PROTOKÓŁ nr 5/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 21 lutego 2019 r. w Wieluńskim Domu Kultury,
pod przewodnictwem Pana Tomasza Grajnerta
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akulicz Tomasz
Byrś Maciej – z-ca przewodniczącego
Buda Radosław
Duda Robert
Grajnert Tomasz – przewodniczący
Mituła Bronisław
Paluszek Jerzy
Rozmarynowski Jarosław
Grzegorz Żabicki

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Joanna Skotnicka-Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia;
2. Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu;
3. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
4. Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu
Cywilnego;
5. Edyta Sujka – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu,
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu;
6. Katarzyna Tasarz – Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wieluniu;
7. Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu;
8. Jacek Raszewski – Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu;
9. Anna Michniewicz – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu;
10. Elżbieta Kalińska – Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu.
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika
Sądu Okręgowego w Sieradzu.
4. 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.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/445/09 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Wieluniu.
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6. Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych organizowanych przy udziale Urzędu
Miejskiego w Wieluniu w roku 2019.
7. Zapoznanie się z kalendarzem działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych
realizowanych w Gminie Wieluń na rok 2019.
8. Zapoznanie się z informacja z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za
2018 r.
9. Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2018 r., dla których
organem prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń.
10. Zapoznanie się z informacją dot. wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty imprez
i uroczystości w 2018 r.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Wieluń za rok 2018.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
w Wieluniu i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2018 rok.
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2018-2020, za 2018 rok.
14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń za 2018 rok.
15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń za 2018 rok.
16. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdził
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 9. Zapytał, czy ktoś chce dokonać
zmiany porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Prezentacja porządku obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zwrócił
uwagę, iż omawiany projekt uchwały był przedstawiony Radzie na jednej z sesji, na której
pojawiła się uwaga do miejsc parkingowych. Podkreślił, że wspomniana uwaga została
uwzględniona w nowym projekcie uchwały.
Radny Robert Duda zadał pytanie, czy zaproponowane wytyczne nie są sprzeczne
z wytycznym zawartymi w studium? Zwrócił uwagę, że obszar NW, postulowany obszar
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zabudowy wielorodzinnej określa się w studium na poziomie 50 a w przedstawionym
projekcie uchwały wynosi 20. Zapytał, czym spowodowane są przedstawione rozbieżności?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
powiedział, że plan miejscowy nie jest dokładnym odbiciem tego, co zawarte zostało
w studium. Uzupełnił, iż zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego nie mogą
naruszać zapisów w planie studium aczkolwiek mogą odbiegać w dozwolonym zakresie.
Podkreślił, iż ten zapis został uwzględniony przez organ nadzoru – Łódzki Urząd
Wojewódzki. Wyjaśnił, że zaproponowany zapis na pewno nie jest zakwalifikowany jako
niezgodność ze studium.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze
miasta Wielunia. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 14/5/19 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu
Okręgowego w Sieradzu zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu
Okręgowego w Sieradzu. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 15/5/19 stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 4
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 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie 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. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 16/5/19 stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/445/09 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Wieluniu zał. nr 9.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
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Radny Radosław Buda zapytał czy tablica znajdująca się na cmentarzu będzie zmieniana z
porucznika na kapitana? Zadał pytanie, czy wiąże się to z odrębną uchwałą?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że jest to tylko kwestia techniczna i nie ma potrzeby sporządzania odrębnej
uchwały w ww. sprawie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała, iż ta sprawa
zostanie zgłoszona do wydziału a w konsekwencji ww. tablica zostanie zamontowana.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/445/09 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Wieluniu. Zapytał, kto
jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Komisja (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr
17/5/19 stanowi zał. nr 10 do protokołu
Punkt 6
Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych organizowanych przy udziale Urzędu
Miejskiego w Wieluniu w roku 2019 zał. nr 11.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Radosław Buda zapytał, czy kalendarz imprez sportowych jest sukcesywnie
powielany czy tez w 2019 r. wprowadzono nową imprezę?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że przedstawione
imprezy w kalendarzu są przeważnie organizowane przez kluby sportowe. Uzupełniła, iż
z reguły zwarte wydarzenia są cykliczne a Urząd Miejski w Wieluniu nie przewiduje nowych
imprez.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 7
Zapoznanie się z kalendarzem działań promocyjno-kulturalnych
realizowanych w Gminie Wieluń na rok 2019 zał. nr 12.

i

patriotycznych

Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Grzegorz Żabicki zwrócił się z prośbą, aby w kalendarzu patriotycznym ująć
wydarzenia z dnia 1 sierpnia 1994 r. – rocznica powstania warszawskiego oraz 17 września
1979 r.– rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Poinformował również, iż wydarzenie, które
odbędzie się 1 marca br. tj. narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się na
cmentarzu.
Radny Radosław Buda zapytał się o organizację ww. wydarzenia przy Muracie.
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Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, iż do Urzędu nie
płynęły oficjalne pisma w tej sprawie.
Radny Jarosław Rozmarynowski zwrócił uwagę, że jeśli żadne stowarzyszenie nie zwróciło
się do Urzędu powinno odbywać się ww. wydarzenie na cmentarzu.
Radny Grzegorz Żabicki uzupełnił, że organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski
w Wieluniu a współorganizatorem harcerze z Wielunia oraz… Podkreślił, iż w 2019 r.
dołączyło również Starostwo Powiatowe w Wieluniu.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
za 2018 r. zał. nr 13.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Radosław Buda zapytał, dlaczego w 2019 r. lodowisko zostało tak późno otwarte?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu Jacek Raszewski
odpowiedział, iż otwarcie lodowiska jest uzależnione od pogody. Uzupełnił, iż placówka
WOSiR opiera się na statystykach z poprzednich lat.
Radny Radosław Buda zapytał, czy prawdą jest, że proces technologiczny zamrażania jest
adekwatny do …?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu Jacek Raszewski
powiedział, że wszystko zależy od czynników atmosferycznych takich jak: nasłonecznienie,
wiatr, deszcz, temperatura.
Radny Radosław Buda zapytał, czy WOSiR planuje zainstalować na krytej pływalni opaski,
które odliczają czas spędzony w wodzie?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu Jacek Raszewski
odpowiedział, że ww. inwestycja jest związana ze środkami finansowymi. Podkreślił, iż wiąże
się to z zatrudnieniem nowego pracownika pracownika.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaproponował zainstalowanie zadaszenia nad sztucznym
lodowiskiem.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że na ten cel
można pozyskać dofinansowanie. Podkreśliła, iż wymaganiem jest, aby lodowisko było stale
zamontowane. Uzupełniła, iż wieluńskie lodowisko jest rozkładane tylko na czas zimowy.
Radny Tomasz Akulicz powiedział, że przychyla się do pomysłu radnego Budy, który
zaproponował wprowadzenie opaski, która wymierzałaby czas klienta, jaki spędził w basenie.
Podkreślił następnie, że wspomniany system przyniósł by większy dochód niż dotychczas.
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Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu Jacek Raszewski
odpowiedział, iż nie można porównywać basenów nowoczesnych do wieluńskiego. Zwrócił
następnie uwagę, iż w Polsce ciężko jest znaleźć ratowników do pracy.
Radny Radosław Buda zapytał, na kogo wniosek powstała druga sauna?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu Jacek Raszewski
odpowiedział, że zostało to wprowadzone na wniosek osób korzystających z sauny.
Radny Radosław Buda zapytał, czy boisko na os. Wojska Polskiego jest dostępne
w wyznaczonych godzinach?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu Jacek Raszewski
odpowiedział, iż boisko jest oblężone praktycznie cały dzień. Dodał, że korzystają z niego
szkoły a po godzinie 1500 kluby sportowe.
Radny Radosław Buda zapytał o przejętą Strefę Płatnego Parkowania przez WOSiR.
Zapytał o proces odwoławczy.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu Jacek Raszewski
oznajmił, iż w ww. strefie pracują te same osoby. Uzupełnił, że żadna organizacja nie uległa
zmianie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2018 r., dla których
organem prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń zał. nr 14.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 10
Zapoznanie się z informacją dot. wydatków na promocję Gminy Wieluń, koszty imprez
i uroczystości w 2018 r. zał. nr 15.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda zapytał, czy proponowane środki w budżecie na 2019 r. zaspokajają
potrzeby w omawianej kwestii?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że Gmina Wieluń planuje
położyć nacisk finansowy na obchody 1 września.
Więcej uwag nie zgłoszono.
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Punkt 11
Zapoznanie się ze sprawozdaniem dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Wieluń za rok 2018 zał. nr 16.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 12
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2018 rok zał. nr 17.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Radosław Buda zapytał, czy w skład Zespołu Interdyscyplinarnego
w Wieluniu wchodzi przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Wieluniu?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Sujka odpowiedziała, iż w skład
zespołu wchodzi przedstawiciel prokuratury ponieważ jest to obowiązek ustawowy.
Radny Radosław Buda zapytał, jak ustawa o RODO wpłynęła na prace ww. zespołu?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Sujka oznajmiła, że dane osobowe
są szczególnie wrażliwe, dlatego zespół nie udostępnia ww. danych. Uzupełniła, że każdy
członek komisji podpisał oświadczenie o poufności zachowania informacji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o wiedzę społeczeństwa w kwestii ,,Niebieskiej
Karty”.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Sujka poinformowała, iż
świadomość osób nt. ,,Niebieskiej Karty” jest coraz większa. Dodała, iż coraz więcej osób
decyduje się na założenie ww. karty.
Radny Radosław Buda zadał pytanie w sprawie kwoty 14 700 zł przeznaczonej na porady
prawne.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Edyta Sujka odpowiedziała, że MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu ma radcę prawnego, do którego kierowane
są osoby, w celu pozyskania porady prawnej. Uzupełniła, iż ośrodek korzysta również z
radców prawnych z stowarzyszenia ,,Tratwa” oraz ,,Macierz”.
Więcej uwag nie zgłoszono.
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Punkt 13
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2018-2020, za 2018 rok zał. nr 18.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda powiedział, że sprawozdanie jest sporządzone profesjonalnie.
Podkreślił, że co roku jest przyjmowane w samych superlatywach.
Radny Radosław Buda zapytał, czy są przeprowadzane kontrole w rodzinach, które
korzystają z programu ,,500+” w kwestii tego, na jaki cel wydawane są te pieniądze? Zapytał
następnie w jaki sposób pracownicy ośrodka pomagają osobom bezrobotnym?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława
Warych odpowiedziała, że ośrodek pomaga osobom bezrobotnym w sposób socjalny.
Podkreśliła, iż nie udziela się pomocy materialnej ww. osobom.
Edyta Sujka pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
odpowiedziała, iż ośrodek ma możliwości prawne do ww. zadania. Podkreśliła, że ośrodek
otrzyma wiadomość, że środki pozyskiwane z programu ,,500+” są marnotrawione może
odebrać ww. świadczenie. Uzupełniła, że ośrodek może również zastosować rzeczową formę
wypłat w ramach programu ,,500+”, przekazując ta kwotę na przykład na zapłatę żłobka,
żywność czy opłatę czynszu.
Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy odebranie świadczenia z programu ,,500+” wiąże się
ze sprawą w sądzie czy jest to forma administracyjna?
Edyta Sujka pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
poinformowała, iż ww. świadczenie odbiera się w formie decyzji administracyjnej.
Radny Robert Duda zapytał, czy od decyzji administracyjnej rodzina może się odwołać?
Edyta Sujka pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
odpowiedziała, że tak. Uzupełniła, iż jest to ustawowy termin liczący 14 dni. Dodała, że do tej
pory nikt nie zakwestionował decyzji administracyjnej, z racji tego, iż wszystkie przypadki
były zasadne.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy pracownik socjalny ma prawną możliwość
samodzielnej weryfikacji w kwestii tego, na jaki cel wydawane są pieniądze z ,,500+”?
Edyta Sujka pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
oznajmiła, że ośrodek może zareagować tylko i wyłącznie na podstawie zgłoszenia.
Radny Radosław Buda zapytał, czy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieluniu prowadzi statystyki dot. ilości rodzin, które nie korzystają z programu ,,500+”?
Edyta Sujka pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
odpowiedziała, że nie.
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Radny Tomasz Grajnert zapytał o procent ludzi, którzy nie chcą podjąć pracy zarobkowej?
Edyta Sujka pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
poinformowała, że aktualnie nie posiada dokładnych danych w tej sprawie. Dodała następnie,
iż w porównaniu do roku poprzedniego, bezrobocie zmalało. Uzupełniła, że z racji spadku
bezrobocia mniej osób korzysta z pomocy socjalnej.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 14
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń za 2018 rok zał. nr 19.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Duda zapytał, ile osób korzysta z dofinansowania wypoczynku letniego?
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Anna
Michniewicz odpowiedziała, że w 2018 roku nie organizowano wyjazdu letniego. Uzupełniła,
że ferie i wakacje w Wieluniu była to impreza organizowana przez spółdzielnie mieszkaniową
a Gmina Wieluń percypowała to wydarzenie w kosztach.
Radny Radosław Buda zapytał ile zostało przeprowadzonych kontroli w punktach sprzedaży
napojów alkoholowych? Poprosił również o informacje, czy dany punkt sprzedaży stracił
pozwolenie na sprzedaż alkoholu?
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Anna
Michniewicz poinformowała, iż przeprowadzono pięć kontroli w 15 punktach, w których nie
stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Uzupełniła, że wedle obowiązujących przepisów
kontrola musi być zapowiedziana przedsiębiorcy.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, co można zrobić w sprawie pijących osób w parkach?
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Anna
Michniewicz powiedziała, iż nie jest winą przedsiębiorcy, że ludzie, którzy kupili u niego
alkohol spożywają go w parku.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała, iż w parku ma zostać
zmienione oświetlenie.
Radny Grzegorz Żabicki poprosił o informację w sprawie 12 posiedzeń zespołu ds. leczenia.
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Anna
Michniewicz wyjaśniła, iż na spotkania były zapraszane osoby, które były motywowane do
podjęcia leczenia.
Więcej uwag nie zgłoszono.
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Punkt 15
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Wieluń za 2018 rok zał. nr 20.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Głos
zabrali
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 16
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 17
Zamknięcie posiedzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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