PROTOKÓŁ nr 24/20
z posiedzenia zdalnego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 4 grudnia 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
Obecni na posiedzeniu:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska – sekretarz Miasta
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2021.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2020.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2021 rok (proszę o
składanie propozycji.
5. Propozycje do ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 202`1 (proszę
o przygotowanie ewentualnych propozycji).
6. Sprawy różne, korespondencja.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Porządek obrad po zmianach wprowadzonych w trakcie trwania posiedzenia Komisji:
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 ma
uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 3
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2021,
zał. nr 2.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Roman Drosiński zapytał, ile osób pracuje w SDS, MGOPS?
Skarbnik Miasta danuta Kondracka powiedziała, że musi to być sprawdzone.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że odpowiedź zostanie udzielona po
sprawdzeniu ile osób łącznie pracuje w jednostkach.
Radny Roman Drosiński powiedział, że chciałby wiedzieć ile wynosi wynagrodzenie w tych
jednostkach.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że mogą podać ile wynosi średnie
wynagrodzenie.
Radny Roman Drosiński powiedział, że chodzi mu o przeciętne wynagrodzenie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zostanie udzielona taka odpowiedź.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym
punkcie? Głos zabrali:
Radny Roman Drosiński powiedział, że gmina nie powinna realizować przedsięwzięć, które
zadłużają gminę. gmina nie powinna rolować długów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że dług/deficyt jest pokłosiem uchwały
budżetowej na rok 2020 i WPF, ponieważ Rada wprowadziła inwestycje, na które nie było
pokrycia w dochodach. Wskutek tego należało zaciągnąć kredyt i dziś jest to tego
konsekwencja.
Radny Roman Drosiński uważał, że nie jest potrzebna przebudowa ul. Krakowskie
Przedmieście. Stwierdził, ze są dużo ważniejsze rzeczy. Dodał, że dziś przez koronowirusa nie
ma aż tak wzmożonego ruchu, a i tak występują kolejki na ul. Częstochowskiej pomimo
wybudowanych rond.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że radny może mieć inne zdanie w kwestii
ul. Krakowskie Przedmieście. Zaznaczył, że na tym odcinku drogi jest wzmożony ruch,
szczególnie w godzinach szczytu. Zaznaczył, że rondo upłynnia ruch. Podkreślił, że również

awaryjny tryb pracy świateł na ul. Krakowskie Przedmieście powoduje wiele wypadków w
tym miejscu.
Radny Roman Drosiński podkreślił, że nie jest przeciwny budowie rond. Zaznaczył, że
przebudowa budzi w nim wątpliwości w zakresie niewskazanego zadłużenia gminy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że nadrzędnym obowiązkiem gminy jest dbanie
o infrastrukturę gminy, stwarzanie możliwości do płynnego poruszania się po mieście. Dodał,
że w obecnym czasie przedsiębiorcy wstrzymują swoje inwestycje, mają spadek zamówień.
Powiedział, ze bardzo mocno spada wartość inwestycji po przetargach, dlatego opłaca się
zrealizować tą inwestycję. Dodał, że są to trudne decyzje. Zaznaczył, że kredyt jest wzięty po
to, aby zainwestować. Gmina nie bierze kredytu, żeby zapłacić pensje nauczycieli, a są takie
gminy. Podkreślił, że rząd również zwiększył deficyt po to, by ratować sytuacje związaną z
covidem.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał o dział 900 – na jakim jest to etapie? Dodał, że
jest jeszcze czas na podjęcie decyzji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że na to zadanie z własnych środków jest
kwota podatku VAT , wszystko inne jest kwestią dotacji i pożyczki z NFOŚIGW. Dodał, że
każda gmina jest zobowiązana do tego, aby posiadała punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Powiedział, że całą inwestycję przenosimy na rok 2021 i częściowo 2022. Wskazał, że długo
trwała zamiana gruntów z Lasami Państwowymi. Został wyłoniony wykonawca do
opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. W lutym zostanie ogłoszony przetarg na
części budowlane i inne rzeczy z tym związane. Gmina musi dbać o właściwe parametry
gospodarki komunalnej. Dodał, że gmina otrzymała na ten cel dotacje i nie musi inwestować
z własnych środków. Zaznaczył, ze nie bardzo rozumie przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał ile jest pożyczki a ile dotacji? Stwierdził, że
pożyczkę będzie trzeba spłacić.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że dotacja jest na poziomie 9 000 070 zł,
pożyczka wynosi 4 000 200 zł, dochody własne to 3 000 060 zł. Zaznaczył, ze są wartości
szacunkowe.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że rzeczywistym kosztem dla gminy przy
budowie tej instalacji będzie 7 000 260 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że gmina będzie mogła wystąpić o częściowe
umorzenie pożyczki.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytała, czy burmistrz nie zastanawiał się, żeby
ograniczyć pewne elementy PSZOKu, które być może są zbędne?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wytłumaczył, że bardzo wiele miast stosuje podziemne
zbiorki, ponieważ poprawia to estetykę miasta. Gmina od tego nie odejdzie. Dodał, że
recyklomaty – sprawa jest kontrolowana, ponieważ na szczeblu UE mają wejść takie
rozwiązania, które wprowadzą kaucje na butelki plastikowe. Powiedział, ze głównych im
celem jest element edukacyjny – segregacja odpadów. Dodał, że w tej kwestii gmina jest w
fazie analiz i uzgodnień.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał na jakiej zasadzie będzie działało podziemne
gniazdo?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w taki sposób jak działa to w przypadku
normalnych koszy, takich przy ławkach, z tymże z podziałem na rodzaj śmieci. Powiedział, że
w tej chwili płaci się za śmieci wygenerowane od osoby. Dodał, że będą to ogólnodostępne
kosze na śmieci, które będą znacznie lepiej wyglądały.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zrozumiała, że znikną kosze a pojawią się wejścia na
odpady. Uważała, że powinno być to odpowiednio gęsto, bo w innym przypadku śmieci będą
na ulicach.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że kosze nie znikną, Powstałe zbiorniki mają
przyczynić się i dać możliwość do segregacji odpadów. Podkreślił, że kosze nie znikną.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec wyraziła zadowolenie, ponieważ szkoły powinny być w
to wyposażone, żeby od początku uczyć tego dzieci. Wspomniała o szkole w Gaszynie, która
stosowała taki mechanizm. Dodała, że na Komisji Budżetowo-Gospodarczej składała wniosek
o przebudowę ciągu pieszo jezdnego przy ul. Stodolnianej. Dodała, że burmistrz powiedział,
że jest to razem z ul. POW. Poprosiła o potwierdzenie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa potwierdził.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że w WPF budowa ul. POW tj. 1 840 000
zł. Zapytała, czy Państwo to potwierdzają?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że skoro jest tak zapisane to tak jest.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ta droga ma być budowana w
porozumieniu z Powiatem 50 na 50%?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec 920 000 zł jest napisane dla Powiatu – czy Państwo
uzgodnili z Powiatem, że będzie budował ciąg pieszo-jezdny? Czy Państwo przerzucają koszty
budowy w połowie na Powiat?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, ze kwoty wpisane do WPF są kwotami
szacunkowymi. Zaznaczył, że po przetargach kwoty są albo niższe, albo wyższe. Dodał, że ciąg
pieszy na ul. Stodolnianej włącza się do ul. POW. Wskazał, że właściwym i oczywistym jest, że
właściciel drogi będzie partycypował w kosztach. Skrzyżowanie jest częścią budowy drogi.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że gmina w projektach wskazała kwotę
1 840 000 zł i zapisano, ze połowę kosztów sfinansuje Powiat. Stwierdziła, że gmina również
założyła, że połowę kosztów ciągu pieszo-jezdnego sfinansuje Powiat. Złożyła wniosek, aby w
budżecie znalazła się pozycja jak budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Stodolnianej.
Podkreśliła, że chciałaby mieć pewność, ze to będzie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wskazał, że gmina zrobiła jeden przetarg na zadanie
dotyczące przebudowy ul. Podwale, Krakowskie Przedmieście i Pl. K. Wielkiego pomimo, ze
Powiat dokłada tylko do ul. Krakowskie Przedmieście. Zaznaczył, że opłaca się ogłaszać
przetargi o wyższej wartości, gdyż wtedy są niższe ceny. Dodał, że mając kosztorys na daną
inwestycję można wydzielić koszty, które wiążą się stricte dla ul. POW, do skrzyżowania od
ul. Stodolnainaej. Dodał, że jest to bardziej korzystne dla gminy. Poinformował, że można
wydzielić część gdzie płatność jest wspólna - gmina i Powiat i tę część którą pokrywa tylko
gmina. Dodał, że nie ma wątpliwość, że radna mu nigdy nie zaufa. Dodał, że zna zdanie
radnej co do swojej osoby.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, ze na zaufanie pracuje się długo a traci
się je szybko. Wskazała, że burmistrz wielokrotnie dał powód do tego, aby utraciła do niego
zaufanie. Powiedziała, że wartość zadania na przebudowę ul. Krakowskie Przedmieście
wynosi 4 420 000 zł: na rok 2021 przewidziano 3 400 000 zł z czego 1 700 000 zł dla Powiatu,
i na rok 2022 pozostaje kwota 1 000 000 zł. Zastanawiała się jak to będzie podzielone.
Dodała, że na ul. POW jest 1 840 000 zł, gdzie 1 800 000 zł jest przewidziany na ten rok i
920 000 zł dla Powiatu. Wskazała, ze jest to dokładnie 50% z całej kwoty zadania. Zapytała,
czy cos się nie zgadza?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że zgodnie z zawartym porozumieniem z
Powiatem współfinansowanie dotyczy odcinka od przejazdu kolejowego do granicy miasta.
Dodał, że pozostała część absolutnie nie wchodzi w zakres ustaleń.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww,
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 2 głosach za, 2 głosach wstrzymujących
się) przyjęła wniosek złożony przez przewodniczącą Komisji.
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 4 radnych. Komisja (przy 2 głosach za, 1 głosie przeciw, 1 głosie
wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 291/24/20 stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 3
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20212020, zał. nr 4.
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 4 radnych. Komisja (przy 2 głosach za, 1 głosie przeciw, 1 głosie
wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 292/24/20 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 4
Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2021 rok (proszę o składanie
propozycji.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, ze przed komisją wysłała do członków
projekt planu komisji na następny rok. Zapytała, czy radni mają jakieś uwagi, chcą coś dodać?
Radna Maria Zarębska stwierdziła, że przedłożony plan jest bardzo dobry i wystarczający i
komisja powinna go przyjąć w takiej wersji.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że chciałaby jeszcze dodać do I kwartału
punkt pn. „Informacja nt. funkcjonowania Miejskiego Żłobka w Wieluniu za 2020 r.”
Zapytała, co sądzą o tym członkowie komisji?
Radna Maria Zarębska powiedziała, ze jest to dobry punkt.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec Zarządziła głosowanie: kto jest przyjęciem planu pracy
komisji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 4 radnych. Komisja (przy 4 głosach za) przyjęła plan pracy
komisji na 2021 rok.
Punkt 5
Propozycje do ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 202`1 (proszę o
przygotowanie ewentualnych propozycji).

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Dodała,
że skoro komisja przyjęła punkt dotyczący żłobka to taki punkt należy tez umieścić w planie
pracy Rady.
Radna Maria Zarębska wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że przy tworzeniu planu pracy Rady
uwzględni wszystkie dodatkowe punkty, które zaproponują komisje.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 6
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy zostanie dotrzymany termin złożenia
informacji z GKRPA o problemach alkoholowych?
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy jest ktoś obecny z urzędu? Nikt się nie
zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
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

