PROTOKÓŁ nr 12/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 12 listopada 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. Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;
3. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
4. Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
5. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
6. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości prawem służebności gruntowej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy(dz. nr 435/7).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy(dz. nr 135/8,
4/2, 646, 179/12, 33). – zdjęty punkt z porządku obrad.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia współwłasności części
nieruchomości wspólnej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu.
8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych przez
Gminę Wieluń w 2018 roku.
9. Informacja o realizacji programu utylizowania azbestu na terenie Gminy Wieluń –
stan na dzień 30,.06.2019 r.
10. Zapoznanie się z informacją o stanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej – stan na
dzień 30.06.2019 r.
11. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
12. 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? Głos zabrali:

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt. 5. Dodał, że
będzie wnioskował, aby projekt uchwały został również zdjęty na posiedzeniu rady.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za zdjęciem ww. punktu,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu.
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach za) wyraziła zgodę na
zdjęcie punktu. Poinformowała jaką numerację będą miały poszczególne punkty porządku po
zmianie.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
prawem służebności gruntowej (zał. nr 3).
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, dlaczego jest taka duża rozbieżność w kwocie?
Naczelnik NPP Michał Janik odpowiedział, że służebność została ustalona dla właścicieli
działek sąsiednich w związku z tym, że gmina chce rozstrzygnąć tą kwestię przed sprzedażą.
Rozbieżność kwotowa wynika ze zdecydowanie innej powierzchni i przeznaczenia.
Przewodnicząca Maria Zarębska uważała, że za taką kwotę można byłoby kupić te grunty.
Naczelnik NPP Michał Janik powiedziała, że wspólnota złożyła pismo z prośbą o
służebność. Zaznaczył, że została przekazana informacja o wysokości kwoty na tę służebność,
na co wyrazili zgodę. Uznał, że jest to najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie wyzbywamy
się prawa do gruntu, a mieszkańcy sąsiedniej nieruchomości mogą z tego korzystać w sposób
ciągły.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy wycenę robił ten sam rzeczoznawca?
Naczelnik NPP Michał Janik odpowiedział, że nie pamięta. Zwrócił uwagę, że są to dwie
różne formy służebności. Dodał, że w uzasadnieniu nastąpiła zamiana cyfr, co powoduje błąd.
Zaznaczył, że kwota podana w paragrafie jest prawidłowa.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia komisji nr /12/19 stanowi zał. nr 4.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (zał. nr 5).
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia komisji nr 1/12/19 stanowi zał. nr 6.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 435/7, zał. nr
7).
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
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 5 radnych. Komisja (przy głosach 5 ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 1/12/19 stanowi zał. nr 8.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia współwłasności części nieruchomości
wspólnej, zał. nr 9.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Maria Zarębska zarządziła głosowanie, kto jest za nie wyrażeniem opinii
do ww. programu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 1/12/19 stanowi zał. nr 10.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie
służebności przesyłu, zał. nr 11.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
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 4 ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 1/12/19 stanowi zał. nr 12.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę
Wieluń w 2018 roku, zał. nr 13.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać glos w dyskusji? głos
zabrali;

Radny Sławomir Kaftan zwrócił uwagę, że informacja jest za 2018 r. , a znajdują się w niej
dane na rok 2019 r.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że wiąże to się z tym, że
wnioski o te środki były złożone w 2018 r.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, a gdzie jest droga w Kurowie?
Naczelnik IR Maciej Preś odpowiedział, że dotyczy to tego roku.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Maria Zarębska Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy
informację.
Punkt 8

głosach 5 ,,za”) przyjęła ww.

Informacja o realizacji programu utylizowania azbestu na terenie Gminy Wieluń – stan na
dzień 30,.06.2019 r. , zał. nr 14.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy po tym czasie były wnioski o utylizację
azbestu?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że informacja została poszerzona. Sprawa
jest dynamiczna. Dodał, że w chwili obecnej trwa zbiórka azbestu i powinna się zakończyć
29 listopada. Wskazał, że przewidują zbiórkę ok. 140 ton azbestu.
Radny Roman Drosiński zapytał, a co z osobami, które mają po kilka sztuk azbestu?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że powinien złożyć wniosek do gminy
o ich utylizację. Powiedział, że jeżeli wniosek zostanie złożony w tym roku, to zbiórka będzie
realizowana w roku przyszłym. Zaznaczył, że materiał musi być zabezpieczony.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Maria Zarębska Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy
informację.
Punkt 9

głosach 5 ,,za”) przyjęła ww.

Zapoznanie się z informacją o stanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej – stan na dzień
30.06.2019 r., zał. nr 15.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać glos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że ta informacja nie satysfakcjonuje go. Zaznaczył, iż
mówił, aby była jeszcze jedna kolumna obrazująca ile posesji nie jest podłączonych.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, ze jest to informacja
poglądowa. Dodała, że nie są w stanie podać takiej informacji.

Radny Sławomir Kaftan zapytał, dlaczego nie są w stanie?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że nie mają informacji
gdzie są studnie. Odpowiedziała, że z tej informacji można wyliczyć i zapytać o szczegóły w
wydziale. Dodała, że informacja, o której rady mówi wymagałaby wizji w terenie.
Radny Sławomir Kaftan uważał, że powinna być informacja, że ile osób w danej
miejscowości nie ma umów na wywóz ścieków.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że jeżeli chodzi o szczegóły to
takie dane ma u siebie i można przyjść to sprawdzić.
Radny Sławomir Kaftan zapytał na przykładzie Kurowa ile posesji nie jest podłączonych do
kanalizacji?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że 10 posesji nie jest
podłączonych.
Radny Sławomir Kaftan zaznaczył, że dotyczy to lat minionych i działań gminy, czy coś
w tym kierunku jest robione, aby ludzie przyłączali się.
Naczelnik IR Maciej Preś powiedział, że Komendant Straży Miejskiej kontroluje na
podstawie wskazanych punktów, gdzie nie ma podpisanej umowy na odbiór ścieków.
Radny Sławomir Kaftan uznał, że uciekamy od ochrony środowiska działając w ten sposób.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu
komendant Straży Miejskiej informował o przeprowadzonych kontrolach.
Radny Sławomir Kaftan wskazał, że w niektórych miejscowościach prowadzona jest
działalność gospodarcza i taki podmiot nie jest podłączony do kanalizacji.
Naczelnik IR Maciej Preś zwrócił uwagę, że można to również sprawdzić pod kątem zużytej
wody.
Radny Roman Drosiński zwrócił uwagę, że w Wieluniu działała firma, która montowała
zbiorki. Uważał, że wymaga to sprawdzenia.
Radny Sławomir Kaftan uważał, że należy informować, że jest możliwość rozłożenia na
raty, jeżeli ktoś chciałby się podłączyć. Zaznaczył, że należy zmobilizować mieszkańców
żeby podłączali się.
Radny Roman Drosiński zapytał, czy bio oczyszczalnia musi być zgłoszona do urzędu.
Naczelnik NPP Michał Janik odpowiedział, że u nas nie, ponieważ zgodnie z planami
miejscowymi jest zakaz robienia przydomowych oczyszczali, tylko obowiązek przyłączania
się do kanalizacji. W ternach wiejskich polega to na zgłoszeniu do starosty.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że przyjmuje informację, ale nie jest z niej
zadowolony. Zwrócił uwagę, że te zaległości są od lat. Powinny być takie działania, że ci
którzy mają możliwości powinni podłączać się.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że czynnik finansowy i brak świadomości
przyczyniają się do takiej sytuacji.

Radny Sławomir Kaftan uważał, że wówczas mieszkańcy powinni okazywać się kwitami za
wywóz nieczystości.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że dwa razy w roku odbywają się kontrole
Straży Miejskiej. Powiedział, że nie chcą karać.
Radny Sławomir Kaftan uważał, że od razu nie należy karać, tylko dać określony czas,
wskazać, że trzeba okazać się rachunkami za wywóz nieczystości. Jeżeli po roku nie będzie
skutku to należy taką osobę ukarać.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Maria Zarębska Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
informacji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy
informację.
Punkt 10

głosach 5 ,,za”) przyjęła ww.

Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
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

