PROTOKÓŁ nr 4/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 20 lutego 2019 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 – z-ca przewodniczącej
3. Paluszek Jerzy
4. Poznerowicz Krzysztof
5. Zarębska Maria – przewodnicząca
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Edyta Sujka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu;
3. Anna Michniewicz – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wieluń;
4. Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu;
5. Katarzyna Gasztyk – Kierownik Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych
w Wieluniu;
6. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
7. Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu
Cywilnego.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
(m.in. rozwój placówek oświatowych).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/232/16 Rady Miejskiej w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze sołectwa Dąbrowa.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/24/98 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie podziału miasta na osiedla i gminy na
sołectwa.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania
bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu stanowiącego własność Gminy Wieluń zabudowanego na cele mieszkaniowe w
prawo własności tego gruntu.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od
nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych.

8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji na terenie Gminy Wieluń programu
działań na rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+”
za 2018 rok.
9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji na terenie Gminy Wieluń programu
działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+”; za
2018 rok.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem 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 2018 rok.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2018-2020, za 2018 rok
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wieluniu za rok 2018.
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń za 2018 rok.
14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń za 2018 rok.
15. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Maria Zarębska dokonała otwarcia posiedzenia. Następnie stwierdziła
prawomocność obrad - na stan 5 członków, obecnych 5.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
(m.in. rozwój placówek oświatowych) zał. nr 3.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zwrócił
uwagę, na inicjatywy , które były kierowane do poprzedniego projektu uchwały. Podkreślił, iż
główne uwagi dotyczyły małej ilości miejsc postojowych w stosunku do liczby dzieci.
Uzupełnił natomiast, że zostały wprowadzone zmiany, które dają możliwość urządzenia
dodatkowych miejsc postojowych.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządziła następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w obszarze miasta Wielunia, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 61/4/19 stanowi zał. nr 4.

Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa) zał. nr 5.
Przewodnicząca Maria Zarębska poprosiła o przybliżenie zmian, które zaszły
w omawianym projekcie uchwały.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
powiedział, że plan został uchwalony w czerwcu 2014 roku natomiast ze względu na
wszczęcie nadzorcze wojewody zostały uchylone zapisy dot. dwóch terenów. Oznajmił, iż
pierwszy teren - przy ul. Barycz oraz ul. Różanej jest pustą przestrzenią. Uzupełnił, że teren
znajduje się między budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze a
bankiem przy ul. Barycz. Podkreślił, że miała powstać w tym obiekcie zabudowa usługowa.
Uzupełnił, iż wojewoda zakwestionował zapisy dot. wysokości, co w konsekwencji
spowodowało, że wprowadzono zakres maksymalnej wysokości 30% - 45%. Zwrócił
następnie uwagę, że drugim terenem jest obiekt przy ul. Częstochowskiej. Podkreślił, że
wojewoda w rozstrzygnięciu zakwestionował określenie minimalnej powierzchni zabudowy
działek, które mają powierzchnię 750 m2 oraz kąty dachów. Podsumował, iż dla działek przy
zabudowanie szeregowej, które miałyby powierzchnię 750 m2, została wprowadzona
minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 45%, natomiast kąty dachów od 25%-40%.
Radny Roman Drosiński zadał pytanie, dotyczące drugiego terenu tj. paragraf 17, ust. 2 pkt
2 lit. b, tiret drugie. Zapytał, czy minimalna powierzchnia działki może wynosić 6 m2?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił,
że dopuszczony jest podział działki na szerokość 6 m2. Podkreślił, iż jest to wystarczające dla
powstania zabudowy szeregowej.
Radny Roman Drosiński zapytał, czy o to wystąpił właściciel działki?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 62/4/19 stanowi zał. nr 6.

Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/232/16 Rady Miejskiej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze sołectwa Dąbrowa zał. nr 7.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy w związku z niewyrażeniem zgody przez
ministra zostaną poszerzone drogi?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
powiedział, że w związku z uchwałą, która została wcześniej podjęta, Urząd Miejski
przystąpił do prac planistycznych między ul. Grzybową a ul Sybiraków. Uzupełnił, iż
spłynęły wnioski mieszkańców, o przekształcenie ww. terenów pod zabudowę mieszkaniową
z elementami nieuciążliwy. Podkreślił, iż została sporządzona koncepcja całego
zagospodarowania całego terenu z wyznaczeniem dróg dojazdowych z podziałami.
Powiedział, że grunty stanowią klasę trzecią, dlatego Gmina ma obowiązek wystąpić do
ministra o wyrażenie zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Wspomniał, że
Gmina Wieluń otrzymała pozytywna opinię Izby Rolniczej w Łodzi na wyłączenie gruntów z
produkcji rolnej. Powiedział następnie, iż Marszałek Województwa nie wyraził zgody.
Uzupełnił również, iż wszystkie dokumenty zostały przesłane do ministerstwa. Zwrócił
uwagę, że 23 października 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję, w której
wyraża zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej tylko tych, które są przeznaczone pod
drogę (3 677 m2). Podsumował następnie, iż pozostałe tereny, które były przewidziane pod
zabudowę mieszkaniową i częściowo usługową – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie
wyraził zgody. Dodał również, iż Burmistrz Wielunia podjął decyzję, by dopuścić zabudowę
na gruntach klasy czwartej. Oznajmił, że Minister nie wyraża zgody, aby na gruntach klasy
pierwszej i drugiej prowadzić jakąkolwiek urbanizacje, argumentując, że wyżej wspomniane
grunty stanowią 25% powierzchni w całej Polsce i podlegają one ochronie.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, jak wygląda połączenie zabudowy usługowej z
zabudową mieszkaniową?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że na podstawie koncepcji planu ul. Milej w Dąbrowie został zaproponowany
pas zieleni.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uzupełnił, iż przy ul. Miła w Dąbrowie jest droga, która
oddziela zabudowę mieszkaniowa od usługowej. Dodał następnie, że na tym terenie od
zawsze była funkcja przemysłowo-usługowa.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, ile metrów ma strefa zieleni?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że strefa zieleni ma 15 m. Zaznaczył, iż w pasie 30 metrów nie ma możliwości
realizowania zabudowy produkcyjnej. Dodał, że mogłaby powstać zabudowa usługowa lub
parkingi.
Radny Roman Drosiński zadał pytanie w sprawie linii zabudowy.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
powiedział, że żaden element nie może przekroczyć linii zabudowy.
Radny Roman Drosiński zapytał, co oznacza podwójna linia?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, iż wspomniana linia nie dotyczy zakresu planu.
Radny Roman Drosiński zapytał, jak daleko będzie pas od ul. Powstańców do ul. Miłej?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że 90 metrów.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/232/16 Rady Miejskiej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze sołectwa Dąbrowa, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie. Opinia nr 63/4/19 stanowi zał. nr 8.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/24/98 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie podziału miasta na osiedla i gminy na
sołectwa zał. nr 9.
Przewodnicząca Maria Zarębska powiedziała, iż zmiana dotyczy tylko zmiany nazwy ulic.
Zapytała następnie dlaczego w tytule projektu uchwały pisze się, iż dokonywana jest zmiana
podziału miasta na osiedla i gminy na sołectwa?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień odpowiedział, iż jest to procedura, polegająca na zacytowaniu uchwały z 1998 r.,
która dzieli miasto na osiedla a Gminę na sołectwa.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządziła następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr IV/24/98 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 18 grudnia 1998 r. w
sprawie podziału miasta na osiedla i gminy na sołectwa, 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 ww. projekt uchwały. Opinia nr 64/4/19
stanowi zał. nr 10.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania
bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
stanowiącego własność Gminy Wieluń zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo
własności tego gruntu zał. nr 11.

Przewodnicząca Maria Zarębska poprosiła o przybliżenie projektu uchwały. Zapytała
następnie czym warunkowane są bonifikaty?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, iż Gmina Wieluń od 2013 r. posiada uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na
udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego. Uzupełnił, że
ww. uchwała została podjęta na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego z 2005 r. Uzupełnił, że uchwała zakładała wysokość procentowej stawki
bonifikaty na poziomie 99%, dlatego Burmistrz Wielunia uznał, by utrzymać bonifikatę na
wcześniej wspomnianym poziomie. Wspomniał, że uchwała została podjęta na podstawie
ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r.
Podkreślił, że ustawodawca zaproponował wysokość stawek procentowych bonifikaty
gruntów Skarbu Państwa. Uzupełnił, że maksymalna wysokość bonifikaty wynosiła 66%
natomiast samorządom dał możliwość ustalenia stawek we własnym zakresie oraz wedle
uznania organów stanowiących. Powiedział następnie, iż po zmianach, jeżeli Rada Miejska w
Wieluniu podejmie uchwałę, że na terenie Gminy Wieluń, iż najwyższa stawka bonifikaty to
- 99%. Wyjaśnił, iż grunty Skarbu Państwa będą przekształcane z taką samą bonifikatą.
Oznajmił, że roczne dochody z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 206 000,00 zł
rocznie. Podsumował, że celem uchwały jest płacenie opłaty jednorazowej za użytkowanie
wieczyste przez danych mieszkańców.
Radny Roman Drosiński zapytał, czy przewiduje się wzrost przychodu podatku po
przekształceniu?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że tak.
Radny Roman Drosiński zadał pytanie dot. przewidzianej wysokości przychodu?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że nie.
Radny Roman Drosiński zapytał, przez jaki okres czasu będzie obowiązywała bonifikata
w wysokości 99%?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
powiedział, iż bonifikata w wysokości 99% będzie obowiązywała do końca 2019 roku. Dodał,
że Urząd Miejski w Wieluniu ma obowiązek poinformowania wszystkich użytkowników
wieczystych na terenie Gminy Wieluń o zaświadczeniu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego oraz podjęciu ww. uchwały, a tym samym możliwości wpłacenia stawki
jednorazowej.
Radny Roman Drosiński zaproponował, aby wyżej wspomniane powiadomienie zawierało
możliwy wniosek do wypełnienia.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat
od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu

stanowiącego własność Gminy Wieluń zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo
własności tego gruntu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 65/4/19 stanowi zał. nr 12.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości,
rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso od osób fizycznych zał. nr 13.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Jerzy Paluszek zapytał od czego zależy procentowa kwota wynagrodzenia inkasenta?
Radny Sławomir Kaftan powiedział, iż prawdopodobnie różnica w wynagrodzeniu zależy
od wielkości sołectwa.
Radny Jerzy Paluszek zwrócił uwagę, iż w miejscowości Nowy Świat jest już nowy sołtys,
dlatego zapytał dlaczego nie dokonano zmiany?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień odpowiedział, iż w momencie tworzenia projektu uchwały wpisano sołtysa, który
sprawował tą funkcję. Dodał następnie, iż wybory odbyły się po dniu, w którym zostały
przekazane materiały, dlatego uchwała zostanie uzupełniona o aktualnego sołtysa po
przegłosowaniu jej przez Radę Miejską.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, kto będzie odpowiedzialny za pobór podatków, jeśli
uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób
fizycznych nie zostanie opublikowana do 15 marca br. w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że na zadane pytanie odpowie droga
pisemną.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od
nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych , kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz z uwagami. Opinia nr 66/4/19 stanowi zał. nr 14.

Punkt 8
Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań
na rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą „Wieluń sprzyja seniorom 65+” za 2018 rok
zał. nr 15.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Sławomir Kaftan zapytał dlaczego przy basenie nie podano konkretnej kwoty?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, iż taką informację
otrzymał od kierownika.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, iż każda informacja, którą otrzymuje naczelnik
powinna być adekwatna do stanu faktycznego.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji na terenie Gminy Wieluń programu działań
na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wieluń sprzyja rodzinom 3+”; za 2018 rok
zał. nr 16.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 10
Zapoznanie się ze sprawozdaniem 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 2018 rok zał. nr 17.
Przewodnicząca Maria Zarębska powiedziała, iż sporządzana informacja jest dokładna.
Zapytała następnie, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 11
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2018-2020, za 2018 rok zał. nr 18.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 12
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wieluniu za rok 2018 zał. nr 19.

Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.

Punkt 13
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń za 2018 rok zał. nr 20.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 14
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Wieluń za 2018 rok zał. nr 21.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 15
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 16
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Maria Zarębska dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji Zdrowia
i Porządku Publicznego.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Maria Zarębska

