PROTOKÓŁ nr 10/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 4 września 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. Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;
2. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
4. Jarosław Surma – Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu;
5. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 5/19, 6/19, 7/19, 8/19 z poprzednich
posiedzeń komisji.
3. Zapoznanie się z informacją z działalności spółek za 2018 rok, w których udziały posiada
Gmina Wieluń:
1) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2) Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
3) Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/231/16 Rady
Miejskiej w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego
terenu w obszarze miasta Wielunia.
5. Zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania
w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach
2020-2023.
7. Zapoznanie się z informacją o stanie bezrobocia na terenie Gminy Wieluń za 2018 rok.
8. Zapoznanie się z informacją na temat przeprowadzonych kontroli instalacji grzewczych
pod kątem czystości powietrza na terenie Gminy Wieluń.
9. Zapoznanie się z informacją o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy
Wieluń.
10. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
11. 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.

Zapytała następnie, czy ktoś jeszcze zgłasza jakieś uwagi do porządku obrad? Nikt się nie
zgłosił.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach nr 5/19, 6/19, 7/19, 8/19 z poprzednich posiedzeń
komisji.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do sporządzonych
protokołów. Nikt się nie zgłosił.
Protokoły nr 5/19, 6/19, 7/19, 8/19 zostały przyjęte.
Punkt 3
Zapoznanie się z informacją z działalności spółek za 2018 rok, w których udziały posiada
Gmina Wieluń:
1) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2) Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
3) Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Informacje zostały przyjęte.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/231/16 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze
miasta Wielunia (zał. nr 4).
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, co z planem, który nie jest zakończony? Czy
burmistrz będzie przedstawiał uwagi?
Radny Sławomir Kaftan zapytał na jakim jest to etapie?
Naczelnik NPP Michał Janik odpowiedział, że burmistrz nie jest autorem uchwały
dotyczącej biogazowni. Procedura planistyczna jest na takim etapie, że uchwała która była
wyłożona do uchwalenia nie została podjęta przez radę i nie może ponownie wrócić w takim
samym kształcie pod obrady rady. Uwagi do biogazowni nie spowodowały zmiany procedury.
Procedura musiałaby być ponowiona w całym zakresie i poddana ponownemu uchwaleniu w
kształcie niezmienionym pod biogazownię. Uwagi radnych dotyczyły terenu inwestycyjnego.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, jak to wygląda w dalszej części?
Naczelnik NPP Michał Janik radni wnosili uwagi do terenu inwestycyjnego między ul.
Jagiełły, Ciepłowniczą, Fabryczną.
Przewodnicząca Maria Zarębska zwróciła uwagę, że dotyczy to uchylenia całego planu.
Naczelnik NPP Michał Janik powiedział, że jeden plan dotyczył strefy inwestycyjnej, a
drugi był do opracowania dla biogazowni. Radni chcą żeby pozostał teren schroniska, który
był przewidziany między dwiema oczyszczalniami, a plan dla biogazowni nie był dalej
procedowany.

Radny Sławomir Kaftan stwierdził, że na planie funkcjonuje temat schronisko.
Naczelnik NPP Michał Janik zmiana miała dotyczyć tylko i wyłącznie tego, że miała być
wyznaczona lokalizacja dla biogazowni.
Radny Sławomir Kaftan Zapytał, czy jest jakiś inny teren pod schronisko?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że w planach jest wskazany
teren.
Radny Sławomir Kaftan a inny teren
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że jest, ale poza Wieluniem.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała radnego Drosińskiego, dlaczego uchylać uchwałę
skoro jest miejsce pod schronisko?
Radny Roman Drosiński przytoczył zapisy wcześniej podjętych uchwał.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy teraz można wybudować w tym miejscu
schronisko?
Naczelnik NPP Michał Janik odpowiedział, że można bo plan jest cały czas obowiązujący.
Przewodnicząca Maria Zarębska poprosiła, żeby na sesji zostały wyświetlone te miejsca.
Radny Sławomir Kaftan zaznaczył, że obecnie jest procedowany plan ws. biogazowni
i jeżeli zostanie uchwalony to schronisko nie będzie mogło być w tym miejscu. Natomiast
jeżeli zostanie podjęta uchwała przedstawiona przez radnych to oznacza, że nie będzie tam
terenu dla biogazowni.
Naczelnik NPP Michał Janik dodał, że jeżeli ktoś będzie chciał dokonać zmiany
przeznaczenia to będzie trzeba podjąć całkowicie nową uchwałę i rozpocząć procedurę na
nowo.
Radny Sławomir Kaftan czy gmina wskazała pani Czyż inne możliwości lokalizacyjne?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że pani nigdy nie miała
takich oczekiwań wobec gminy.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że na sesji ta pani publicznie zabierała głos, żeby
gmina wskazała teren.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że szczegółowo nie pamięta
rozmów.
Radny Roman Drosiński powiedział, że pani Czyż cały czas zabiega o budowę schroniska.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że zostało wystosowane pismo
z prośbą o uzupełnienie informacji do pani Czyż, na które nie ma odpowiedzi.
Więcej uwag nie stwierdzono.

Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 4 radnych. Komisja (przy głosach 3 ,,za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr /9/19 stanowi zał. nr 5.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania
w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023 zał. nr 6.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w ww.
sprawie, 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 /9/19 stanowi zał. nr 7.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 20202023 zał. nr 8.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali;
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska wyjaśniła jaka jest procedura związana
z wyborami na ławników do sądów.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy głosach 5,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr /9/19 stanowi zał. nr 9.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o stanie bezrobocia na terenie Gminy Wieluń za 2018 rok zał. nr
10.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać glos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Informacja została przyjęta.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją na temat przeprowadzonych kontroli instalacji grzewczych pod
kątem czystości powietrza na terenie Gminy Wieluń zał. nr 11.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma powiedział, że wkrótce zostanie podpisana
umowa z firmą z Rybnika.
Radny Sławomir Kaftan zapytał jaki to jest koszt?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma odpowiedział, że 5 000zł.

Radny Sławomir Kaftan stwierdził, że jako gmina zrobiona bardzo mało. Ludzie mimo
wszystko palą plastikami. Uważał, że należy edukować społeczeństwo. Problem jest globalny.
Dodał, że wystarczy spojrzeć skąd dociera dym. Stwierdził, że niepotrzebnie wydaje się
5 000zł.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że potrzebny jest dowód.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma powiedział, że w ten sposób będą podane
wyniki.
Radny Sławomir Kaftan zapytał ile wynosi mandat?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma odpowiedział, że do 500 zł.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, czy zwróci się koszt dronu? Ile będzie trwał nalot?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma jeden dzień.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że jest to bezcelowe. Uznał, że wystarczyłoby
kontrolować te gospodarstwa, które nie wystawiają plastiku.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma odpowiedział, że z wyczuwaniem plastiku
nie jest tak jak się wydaje. Dodał, że na wsiach nastąpiła poprawa i mieszkańcy wystawiają
plastik.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska stwierdziła, że można w te działania
zaangażować sołtysów.
Radny Sławomir Kaftan stwierdził, że wskazówką jest to jak ktoś nie wystawia pojemnika
na plastik przy odbiorze śmieci. Uważał, że w takich posesjach powinny być przeprowadzone
kontrole.
Radny Roman Drosiński zapytał, czy jest możliwość utylizacji styropianu?
Naczelnik Wydziału GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że firmy budowlane mogą
podpisywać umowy z wysypiskiem w Dylowie, natomiast osoby fizyczne nie.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, co w takiej sytuacji może zrobić osoba
fizyczna?
Naczelnik Wydziału GKM Bartosz Skupień przeczekać.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma powiedział, że dlatego ludzie wywożą ten
materiał na dzikie wysypiska.
Naczelnik Wydziału GKM Bartosz Skupień powiedział, że problem z dzikimi wysypiskami
jest bardzo duży. Dodał, że udało się wezwań jedną osobę do uprzątnięcia pozostawionych
śmieci, inna została ukarana 500 zł mandatem, inne 3 osoby zostały uchwycone poprzez
kamerę.
Radny Krzysztof Poznerowicz wskazał, że podobny problem istniał na ul. Wiśniowej, kiedy
po zabraniu przez PK kontenera ze śmieciami, ktoś przywoził dużą ilość odpadów zielonych.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, czy urząd pracuje nad zmiana uchwały o odpadach?

Naczelnik Wydziału GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że tak.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy Wieluń zał.
nr 12.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Punkt 12
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk poprosiła, aby radni zapoznali się
z propozycjami zmian dotyczącymi komunikacji, zgłaszali uwagi.
Naczelnik GKM Bartosz Skupień wyjaśnił czego dotyczą planowane zmiany. Zaznaczył, że
nie udało się zrealizować wszystkich wniosków składanych przez sołtysów.
Przewodnicząca Maria Zarębska zwróciła uwagę, że nie są poprawione godziny jazdy
autobusów na rozkładach. Dodała, że najbardziej obciążona jest linia od Starych Sadów do
centrum.
Naczelnik GKM Bartosz Skupień powiedział, że na wniosek mieszkańców został
przywrócony kurs do Sieradza.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy gmina występowała z wnioskiem do
wojewody o dofinansowanie do komunikacji.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że mogą
występować o to powiaty.
Radny Sławomir Kaftan nie zgodził się. Zwrócił uwagę, że nie ma tylko dopłat do
komunikacji miejskiej.
Radny Roman Drosiński uważał, że na rozkładach jazdy powinny być informacji, którędy
jeździ dany autobus.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że ze względu na
prośby osób starszych informacje na rozkładach zostały maksymalnie uproszczone.
Przewodnicząca Maria Zarębska powiedziała, że przed wakacjami prezes Stowarzyszenia
Tacy Sami zwrócił się z prośbą, aby komisja zapoznania się ze statutem stowarzyszenia oraz
pomoc. Zapytała, czy radni mają jakieś propozycje?
Radny Sławomir Kaftan zaproponował, aby zapytać jakie są oczekiwania.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 13

Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Maria Zarębska dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Badera

Przewodniczący Komisji
Maria Zarębska

