PROTOKÓŁ nr 17/20
z posiedzenia zdalnego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 4 maja 2020 r.
pod przewodnictwem Pani Anny Dziuby-Marzec
Obecni on-line 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
Obecni na posiedzeniu:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Joanna Skotnicka – Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia
3. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
4. Andrzej Dąbrowski – dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wieluniu
Ponadto obecni on-line na posiedzeniu:
Tomasz Akulicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 13/19, 14/19, 15/20 i 16/20.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr LVIII/578/18 w sprawie
Statutu Gminy Wieluń.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/393/20 z dnia
31 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na
rok 2020.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej,
administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli oraz placówek opieki nad
dziećmi do lat 3, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/109/11 w sprawie
nadania statutu Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów
Burmistrza Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci Młodzieży w Gminie Wieluń.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt
dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego
udzielania ulg w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne
wynajmujące lub wydzierżawiające przedsiębiorcom lokale użytkowe, w okresie
epidemii SARS-CoV-2.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zwolnień od podatku od nieruchomości grup
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
(wirusa SARS-CoV-2).

11. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Przedłużenia płatności podatku od
nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wieluń na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą Nr
XI/228/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 17 czerwca 2019 roku.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń za 2019 rok.
14. Informacja o zaległościach podatkowych w 2019 r. i innych zobowiązaniach wobec
gminy - wpływ udzielanych ulg i zwolnień na dochody miasta.
15. Sprawy różne, korespondencja.
16. 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
sprawdziła obecność radnych na posiedzeniu - na stan 6 członków, obecnych 6. Zapytała, czy
ktoś chce zaproponować zmiany do porządku obrad? Nikt się nie zgłosił. Powiedziała, że
chciałyby wprowadzić do porządku obrad następujące punkty:
1) Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego udzielania ulg w
zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne wynajmujące lub
wydzierżawiające przedsiębiorcom lokale użytkowe, w okresie epidemii SARS-CoV2;
2) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby komisja zajęła się projektami
uchwał ws. Zwolnień od podatku os. fizycznych i przedsiębiorców.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec wyraziła zgodę na wprowadzenie zaproponowanych
przez radnego Akulicza punktów do porządku obrad. Zarządziła głosowanie:
1) kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach za) wyraziła
zgodę na wprowadzenie do porządku obrad punkt pn.: „Zaopiniowanie projektu uchwały w
sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz
ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie”;
2) kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego udzielania ulg w zapłacie podatku od
nieruchomości przez osoby fizyczne wynajmujące lub wydzierżawiające
przedsiębiorcom lokale użytkowe, w okresie epidemii SARS-CoV-2, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 4 głosach za i 2 głosach
wstrzymujących się) wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad punkt pn.:
„Zaopiniowanie projektu uchwały ws. stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego udzielania ulg
w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne wynajmujące lub
wydzierżawiające przedsiębiorcom lokale użytkowe, w okresie epidemii SARS-CoV-2”;
3) kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 3 głosach za i 3 głosach
wstrzymujących się) wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad punkt pn.:
„Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zwolnień od podatku od nieruchomości grup
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)”;
4) kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przedłużenia płatności podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2), kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) wyraziła zgodę na
wprowadzenie do porządku obrad punktu pn.: „Zaopiniowanie projektu uchwały ws.
Przedłużenia płatności podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).
Zaproponowała, aby wprowadzone punkty w porządku obrad zaczynały się kolejno od punktu
8.
Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem zmian do porządku obrad, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach za) przyjęła
zmieniony porządek obrad.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach nr 13/19, 14/19, 15/20 i 16/20.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołów?
Nikt się nie zgłosił.
Komisja przyjęła protokoły.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr LVIII/578/18 w sprawie Statutu
Gminy Wieluń zał. Nr 3.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Roman Drosiński uważał, że należy wykreślić z projektu uchwały w § 1 ust. 2
fragment zdania tj.: „uznaje się za dostarczone również w sytuacji udostepnienia do wglądu
we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego obsługującego Radę Miejską lub
innej wskazanej komórce organizacyjnej”.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz w nawiązaniu do propozycji radnego Drosińskiego
zaproponował, aby celem uszczegółowienia zapisu, wprowadzić: „za pisemnym
potwierdzeniem zapoznania się”.
Radny Sławomir Kaftan zgodził się z radnym Drosińskim, że punkt powinien być
wykreślony.
Radna Maria Zarębska uważała, że udostępnienie do wglądu nie jest tym samym, co
zapoznanie się z materiałem.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o wyjaśnienie skąd wziął się ten zapis.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że wkrótce radni otrzymają tablety i druk
papierowy zostanie ograniczony do minimum lub nie będzie go w ogóle. Wyjaśnił, że
w zapisie chodzi o te dokumenty, które będą o dużej pojemności, np. miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec odczytała § 12 ust. 4 pkt. 2 statutu Gminy Wieluń.
Stwierdziła, że szkoda wykreślać zapis, który istnieje.
Radny Roman Drosiński zaznaczył, że dotychczasowy zapis jest bardzo czytelny.
Podtrzymał swój wniosek o wykreślenie części zapisu z projektu uchwały.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy jeżeli radni nie wyrażą zgody na
elektroniczne otrzymywanie materiałów, to czy otrzymają je w wersji papierowej?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że zapis jest bardzo czytelny. Uznał, że
jeżeli radny nie wyrazi zgody, wówczas powinien je otrzymać w wersji papierowej, chyba że
inna była intencja autora uchwały.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że w uchwale budżetowej na
2020 r. znalazł się zapis o środkach przeznaczonych na zakup tabletów. Dodała, że dotyczyły
to również wniosku jednego radnego. Zaznaczyła, że po zmianie statutu rada będzie pracować
na tabletach. Tablety zostaną dostarczone na podstawie umowy. Zaznaczyła, że w panelu
radnego będą dostępne dokumentu wyłącznie dla radnych. Wyjaśniła, że zapis stanowi
zabezpieczanie w sytuacji, kiedy dokumenty będą o dużej pojemności. Przedstawienie do
wglądu dotyczy tych dokumentów, które można zobaczyć w urzędzie w określonych
godzinach. Dodała, że jeżeli radni chcą wprowadzić jakieś zmiany to mogą je zaproponować.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że w aktualnym zapisie statutu nie
ma wyrażenia: „…elektronicznie lub do wglądu”. Zarządziła głosowanie ws. wniosku
radnego Drosińskiego dot. wykreślenia z § 1 ust. 2: kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 3 głosach za, 3 glosach
wstrzymujących się) przyjęła wniosek radnego Drosińskiego.
Zarządziła glosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w ww. z
wykreślonym ust. 2 w § 1, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 3 głosach za, 3 głosach
wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie wraz z
przyjęta poprawką. Opinia komisji nr 244/17/20 stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/393/20 z dnia 31 marca 2020
roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2020, zał. Nr 5.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił. Powiedziała, że w terminologii języka polskiego nie istnieje taki zapis jak adopcja

zwierząt. Zaproponowała, aby wyrażenie zostało zastąpione innym wyrażeniem np. działania
propagujące poszukiwanie właścicieli zwierząt.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgodził się z radną.
Radny Roman Drosiński zgodził się z radnymi. Zapytał, jaka jest przewidziana liczba
zwierząt do kastracji/sterylizacji?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że o sterylizacji/
kastracji zwierząt decyduje właściciel czworonoga. Zależy to od jego dobrej woli, dlatego nie
można stwierdzić jaka będzie to liczba.
Radny Roman Drosiński zapytał jaki jest koszt takiego zabiegu?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz uważał, że ponownie należy zastanowić się na
opodatkowaniu właścicieli zwierząt, z wyłączeniem właścicieli tych zwierząt, które są
wysterylizowane, wykastrowane, zachipowane.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że ustawa o ochronie zwierząt mówi o
obligatoryjnym zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że w zeszłym roku
było ok. 100 zabiegów sterylizacji. Dodała, że nie ma informacji dotyczącej kosztów.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zarządziła głosowanie dot. wprowadzenia poprawki
do projektu uchwały polegającej na zamianie wyrażenia adopcja zwierząt na „poszukiwanie
nowych właścicieli zwierząt”: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach „za”) wyraziła zgodę na
wprowadzenie poprawki do ww. projektu uchwały.
Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w ww.
sprawie wraz z przyjętą poprawką, 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 poprawką. Opinia komisji nr 245/17/20 stanowi zał. nr
6 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej,
administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli oraz placówek opieki nad dziećmi do
lat 3, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń, zał. Nr 7.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Roman Drosiński zapytał, czy podjęcie uchwały spowoduje zmiany ilości osób
zatrudnionych do obsługi finansowo-księgowej w szkołach, przedszkolach, placówkach
opieki, bądź ZOPOW?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie. Dodał, że będzie to
realizowane w ramach dotychczasowego zatrudnienia.
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Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski zapytał, czy ma podać definicję słownika?
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że oczekuje jak to wygląda w praktyce.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że będzie to na takiej samej zasadzie
jak obecnie odbywa się współpraca z dyrektorami szkół/przedszkoli. Wskazał, jaki obejmuje
zakres oraz, że jest to zapisane w statucie.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, co oznacza współpraca w zakresie
realizacji zamówień publicznych?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że ZOPOW wspiera merytorycznie
w zakresie przygotowania dokumentów, które następnie są przedkładane dyrektorowi
jednostki do zapoznania się. Wyjaśnił, że kierownik jednostki może ostatecznie
przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec 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 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 246/17/20 stanowi zał. Nr 8
do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/109/11 w sprawie nadania
statutu Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu, 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 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 247/17/20 stanowi zał. Nr 10
do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza
Wielunia uczniom szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci Młodzieży w Gminie Wieluń, zał. Nr 11.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski poprosił o wyjaśnienie sensu podejmowania
uchwały.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że w rozporządzeniu MEN
z 25.03.2020 r. został zmieniony zapis regulaminu dot. olimpiad i konkursów. Wskazała, że
chodzi o poszczególne etapy, przede wszystkim o trzeci etap, do którego nie mogą przystąpić
finaliści. Dodała, że złożyła projekt uchwały, aby nie krzywdzić dzieci, które

przygotowywały się, a nie mogą powalczyć na szczeblu ogólnopolskim. W projekcie uchwały
nie ma rozróżnienia na laureat i finalista.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że konieczność zmian uchwał zachodzi
wyłącznie wtedy, kiedy finaliści nie są uwzględnieni w formalnej procedurze przyznawania
stypendiów. Wyjaśnił, że finaliści mimo braków laureatów, z mocy obowiązującej uchwały
otrzymają stypendia. Dodał, że w jego ocenie mnożenie bytów prawnych jest zbyteczne.
Podkreślił, że prawo, które obowiązuje od jakiegoś czasu, sprawdza się i nie ma potrzeby
zmian.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że przed finalistą postawiono
dodatkowy warunek. Zaznaczyła, że w tym roku uczniowie nie mogą brać udziału w finałach
ogólnopolskich, dlatego nie można dodatkowo „karać” dzieci tym, że nie mogą wystąpić o
stypendium. Uznała, że być może będzie dziecko, dla którego warto zmienić regulamin.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie było sytuacji, aby finalista nie
spełnił kryteriów. Dodał, że w jego ocenie sytuacja nieprawidłowa byłaby, gdyby finalista
otrzymywał oceny dostateczne/dopuszczające i miał zaledwie pozytywną ocenę z zachowania
i otrzymał stypendium burmistrza. Wskazał, czym jest stypendium burmistrza.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że rozmawiała z nauczycielami na
temat stypendiów za naukę i stypendiów za udział w sporcie, i w tym drugim bierze się pod
uwagę ocenę z zachowania. Dodała, że zmiany wprowadziła po rozmowach z nauczycielami.
Dodała, że coraz więcej jest olimpiad pod patronatem MEN. Uznała, że warto złożyć taki
projekt uchwały.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski zapewnił, że do tej pory nie doszło do jakiejkolwiek
dyskryminacji. W stosunku do wszystkich stosowane były kryteria zawarte w uchwale.
Zaznaczył, że projekt uchwały nie wnosi nic nowego do obowiązującego prawa.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec dodała, że wnioskowała o zmianę uchwały w
powiecie i zostało to zmienione. Uchwała w powiecie jest dostosowana do rozporządzenia
MEN. Powiedziała, że decyzja należy do rady. Dodała, że należy wspierać uzdolnione dzieci.
Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 3 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 253/17/20 stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
zał. Nr 13.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że chciałby otrzymać szczegółową kalkulację kosztów
oraz jakie jest minimalne wynagrodzenie za pracę?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że 2600 zł.
Dodała, że wszystkie koszty zostały przedstawione.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec wskazała, że pod uchwałą w uzasadnieniu są
przedstawione dane.
Radny Sławomir Kaftan poprosił o informację ile środków jest przeznaczonych na
poszczególne etaty.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy informacja zostanie przekazana w
chwili obecnej, czy zostanie przekazana na e-maile.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał radnego Kaftana, czy ta kwota nie zgadza
się w kalkulacjach?
Radny Sławomir Kaftan odpowiedział, że nie jest w stanie powiedzieć, czy ta kwota zgadza
się. Zaznaczył, że dla niego kalkulacja jest niepełna.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w każdej placówce o wynagrodzeniach
decyduje dyrektor jednostki. Dodał, że w tej chwili nie można podać szczegółowych danych,
ponieważ są one po stronie dyrekcji żłobka.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że nie interesuje go kto i ile będzie zarabiał. Poprosił o
przedstawienie kalkulacji, która dała wskazaną kwotę na wynagrodzenia. Jakie są wartości na
poszczególne etaty?
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy otrzymają taką informację? Zapytała,
czy radni otrzymali projekt zamienny? Odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że ten dokument jest bardziej
doprecyzowany m.in. jeżeli chodzi o posiłki.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk zwróciła uwagę na propozycję
radnej dotyczącą możliwości pobytu dziecka w żłobku ponad 10 godzin. Zaznaczyła, że
wiąże się to ze zwiększoną liczbą godzin pracy nie tylko jednej osoby oraz większymi
kosztami. Zwróciła uwagę, że do tej pory w żłobkach nie było takiej możliwości. Podkreśliła,
że długa rozłąka z rodzicem nie jest dobra dla tak małego dziecka. Dodała, że w propozycji
radnej brak jest przepisu dotyczącego możliwości pozyskania przez gminę środków
zewnętrznych.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że uchwała może być podjęta, jeżeli
będziemy pozyskiwali środki zewnętrzne. Zastanawiała się, co w przypadku wsparcia
z programu „Maluch Plus”. Powiedziała, że projekt uchwały przedłożony przez burmistrza
był tworzony na podstawie uchwały rady z Gminy Koluszki z 2017 r. Podzieliła zdanie
zastępcy burmistrza ws. 10 godzinnego pobytu dziecka w żłobku. Uważała, że dziecko do lat
3 powinno być pod opieką rodziców. Zaproponowana, aby wykreślić pkt 2 z § 1.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk zwróciła uwagę, że opłata, która została
zaproponowana stanowi 20% kosztów podstawowych. Podkreśliła, że przy obłożeniu 100
miejsc, Gmina będzie dopłacała na każde dziecko prawie 960 zł.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś z radnych ma problem ze
słyszeniem? Nikt nie zgłosił uwag. Zapytała, czy radni zgadzają się na wykreślenie puntu 2?
Zastanawiała się nad pozostawieniem zapisu o możliwości pobytu dziecka w żłobku więcej
niż 8 godzin, na wypadek gdyby zaistniała taka potrzeba.

Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że psuje to kompletnie
kalkulację. Powiedziała, że wpłynie to na dodatkowe koszty. Apelowała, aby radni przychylili
się do 10 godzinnego pobytu dziecka w żłobku.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał jaki jest rzeczywisty koszt godzinnego
pobytu dziecka w żłobku?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że taka kalkulacja nie była
robiona, choć można to wyliczyć z przedstawionych danych. Zwróciła uwagę, że żaden rodzic
nie wnioskował o pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzin.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że wycofuje swoje zapytanie dot.
wykreślenia punktu 2.
Radny Sławomir Kaftan ponownie poprosił o kalkulację kosztów.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że wszystkie dane zostały
przedstawione.
Radny Sławomir Kaftan zastanawiał się jaki jest problem, aby udostępnić te dane.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że kalkulacja dotyczy
21 pracowników. Powiedziała ile osób przewidzianych jest na dane stanowisko.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał jakie jest wynagrodzenia opiekuna w
żłobku?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że takie dane nie mogą być ujawnione.
Podkreślił, że są to dane wrażliwe. Zaznaczył, że została podana ogólna kwota.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił, aby w protokole zostało zawarte pytanie
i odpowiedź burmistrza. Uważał, że można podać średnią kwotę. Zapytał, czy wynagrodzenie
dyrektora żłobka jest objęte tajemnicą? Zaznaczył, że chodzi o kwoty szacunkowe.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że wynagrodzenie dyrektora żłobka było
porównywane do wynagrodzeń dyrektorów przedszkoli. Dodał, że nie można podać
wynagrodzenia opiekunów w obecnych grupach żłobkowych ponieważ, będą z nimi
prowadzone rozmowy m.in. o dalszej pracy, wynagrodzeniu. Podkreślił, że jest to wąska
grupa pracowników i podając kwoty będzie można je łatwo przypisać konkretnej osobie.
Radny Sławomir Kaftan obliczył, że przy pełnym obłożeniu będzie 20 etatów, przy
obłożeniu 80% będzie ich 16. Poprosił o średnie wynagrodzenie jednej osoby.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że więcej informacji nie zostanie
udostępnionych.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy radny Kaftan jest usatysfakcjonowany
odpowiedzią?
Radny Sławomir Kaftan odpowiedział, że nie. Powiedział, że będzie pytał na sesji, podczas
której obecny będzie radca prawny.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o przerwę, żeby móc dokonać wyliczeń z
przedłożonych danych.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec ogłosiła przerwę.
Po przerwie
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że kwota jest zależna od ilości dzieci
w żłobku, czy będzie to 60, czy 80 osób.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że w pierwszym przypadku wyliczył
kwotę ok. 4252 zł.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że w drugim przypadku 4504 zł.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że można przyjąć średnią kwotę ok.
4300 zł. Nie rozumiał, dlaczego był problem, aby przekazać taką informację.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że na pozostałe etaty poza
dyrektorem można przyjąć średnią wynagrodzenia ok. 3500 zł.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, jakie są koszty wyżywienia?
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec uznała, że 10 zł jest maksymalną kwotą.
Radny Krzysztof Poznerowicz czy w żłobkach są 4 posiłki?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że Instytut Żywienia określa
ilość i jakość posiłków w żłobku.
Radny Krzysztof Poznerowicz zastanawiał się, czy zmiana zapisu zaproponowana przez
przewodniczącą
dot.
wyszczególnienia
posiłków
oraz
dodaniem
wyrażenia
„nieprzekraczający 10 zł dziennie” jest właściwa.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że wykreśla wyszczególnienie
posiłków.
Radny Krzysztof Poznerowicz zwrócił uwagę, że urząd miejski wskazał maksymalną kwotę
10 zł dziennie za wyżywienie. Zapytał, czy zasadnym jest wpisywanie słowa
„nieprzekraczające”?
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że wykreśla to słowo. Odczytała
brzmienie poprawionego paragrafu.
Radna Maria Zarębska uważała, że propozycja przewodniczącej była lepsza.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec poprosiła, aby zastanowić się czy powinno być,
czy nie słowo „nieprzekraczająca”. Zapytała, kto z Państwa jest za pozostawieniem słowa
„nieprzekraczająca”
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz wyjaśnił, że zapis maksymalna kwota a
nieprzekraczająca daje ten sam skutek.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy rada się zgadza?
Radna Maria Zarębska powiedziała, że tak.

Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała każdego członka komisji, czy pozostawić
zapis ze słowem nieprzekraczający?
Radny Roman Drosiński powiedział, że z użyciem tego słowa.
Radny Krzysztof Poznerowicz odpowiedział, żeby pominąć to słowo.
Radna Maria Zarębska ze słowem nieprzekraczające.
Radny Jerzy Paluszek ze słowem nieprzekraczające.
Radny Sławomir Kaftan ze słowem nieprzekraczające.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że wykreśliła 4 posiłki i odczytała
projekt uchwały po zmianach. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały, 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. Opinia komisji nr 248/17/20 stanowi zał. Nr
14 do protokołu.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego udzielania ulg w
zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne wynajmujące lub wydzierżawiające
przedsiębiorcom lokale użytkowe, w okresie epidemii SARS-CoV-2, zał. Nr 15.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że projekt uchwały powstał w wyniku
przeprowadzonych rozmów z przedsiębiorcami oraz mecenasem Krawczykiem. Wyjaśnił, że
chodzi o to, aby osobom fizycznym umożliwić ulgę w postaci umorzenia podatku. Uważał, że
taka uchwała uspokoi mieszkańców gminy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że najemcy zostali powiadomieni, że jeżeli
zmniejszą w sposób znaczny lub umorzą czynsz za lokal, to burmistrz zastosuje wobec nich
umorzenie z podatku. Dodał, że w ciągu dwóch godzin dotrze projekt uchwały regulujący
kwestię podatku od nieruchomości. Wyjaśnił, na czym będzie polegał przedłożony przez
niego projekt uchwały.
Przewodniczący Tomasz Akulicz powiedział, że w pierwszym przypadku burmistrz mówił
o zwolnieniu z podatku na podstawie uchwały rady, a w drugim o umorzeniu podatku dla
osób fizycznych i firm, które nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że uchwała będzie dotyczyć zwolnienia
z podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Tomasz Akulicz poprosił, aby komisja przychyliła się do przedłożonego
projektu uchwały, co będzie również świadczyć o tym, że rada optuje za tym, aby burmistrz
umarzał te należności. Zapytał, czy wpłynęły jakiekolwiek wnioski o umorzenie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że na chwilę obecną umorzenie jest
możliwe wtedy, kiedy minął termin wymagalności zapłaty podatku. Płatność tego podatku

jest kwartalna i termin mija w dniu 15 maja, dlatego wszelkie wnioski, które wpłynęły przed
terminem nie są brane pod uwagę. Powiedział, że wniosków wpłynęło bardzo dużo i jest
udzielenia odpowiedź na te wnioski. Powiedział, że jest za uchwałą intencyjną przedłożoną
przez przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz podziękował burmistrzowi za przychylność.
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 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 249/17/20 stanowi zał. Nr 16 do
protokołu.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zwolnień od podatku od nieruchomości grup
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2), zał.
nr 17.
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 6 radnych. Komisja (przy 4 głosach za, 1 głosie przeciw, 1 glosie
wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 250/17/20 stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Przedłużenia płatności podatku od nieruchomości grup
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2), zał.
nr 19.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Roman Drosiński zapytał, czy przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, że tak.
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 6 radnych. Komisja (przy 4 głosach za, 2 głosach
wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 251/17/20 stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Punkt 12

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wieluń na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą Nr XI/228/19
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 17 czerwca 2019 roku, zał. nr 21.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, co w zamian realizacji programu
„Mieszkanie 500Plus”?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że burmistrz prowadził
rozmowy w tym zakresie i więcej informacji zostanie przekazanych na następnym
posiedzeniu komisji.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił, aby informacja została przelana radnym
w formie pisemnej.
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 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia komisji nr 252/17/20 stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
Punkt 13
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń za 2019 rok, zał. nr
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Roman Drosiński odnośnie str. 16, 18, 24 – czy było to spowodowane niskim
dochodem na członka rodziny?
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że nie zna szczegółów, a pani
kierownik nie mogła być dziś obecna na posiedzeniu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Punkt 14
Informacja o zaległościach podatkowych w 2019 r. i innych zobowiązaniach wobec gminy wpływ udzielanych ulg i zwolnień na dochody miasta, zał. nr
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt
się nie zgłosił.
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Punkt 15
Sprawy różne, korespondencja.
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 16

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

Przewodniczący Komisji
Anna Dziuba-Marzec

