PROTOKÓŁ nr 19/20
z posiedzenia zdalnego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 20 lipca 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. Poznerowicz Krzysztof
5. Zarębska Maria
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Paluszek Jerzy (nieobecność usprawiedliwiona)
Obecni na posiedzeniu:
1. Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia
2. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
4. Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
5. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
6. Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji
7. Tomasz Akulicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 17/20 i 18/20.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr XXIII/383/20 w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej Miejski Żłobek w Wieluniu i nadania jej statutu.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki
zdrowotnej pn. „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych
klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023” oraz
„Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej
dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2023”.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/134/11 w sprawie
utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu.
6. Zapoznanie się z informacją na temat realizacji zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w
Wieluniu w 2019 r.
7. Zapoznanie się z dotyczącą funkcjonowania świetlic środowiskowych.
8. Zapoznanie się z informacją i oceną realizacji przez Gminę Wieluń programów z
zakresu profilaktyki zdrowotnej w 2019 roku oraz określenia potrzeb w tym
obszarze na najbliższe lata.
9. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
10. 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 5.
Zapytała, czy ktoś chce zaproponować zmiany do porządku obrad (zał. nr 2)? Nikt
się nie zgłosił. Zaproponowała, aby w pkt. pn. „Zaopiniowanie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wczesne wykrywanie wad
wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy
Wieluń na lata 2020-2023” oraz „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień
przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej
na lata 2020-2023”.”, komisja wydała do każdego programu osobną opinię.
Zaznaczyła, że każdy program ma inne podłoże. Uważała, że powinny być dwie
uchwały w tym temacie. Zapytała, co sądzą o tym członkowie komisji?
Radna Maria Zarębska zgodziła się.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach nr 17/20 i 18/20.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do
protokołów? Nikt się nie zgłosił. Poprosiła biuro rady o uzupełnienie BIP w protokoły z
posiedzeń komisji oraz porównanie wyglądu BIP z ustawą.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr XXIII/383/20 w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej Miejski Żłobek w Wieluniu i nadania jej statutu, zał.
nr 3.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w
dyskusji? Nikt się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach za) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr 262/19/20 stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.
„Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół
podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023” oraz „Programu polityki
zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców
Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2023”, zał. nr 5.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w
dyskusji? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że na posiedzeniu komisji
oświaty, kultury i sportu zaproponował, aby ww. projekt uchwały został zapisany w
dwóch uchwałach, osobnej dla każdego programu, argumentując to tym, że w

przypadku uchylenia przez nadzór uchwały zostaną w takim kształcie uchylone oba
programy.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że komisja ustaliła, że wyda
opinię do każdego programu. Zapytała, w jaki sposób będzie liczone 20% dzieci?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił o 5 minut przerwy. Dodał, że na pytanie
odpowie p. Spaleniak.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że komisja przejdzie do punktu
5, a wróci do 4 kiedy przyjdzie Pani Spaleniak.
Radna Maria Zarębska przypomniała, że kiedyś na posiedzeniu komisji była mowa o
wadach postawy i programie, który miał być wprowadzony w tym zakresie. Dodała,
że wówczas pani burmistrz zapewniała, że program zostanie wprowadzony.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że poczekamy, aż przyjdzie
pani Spaleniak. Zarządziła przejście do punktu 5 porządku obrad.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/134/11 w sprawie
utworzenia
i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w
Wieluniu, zał. nr 8.
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 ww. projekt uchwały. Opinia komisji nr 265/19/20 stanowi zał. nr 9 do
protokołu.
Komisja wróciła do punktu 4 posiedzenia tj.: Zaopiniowanie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wczesne wykrywanie wad
wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy
Wieluń na lata 2020-2023” oraz „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień
przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej
na lata 2020-2023”, zał. nr 5.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec poprosiła, aby swoje pytanie powtórzyła
radna Zarębska.
Radna Maria Zarębska przypomniała o posiedzeniu komisji, na którym odbyła się
dyskusja na temat programu o wadach postawy. Zapytała, dlaczego taki program nie
został przygotowany?
Pracownik WDK Zofia Spaleniak powiedziała, że przygotowanie każdego programu
wymaga dużo zaangażowania, zgromadzenia i przeanalizowania wielu dokumentów.
Dodała, że trwają prace nad programami i obecnie zostały przedstawione dwa.
Wskazała, że do agencji został przesłany program badań genetycznych. Zapewniła,

że w następnej kolejności zostanie on przygotowany. Zaznaczyła, że program nie
jest rekomendowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że komisja osobno zaopiniuje
programy. Powiedziała, że program dotyczący wczesnego wykrywania wad wzroku
jest kierowany dla uczniów klas pierwszych. Zapytała, czy wskazana w programie
wartość 20% dotyczy uczniów klas pierwszych czy wszystkich uczniów?
Pracownik WDK Zofia Spaleniak powiedziała, że program pilotażowy realizowany
był wśród dzieci klas drugich. Dodała, że agencja sugerowała, aby badania
przeprowadzać w przedszkolach lub klasach pierwszych. Wyjaśniła, że program jest
adresowany dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Zaznaczyła, że do
przedszkoli nie chodzą wszystkie dzieci z gminy i łatwiej będzie zrealizować program
wśród uczniów klas pierwszych.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że 20% dotyczy uczniów klas
pierwszych.
Pracownik WDK Zofia Spaleniak odpowiedziała, że tak.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec uznała, że zostanie wykrytych więcej dzieci
z wadami wzroku.
Pracownik WDK Zofia Spaleniak wyraziła taką nadzieję.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zarządziła głosowanie: kto jest za
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki
zdrowotnej pn. „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas
szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023”, 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 263/19/20 stanowi
zał. nr 6 do protokołu.
Zapytała, kto chciałby zabrać głos w kwestii programu polityki zdrowotnej z zakresu
szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65
lat i więcej na lata 2020-2023? Nikt się nie zgłosił. Odczytała jak liczebna jest
populacja w wieku 65 lat i więcej. Zaznaczyła, że program przewiduje 700 osób
rocznie i jednocześnie chce objąć 75% populacji w tym wieku. Wskazała, że należy
mieć na uwadze, że każdego roku systematycznie dojdzie pokolenie, które osiągnie
ten wiek. Zapytała jakie jest podejście do tego, że 75% to jest 4700 osób, a
wszczepionych zostanie 2800 osób?
Pracownik WDK Zofia Spaleniak powiedziała, że odbywa się to na podstawie
analizy, zgłoszeń w Polsce do tego programu. Zaznaczyła, że rozpoczęcie
jakiegokolwiek programu nie jest proste. Wyraziła nadzieje, że taka liczba osób
przystąpi do tego programu. Dodała, że wyliczenia następują zgodnie z
rekomendacjami agencji.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, skąd wzięło się 12%? Dodała, że
rekomendacja mówi o 15%.

Pracownik WDK Zofia Spaleniak odpowiedziała, że wynika to z planowanych kwot
w budżecie na 2020 r.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec poprosiła, aby wpisać właściwą wartość,
czyli 11,15%. Zaznaczyła, że Ministerstwo Zdrowia zaleca wykonywanie corocznie
szczepień przeciwko grypie, a w programie jest mowa o jednym szczepieniu.
Zapytała, czy oznacza to, że osoby otrzymają tylko raz taka szansę, a następnie
będą musiały same się zaszczepić?
Pracownik WDK Zofia Spaleniak odpowiedziała, że póki co ma nadzieję, że ten
program w ogóle uda się realizować. Zaznaczyła, że każdego roku jest uchwalany
budżet i każdego roku może być zwiększany budżet na ten cel. Powiedziała, że po
pierwszym roku realizacji tego programu, łatwiej będzie oszacować jaka będzie
potrzebna kwota w przyszłym budżecie. Podkreśliła, że są to dane szacunkowe, na
ten czas nie można przewidzieć jaki będzie koszt szczepień dla jednej osoby.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że w programie jest już
zaproponowany budżet.
Pracownik WDK Zofia Spaleniak zaznaczyła, że jest podana informacja, że są to
dane szacunkowe.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zwróciła uwagę, że pani Spaleniak
powiedziała, że co roku planują zwiększać liczbę osób, a budżet na każdy rok jest
taki sam.
Pracownik WDK Zofia Spaleniak powiedziała, że taki jest plan. Odczytała zapisy
programu. Powiedziała, że konkurs na realizatora będzie ogłaszany każdego roku.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec uważała, że każdego roku można było
przewidzieć coraz wyższe koszty. Dodała, że program nie zgadza jej się z
rekomendacjami.
Pracownik WDK Zofia Spaleniak powiedziała, że 15% to jest minimum planowane
w kolejnych latach.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że zostało założone 12%.
Dodała, że martwi ją to, że budżet nie został przewidziany na 15%.
Pracownik WDK Zofia Spaleniak powiedziała, że ciężko jest oszacować koszty w
przyszłym roku.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz uznał, że już warto zwiększyć środki w
budżecie na ten cel, żeby zgadzało się to z założeniami programu.
Pracownik WDK Zofia Spaleniak zaznaczyła, że program został zaopiniowany
pozytywnie w takiej wersji. Podkreśliła, że jest to plan i jego realizacja zapewne
będzie się różniła od zapisanych założeń.
Radna Maria Zarębska zapytała, czy w tym roku odbędą się badania genetyczne i
przyjedzie profesor?

Pracownik WDK Zofia Spaleniak powiedziała, że ze względu na panującą sytuację
w kraju nie jest planowany przyjazd profesora, a program został skierowany do
AOTMiT i należy poczekać na decyzję agencji. Dodała, że osoby z podwyższonym
ryzykiem otrzymują skierowania na badania do Łodzi lub Opola.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zaapelowała do burmistrza oraz
przewodniczego rady, aby zastanowić się nad zwiększeniem środków na ten
program. Uważała, że powinna być możliwość, aby osoby, które zaszczepią się raz
miały możliwość szczepić się w kolejnych latach. Zarządziła głosowanie: kto jest za
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki
zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców
Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2023, 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 264/19/20 stanowi
zał. nr 7 do protokołu.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją na temat realizacji zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w
Wieluniu w 2019 r., zał. nr 10.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił.
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec podziękowała za przygotowane i
przedłożone informacje oraz programy.
Punkt 7
Zapoznanie się z dotyczącą funkcjonowania świetlic środowiskowych, zał. nr 11.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił.
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją i oceną realizacji przez Gminę Wieluń programów z
zakresu profilaktyki zdrowotnej w 2019 roku oraz określenia potrzeb w tym obszarze
na najbliższe lata, zał. nr 12.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił. Zapytała ile dziewczynek otrzymało pierwszą dawkę szczepionki
HPV i ile nie otrzymało kolejnej? Jaka kwota była przeznaczona na HPV w roku
2020?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił o chwilę przerwy.

Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec nawiązała do pisma z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i zapytała, co można zrobić, aby osoby, które honorowo
oddają krew nie musiały płacić opłaty parkingowej? Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że pomysły muszą być oparte na
regulacjach prawnych. Dodał, że gmina nie może fundować prywatnych parkingów
dla jakichkolwiek grup. Zaznaczył, że gdyby była taka możliwość, to zapewne byłoby
to wykonane. Dodał, że gdyby pobór odbywał się w innym miejscu, to wtedy można
byłoby zrobić takie miejsca. Przypomniał, że gmina udostępnia w Kurowie budynek
szkoły, gdzie odbywa się pobór krwi.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powtórzyła swoje pytania dot. Szczepionki
HPV.
Pracownik WDK Zofia Spaleniak odpowiedziała, że zaszczepiono 56 dziewcząt.
Program realizowany był 5 lat i każda dziewczynka otrzymała 2 szczepionki.
Powiedziała, że w każdym roku był inny odsetek dziewczyn uprawnionych do
szczepienia. Dodała, że na szczepienia HPV w 2019 r. wydano 10 230 zł. Koszt na
jedną osobą wyniósł 155 zł.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby w ramach działań
związanych z promocją poprosić Regionalne Centrum Krwiodawstwa o akcję
informacyjno-promocyjną i zapłacić im za to. Wskazał, że może być to w postaci
umieszczenia reklamy na budynku, w którym pobiera się krew, albo zorganizowanie
każdego roku akcji promocyjnej związanej z upowszechnianiem krwiodawstwa.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec poprosiła burmistrza o zastanowienie się
nad przedstawioną propozycją.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że chodzi o kwotę 200 zł na
miesiąc. Stwierdził, że nie jest to duży koszt dla Gminy Wieluń.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że bardziej opowiadałaby się
za przeprowadzeniem akcji. Poprosiła burmistrza o przemyślenie tematu i
poinformowanie na następnej komisji o podjętej decyzji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że gmina każdego roku wspiera
krwiodawstwo, bierze udział w spotkaniach, wspiera ich akcje. Powiedział, że nie
widzi przeszkód, aby uregulować tą kwestie w zgodzie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że propozycja jest jasna i
konkretna. Dodał, ze przekaże burmistrzowi numer telefonu do pana z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa, aby już utworzyć akcję promocyjną i wypłacić stosowne
wynagrodzenie. Stwierdził, że burmistrz nie powinien oczekiwać jak ma to wyglądać,
ponieważ pomysły zostały przedstawione.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że wszelkie działania promocyjne
powinno kierować się do Biura Burmistrza. Wskazał, że na dany cel muszą być
przeznaczone środki, żeby móc podpisać umowę. Zwrócił uwagę, że to co się wydaje
nie zawsze odpowiada prawdzie. Poprosił, aby sprawę załatwić za pośrednictwem
Biura Burmistrza, a nie bezpośrednio przez Burmistrza.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zwrócił uwagę, że na publikację biuletynu
Burmistrz przekazuję raz na dwa tygodnie kwotę 2000 zł. Uznał, że trzeba po prostu
chcieć
i wykonać to zadanie. Wyraził nadzieję, że w ciągu kilku dni
zapadną decyzję w tej sprawie.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zaproponowała, aby komisja złożyła
wniosek do Burmistrza w tej sprawie. Zarządziła głosowanie: kto jest za złożeniem
wniosku do Burmistrza Wielunia ws. skontaktowania się z Regionalnym Punktem
Krwiodawstwa w celu omówienia możliwości zorganizowania akcji promocyjnej przy
współudziale finansowym gminy i określenie czy taka forma jest zgodna z
obowiązującym prawem, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach za) wyraziła zgodę
na złożenie wniosku w ww. sprawie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 9
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odnośnie kontroli NIK dot. spraw
alkoholowych w gminie zaproponował, aby dotychczasowa uchwała została
poprawiona zgodnie z przepisami prawa. Poprosił, aby komisja zajęła się tym
tematem.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zaproponowała, aby komisja złożyła
wniosek do burmistrza ws. przygotowania zestawienia ilości punktów sprzedaży i
wydanych zezwoleń
z podziałem na osiedla i sołectwa, z uwzględnieniem
ilości mieszkańców w każdym sołectwie i osiedlu. Zarządziła głosowanie: kto jest za
ww. wnioskiem, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 4 głosach za, 1 głosie
wstrzymującym się) wyraziła zgodę na złożenie ww. wniosku.
Powiedziała, że wcześniej nie będąc jeszcze radną uważała, że powinna być podjęta
uchwała ws. ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz w kwestii
odległości. W związku z tym, że gmina przegrała w WSA, zapytała czy została
złożona skarga do NSA?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że sprawą zajmuje się mecenas.
Dodał, że prawdopodobnie skarga została złożona do NSA.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zwróciła uwagę, że w innych samorządach
jest tak, że jeżeli wpływa skarga prokuratorska na uchwałę, to najpierw rada
podejmuje decyzję, czy skarga jest zasadna, czy nie. Zaznaczyła, że u nas rada nie
miała tego przedstawionego. Zastanawiała się, kto pisał uzasadnienie, kto się pod
nim podpisał i jak ono brzmiało. Zapytała, czy zgodne jest z prawem to, że rada nie
widziała skargi? Czy nie zostało w tym względzie złamane prawo?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że sprawą zajmuje się mecenas i
to on odpowie na pytania.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec uważała, że skoro skarga jest na uchwałę
rady, to rada powinna mieć możliwość pochylić się nad tym. Zapytała, czy ktoś ma
jakieś pytania? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że 30 czerwca br. odbyło się
spotkanie z przewodniczącymi osiedli i sołtysami, w którym pomimo braku
zaproszenia uczestniczył. Dodał, że wówczas pytał sołtysów o możliwość poboru
opłaty śmieciowej od tych mieszkańców, którzy nie mogą sobie z tym poradzić z
różnych względów. Zaznaczył, że padły deklaracje od sołtysów, że będą przyjmować
pieniądze od mieszkańców i wpłacać je na konta indywidulane tych mieszkańców.
Poprosił, że jeżeli będą zapytania od mieszkańców w tych sprawach, to żeby
przekazywać taką informację. Zapytał, czy ze spotkania została sporządzona
notatka?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że spotkania z sołtysami odbywają
się cyklicznie, a w tym roku ze względu na epidemie kontakt był mniejszy. Podkreślił,
że mają one charakter roboczy. Nie widział problemu, aby rada uczestniczyła w tych
spotkaniach, choć do tej pory nie było takiej praktyki. Odpowiedział, że w Wydziale
Spraw Obywatelskich jest sporządzany protokół, lista obecności ze spotkania.
Zwrócił uwagę, że sołtysi nie byli entuzjastycznie nastawieni, aby pobierać taką
opłatę, choć sami przyznali, że jeżeli jest taka potrzeba, to zaangażują się w to.
Zaznaczył, że sołtysi nie chcieli, aby stało się to normą, ponieważ bardzo
skomplikowałoby im to codzienne życie. Dodał, że nie po to gmina kilka lat temu
przeszła na indywidualne konta podatkowe, żeby teraz wracać do czasów
wcześniejszych. Podkreślił, że gmina nie wróci do wydruków, kartotek, ręcznych
przelewów.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił, aby to ustalenie zostało
przekazane w najbliższej audycji radiowej, ponieważ osoby starsze i schorowane
czekają na taką pomoc. Ponowił prośbę, aby obsługa w banku była sprawniejsza.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że uczestniczyli w tym samym
spotkaniu, na którym ze strony sołtysów padały głosy, aby nie upubliczniać takich
informacji. Podkreślił, że sołtysi znają mieszkańców wsi. Powiedział, że przychyli się
do głosu sołtysów.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że uzgodnienie z sołtysami
pozostaje martwe. Zaznaczyła, że bardzo duże są kolejki pod bankiem, a ludzie boją
się COVID. Dodała, że Przedsiębiorstwo Komunalne również zamknęło kasę, co
spowodowało, że wydłużyły się kolejki w banku. Uważała, że w obecnej sytuacji
należy pomagać osobom, które są w grupie podwyższonego ryzyka. Powiedziała, że
nie widzi takiej pomocy, skoro burmistrz nie chce przekazać informacji, że sołtysi
mogliby pobierać taką opłatę. Dodała, że być może im mniej osób starszych w
gminie, tym lepiej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił, aby radna nie prowadziła jakieś
insynuacji. Zaznaczył, że czasami zachowanie radnej jest nieodpowiednie. Zapytał
radną, w jaki sposób osoby starsze regulują opłatę za prąd? Podkreślił, że opłaty
pobierane przez gminę nie są jednymi opłatami dla ludzi w formie przelewów. Zwrócił
uwagę, że ludzie regulują opłatę elektryczną, co można stwierdzić po tym, że prąd
jest do nich dostarczany. Nie ma w sołectwach „plagi” odciętych domów od prądu.
Stwierdził, że są możliwości i ludzie regulują swoje opłaty. Dodał, że brakuje mu

słów, aby określić insynuacje radnej, że gminie nie zależy na tym, aby w gminie było
więcej osób starszych.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zastanawiała się, czy tak powinno odnosić
się do kobiety.
Radny Roman Drosiński zwrócił uwagę, że kolejki w banku tworzą się przez to, że
ludzie nie są obsługiwani tam, gdzie mogliby taką pomoc uzyskać.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że sam ma babcie, która ma 94
lata i nie ma dostępu do Internetu, ale ma wnuków, którzy pomagają jej ten rachunek
zapłacić. Zaznaczył, że sołtysi doskonale wiedzą kto potrzebuje takiej pomocy.
Zaapelował o trochę zaufania do grupy sołtysów. Pochwalił trud pracy sołtysów.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 10
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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