PROTOKÓŁ nr 16/20
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 21 lutego 2020 r. w sali 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
(ratusz, I piętro), pod przewodnictwem Pani Anny Dziuby-Marzec
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Drosiński Roman
2. Dziuba-Marzec Anna – przewodnicząca
3. Kaftan Sławomir – z-ca przewodniczącej
4. Paluszek Jerzy
5. Poznerowicz Krzysztof
6. Zarębska Maria
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Joanna Skotnicka – Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia
2. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Tomasz Akulicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
4. Katarzyna Tasarz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
5. Edyta Sujka – Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
6. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
7. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
8. Anna Michniewicz – Sekretarz gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wieluniu za rok 2019.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 20162020, za 2019 rok.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2019 rok.
5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń za 2019 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski
Żłobek w Wieluniu i nadania jej statutu.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa
Wielunia.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości lokalowej nr 7 na os. Wojska Polskiego 6 w Wieluniu.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. Nr 63/2,
39, 4/2, 135/8, 646, 282, 170).
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. Nr 41,
63/2, 60/2, 62/12, 62/13).

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
15. Zapoznanie się z informacją z realizacji Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za
rok 2019.
16. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej w Wieluniu za 2019 rok.
17. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec dokonała otwarcia posiedzenia. Następnie
stwierdziła prawomocność obrad - na stan 6 członków, obecnych 6. Zaproponowała, aby
punkty od 11 do 14 zostały przesunięte na początek. Zapytała, czy ktoś chce zabrać głos?
Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytała, czy będzie przygotowana jakaś zmiana do
budżetu, ze względu na proponowane stawki na odbiór śmieci?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że tak.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zarządziła głosowanie: kto jest za zmianą porządku
obrad, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach za) wyraziła
zgodę na zmianę porządku obrad.
Punkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2019, zał. Nr 3.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zwróciła uwagę, że pozytywnym aspektem jest to,
że mniej osób korzysta z pomocy. Zapytała, w jaki sposób można pomóc w poszukiwaniu
wolontariuszy i ofert pracy?
Kierownik MGOPS Katarzyna Tasarz odpowiedziała, że powinna zgłosić się osoba, która
chce świadczyć taką pomoc.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec poprosiła panią Burmistrz, aby taka informacja
została nagłośniona.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
ww. sprawozdanie. Opinia nr 239/16/20 stanowi zał. Nr 3a do protokołu.
Punkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2019 rok,
zał. Nr 4.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. sprawozdania,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
ww. sprawozdanie. Opinia komisji nr 240/16/20 stanowi zał. Nr 4a do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie
sprawozdania
z
realizacji
gminnego
programu
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2019 rok, zał. Nr 5.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. sprawozdania,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
ww. sprawozdanie. Opinia komisji nr 241/16/20 stanowi zał. Nr 5a do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń za 2019 rok, zał. Nr 6.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, ile osób na terenie gminy może mieć
problem z narkotykami?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Wieluń Anna Michniewicz powiedziała, że nie dysponują takimi danymi. Wskazała, jakie
statystyki może mieć policja. Zaznaczyła, że jest to bardzo trudne do wykrycia.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
ww. sprawozdanie. Opinia komisji nr 242/16/20 stanowi zał. Nr 6a do protokołu.
Punkt 6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Żłobek
w Wieluniu i nadania jej statutu, zał. Nr 7.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że na Komisji BudżetowoGospodarczej zaproponowano nową treść statutu. Zapytała panią Burmistrz, co myśli o tym
projekcie?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że merytorycznie ten projekt
nie różni się znacznie od wcześniej przygotowanego statutu. Dodała, że jest on ogólny.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że radny Kaja wyraził zdanie, że
ogólna treść statutu pozwoli na szerszą regulację w dalszych dokumentach.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, czyją propozycją jest przedłożony statut?
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że radnego Kai.
Radny Sławomir Kaftan zwrócił uwagę na koszty jakie będą ponoszone przez rodziców.
Zapytał, dlaczego miasto proponuje opłatę za pobyt dziecka w żłobku? Zaznaczył, że do tej
pory rodzice płacili tylko za wyżywienie.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że zgodnie z ustawą nie ma
czegoś takiego jak oddział żłobkowy przy przedszkolu. Opieka nad dziećmi do 3 roku życia
pełniona jest w żłobkach, klubach dziecięcych, albo przez nianię. Zaznaczyła, że chcą, aby na
naszym terenie zostało to uporządkowane i działało zgodnie z ustawą. Opłaty wiążą się
z utrzymaniem żłobka. Zaznaczyła, że to radni zdecydują ile będą wynosiły opłaty. Zwróciła
uwagę, że żłobek nie jest obowiązkowy, rodzice mogą, ale nie muszą z niego skorzystać.
Zaznaczyła, że na żłobki nie ma dotacji, Dodała, że gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
i otrzymała je w wysokości 100zł miesięcznie na dziecko w żłobku. Dodała, że żłobki są
odpłatne.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, jaka to będzie kwota?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że jeszcze nie wie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał jaka kwota była wpisana przy składaniu
wniosku o dofinansowanie do żłobka?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że zakładano kwotę
w wysokości 250zł.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz podkreślił, że rodzice dopytują jaki będzie koszt?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że to nie ona tylko radni
zdecydują jaka będzie kwota. Dodała, że przygotuje analizę.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, skąd we wniosku wzięła się ta kwota?
Przypomniał, że wielokrotnie radni zadawali pytania na sesji jaki będzie koszt i prosili
o wstępną analizę.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk wskazała, że jest po rozmowach z osobami,
które mają doświadczenie w tych sprawach i otrzymała informację, że średni koszt
utrzymania jednego dziecka w żłobku wynosi od 1200 do 1600 zł miesięcznie.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powtórzył, że radni wielokrotnie prosili
o informację jakie będą koszty ponoszone przez rodziców.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zapewniła, że prace wykonywane są zgodnie
z założonym planem i taka analiza również zostanie przedstawiona.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, co w sytuacji jeżeli radni zaproponują dużo
niższą kwotę niż wskazana we wniosku?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że musi sprawdzić warunki.
Podkreśliła, że wskazana we wniosku kwota była założeniem.
Radny Roman Drosiński zapytał ile dzieci jest w żłobkach i jaki jest koszt wyżywienia?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że jest 80 dzieci. Wskazała,
że każdy punkt ma indywidulanie określoną kwotę za wyżywanie.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, czy będzie kuchnia?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że tak.
Radny Roman Drosiński zapytał, jaki jest miesięczny koszt wyżywienia w żłobku?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że każdy żłobek ma to
określone indywidulanie. Przedszkole kieruje zapytanie i wyłania dostawcę posiłków.
Radny Roman Drosiński zaznaczył, że jest to ujęte w budżecie gminy.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk wyjaśniła, że za wyżywienie płacą rodzice.
Radny Roman Drosiński uznał, że z tego tytułu gmina nie ponosi kosztów. Stwierdził, że
rada można ustalić, że pobyt w żłobku będzie darmowy.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że nie spotkała się jeszcze z
taką gminą, w której wyżywienia jest darmowe.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że chodzi o opłatę miesięczną.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że myślała, że radni mówią
o darmowym wyżywaniu. Zapewniła, że przedstawią wszystkie dane, a rada podejmie
decyzję.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że zgodnie z ustawą mogą być zespoły
żłobkowo-przedszkole.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zapewniła, że nie ma czegoś takiego.
Przypomniała, że w zeszłej kadencji była propozycja stworzenia żłobka w centrum miasta
i przekształcenia przedszkola nr 1 w sam żłobek oraz dobudowy budynku przy przedszkolu na
os. Armii Krajowej.
Radna Maria Zarębska powiedziała, że jeżeli będą takie duże koszty to rodzic będzie
zastanawiał się czy pośle dziecko do żłobka.

Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk wyjaśniła, że koszt miesięczny w granicach
1200-1500 zł, to nie jest koszt ponoszony przez rodzica. Zaznaczyła, że jest to koszt
utrzymania dziecka. Dodała, że są to dane ogólnopolskie. Podkreśliła, że nie było jeszcze
informacji nt. miesięcznej opłaty w żłobku.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że mieszkańcy czytają podaną we
wniosku kwotę.
Zastepca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że we wniosku podana jest
kwota 250 zł, a mieszkańcy mówią o dużo wyższej kwocie. Zaznaczyła, że oprócz radnych,
żaden mieszkaniec nie występował o wniosek.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że bardzo poważnie traktuje
mieszkańców i jeżeli ktoś pyta ile będzie wynosiła opłata, to on informuje jaka kwota została
podana we wniosku. Rodzice orientują się ile miesięcznie płacą za wyżywienie.
Radny Sławomir Kaftan zapytał ile osób będzie pracowało w żłobku?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że ok. 25 osób.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poinformował, że wpłynęło pismo rodziców dzieci
ze żłobka przy Przedszkolu nr 1. Zapytał, czy rozważane jest pozostawienie punktu
żłobkowego w tamtym miejscu?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że wszystko okaże się na
etapie rekrutacji. Zaznaczyła, że jeżeli będzie tyle dzieci na ile przystosowany jest żłobek, to
nie ma potrzeby pozostawiania takiego oddziału.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że pyta konkretnie o żłobek na ul.
Wodnej.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że wówczas każde
przedszkole będzie chciało mieć grupę żłobkową. Powtórzyła, że w poprzedniej kadencji
burmistrz chciał zrobić żłobek w Przedszkolu Nr 1, ale nie zyskał przychylności radnych.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zaproponowała analizę przedstawionego statutu,
kolejno paragraf po paragrafie. Poprosiła, aby na sesji została pokazana wizualizacja sal
żłobkowych. Dodała, że naniesie wprowadzone zmiany do statutu i prześle na e-maile.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że pismo, które wpłynęło od
rodziców zostało podpisane przez 30 osób, a tylko 9 osób ma dzieci, które będą przechodziły
do nowego żłobka.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, czy konieczne jest podjęcie statutu żłobka na najbliższej
sesji? Stwierdził, że w dniu sesji radni otrzymają całkowicie zmieniony statut.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że dobrze byłoby to
wypracować, by bardziej nie niepokoić rodziców i móc wdrażać dalsze procedury.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec kontynuowała dalsze omawianie statutu. Zapytała,
czy przy żłobku będzie taras lub weranda?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że tak.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała na jakiej podstawie są rodzicie samotnie
wychowujący dzieci i rodzice wobec, których orzeczono stopień niepełnosprawności?
Zaznaczyła, że ustawa nie przewiduje, żeby zbierać takie dane. W statucie jest to jako
preferencje. Uważała, że jeżeli jest więcej niż jedno dziecko w żłobku, to powinno być to
preferencyjne.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska uznała, że jeżeli rodzić będzie chciał uzyskać
pierwszeństwo, to takie dane wykaże, dodatkowo będzie podpisana odpowiednia klauzula.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec przytoczyła, jakie preferencje są w statucie żłobka
we Wrocławiu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że należy pochylić się nad tym
dokumentem i wypracować właściwy dokument.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zwróciła uwagę, że w statucie brakuje wzmianki, że
zapisy dzieci do żłobka prowadzone są przez cały rok.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że został wpisany taki termin,
ponieważ w tym samym czasie jest prowadzona rekrutacja w przedszkolach.
Radna Maria Zarębska stwierdziła, że zapisów dzieci do żłobka, które mają mniej niż rok
będzie bardzo mało, ponieważ każda matka raczej skorzysta z rocznego urlopu
macierzyńskiego.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska uważała, że zapis powinien znaleźć się
w statucie.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec uznała, że kwestia przyjmowania dokumentów
zostanie uregulowana przez dyrektora. Odniosła się do list dzieci oczekujących na przyjęcie
do żłobka i zaproponowała przy pozostaniu w pierwotnym zapisie. Zastanawiała się nad
funkcjonowaniem rady rodziców w żłobku. Dodała, że powinien być zapis, że może być taka
rada.
Zastepca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zwróciła uwagę na zapis § 14, który
pokrywał się z § 1 pkt. 1. Zaproponowała, aby wprowadzić zapis, że żłobek jako jednostka
budżetowa Gminy Wieluń prowadzi gospodarkę finansową.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zwróciła uwagę na zapis § 15, w którym brakuje
zapisu „na podstawie dodatkowych upoważnień”.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że wprowadzi poprawki i prześle pani
Burmistrz. Poprosiła, aby radni w poniedziałek otrzymali zatwierdzony przez radcę statut.
Zarządziła głosowanie; kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały wraz
z poprawkami, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie wraz z poprawkami. Opinia komisji nr
230/16/20 stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Wielunia,
zał. Nr 9.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił. 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 (przy 5 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 231/16/20 stanowi zał. Nr 10
do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 7 na os. Wojska Polskiego 6 w Wieluniu, zał. Nr 11.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił. 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 (przy 5 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 232/16/20 stanowi zał. Nr 12
do protokołu.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zał.
Nr 13.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił. 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 (przy 5 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 233/16/20 stanowi zał. Nr 14
do protokołu.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, zał.
Nr 15.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec poprosiła naczelnika NPP przybliżenie sprawy.
Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik powiedział, że
działka położona jest między ul. Graniczną i Częstochowską. Przeznaczona jest częściowo
pod drogę i pod budownictwo mieszkaniowe. Dodał, że ustalono cenę 55zł/m², co pozwala
zmieścić się w kwocie zabezpieczonej w budżecie na 2020 rok. Właściciel zgodził się zbyć
część swojej działki na rzecz gminy celem stworzenia drogi dojazdowej.
Radna Maria Zarębska odnosząc się do mapy, zapytała, która działka będzie wydzielona
przez właściciela?
Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik odpowiedział, że
właściciel pozostawia sobie działkę przy ul. Częstochowskiej.
Radna Maria Zarębska zapytała o przebieg drogi?

Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik powiedział, że w
dalszej części droga połączy się z innym ciągiem komunikacyjnym. Dodał, że na sesji
wyświetli plan.
Radny Roman Drosiński zwrócił uwagę, że na pasie od ul. Częstochowskiej może być
uruchomiona działalność gospodarczą. Stwierdził, że plan będzie podlegał zmianie, ponieważ
droga jest niewłaściwie umiejscowiona.
Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik wskazał, że w
planie obowiązująca jest linia zabudowy od drogi, którą nabywa gmina.
Radny Roman Drosiński zwrócił uwagę, że wszystkie budynki są tak zlokalizowane, żeby
wejście nie było od strony zachodniej.
Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik powiedział, że plan
nie wkracza szczegółowo, w to gdzie inwestor zlokalizuje wejście do swojego domu.
Radna Maria Zarębska zapytała jaka została określona kwota za 1m² w operacie
szacunkowym?
Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik powiedział, że nie
był sporządzony operat szacunkowy, ponieważ nie ma takiego obowiązku przy nabyciach.
Radny Roman Drosiński stwierdził, że nie będzie naliczana opłata adiacencka.
Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik odpowiedział, że
będzie naliczana opłata adiacencka, ponieważ jest ona od wykonanej infrastruktury.
Radny Roman Drosiński przypomniał, że na ul. Kościuszki zostały sprzedane dwie działki
w centrum miasta za ok. 50 000zł.
Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik powiedział, że w
drodze przetargu cena wzrosła.
Radny Roman Drosiński zaznaczył, że przy ul. Częstochowskiej jest teren rolny.
Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik powiedział, że
rzeczoznawcę interesują zapisy planu miejscowego, a jeżeli go nie ma to Studium.
Radny Roman Drosiński zapytał, czy cena była ustalona z właścicielem gruntu?
Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik odpowiedział, że
tak. Dodał, że wcześniej oczekiwania właściciela były dużo wyższe. Gmina zaproponowała
niższą cenę i ostatecznie przystał na obecną propozycję.
Radna Maria Zarębska zwróciła uwagę, że jest to wąski pasek i nie nadaje się na nic
innego.
Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik wskazał, że osoby,
które nabyły tam działki chcą się budować.
Więcej uwag nie stwierdzono.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec 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 (przy 5 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 234/16/20 stanowi zał. Nr 16
do protokołu.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy, dz. Nr 63/2, 39, 4/2,
135/8, 646, 282, 170; zał. Nr 17.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać glos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił. 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 (przy 5 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 235/16/20 stanowi zał. Nr 18 do
protokołu.
Punkt 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy, dz. Nr 41, 63/2, 60/2,
62/12, 62/13; zał. Nr 19.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać glos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił. 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 (przy 5 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 236/16/20 stanowi zał. Nr 20
do protokołu.
Punkt 13
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy, zał. Nr 21.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że na Komisji BudżetowoGospodarczej zaproponowano pewne zmiany, które zostaną wprowadzone autopoprawką
burmistrza.
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 (przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym
się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 237/16/20
stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
Punkt 14
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym, zał. Nr 23.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać glos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Maria Zarębska zapytała, skąd wzięła się kwota 45 zł za niesegregowane śmieci?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że wynika to z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Dodał,
że obecnie nie będzie możliwości niesegregowania odpadów, co skutkuje naliczeniem opłaty
przy braku segregacji.
Radna Maria Zarębska zapytała, dlaczego proponuje się taką wysoką kwotę?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że ustawa mówi wprost, że za brak segregacji naliczane są opłaty w wysokości 2,
3 lub 4 krotności opłaty za odbiór odpadów.
Radna Maria Zarębska uważała, że powinna być niższa kwota. Zaznaczyła, że powoduje to
oburzenie społeczne.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że nie ma możliwości
niesegregowania odpadów.
Radna Maria Zarębska zaznaczyła, że przyjrzy się uchwałom z innych gmin. Zapytała od
kiedy będzie obowiązywała uchwała?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że od II kwartału. Dodał, że do września gmina mogłaby pobierać opłaty jak do
tej pory. Powiedział, że jeżeli przymierzamy się do zmiany uchwały w jakimkolwiek zakresie,
to muszą być uwzględnione te rzeczy.
Radna Maria Zarębska powiedziała, że nie przekonuje ją to.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, na jaki okres będzie karany mieszkaniec?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że ustawodawca nie przewiduje tego. Opiera się to na orzecznictwie.
Naliczenie może obowiązywać za czas, na który został udowodniony brak segregacji.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, jak zostanie to udowodnione?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że firmy odbierające zostaną upoważnione do sygnalizowania nieprawidłowości
przy segregacji odpadów. Gmina w miarę możliwości będzie na to reagować.
Przewodnicząca Maria Zarębska zapytała, jak problem będzie rozwiązany w blokach?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że jest to problem ogólnopolski.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że mieszkańcy muszą widzieć jak długo
będą płacić opłatę za niesegregowane śmieci, jeżeli zostanie im to udowodnione.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że zostanie to zapisane w regulaminie utrzymania czystości. Dodał, że na sesji

zostanie przedstawiona autopoprawka dotycząca kolejności punktów. Powiedział, że najpierw
rada powinna podjąć dyskusję nt. metody ustalenia opłaty, a następnie nad wzorem deklaracji.
Radny Roman Drosiński zapytał o liczbę pojemników?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że będzie 5 pojemników. Dodatkowo pojemnik na resztki i bio.
Radny Roman Drosiński zapytał, co z mieszkańcami, którzy będą mieli swój
kompostownik?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunlanej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że wówczas należy się zwolnienie w kwocie określonej przez radę.
Radny Roman Drosiński zwrócił uwagę na kubły pozostawione przy blokach i dostęp do
nich przez osoby trzecie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że kubły powinny być tak umiejscowione, aby nie miały do nich dostępu osoby
trzecie. Zaznaczył, iż wiedzą, że w gminie na terenach zabudowy wielorodzinnej są takie
problemy i starają się na nie reagować.
Radny Roman Drosiński zapytał, czy będzie zmiany kolorystki pojemników?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że nie.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy kosze są mieszkańcom dostarczane,
czy mieszkaniec ma je zakupić?
Naczelnik Wydziału Gopsodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że mieszkaniec otrzyma kosze.
Przewodnicząca Anna Dziuba –Marzec zwróciła uwagę, że mieszkaniec otrzyma kosz na
odpady bio, a mieszkaniec, który chce mieć kompostownik musi go sobie zakupić i będzie
miał złotówkę upustu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że kosze przekazywane są do użytku dla mieszkańców. Właścicielem koszy
jest wykonawca.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zastanawiała się, czy 1 zł upustu jest sprawiedliwa.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że zgodnie z ustawą kwota ma być proporcjonalna do kosztów ponoszonych za
zagospodarowanie odpadów. Zwrócił uwagę, że w budowie jest kompostownia i po jej
uruchomieniu koszty powinny być trochę mniejsze.
Radny Roman Drosiński stwierdził, że bardzo dużo jest odpadów zielonych.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że osoby, które zdecydują się na kompostownik muszą tak zagospodarować te
odpady, aby rzeczywiście tam były. W innym przypadku będzie na nie nakładana opłata za
brak segregacji.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zwróciła uwagę na słowa naczelnika, że nie ma
odpowiedzialności zbiorowej w prawie, a w uzasadnieniu podana jest informacja, że
wysokość opłaty zależy przede wszystkim od mieszkańców. Stwierdziła, że świadczy to o
tym, że nie zależy indywidulanie od mieszkańca, tylko od zbiorowo wyprodukowanych
śmieci.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że największy koszt stanowi zagospodarowanie odpadów resztkowych.
Zaznaczył, że nie ma już odpadów zmieszanych. Podkreślił, że wszystko zależy od tego jak
będą segregowane śmieci.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy pojazdy odbierające odpady bio
i resztkowe są wyposażone w urządzenia myjące, aby od razu umyć kubły?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że jest taka możliwość techniczna, ale jest to kolejna rzecz, którą należałoby
wpisać do specyfikacji.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec uważała, że byłoby to bardziej higieniczne i tańsze.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec 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 (przy 2 głosach za i 3 głosach
wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 238/16/20 stanowi zał. Nr 24 do protokołu.
Punkt 15
Zapoznanie się z informacją z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2019, zał. Nr 24.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że na sesji będzie Pani ze schroniska w Czartkach i przedstawi prezentację.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że wystąpił do burmistrza z pytaniami.
Zapytał, czy otrzyma odpowiedź do sesji?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że pytania nie są pełne,
ponieważ nie wskazują okresu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że chodzi mu o rok 2019.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że wystąpią o te informacje do schroniska i jeżeli będzie taka możliwość to
zostaną przekazane do sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, co z psami, które trafią do schroniska, a
zwróci się po nie właściciel.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że wtedy odbiór następuje w schronisku, chyba, że właściciel zdąży odebrać psa
zanim zostanie poinformowane schronisko.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy na terenie schroniska oddano psy
wskazane w powyższej informacji?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał ile w sumie wyłapano psów?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że sprawdzi informację.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy są to psy, które z powrotem trafiły do
mieszkańców Gminy Wieluń?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy złapany pies mógłby być
przetrzymany trochę dłużej, ponieważ jest to nie ekologiczne, że jedzie i zaraz jest zabierany
z powrotem przez właścicieli.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy mieszkaniec ponosi opłatę z tytułu
odbioru psa, czy jest to w ramach umowy zawartej z gminą?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że gmina może rościć koszty wyłapania psa i pobytu w schronisku. Powiedział,
że były takie sytuacje. Odpowiedział radnej, że gmina jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić schronisko, nie ma możliwości przechowania psa, aż do momentu znalezienia
właściciela. Czynność, którą wykonuje urząd to jest zabezpieczenie psa do czasu przyjazdu
schroniska.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy podjęto działania mające na celu
umożliwienie sterylizacji i kastracji?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że są po uzyskaniu ofert. Dodał, że są przygotowywane umowy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, kiedy to się rozpocznie?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że niebawem.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Punkt 16
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej w Wieluniu za 2019 rok, zał. nr 25.

Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radna Maria Zarębska zwróciła uwagę, że w ust. 1 pkt. 35 sprawozdania jest błąd. Dodała,
że powinny być wskazane lata 2020-2023.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec odpowiedziała, że zostanie to poprawione.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła
ww. sprawozdanie.
Punkt 17
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zaproponowała, aby zwrócić się do burmistrza
z wnioskiem o udostepnienie seniorom wniosków o wydanie Karty Seniora Województwa
Łódzkiego.
Radny Roman Drosiński zapytał, co z planem gospodarki niskoemisyjnej?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że został wyłoniony
wykonawca, ale więcej informacji zna naczelnik.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz uważał, że przed podpisaniem umowy, należy
wyegzekwować od wykonawcy zapisy wynikające z gwarancji/umowy.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że naczelnik Preś wraz z radcą
sprawdzą możliwości.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zarządziła głosowanie: kto jest zaproponowanym
wnioskiem, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) wyraziła
zgodę na wystosowanie do Burmistrza Wielunia ww. wniosku.
Punkt 18
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Badera
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