PROTOKÓŁ nr 26/20
z posiedzenia zdalnego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 28 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. 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. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
5. Ryszard Menc – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
6. Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
7. Radosław Urbaniak – Kierownik Biura Burmistrza
8. Romuald Zalwert – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
9. Janina Zapłotna – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10. Mirosława Kolanek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzonym protokole nr 23/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Wieluń na rok 2021.
4. Zapoznanie się z dokumentacją z Wieluńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. Wieluniu
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2020.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zamieniającej uchwałę Nr XVIII/296/19 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zamieniającej uchwałę Nr XXI/323/19 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju
Elektromobilności na terenie Gminy Wieluń”.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (obręb 9).
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (obręb 4).
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis.
12.
Sprawy różne, korespondencja.

13.

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 ma
uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłosił. Zapytała, kto jest obecny ze strony urzędu na
posiedzeniu komisji?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że są obecne osoby, które są niezbędne do
tego, aby obrady komisji przebiegły sprawie.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że zapytała po to, aby radni wiedzieli, kto
jest obecny na posiedzeniu i mogli zadawać tym osobom pytania.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonym protokole nr 23/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś ma uwagi do protokołu? Nikt się nie
zgłosił. Dodała, że swoje uwagi zgłosiła do biura rady i zostało to poprawione.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła protokół nr 23/20.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2021,
zał. nr 3.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Maria Zarębska odnośnie tabeli na stronie 10 – zapytała:
1) czy w Olewinie są osoby pochodzące z rodzin patologicznych?
2) czy ze środków alkoholowych mogą być pokrywane koszty z tego tytułu?
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, która tabela na stronie 10?
Radna Maria Zarębska odpowiedziała, że jest to strona 20.
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek odpowiedziała, że jest to preliminarz wydatków
na cały rok i zawsze było tak, że świetlice środowiskowe były finansowane z funduszu
alkoholowego. Wyjaśniła, że w strukturach ośrodka pomocy działa warsztat zajęciowy, który
jest placówką przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych i jest to budynek w Olewinie.
Dodała, że w tym samym budynku mieści się świetlica środowiskowa, która podlega pod

Dom Pracy Socjalnej. Poinformowała, że z tej świetlicy mogą korzystać dzieci rodzin
zagrożonych jakąś dysfunkcją, ale też te które nie mają gdzie spędzić wolnego czasu, czy chcą
podszkolić się w nauce. Wskazała, że świetlice środowiskowe zawsze były finansowane
z funduszu korkowego. Powiedziała, że stanowią o tym przepisy prawa. Dodała, że należy
ująć w programie świetlice środowiskowe, bo dzięki temu mogą być finansowane z funduszu
korkowego. Warsztat terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, a świetlica to są
zupełnie dwa różne działy.
Radna Maria Zarębska podziękowała za odpowiedź.
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek dodała, że całość funkcjonowania świetlic
pochodzi z tych środków, w tym wynagrodzenia pracowników. Dodała, że większość
wychowawców zatrudnionych jest na najniższej krajowej, ale należało zwiększyć środki ze
względu na wzrastającą pensję minimalną.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec w nawiązaniu do uzasadnienia do projektu uchwały
zwróciła uwagę na 3 akapit i art. 11 , czy są tam przepisy? Zwróciła uwagę, że nigdzie dalej
nie ma odesłania do tego.
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że zostanie to sprawdzone.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec odnośnie strony 5 – plany szacunkowe – zapytała jak
może to wyglądać w gminie Wieluń?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że jest trudno odnieść się do tego.
Dodała, że wydaje jej się, że jest mniej.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec odnośnie strony 7 i tab. nr 6 – zapytała, czy są to
dane z jednej przerwy z jednej szkoły, czy dane dla całego roku?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek odpowiedziała, że z całego roku, dane
z Komendy Powiatowej Policji.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy przewodnicząca uważa, że są to dane
rzeczywiste?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek odpowiedziała, że na pewno nie. Dodała, że
komisja pracuje na podstawie danych z różnych instytucji. Powiedziała, że są to dane,
których nie mogą podważać.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy orientowali się jak często jest policja przy
szkołach średnich?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że nie orientowali się.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że pyta, ponieważ Państwo tworzą
diagnozę problemów. Dodała, że chciałaby widzieć rzeczywistą diagnozę problemów.
Uważała, że wystarczy podjechać w czasie przerwy pod szkołę średnią i zobaczyć jaka jest
skala problemów.

Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że członkowie GKRPA nie są
analitykami. Dodała, że w preliminarzu ujęli zadanie pn. diagnoza problemów uzależnień
w Gminie Wieluń. Zaznaczyła, że zrobili to tak jak potrafili.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy zwrócili się do dyrektorów szkół
ponadpodstawowych z zapytaniem jak oceniają problem uzależnień?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek odpowiedziała, że nie zrobili tego. Zgodziła się
z tym, że nie jest to pełna diagnoza. Zapewniła, że w przyszłym roku postarają się, aby
informacja była pełna.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec odniosła się do strony 8 tabeli nr 7 – zapytała, czy
coraz mniej piją czy coraz rzadziej patroluje Straż Miejska?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek odpowiedziała, że nie wie, czy Straż Miejska
wychodzi częściej, czy rzadziej.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec tabela nr 8 – zapytała, czy nie ma więcej
potrzebujących?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że są to dane z Gminy Wieluń.
Dodała, że poradnia działa tak, że część świadczeń jest finansowana z NFZ. Środki z funduszu
korkowego są dodatkowym wsparciem. Dodała, że w tym roku została przewidziana większa
kwota. Zaznaczyła, że nie było zgłoszeń, że są to małe środki.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec tabela 9 – zapytała, gdzie teraz osoby szukają
pomocy?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek odpowiedziała, że jest to bardzo duży problem.
Zadanie nie zostało zrealizowane. Dodała, że jest stowarzyszenie, które jest tym
zainteresowane.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, co działo się z osobami, które potrzebowały
pomocy w tym roku?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że cały czas działa punkt
informacji i poradnictwa dla osób doznających przemocy. Wskazała, że większość zadań jest
realizowana w szkołach dla dzieci. Powiedziała, że pracowała nad tym również zespół
interdyscyplinarny. Powiedziała, że ze względu na pandemię, trudno było cokolwiek
zrealizować.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała jaki wpływ miała pandemia na problem
alkoholizmu w Gminie Wieluń?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że nastąpił wzrost.
Radny Jerzy Paluszek zapytała, czy zmieniają się przedziały wiekowe osób uzależnionych
w Gminie Wieluń?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że nie prowadzą takich statystyk. Z
danych jakie posiadają wiek inicjacji alkoholowej jest coraz niższy - w granicach 11-13 lat.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec uważała, że w poradni leczenia są prowadzone
statystyki. Odniosła się do strony 10 – zapytała przewodniczącą, czy nie martwi ją to, że
zakup alkoholu nie jest problemem?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że martwi ją to.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec wyraziła zadowolenie, że została przeprowadzona
analiza i nastąpiło zwiększenie środków na zajęcia sportowe oraz, że jest przewidywany
wzrost liczby patroli Straży Miękkiej i Policji. Odniosła się do strony 12 – zapytała jaka jest
średnia dla Polski – punkty sprzedaży alkoholi?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że nie wie.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że średnia dla Polski wynosi 275.
Powiedziała, że w gminie należałoby zlikwidować 8 punkt, żeby być w średniej. Dodała, że w
gminie Wieluń na 200 mieszkańców jest jeden punkt sprzedaży alkoholi, a w Gminie Kraków
na jeden punkt jest 300 mieszkańców. Zaproponowała poczytać jak to wygląda w innych
gminach. Odnośnie strony 19 – zapytała, kiedy będzie robione monitorowanie skali
uzależnień?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że będzie to robione na bieżąco
prze komisję. Diagnoza będzie robiona dla naszej gminy.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, kiedy będzie robiona diagnoza zewnętrza?
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że jest zaplanowana na następny
rok.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec odnośnie strony 14-15 – powiedziała, że zadaniem
komisji jest, aby więcej było mocnych stron aniżeli zagrożeń. Dodała, że należy popracować
nad programem.
Przewodnicząca GKRPA Mirosława Kolanek powiedziała, że będą się starać robić więcej
w przyszłym roku. Powiedziała, że są otwarci na współpracę.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że należy sobie wzajemnie pomagać dla
dobra mieszkańców.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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 5 radnych. Komisja (przy 4 głosach za i 1 glosie wstrzymującym
się0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. opinia komisji nr 304/26/20
stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 4

Zapoznanie się z dokumentacją z Wieluńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z
o.o. Wieluniu, zał. nr 5.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy jest ktoś obecny z WTBS?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że jest dość dziwne uczestnictwo prezesa
WTBS w posiedzeniach komisji. Dodała, że prezes w ustalonym terminie przesłał dokumenty.
Streściła czego dotyczy i jaki przebieg miała sprawa dotycząca przyznania mieszkania.
Zapytała, czy radni mają w tym puncie jakieś propozycje? Nikt się nie zgłosił.
Złożyła wniosek, że spotka się jako przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
z przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
oraz Radcą Prawnym.
Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym przyjęciem wniosku w ww. sprawie, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 4 radnych. Komisja (przy 2 głosach za i 2 głosach wstrzymujących
się) przyjęła ww. wniosek.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020, zał. nr 6.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił. Powiedziała że nie znalazła w WPF kolumbarium. Zapytała, czy w WPF tego nie ma?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedziała, że w WPF nie ma kolumbarium.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, z jaką datą wykonania podpisano umowę?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że pierwszy wykonawca został wyłoniony
ok. sierpnia i nie przystąpił do zawarcia umowy. Zostało rozpisane nowe zadanie i jest
zawarta umowa do końca roku. Zaznaczył, że fundamenty zostały wylane.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zrozumiała, że w grudniu jest zawierana umowa,
choć wiadomo, że nie uda się jej zrealizować.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że działają zgodnie z ustawą o finansach
publicznych i mają prawo wykonywać zgodnie z prawem takie działania.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, co będzie jeżeli rada nie zgodzi się na to,
aby był to wydatek niewygasający?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że powstaną zobowiązania.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że przed podpisaniem umowy powinno
to się znaleźć w WPF, a nie podpisywać umowę do końca roku. Powiedziała, że burmistrz
wiedział, ze nie będzie to zrealizowane, ale przed podpisaniem umowy powinno to się
znaleźć w WPF i wówczas można zrobić takie rzeczy.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku, żeby znalazło
się to w WPF. Podkreślił, że działają zgodnie z obowiązującym prawem.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? 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 3 głosach za i 1 glosie wstrzymującym
się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. opinia komisji nr 305/26/20
stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Poprosiła, aby umowa na kolumbarium została przesłana Radzie.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zamieniającej uchwałę Nr XVIII/296/19 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń, zał. nr 8.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił. Zapytała, czy zostało to uzgodnione z NFOSiGW i czy są jakieś dokumenty, w których
NFOŚiGW zgadza się na rok 2021?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że pismo zostało przesłane, ale nie ma
jeszcze pisemnego potwierdzenia.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec stwierdziła, że dalej nic nie wiemy. Zapytała, czy ktoś
chciałby jeszcze 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 glosie wstrzymującym
się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. opinia komisji nr 306/26/20
stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały zamieniającej uchwałę Nr XXI/323/19 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń, zał. nr 10.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił. Zapytała, czy są już jakieś dokumenty, czy tylko wniosek Gminy Wieluń?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że złożony wniosek do funduszu.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec stwierdziła, że dalej nie ma odpowiedzi.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że dalej nie ma odpowiedzi na piśmie oraz,
że przed świętami był NFOŚiGW i p. Michalski zapewnił go, że będzie pozytywna opinia.

Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec odpowiedziała, że p. Michalski to nie cały zarząd
i mógł mówić za siebie.
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 glosie wstrzymującym
się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. opinia komisji nr 307/26/20
stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności
na terenie Gminy Wieluń”, zał. nr 12.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Maria Zarębska zapytała, czy jest ktoś , kto wykonywał program?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w ciągu 10 minut osoba połączy się
zdalnie.
Radna Maria Zarębska powiedziała, że program był ankietowany i 49% ankietowanych
odpowiedziało, że program nie spełnia wymogów. Powiedziała, że program jest bardzo
ogólny i nie przedstawia istotnych rzeczy. Wymieniła czego brakuje w programie. Zapytała,
czy wzięto pod uwagę plany zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że pytania radnej są szczegółowe
i trafne. Uważała, ze wszyscy radni powinni zapoznać się z odpowiedziami na pytania.
Zapytała radną, czy mogłaby te pytania przenieść na sesję, a dziś ten punkt zdjąć z porządku
obrad?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniała, że miesiąc temu program został przesłany
radnym. Dodał, że radni mogli zgłaszać wcześniej swoje uwagi.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała radną Zarębską, czy dziś chce znać
odpowiedzi na swoje pytania, czy na sesji?
Radna Maria Zarębska powiedziała, że nie widzi przeszkód, aby odpowiedź/wyjaśnienia były
zgłoszone dziś. Zaznaczyła, ze jest to dokument płacony przez gminę.
Michał Mroskowiak Grupa CDE powiedział, że podstawą dokumentu jest to, aby pozyskiwać
środki w perfektywnie najbliższych lat. Dodał, że jest to fakultatywny pomysł NFOŚiGW.
Poinformował o najbliższych naborach. Zaznaczył, że nie ma żadnych szczegółów na temat
tych środków, dlatego nie można zaplanować działań bardzo precyzyjnie. Podkreślił, że
stosowano ogólne określenia. Zaznaczył, że nie jest to dokument o charakterze zamkniętym
– zmieniają się technologie, perspektywy. Powiedział, że nie jest to jedyny dokument, który
przygotowują. Zaznaczył, że wszystkie dokumenty zostały przyjęte przez NFOŚiGW
i zweryfikowane pozytywnie. Wskazał, że dokument nie ma charakteru planistycznego.
Powiedział, że sprawdzi jak to wygląda w innych miastach, w których zostały zamontowane
stacje. Powiedział, że odbyło się spotkanie dotyczące tego programu i zostało zgłoszonych
kilka uwag, które nie miały wpływu na zmianę treści programu. Powiedział, że może
przygotować pisemną bardziej szczegółową informację.

Radna Maria Zarębska zastanawiała się, czy ma powtórzyć pytania. Zaznaczyła, że nie zależy
jej na tym, żeby coś blokować. Uważała, że takie ważne punkty powinny być dopisane.
Powiedziała, że w programie są ogólniki, które nie są dostosowane do naszej gminy.
Michał Mroskowiak Grupa CDE poprosił o powtórzenie pytań.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że całość zadania jest finansowana
z NFOŚiGW. Dodał, że dla gminy jest to dokument bazowy. Zaznaczył, że takie strategie są
modyfikowane w trakcie funkcjonowania.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy radna Zarębska musi powtarzać
pytania, czy z nagrania można je odtworzyć?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w biurze rady zostanie to odsłuchane
i przekazane.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że nagranie zgrywa się przez jakiś czas
i zastanawiała się, czy uda się to dziś zrobić.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że sesja jest w środę, a jutro jest dzień przerwy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy nie byłoby zasadne, aby jednoślady były
wprowadzone wcześniej? Zapytał, skąd taka rozbieżność?
Michał Mroskowiak Grupa CDE odpowiedział, że harmonogram jest planem kiedy i na co
będą uruchamiane środki. Działania w 2021 rokują na to, aby w przyszłym roku aplikować o
środki. Dodał, że będzie oczekiwał na pytania.
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 5 radnych. Komisja (przy 4 głosach za i 1 glosie wstrzymującym
się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. opinia komisji nr 308/26/20
stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (obręb 9), zał. nr 14.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nit 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 309/26/20 stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (obręb 4), zał. nr 16.

Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nit 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 310/26/20 stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis, zał. nr 18.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nit się nie
zgłosił. Zapytała, czy gminę stać na taką uchwalę?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, ze obecna uchwała straciła ważność. Dodał, że
chcą dać przedsiębiorcom wsparcie w tym trudnym czasie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że jest sporo takich przedsiębiorstw,
którym nie zaszkodziła pandemia, a wręcz pomogła w kondycji finansowej oraz są takie,
które mogą w sytuacji problemów finansowych zwrócić się do burmistrza o taką ulgę.
Uważał, że należy się nad tym zastanowić. Dodał, że gmina nie ma obowiązku mieć takiej
uchwały. Twierdził, że zasadnym byłoby wprowadzenie uchwały covidowej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że przewodniczący pomylił dwie rzeczy.
Powiedział, że czym innym jest uchwała covidowa i czym innym jest uchwała de minimis.
Uchwała covidowa w jasny sposób określa, kto może skorzystać ze zwolnień od podatku.
W tej drugiej uchwale należy spełnić określone parametry i ściśle wiąże się z ustawą. Dodał,
że uchwała jest zasadna i jest kontynuacją wcześniejszych uchwał. Zaznaczył, że należy do
wolnorynkowców i nigdy nie był skłonny do podnoszenia podatków.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytała, jaką kwotę burmistrz przewiduje na przyszły
rok? Jakie gmina traci pieniądze?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że uchwała jest po to, aby przedsiębiorca
jeszcze przez rok czasu miał możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości, żeby jego
biznes się rozwijał. Uchwala w sposób transparenty określa, kto może z tych przepisów
skorzystać. Wskazał, że gmina nie tarci, uzyska te dochody rok później. Dodał, że w skali roku
jest do ok 100 000 zł umorzeń. Uważał, że jest to dobry gest ze strony gminy oraz, ze
uchwała powinna być kontynuowana. Wskazał, że wiele gmin stosuje tego typu rozwiązania.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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 5 radnych. Komisja (przy 3 głosach za, 1 głosie przeciw, 1 głosie
wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. opinia komisji
nr 311/26/20 stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Punkt 12
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nit się nie
zgłosił. Złożyła wniosek o zwrócenie się do dyrektorów szkół ponadpodstawowych z
zapytaniem jaka jest skala uzależnień (papierosy, narkomania, alkohol) przez uczniów tych
szkół.
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 5 głosach za) przyjęła wniosek w ww.
sprawie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy zespół ds. budownictwa przy tej komisji
rozpoczął swoją działalność?
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec odpowiedziała, że miała plan, aby zostać dziś po
komisji, ale zaraz rozpoczyna się kolejna komisja, więc nie uda się to. Dodała, że wraz z radną
Zarębską i radnym, Drosińskim – członkami komisji umówią się na 10 minutowe spotkanie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 13
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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