów, które były wykonywane rozwiązały wiele
problemów globalnych. Wspomniał o ul. Agrestowej, ul. Sadowej i ul. Częstochowskiej,
które zostały wygenerowane na potrzeby mieszkania plus. Dodał, że ilość zmian, jakie
zostały podjęte w minionej kadencji naprawiły błędy z minionych lat. Uzupełnił, że na terenie
ul. Częstochowskiej i ul. Granicznej Gmina Wieluń nie posiada swoich terenów.
Z sali nieczytelne głosy.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik uzupełnił, że im
większy kwartał jest opracowywany tym trudniej jest dostosować się do sytuacji wszystkich
sytuacja, jakie są na nieruchomościach. Dodał, że opracowywanie na mniejsze kwartały jest
korzystniejsze argumentując to, iż jest możliwość przeanalizowania szerszej ilości
przypadków. Powiedział, że plan między ul. Częstochowską a ul. Graniczną jest mało
dostosowany do sytuacji własnościowej. Podkreślił, iż na tych terenach działki są wąskie oraz
w posiadaniu różnych właścicieli.
Przewodnicząca Maria Zarębska powiedziała, że radnemu Drosińskiemu chodziło o to, aby
do zabudowy wielorodzinnej nie włączać przemysłu bądź odwrotnie.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Jerzy Paluszek zapytał czy budowa drogi zostanie uwzględniona na na ul.
Bojarowskiego i ul. Lelewela?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż w 2017 roku została wykonana na ul.
Bojarowskiego u Lelewela kanalizacja oraz oświetlenie. Zapewnił, że budowa dróg będzie
realizowana na tych ulicach natomiast dodał, że projekt budżetu w br. roku jest asekuracyjny.
Uzupełnił, iż jest możliwość otrzymania dotacji na inwestycje budowy basen, gdzie Gmina
Wieluń musi też posiadać swoje środki na to zadania, dlatego Gmina nie chce otwierać
nowych zadań.
Radny Jerzy Paluszek powiedział, iż w związku z tym należy poinformował o zaistniałej
sytuacji mieszkańców tych ulic.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że podczas spotkań z mieszkańcami na
pewno wytłumaczy zaistniałą sytuację i schemat inwestycji.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż chodzi o ulicę, która jeszcze nie została
przebudowana.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju powiedział, że budowa przedłużenia
ul. Popiełuszki do ul. Sieradzkiej bez wybudowania drogi do oczyszczalni jest niemożliwa,
ponieważ odcięlibyśmy oczyszczalnie ścieków od dostępu do miasta.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2019, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 4 głosach ,,za”, 1 głosie
wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń
na lata 2019-2026 stanowi załącznik nr 3.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Nikt się nie
zgłosił.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wieluń na lata 2019-2026 , a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 4 głosach ,,za”, 1 głosie
wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.
Punkt 5
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Przewodnicząca Maria Zarębska odczytała zaproponowany plan pracy komisji.
Radny Jerzy Paluszek zaproponował, aby do Planu Pracy Komisji na rok 2019 wpisać
program polityki zdrowotnej.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że w I kwartale było wzmianka o
tym natomiast była to bardzo ogólna informacja. Wspomniała, iż na poprzedniej komisji
pojawiła się propozycja Programu Zdrowotnego na lata 2019-2023.
Radny Jerzy Paluszek powiedział, iż miał na myśli to, aby w szkołach odbywały się
cyklicznie wizyty konkretnych stomatologów.
Z sali nieczytelne głosy.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
przyjęciem Planu Pracy Komisji na 2019 rok, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”) pozytywnie przyjęła
Planu Pracy Komisji na 2019 rok.
Planu Pracy Komisji na 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 6
Propozycje do Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Przewodnicząca Maria Zarębska zaproponowała, aby na I kwartał Rada Miejska w
Wieluniu przygotowała wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Wieluń na rok 2019-2023.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformował, że wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieluń na rok 2019-2023 jest w
trakcie przygotowań i na najbliższej sesji styczniowej zostanie Radzie Miejskiej w Wieluniu
przedstawiony.
Przewodnicząca Maria Zarębska zaproponowała, aby dodać do Planu Pracy Rady Miejskiej
w Wieluniu program profilaktyki zdrowotnej na lata 2019-2023.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
przyjęciem Planu Pracy Komisji na 2019 rok, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”) pozytywnie przyjęła
Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok.
Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 7
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, kiedy odbędzie się następne posiedzenie komisji?
Przewodnicząca Maria Zarębska odpowiedziała, że następne posiedzenie odbędzie się
przed następnie planowaną sesją.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Maria Zarebska dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji Zdrowia i
Porządku Publicznego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Maria Zarębska

