OR.0012.3.2.2021
P R O T O K Ó Ł Nr 26/21
ze zdalnego posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 25 stycznia 2021 r.
pod przewodnictwem Radosława Budy
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Buda Radosław
- przewodniczący
2. Duda Robert
3. Gęsiak Andrzej
4. Grajnert Tomasz
5. Mituła Bronisław
6. Poznerowicz Krzysztof
7. Zarębska Maria
- zastępca przewodniczącego
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Joanna Skotnicka-Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia
2. Bartosz Skupień
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3. Katarzyna Tasarz
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
4. Tomasz Akulicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
5. Anna Dziuba-Marzec
- radna Rady Miejskiej w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołów nr: 21/20, 22/20, 23/20, 24/20 i 25/20 z
poprzednich posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń na lata 2020-2032”.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wieluniu za rok 2020.
5. Zapoznanie się z informacją z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2020.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
7. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając wszystkich
obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 7 członków komisji, obecnych:
7. Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Uwag nie stwierdzono. Porządek został przyjęty bez zmian.

Punkt 2
Informacja o sporządzeniu protokołów nr: 21/20, 22/20, 23/20, 24/20 i 25/20 z poprzednich
posiedzeń komisji.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że:
1) protokół nr 21/20 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 21/20? Nikt
się nie zgłosił. Protokół nr 21/20 został przyjęty bez uwag;
2) protokół nr 22/20 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 22/20? Nikt
się nie zgłosił. Protokół nr 22/20 został przyjęty bez uwag;
3) protokół nr 23/20 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 23/20? Nikt
się nie zgłosił. Protokół nr 23/20 został przyjęty bez uwag;
4) protokół nr 24/20 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 24/20? Nikt
się nie zgłosił. Protokół nr 24/20 został przyjęty bez uwag;
5) protokół nr 25/20 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 25/20? Nikt
się nie zgłosił. Protokół nr 25/20 został przyjęty bez uwag.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń na lata 2020-2032” (zał. nr 2).
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zaznaczyła, że program jest bardzo dobry.
Zgodnie z opinią Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej niepokojące jest jedynie to, że jest
przyjmowany na 2020 r. Wyraziła zdanie, że skoro wnioski były zebrane w tamtym roku,
można by program przyjąć.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka - Fiuk dodała, że zostały zebrane pozytywne
opinie zewnętrzne na temat tego programu, ale dotyczyły programu na rok 2020. Jeśli teraz,
zgodnie z rekomendacją Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej program zostałby zmieniony tak,
że byłby od 2021 r. - to trzeba by zebrać nowe opinie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień zaznaczył, że
jest kilka rozwiązań tej sytuacji:
1) procedura rozpoczęła się w 2020 r., były przyjmowane wnioski i program był opiniowany
na lata 2020-2032. W przypadku przyjęcia, że zaopiniowany jest program na rok 2020,
jest ryzyko, że program zostanie uchylony przez wojewodę, natomiast pozwala to na
etapie jego przyjęcia ubiegać się o dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska I Gospodarki Wodnej;
2) jeśli program zostanie zmieniony na 2021 rok, opinie stracą ważność i wtedy trzeba będzie
ponownie wystąpić o opinie. Program trzeba będzie przyjąć ponownie na kolejnej sesji,
przy czym na dzień dzisiejszy nie ma ogłoszonego naboru na usuwanie azbestu.

Poprosił o zapoznanie się z dokumentem w sposób ogólny, bo jeśli będzie zmieniony, to tylko
w zakresie dat. Nie wie, która wersja będzie najlepsza dla mieszkańców, problemem jest to,
że procedura toczyła się na przełomie roku. Do dnia sesji postara się temat wyjaśnić.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, jakie znaczące zmiany są w programie na lata 20202032 w porównaniu do programu obowiązującego w latach 2016-2019?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił, że
program jest bardzo zbliżony. Zaktualizowano dane znajdujące się w bazie azbestowej, stopnie
pilności jeśli chodzi o czas konieczny do usuwania wyrobów azbestowych, podstawy prawne,
dane dotyczące liczby ludności i czas obowiązywania programu. W Programie Oczyszczania
Kraju z Azbestu nie zmieniło się nic, co mogłoby pozwolić na dokonywanie jakichś innych
większych zmian.
Radny Tomasz Grajnert – skoro poprzedni program obowiązywał na lata 2016-2019, zapytał,
co było powodem, że urząd nie zdążył przygotować programu w 2020 r.?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień zaznaczył, że
program był przygotowywany w 2020 r. Złożyło się na to kilka składowych: było bardzo mało
złożonych wniosków, sytuacja od marca 2020 r. spowodowała, że dużo czynności zostało
ograniczonych. Sam fakt nieposiadania programu nie wyklucza złożenia wniosku o
dofinansowanie, jednakże okienko funduszu pojawiło się na chwilę i niewiele gmin skorzystało
z tego dofinansowania. Dodatkowo sama procedura ubiegania się o dofinansowanie polega
na tym, że trzeba mieć kilkakrotnie kontakt z właścicielem nieruchomości – to zostało
ograniczone, ponieważ rozpoczęła się pandemia.
Radny Tomasz Grajnert dopytał, czy jeśli wiedząc, że procedura trwa tak długo, nie należało
od razu wpisać 2021 roku?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień stwierdził, że
być może było to do przewidzenia. Liczył, że dokument będzie przedłożony na sesję
grudniową, jednakże tak się nie stało.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska – jeśli chodzi o zmianę opinii – jeśli program
uchwala się w styczniu, nie byłoby błędem, że opinie są z poprzedniego roku, bo wiadomo, że
nie zbierze się ich w styczniu. Poradziła skonsultować temat z radcą prawnym.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień wyraził
nadzieję, że tak jest. Będzie rozmawiał z radcą na ten temat.
Radny Andrzej Gęsiak zasugerował, że w razie jakby azbest był do odbioru, żeby sołtysi byli
informowani.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił, że
kampania informacyjna będzie w tym roku prowadzona, wcześniej sołtysi też byli
informowani. Problemem nie jest, co z tym azbestem zrobić, tylko brak środków finansowych
na wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Radna Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że problemem jest to, że urząd się spóźnił cały rok
z uchwaleniem programu. Taki program na 2020 r. powinien być uchwalony w grudniu 2019 wtedy Covid-u nie było. Odczytała pkt 9 ze str. 35: „Podstawą do ubiegania się przez gminę o
dofinansowanie jest posiadanie aktualnego programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest …”., więc dlatego urząd nie mógł złożyć wniosku o dofinansowanie.
Zaznaczyła, że skoro listonosz czy pan szczytujący liczniki mogli wejść na posesję, można więc
było to zrobić. Zaleciła, aby przejrzeć, jakie programy, nie tylko azbestowe, kończą się w 2021
r. i nowe zacząć przyjmować około października-listopada br.
Radny Tomasz Grajnert zaznaczył, żeby wstrzymać się z tematem do czasu wydania opinii
przez radcę prawnego.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień nadmienił, że
do sesji będą jakieś informacje przekazane. Ad vocem wypowiedzi radnej Dziuby-Marzec - to
nie jest tak, że jedynym powodem niezłożenia wniosku był brak programu. Program był
aktualizowany już wcześniej i przez pracowników urzędu, a nie przez firmę, która pisała go
pierwotnie. Covid nie jest bez znaczenia, bo czynności związane z usuwaniem azbestu
wielokrotnie wymagają kontaktu bezpośredniego z mieszkańcami. Poza tym okienko na nabór
na stronie funduszu pojawiło się błyskawicznie i równie błyskawicznie zostało zamknięte.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, jakie konsekwencje mogą grozić mieszkańcowi, jeśli nie
będzie miał środków na utylizację azbestu?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień zaznaczył, że
mieszkańcowi nie grożą żadne konsekwencje; kary będą nakładane na Państwo Polskie, co
wynika z przepisów unijnych.
Radny Tomasz Grajnert stwierdził, że trzeba zrobić rekonesans wszystkich programów, które
są i które się kończą, żeby odpowiednio wcześniej do nich przystąpić.
Przewodniczący Radosław Buda zaproponował, aby w związku z prawną wątpliwością, nie
wydawać opinii.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2020 (zał. nr 3)
Przewodniczący Radosław Buda zadał pytania:
1) odczytał pkt. 2.5 Schronienie „w roku 2020 pobrano odpłatność od osób bezdomnych
na kwotę 4.063 zł, która została odprowadzona do Urzędu Miejskiego w Wieluniu”.
Najpierw te osoby kierowane są do ośrodków, płacą za pobyt, a potem ta opłata jest
przekazywana do urzędu?
2) jest 8 etatów - czy to jest wystarczająca liczba?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Katarzyna Tasarz
udzieliła odpowiedzi na pytania:

1) odpłatność za pobyt w schronisku jest uregulowana uchwałą Rady Miejskiej - jest
uzależniona od dochodu tej osoby. Zdarza się, że osoby płacą za ten pobyt, płacą na
konto ośrodka, potem ta kwota jest przekazywana do UM;
2) 8 etatów jest w Samodzielnym Referacie Świadczeń Rodzinnych, w całym M-GOPS jest
56 osób.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2020, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie. Opinia nr 80/26/21 stanowi zał. nr 4.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2020 (zał. nr 5)
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska oznajmiła, że na dzień 31 grudnia 2020 r. było
25 psów i 5 kotów. Wyraziła zdanie, że w tej sytuacji schronisko jest niepotrzebne i
nieopłacalne.
Przewodniczący Radosław Buda poparł wypowiedź radnej.
Radny Tomasz Grajnert stwierdził, że w poprzednim roku w schronisku było 123 psów
i 7 kotów - zapytał, czy było wystosowane zapytanie, skąd taka drastyczna zmiana?
Radny Andrzej Gęsiak zaznaczył, że także jest przeciwny budowie schroniska, pieniądze
można przekazać na ważniejsze sprawy.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk – ad vocem wypowiedzi radnego
Grajnerta – w dniu 22.12.2020 r. dwóch pracowników urzędu było na kontroli w schronisku w
Czartkach, zostały wtedy sprawdzone wszystkie psy i wszystkie były na stanie. Dnia 5.01.2021
r. wpłynęło sprawozdanie, które potwierdziło, że w dniu 31.12.2020 r. na stanie było 86 psów.
Po czym, po poinformowaniu schroniska o odbiorze zwierząt, urząd otrzymał pismo
prostujące, gdzie był zapis, że w dniu 31.12.2020 r. zostało nagle zaadaptowanych ponad 59
psów. Oznajmiła, że do schroniska w Czartkach zostały wysłane pisma z prośbą o wyjaśnienia.
Przewodniczący Radosław Buda zaznaczył, że sprawa jest niepokojąca.
Radny Tomasz Grajnert poprosił o przekazanie informacji, jeśli takowe wpłyną.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka stwierdziła, że informacje będą przekazane.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, na jakiem etapie jest rozstrzygnięcie przetargu na
schronisko?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka - Fiuk oznajmiła, że został wybrany oferent
tj. schronisko w Niemojewie, ma wpłacić zabezpieczenie i można podpisywać umowę.
Zaznaczyła, że w przedłożonej informacji w drugim akapicie, zdanie 3 zdanie powinna być
zmiana: „Do adopcji oddano 96 psów i 1 kota…”
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz odnośnie budowy schroniska
stwierdził, że warto by było poczekać, jak ilość zwierząt będzie się zwiększać.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 6
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok (zał. nr 6)

Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie.
Punkt 7
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Radny Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, że fotoradar na ul. Popiełuszki jest wadliwy, pokazuje
błędną prędkość. Zostanie sprawdzony?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka - Fiuk stwierdziła, że były już takie zgłoszenia
wystosowywane do firmy, odpowiedź będzie udzielona na sesji.
Radny Tomasz Grajnert zwrócił się w imieniu mieszkańca osiedla za szpitalem, żeby
wykonawca odśnieżający ulice ciągnikiem, jeździł wolniej, jest to ciężki i hałaśliwy sprzęt.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka - Fiuk oznajmiła, że uwaga zostanie
przekazana.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził pozytywne zdanie o przeprowadzonej akcji zimowej.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Anna Jabłonowska-Nawrocka

Przewodniczący komisji
Radosław Buda

