PROTOKÓŁ nr 22/20
z posiedzenia zdalnego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 8 października 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. Jerzy Paluszek
Obecni na posiedzeniu:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Joanna Skotnicka – Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia
3. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
4. Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu
Cywilnego
5. Jacek Raszewski – Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Wieluniu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 20/20 i 21/20 z poprzednich
posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 Rady
Miejskiej w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za
parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wspólnego finansowania inwestycji
polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu mostu na ścieżce rowerowej
po trasie kolejki wąskotorowej na granicy Gminy Mokrsko i Gminy Wieluń.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sołectwie
Gaszyn.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 w
sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek
procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Wieluń na rzecz najemców.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania
przez jednostki pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w
Wieluniu w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnych
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży na obszarze Gminy Wieluń.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania
przez jednostki pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w
Wieluniu w sprawie ustalenia maksymalnej liczny zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w Gminie Wieluń w Osiedlu/Sołectwie…
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania
przez jednostki pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w
Wieluniu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w Gminie Wieluń.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania
przez jednostki pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały zmiany Uchwały
Nr III/39/18 Rady miejskiej w Wieluniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie Gminy Wieluń miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
12. Zapoznanie się z informacją na temat usuwania azbestu na terenie Gminy
Wieluń – stan na dzień 30.09.2020 r.
13. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji geotermii w Gminie Wieluń.
14. Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych
za 2019 rok.
15. Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości, zieleni na
terenie Gminy Wieluń.
16. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
17. Zakończenie posiedzenia.
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.
Poprosiła, aby przedstawić osoby obecne na posiedzeniu ze strony Urzędu.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk przedstawiła obecnych
na posiedzeniu z ramienia Urzędu (zał. nr 1).
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chciałby wprowadzić
zmiany do porządku obrad (zał. nr 2). Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach nr 20/20 i 21/20 z poprzednich posiedzeń
komisji.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś ma jakieś uwagi do
protokołów? Nikt się ni zgłosił.
Protokół nr 20/20 i 21/20 został przyjęty.
Punkt 3

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i
sposobu ich pobierania, zał. nr 3.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec poprosiła, aby głos w sprawie zabrał radny
Kaftan.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła, aby punkt został
przesunięty o jeden lub dwa dalej, do momentu, kiedy na posiedzenie dotrze
kierownik Raszewski.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec wyraziła zgodę. Powiedziała, że komisja
przechodzi do punktu 4.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wspólnego finansowania inwestycji
polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu mostu na ścieżce rowerowej po trasie
kolejki wąskotorowej na granicy Gminy Mokrsko i Gminy Wieluń, zał. nr 4.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że bardzo ucieszyła się,
kiedy zobaczyła projekt uchwały. Zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił. Zapytała, czy przy ścieżce można byłoby wsadzić stare odmiany drzew
owocowych? Zaznaczyła, że problemem byłaby kwestia spadów. Podkreśliła, że
byłoby to rekreacyjne i pożywne.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka powiedziała, że jest to bardzo dobry
pomysł. Dodała, że zasugerują firmie, która zajmowała się nasadzeniem, aby w
miejscach, gdzie drzewa nie przyjęły się wsadzili w ramach gwarancji stare odmiany
drzew owocowych.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zaznaczyła, że będzie problem
opadających owoców. Zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się mnie
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 za )pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 279/22/20 stanowi zał. nr 5.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sołectwie Gaszyn
(zał. nr 6).
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 w ww. sprawie, 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 280/22/20 stanowi
zał. nr 7.

Komisja powróciła do pkt. 3: Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XV/174/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za
parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania, zał. nr 3.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec poprosiła radnego Kaftana, aby po krótce
powiedział o ww. projekcie uchwały.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że projekt uchwały został przygotowany po
wnikliwych obserwacjach rynku wieluńskiego oraz po spotkaniach z mieszkańcami i
przedsiębiorcami. Zaznaczył, ze większość handlu przenosi się w strefy gdzie nie ma
płatnego parkowania, czyli w okolicy Kauflandu Era Parku. Dodał, że do swoich
wyliczeń wziął pod uwagę rok 2019. Wskazał, że rok obecny jest rokiem
specyficznym. Wskazał, że skrócenie godzin strefy spowoduje zmniejszenie
dochodów o ok. 330 000 zł. Wyraził nadzieję, że uchwała uzyska poparcie.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski powiedział, że po tegorocznych przychodach
jest widoczny spadek z działalności strefy. Zaznaczył, ze w obecnej sytuacji spadek
dochodów jest widoczny także na basenie. Podkreślił, że bardzo dużo osób zakupy
robi w Internecie. Wyraził wątpliwość, czy tylko strefa powoduje spadek przychodów.
Dodał, że zmniejszenie godzin strefy spowoduje, że będzie musiał zlikwidować ok.
półtora etatu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że opłaty w strefie są jedne z
najniższych w Polsce. cyt.: „Po to, żeby stworzyć miejsca takie same dla wszystkich,
to strefa powinna być w ogóle zlikwidowana. Jeżeli dla klienta argumentem jest to, że
musi zapłacić za parking 50 gr za pół godziny, czy złotówkę za godzinę i jest to dla
niego ten element, który powoduje, ze jedzie na Kaliską, czy Plac Legionów, tylko
jedzie do Era Parku, to trzeba byłoby w ogóle to skreślić, żeby warunki były dokładnie
takie same. Zgadzam się z tym, że po godz. 14, kiedy pracę kończy jedna zmiana w
Wieltonie i Koronie, bo głównie mówimy o tych zakładach, wtedy ten ruch =na
mieście jest większy i nie zapomnijmy o tym, że we wtorki i piątki jest targowisko. Ci,
którzy jadą na zakupy na targowisko, to nie wszystko kupią na targowisku i chcą być
może podjechać na ul. Kaliską, czy na Śląską i też muszą płacić ten parking. Także
tutaj warunki są takie same. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli mają być takie same
warunki, to strefa powinna być kompletnie zlikwidowana, wtedy są warunki takie
same dla wszystkich. Czy o to chodzi? Wiemy jaka idea przyświecała temu, żeby ta
strefa płatnego parkowania powstała. Idea była taka, żeby spowodować w mieście
rotację pojazdów, żeby nie było tak, że pracownicy banków, sklepów, poczty etc.,
urzędów parkowali samochodami właśnie przy sklepach, czy innych centrum miasta,
gdzie potencjalny klient nie może podjechać, zaparkować i dokonać zakupów bardzo
blisko miejsca swojego parkowania. Proszę Państwa zaraz przedstawimy naszą
propozycję, ale jeżeli właściciele sklepów przy Kaliskiej, Narutowicza, Augustiańskiej,
generalnie w miejscu gdzie jest strefa płatnego parkowania swoim pracownikom
zasugerowali, żeby Ci pracownicy zaparkowali swoje samochody przy Era Parku, jak
do pracy przyjeżdżają, przed godz. 9, wówczas Era park ma tak mało miejsc
parkingowych, że żaden klient tam nie dojedzie, bo nie zaparkuje. W bardzo prosty
sposób można zablokować handel w tych miejscach. To jest tak proste, że nie trzeba
mieć magistra z logistyki, żeby wiedzieć, że jest to bardzo proste do zrobienia. W
tamtej kadencji zrobiliśmy taką imprezę taki event Kaliska Fashion Day, kiedy żeśmy
zaproponowali tym naszym drobnym sprzedawcą taki event polegający na tym, żeby
właśnie więcej zachęcić klientów do zakupów, w tych małych sklepach. Były
koncerty, było wiele uzgodnień. Złożyliśmy dla tych sprzedawców taką propozycję, że
naprawdę bardzo wiele zakładów pracy kończy swoją pracę o godz. 17. Dlaczego

ludzie w większych miastach dokonują zakupów w galeriach, ponieważ galeria jest
czynna do 20 albo 21 i dlatego właśnie dokonuje się jeszcze zakupów.
Zaproponowaliśmy, żeby te sklepy wydłużyły swoją pracę do godz. 18, czyli nie od 9
do 17, tylko od 10 do 18, żeby ten sklep był czynny dłużej, żeby na to każdy wyłożył
parę groszy na reklamę w radiu, żeby ludzie wiedzieli o tym, że sklepy w Wieluniu na
Śląskiej, Kaliskiej, Narutowicza są czynne do godziny 18, wówczas być może Ci
klienci właśnie by wiedzieli, że kończą pracę, nie muszą się zrywać z pracy, żeby
zrobić zakupy. Akcja trwała raptem miesiąc, kilku sprzedawców miało sklepy czynne
do godz. 18 przez 2 miesiące. Jeżeli przyjechał klient i zobaczył, że na Kaliskiej jest
czynna tylko księgarnia i jeden sklep, a wszystkie inne są zamknięte, to po prostu nie
było to atrakcyjne. Także z naszej strony jakieś gesty były i wtedy wielu tych
handlowców robiło bardzo prosty mechanizm: klientowi, który przyjechał na zakupy i
dokonał zakupów czy to w sklepie ze skarpetkami, czy garniturami, to on zwracał mu
koszt biletu. Takie były wtedy reguły i dobrze funkcjonowało. Wiemy o tym i mamy
takie przykłady na to, że to właśnie właściciele sklepów przy ulicy Kaliskiej czy ich
pracownicy parkują samochody przy swoich sklepach, a widać to szczególnie
w sobotę, kiedy jest bezpłatne parkowanie jak klient, który nie może podjechać pod
sklep na Kaliskiej, czy Śląskiej, dlatego, że pracownicy wykorzystując to, ze jest
bezpłatne parkują samochody przy swoich sklepach. Wiemy o tym, ze tak jest,
wiemy, że jest kilku właścicieli nieruchomości na Kaliskiej, którzy z tym walczą, żeby
to miejsce było dla potencjalnego klienta, ale taka jest natura człowieka, że chce
sobie ułatwiać i wykorzystywać tą sytuację. Nasza propozycja jest taka, żeby SPP
była czynna od 8 do 15, dlaczego tak: to nam nie burzy kwestii pracowniczych w
SPP. Sklepy na Kaliskiej są czynne od 8 nie 9, także ta godz. 8 dla nich nie jest
problemem, a zniechęci to pracowników i właścicieli tych sklepów, żeby nie parkować
samochodów pod swoimi sklepami. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Propozycja
jest, żeby strefę zrobić w godz. 8-15, to jest kompromis wydaje mi się dobry, bo to są
dwie godziny, żeby dokonać zakupów nie płacąc za parking. Tak mi się wydaje, taka
jest nasza propozycja i proszę, żeby radni tą propozycję przeanalizowali i wzięli pod
uwagę.”.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski zaznaczył, że jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek
zmiany to nie uda się tego wprowadzić z dnia na dzień, ponieważ są urządzenia i
system, który będzie wymagał zmian i generował koszty. Wskazał, że z aktualnych
danych ruch na mieście zmalał całkowicie. Zaznaczył, że to również będzie miało
ogromny wpływ na SPP.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że kierownik Raszewski przyszedł
nieprzygotowany na posiedzenie. Podkreślił, że uchwała weszłaby w życie od 1
stycznia. Powiedział, że wydłużenie strefy do 15:00, kiedy większość zakładów
przemysłowych kończy pracę o 14:00 przekieruje ruch w drugą stronę. Podkreślił, że
podtrzymuje godzinę 14. Dodał, że przygotowanie projektu uchwały spowodowało, że
w urzędzie zaczęto myśleć nad tą sprawą, że warto zmienić godziny funkcjonowania
SPP.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że pamięta swój program wyborczy,
że miała być zlikwidowana SPP, jednak na wniosek radnych wycofał się z tego.
Zaznaczył, ze opłaty zostały obniżone i zniesiono wymóg wpisywania numerów
rejestracyjnych. Podkreślił, że przychód z SPP jest przeznaczany na utrzymywanie
baz sportowych. Powtórzył, że warunki będą równe wtedy, kiedy nie będzie SPP, a
gmina sobie z tym poradzi. Nie widział związku konkurencji Kauflandu, Lidla z ul.
Kaliską. Powiedział, że funkcjonowanie SPP do godz. 15 nie burzyłoby jej pracy.
Poprosił, aby zastanowić się nad propozycją pracy SPP od 8:00 do 15:00, albo jej
likwidacją. Zaznaczył, że dwa zakłady pracy w Wieluniu mają system pracy 6:00 -

14:00, 14:00-22:00. Wariant zaproponowany przez radnego Kaftana, może coś
pomoże, ale również wiele burzy.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy radny Kaftan chciałby się do
tego odnieść?
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że to co sobie przemyślał, to przygotował.
Zaznaczył, ze skoro burmistrz ma inną propozycję, to nie ma nić przeciwko, aby
przygotował taki projekt uchwały. Propozycja godzin od 8:00 do 15:00 to jest to 7
godzin dziennie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, ze radny nie zaprzeczy temu, że
większość sklepów na ul. Kaliskiej jest czynna od godziny 9:00, a nie 8:00.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że w godzinach od 8 do 9 nie urzęduje na ul.
Kaliskiej i nie wie jak sklepy są czynne. Dodał, że jest na ul. Kaliskiej po godzinach
pracy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że radny Kaftan jest również
nieprzygotowany, bo nie wie o której godzinie sklepy są otwarte na ul. Kaliskiej, a
przygotował projekt uchwały.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że handel w SPP nie dotyczy tylko ul. Kaliskiej.
Dodał, że jadąc rano do pracy jest w stanie stwierdzić, że niektóre sklepy na ul.
Kaliskiej są czynne od godziny 7.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 1 głosie za i 4 głosach
wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 279/22/20 stanowi zał. nr 8.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz
najemców, zał. nr 9.
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 w ww. sprawie, 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 281/22/20 stanowi
zał. nr 10.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zał. nr 11.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że tytuł uchwały różni się z §
1, brakuje wyrażenia „rad działalności pożytku publicznego”. Zapytała, czy jest to
błąd?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że zostanie to
sprawdzone.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zaproponowała, aby punkt został zdjęty z
porządku obrad. Zapytała, czy są inne propozycje? Nikt się nie zgłosił. Zarządziła
głosowanie: kto jest za zdjęciem omawianego punktu z porządku obrad, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach za) wyraziła zgodę
na zdjęcie punktu z porządku obrad.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez
jednostki pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w
sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnych sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na obszarze
Gminy Wieluń, zał. nr 12.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach za) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 282/22/20 stanowi
zał. nr 13.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez
jednostki pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w
sprawie ustalenia maksymalnej liczny zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie Wieluń w Osiedlu/Sołectwie…, zał. nr 14.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że zastanawia się, czy
uchwała powinna być jedna dla wszystkich, czy osobna dla każdego
sołectwa/osiedla? Zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Jaka była dotychczas
praktyka, jeżeli cos było kierowane do opiniowania?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że każda
jednostka musi wydać swoją decyzję.
Naczelnik SO i USC Arkadiusz Skupień powiedział, że jeżeli rada chce skierować
do jednostki projekt uchwały, to każda jednostka jest autonomiczna i powinna wydać
swoją decyzję.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała naczelnika, czy w tytule powinna
być konkretna nazwa osiedla/sołectwa?

Naczelnik SO i USC Arkadiusz Skupień powiedział, że w tej kwestii powinien
wypowiedzieć się radca. Dodał, że jednostek pomocniczych jest 28.
Radny Roman Drosiński uważał, że powinno być tyle uchwał ile jest jednostek.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zaproponowała, aby punkt został zdjęty z
porządku obrad. Poprosiła naczelnika Skupnia, aby w załączniku uzupełnić aktualną
liczbę zezwoleń.
Zarządziła głosowanie: kto jest za zdjęciem ww. punktu z porządku obrad, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach za) wyraziła zgodę
na zdjęcie punktu z porządku obrad.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez
jednostki pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie Wieluń, zał. nr 15.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 4 głosach za i 1 głosie
wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 283/22/20 stanowi zał. nr 16.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez
jednostki pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały zmiany Uchwały Nr III/39/18
Rady miejskiej w Wieluniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na
terenie Gminy Wieluń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zał. nr
17.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 4 głosach za i 1 głosie
wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 284/22/20 stanowi zał. nr 18.
Punkt 12
Zapoznanie się z informacją na temat usuwania azbestu na terenie Gminy Wieluń –
stan na dzień 30.09.2020 r., zał. nr 19.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Ile mamy jeszcze azbestu?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy akcja promcyjno-infromacyjna
była wystarczająca? Zaznaczył, że po rozmowach z mieszkańcami wie, że jest
azbest.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zgłoszenia są dokonywane
wiosną. Zaznaczył, że w tym roku obecna sytuacja zapewne spowodowała, że ludzie
wystraszyli się
i nie dokonywali zgłoszeń. Przyznał, że w tym roku
akcja promocyjna była inna niż zwykle, co wiąże się z panującą sytuacją. Zaznaczył,
że informacja była przekazywana do każdego sołtysa, który informował swoich
mieszkańców.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby w przyszłym roku 2021,
akcja promocyjna była większa. Uważał, że warto, aby mieszkańcy pozbywali się
szkodliwego odpadu.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że na ostatnim szkoleniu, w
którym uczestniczyła on-line padło słuszne stwierdzenie, aby przygotowywać się
wcześniej i być gotowym w momencie ogłoszenia jakiegoś programu. Uważała, że
azbestu jest bardzo dużo. Stwierdzała, że za ok. 30 lat rady będą zastanawiać się jak
pozbyć się fotowoltaiki.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk wyjaśniła, że
dofinansowanie do azbestu otrzymały tylko w tym roku większe miasta. Zapewniła,
że w przyszłym roku gmina będzie składała wniosek.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec uważała, że w sposób ciągły należy budzić
świadomość mieszkańców.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Punkt 13
Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji geotermii w Gminie Wieluń, zał. nr
20.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy po złożeniu wniosku były
jakieś sygnały z NFOŚiGW oraz urzędu marszałkowskiego?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie ma żadnej informacji z
NFOŚiGW, a z urzędu marszałkowskiego niebawem ma dotrzeć w wersji papierowej
decyzja.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że dane we wniosku były
szacowane na podstawie otworu w Sieradzu. Zapytał, czy gmina uzupełniła wniosek
o swoje dane finansowe?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie. Powiedział, że gmina
czeka na wezwanie z NFOSiGW i wówczas uzupełni wszystko kompleksowo.
Zaznaczył, że kwestia merytoryczna jest oceniana przez Ministerstwo Klimatu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz uważał, że można to zrobić nie czekając na
wezwanie z NFOŚiGW.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że to przetarg kształtuje ostateczną
wartość inwestycji. Dosyłanie dokumentów po jednym może być denerwujące dla
danej jednostki. Zaznaczył, ze wszystko zostanie uzupełnione w całości.

Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec unie zgodziła się z burmistrzem. Uważała,
że niekoniecznie dosyłanie dokumentów mogłoby być denerwujące.
Radny Roman Drosiński uważał, że powinno być to skonsultowane z NFOŚiGW.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniała, że radny był obecny na spotkaniu
z NFOŚiGW i słyszał jaka jest tam procedura. Powtórzył, że jednym uzupełnieniem
zostaną przesłane wszystkie dokumenty. Zaznaczył, że NFOŚiGW ocenia tylko pod
względem formalnym.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że również uczestniczył w
spotkaniu w NFOŚiGW i gmina miała uzupełnić załączniki, których nie dołączyła,
czyli kosztorys i plan robót geologicznych. Uważał, że wartość zadania będzie się
znacznie różniła od tego co jest wpisane we wniosku, a załączniku, który otrzyma
NFOŚiGW w postaci kosztorysu. Stwierdził, że taki przepływ informacji nie
zaszkodzi, a może pomóc sprawie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał, że NFOŚiGW nie ocenia wniosku
pod względem merytorycznym, ta ocena jest dokonywana w ministerstwie. Gmina
ma czas na uzupełnienie dokumentów zarówno pod względem danych formalnych i
skorygowanym kosztorysem wraz z załącznikami. Zaznaczył, ze zostanie to zrobione
jednym uzupełniłem, gmina nie będzie tego robić na raty, ponieważ jest to bardzo
nieprofesjonalne. Poprosił, aby tą kwestię pozostawić Urzędowi Miejskiemu, który ma
uzgodnienia z NFOŚiGW.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o szczegółowy zapis punktu w
protokole.
Radny Roman Drosiński powiedział, że z tego co pamięta po spotkaniu w
NFOŚiGW to najistotniejsze było złożenie wszystkich dokumentów wraz z koncesją
na wykonanie otworu. Powiedział, że trzyma kciuki. Wyraził obawy, ponieważ sprawa
koncesji była bardzo istotna, czyli spięcia wszystkich dokumentów do 30 września.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec uważała, że gmina powinna zadzwonić do
NFOŚiGW i dopytać jak wygląda ta sprawa w tej chwili. Zapytała, czy ktoś chciałby
jeszcze zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Punkt 14
Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych za 2019
rok, zał. nr 21.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, co się stało ze środkami na wi-fi w
naszym mieście? Czy została podpisana umowa?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że gmina
pozyskała środki, ale ze względu na COVID czas został wydłużony. Dodała, że
gmina będzie to realizowane w przyszłym roku.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy środki wpłynęły już na konto?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że jest to
zupełnie inna forma finansowania. Unia Europejska rozlicza się bezpośrednio z firmą,
która realizuje ten program dla gminy. Środki nie są przerzucane.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz uważał, że ten punkt powinien znaleźć się
w wykazie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że może być
to zapisane w uwagach, ponieważ nie ma tu obrotu żadnymi środkami finansowymi.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec uważała, że warto, bo świadczy to również
na korzyść urzędu. Zapytała, czy została wpisana cała kwota pożyczki, czy
umorzenia na budowę kanalizacji w Starzenicach i Olewinie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że umorzenie pożyczek odbywa się w
roku następnym na zasadzie przyłączy poszczególnych gospodarstw domowych do
sieci. Kwestia jest weryfikowana przez WFOŚiGW i jeżeli ok. 80% gospodarstw
przyłączy się, to są umorzone środki, które są przeznaczana na kolejne inwestycje
służące ochronie środowiska.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy 9 mln zł z PSZOK to jest
dotacja, czy pożyczka?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest to dotacja.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że jeżeli chodzi o kanalizację
to pożyczka jest wpisana w informacji jako środki pozyskane. Zapytał, dlaczego
gmina tak mało pozyskuje środków unijnych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że środki unijne są wtedy, kiedy
ogłaszane są konkursy. Wymienił zadania, na które zostały pozyskane środki.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz uważał, że gmina powinna pozyskiwać
środki zewnętrzne na wszystko, co się da. Powtórzył, że w urzędzie powinna być
stworzona komórka do pozyskiwania środków zewnętrznych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał przewodniczącego, jaka inwestycja,
którą planuje gmina w swoim zakresie może być sfinansowana ze środków unijnych?
Powiedział, że środki na pszok to są środki unijne. Uważał, że należy porównywać
się do gmin proporcjonalnych.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec przypomniała, że radny Duda, na któreś
sesji powoływał się na pewien ranking i powiedział, że gmina jest na 34 miejscu pod
względem gmin wiejsko-miejskich. Powiedziała, że jeżeli chodzi o pozyskiwanie
środków unijnych to Gmina Wieluń jest na 602 miejscu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że pozyskane środki w 2020 r. z
pszoku spowodują, że gmina będzie na miejscu ok 44. Poinformował, że gmina
dwukrotnie składa wniosek na basen i targowisko i sąd przyznał rację gminie, że
została niesłusznie odrzucona.

Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że gmina wpisała pszok w
roku 2019, a nie w roku 2020. Zaproponowała, aby informacja została poprawiona.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy w 2020 r. gminie uda się
pozyskać środki na pszok i 9 mln zł z dotacji?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że środki inwestycje są rozliczane
zgodnie z realizacją inwestycji. Gmina ma umowę zawartą w roku 2020, ale środki
będą wydatkowane do końca roku 2022. Zwrócił uwagę, że wniosek został
zaakceptowany, 7umowa jest zawarta i pozostaje kwestia techniczna. Powiedział, że
środki będą realizowane w latach 2020-2022.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zrozumiał, że w przyszłym roku, ta
inwestycja nie będzie wpisana jako środki pozyskane.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie ma to znaczenia. Ważne
jest, ze mieszkańcy będą mieli zrealizowaną inwestycję.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec poprosiła, aby informacja została
poprawiona
i jeszcze raz przekazana radzie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 15
Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości, zieleni na terenie
Gminy Wieluń, zał. nr 22.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Głos zabrali:
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła, aby radni
wypracowali ramy czasowe za jaki okres powinna być przygotowana informacja.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, ze najsensowniej byłoby w
tym temacie podjąć uchwałę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 16
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił.
Punkt 17
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji
Zdrowia
i Polityki Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:

Przewodniczący Komisji

Agnieszka Badera

Anna Dziuba-Marzec

