PROTOKÓŁ nr 13/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 4 grudnia 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. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
4. Katarzyna Tasarz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wieluniu
5. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
6. Waldemar Kluska

w

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020
(materiał dostarczony we wcześniejszym terminie).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030
(materiał dostarczony we wcześniejszym terminie).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 w sprawie określenia
warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 39).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 34/9).
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa.
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2020 rok (proszę o składanie
propozycji).
9. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2020 (proszę o
przygotowanie ewentualnych propozycji).
10. Zapoznanie się z informacją i ocena współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi z
obszaru polityki społecznej;
11. Zapoznanie się informacją o problemie bezdomności na terenie Gminy Wieluń
12. Sprawy różne, korespondencja
13. 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
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020 (zał. nr 3).
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Sławomir Kaftan w kwestii przebudowy ul. POW oraz bazy sportowej.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk
finansowania.

poprosiła o pełne informacje oraz propozycje

Radny Sławomir Kaftan o środkach z funduszu sołeckiego i lokalnych drogach.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zwróciła uwagę na miejsca, w których budowa dróg i
chodników jest konieczna.
Radny Sławomir Kaftan zapewnił, że znajdzie środki.
Radny Jerzy Paluszek nt. dróg i chodników.
Radny Sławomir Kaftan dot. kontynuowania budowy kanalizacji na ul. Częstochowskiej.
Radny Roman Drosiński w kwestii dokumentacji na kanalizację na ul. Częstochowskiej.
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 2 głosach za i 3 głosach
Wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia komisji nr 192/13/19 stanowi zał. nr 4.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 (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 2 głosach za i 3 głosach
„wstrzymujących się ) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia komisji nr 193/13/19 stanowi zał. nr 6.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 w sprawie określenia
warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców (zał. nr 7).
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Sławomir Kaftan zapytał o stanowisko urzędu?

Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że burmistrz podtrzymuje pozytywną
opinię do obowiązującej uchwały.
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 2 za, 2 głosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się) nie wydała opinii w przedmiotowej sprawie.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 39, zał. nr 8).
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 190/13/19 stanowi zał. nr 9.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 34/9, zał. nr 10).
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 189/13/19 stanowi zał. nr 11.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze obrębu Dąbrowa, zał. nr 12.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać glos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
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 głosach 4 za i 1 głosie wstrzymującym się)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 191/13/19 stanowi zał. nr 13.
Punkt 8
Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2020 rok zał. nr 14.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił. Zarządziła
głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. planu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy głosach 5 ,,za”) przyjęła ww. plan pracy
komisji.

Punkt 9
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2020, zał. nr 15.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać glos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. planu pracy rady, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy głosach 5 ,,za”) przyjęła ww. informację.
Punkt 10
Zapoznanie się z informacją i ocena współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi z
obszaru polityki społecznej, zał. nr 16.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała o współpracę ośrodka z kościołem pw. Św. Józefa.
Kierownik MGOPS Katarzyna Tasarz opisała program dot. wydawania żywności.
Radny Roman Drosiński zapytał jak osoby dbają o przyznane mieszkania?
Kierownik MGOPS Katarzyna Tasarz powiedziała, że dotyczy to kolejnego punktu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 11
Zapoznanie się informacją o problemie bezdomności na terenie Gminy Wieluń, zał. nr 17.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, czy ktoś chce zabrać glos w dyskusji? Głos zabrali:
Radny Roman Drosiński zapytał jak osoby dbają o przyznane mieszkania?
Kierownik MGOPS Katarzyna Tasarz odpowiedziała, że pracownicy mogą tylko zwracać uwagę,
prosić o dbałość.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 12
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodnicząca Maria Zarębska poinformowała, że do komisji wpłynęło pismo z WDK w
Wieluniu )zał. Nr 18). Zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Pan Waldemar Kluska odniósł się do rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Zaproponował, aby umieścić w nim inne zadania, w tym zawiązanie współpracy z
fundacją „Tacy Sami” w zakresie hydroterapii.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że przy rozmowach była obecna pani
Spaleniak, która wskazała jakich informacji i danych będzie potrzebowała. Wskazała, że taki
dokument musi zostać wypracowany i musi uzyskać pozytywną opinię. Dodała, że nie łączyłaby tego
z programem organizacji pozarządowych. Zaznaczyła, że rehabilitacja wpisuje się w programy
zdrowotne.
Pan Waldemar Kluska powiedział, że nie zgadza się. Stwierdził, że nie ma konsultacji społecznej.
Zapytał na jakiej płaszczyźnie ma być współpraca? Zaznaczył, że gmina musi przedstawiać jakie ma
możliwości. Dodał, że gmina ma prawo przyjąć różne zadania.

Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk podkreśliła, że odbywały się rozmowy i nikt nie
blokował.
Pan Waldemar Kluska powiedział, że to nie on ma pisać gminny program prozdrowotny.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że potrzebne są tylko dane. Dodał, że
pani Spaleniak jest odpowiedzialna za programy i to ona je tworzy.
Pan Waldemar Kluska poprosi, aby dać szansę innym organizacjom. Zaznaczył, że nie zgadza się z
niektórymi zapisami w projekcie uchwały.
Radny Roman Drosiński wskazał, że chodzi tylko o przekazanie danych.
Pan Waldemar Kluska stwierdził, że są to dwa oddzielne programy. Poprosił, aby gmina chciała
przyjąć to, o czym mówi.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła o złożenie stosownych wniosków.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 13
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Maria
i Polityki Społecznej.
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Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Badera

Przewodniczący Komisji
Maria Zarębska

Zdrowia

