PROTOKÓŁ nr 29/21
z posiedzenia zdalnego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 22 lutego 2021 r. godz. 9:30 do 12:30
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. Joanna Skotnicka – Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia
2. Jarosław Surma – Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
3. Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
4. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
5. Ryszard Menc – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
6. Edyta Sujka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
7. Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzonym protokole nr 27/21 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych
pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Straży Miejskiej w Wieluniu;
4) Ochotniczych Straży Pożarnych.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego na lata 2019-2023, za rok 2020:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu;
2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu;
4) Straż Miejska w Wieluniu.
5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2020 rok.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w
Wieluniu za 2020 r.
7. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji Sławomir Kaftan dokonał otwarcia posiedzenia.
Poinformował, że przewodnicząca Anna Dziuba –Marzec ma problemy techniczne i poprosiła
go, aby rozpoczął prowadzenie obrad. Przywitał wszystkich. Zapytał członków komisji, czy
otrzymali porządek obrad? Nikt nie zgłosił uwag. Zapytała, czy ktoś ma uwagi do porządku
obrad? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonym protokole nr 27/21 z poprzedniego posiedzenia komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś ma uwagi do sporządzonego
protokołu. Nikt się nie zgłosił. Powiedział, że przekazuje prowadzenie obrad komisji
Przewodniczącej Dziubie-Marzec.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powitała wszystkich bardzo serdecznie. Zapytała, czy
ktoś z radnych ma uwagi do protokołu. Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych
pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Straży Miejskiej w Wieluniu;
4) Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ad. 1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych
pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu (zał. nr 3)

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie?
Głos zabrali:
Radny Krzysztof Poznerowicz w nawiązaniu do strony 3 sprawozdania zapytał, co oznacza
skrót PG?
Radny Jerzy Paluszek zapytał ilu motocyklistów zostało zatrzymanych i ukaranych za
niebezpieczna jazdę po naszych ulicach? Dodał, że chodzi mu o nadmierną szybkość oraz o o
przekroczenie dopuszczalnej głośności Db.
Radna Maria Zarębska odpowiedziała radnemu Poznerowiczowi, że chodzi o przestępstwa
gospodarcze.
Komendant Powiatowej Policji w Wieluniu zgodził się z radna Zarębską. Powiedział
radnemu Paluszkowi, że jego pytanie jest zbyt szerokie i nie jest do tego przygotowany.
Poprosił o przesłanie pytania na e-maila.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zaproponowała, aby szczegółowe pytania zostały
przesłane na Komendę, a odpowiedź może być udzielona na posiedzeniu Rady. Zapytała
radnego Paluszka, czy taka forma mu odpowiada?
Radny Jerzy Paluszek odpowiedział, że postara się przesłać pytane.
Radny Roman Drosiński w związku z częstymi wypadkami na ul. Częstochowskiej zapytał, czy
Komenda Powiatowa będzie występowała o jakieś rozwiązania na tej drodze, m.in.
dodatkowy pas?
Komendant Powiatowej Policji w Wieluniu powiedział, że właściwym jest zarządca drogi i
to do niego należy wystąpić. Zaznaczył, że Policja tylko opiniuje daną przebudowę,
reorganizację ruchu. Wskazał, że jest to droga krajowa.
Radny Roman Drosiński zapytał, jaka byłaby opinia komendy?
Komendant Powiatowej Policji w Wieluniu powiedział, że opinia będzie zależała od
zadanych pytań przez zarządcę drogi. Zaznaczył, że decyzja należy do zarządcy drogi.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec nawiązała do strony 10 przedłożonej informacji
i powiedziała, że brakuje tam wykresu. Zwróciła uwagę na informację na stronie 3 dotyczącą
przestępstw narkotykowych. Dodała, że skoro jest podaż to musi być i popyt w tym zakresie.
Zaznaczyła, że nie ma odzwierciedlenia tej informacji w programie. Wskazała, że w
programie nie wykazuje się problemu alkoholowego. Zapytała, czy jest problem z
narkotykami?
Komendant Powiatowej Policji w Wieluniu odpowiedział, ze problem jest na pewno. Dodał,
ze przejrzy program i sprawdzi czy wszystko w nim jest.
Wiceprzewodniczący Sławomir Kaftan przejął prowadzenie obrad komisji. Zapytał, czy są
jeszcze jakieś pytania?
Radna Maria Zarębska podziękowała za profesjonalną pracę Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu. Zaznaczyła, jak ważną prace wykonuje Policja w okresie panującej pandemii.
Przedstawiła dane oraz wdrożone programy. Stwierdziła, że przedstawiona informacja jest
bardzo szczegółowa.
Komendant Powiatowej Policji w Wieluniu podziękował za dofinansowanie.
Wiceprzewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że oddaje prowadzenie przewodniczącej
Dziubie-Marzec.
Radny Roman Drosiński powiedział, że popiera opinię wyrażoną przez radną Zarębską.
Podziękował. Powiedział, że jest zaniepokojony wzrostem przestępczości gospodarczej.
Zapytał, jakiej skali finansowej dotyczącą przestępstwa gospodarcze na terenie powiatu
wieluńskiego?
Komendant Powiatowej Policji w Wieluniu powiedział, że nie może przytoczyć skali
finansowej, ponieważ nie jest do tego przygotowany. Powiedział, że zauważalny jest wzrost
przestępczości internetowej. Zaznaczył, że skala finansowa nie jest duża, ale jest zauważalny
wzrost przestępczości internetowej.

Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy jeżeli natrafi się na podejrzaną osobę to wystarczy
przekazać jej numer telefonu, czy jakieś inne informacje?
Komendant Powiatowej Policji w Wieluniu powiedział, że są jednostka sformalizowaną i
obowiązuje ich zasada legalizmu. Zaznaczył, że musi zostać złożone formalne zawiadomienie,
sam numer telefonu nie wystarczy. Zalecił daleko idącą roztropność oraz żeby nie podawać
numeru z karty płatniczej. Karta jest własnością danej osoby i nie należy upubliczniać jej
danych.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że bardziej pytała o to, kiedy nie dojdzie jeszcze do
przestępstwa. Zapytała, czy zawiadamiać, że takie osoby usiłują dokonać przestępstwa?
Komendant Powiatowej Policji w Wieluniu powiedział, że tak, dlatego, że próbują to
powiązać z prowadzonymi postępowaniami.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec podziękowała za odpowiedź oraz za przygotowane
sprawozdanie. Dodała, że martwi ją rzetelność prowadzonych postępowań. Wskazała, że
dostała pismo jako pracownik Starostwa. Zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania? Głos zabrali:
Radny Krzysztof Poznerowicz zwrócił się z prośbą, aby w miesiącach letnich służby
ponadnormatywne brały pod uwagę place zabaw.
Komendant Powiatowej Policji w Wieluniu powiedział, że będzie to patrolowane nie tylko
przez służby ponadnormatywne, ale i służby normalne.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił. Powiedziała, że informacja została przyjęta przez komisję.
Ad. 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 4).
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Maria Zarębska powiedziała, że materiał został przygotowany bardzo dobrze.
Wskazała jakie działania podejmuje straż w okresie panującej pandemii.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił. Poprosiła o szerszą informację dotyczącą zagrożeń miejscowych. Dodała, że bardzo
lubi czytać sprawozdania przygotowane przez Straż, oraz że ceni to, że strażacy sami potrafią
remontować nie angażując w to innych.
Pan Tomasz Lewiński Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu powiedział, że
wpływ na ilość zdarzeń ma sytuacja epidemiczna, ponieważ każdy dowóz żywności czy
środków do dezynfekcji musi być odnotowany w meldunkach. Poinformował, że w obecnym
roku szpital wezwał ich do zrzucenia pokrywy śnieżnej zalegającej na namiocie, czy też do
jego dopompowania. Zaznaczył, że duży wpływ miały jednostki z krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego OSP Masłowice, czy OSP Dąbrowa, Kadłub. Dodał, że druhowie
uczestniczą także w akacjach usuwania gniazd owadów na terenie miasta Wielunia.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec odnośnie strony 43 sprawozdania zapytała, o 308
nieprawidłowości w 98 obiektach - czy jest to standardowe czy ten rok był wyjątkowy?

Pan Tomasz Lewiński Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu odpowiedział, że
nieraz natrafi się na obiekt gdzie nieprawidłowości jest bardzo dużo, a nieraz jest tak, że tych
nieprawidłowości jest bardzo mało. Wskazał, że takie obiekty jak szkoła, punkty handlowe są
kontrolowane cyklicznie i z racji tego nieprawidłowości jest mniej.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec podziękowała. Zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś
pytania? Nikt się nie zgłosił. Powiedziała, że komisja przyjęła informację o stanie
bezpieczeństwa.
Ad. 3) Straży Miejskiej w Wieluniu (zał. nr 5)
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Maria Zarębska podziękowała za przeprowadzenie wielu interwencji. Wymieniła jakie
kontrole przeprowadza Straż Miejska oraz jej działania w okresie pandemii.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nikt się
nie zgłosił. Podziękowała wszystkim służbą. Powiedziała, że komisja przyjęła ww. informację.
Ad. 4) Ochotnicze Straże Pożarne (zał. nr 6)
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Głos
zabrali:
Radna Maria Zarębska powiedziała, że w każdej sytuacji można liczyć na druhów OSP.
Wymieniła ich zasługi.
Naczelnik WSO i USC Arkadiusz Skupień podziękował za pozytywnie ocenioną pracę
strażaków OSP.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 4
Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
na lata 2019-2023, za rok 2020:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu;
2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu;
4) Straż Miejska w Wieluniu.
Ad.1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu (zał. nr 7)
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zwróciła uwagę, że na stronie 4 informacja została sporządzona na zasadzie „kopiuj, wklej”, ponieważ
powinien być tam wpisany rok 2020, a nie 2019.

Komendant Powiatowej Policji w Wieluniu powiedział, że dotyczy to roku 2020.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Dodała, że z ego
co mówiono wcześniej wynikało, że problemów alkoholowych nie ma, a ze sprawozdania wynika, że
jednak są. Podziękowała komendantowi za udział w posiedzeniu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Ad.2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 8)
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Podziękowała komendantowi za udział w komisji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Ad.3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu (zał. nr 9)
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Odnośnie strony 5 – zapytała, czy do tej pory pracownicy udzielali nierzetelnych informacji?
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu Anna Ciach odpowiedziała, że kładą nacisk na to, aby
osoby dzwoniące uzyskiwały pełną informację, czy składały komplet dokumentów.
Radny Roman Drosiński zapytał, czy nadzór ma jakieś informacje na temat PSZOK – wysypisko
Rudzie?
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu Anna Ciach zapytała, o co konkretnie chodzi radnemu?
Dodała, że na ten moment nie mają żadnych zgłoszeń jeżeli chodzi o wysypisko odpadów w Rudzie.
Radny Roman Drosiński dodał, że obecnie czekają na zintegrowane pozwolenie. Dodał, że chciałby
wiedzieć, czy ono już jest.
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu Anna Ciach odpowiedziała, że na ten moment nie mają
żadnych wniosków do rozpatrzenia.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że w tym roku nie ma do czynienia z żadnymi
ruderami na terenie Gminy.
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu Anna Ciach odpowiedziała, że na ta chwilę nie ma
obiektów, które mogłyby spowodować katastrofę budowlaną. Dodała, że wiele budynków wymaga
napraw, remontów. Zaznaczyła, że odpowiadają za to właściciele obiektów i na drodze postępowania
doprowadzają oni budynki do stanu zgodnego z prawem.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zapytała o wspólny zjazd, gdzie Gmina jest stroną – ul. Sybiraków – czy postępowania kiedyś się
zakończy, czy będzie się ciągnęło w nieskończoność?
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu Anna Ciach odpowiedziała, że na tą chwilę czekają na
ostateczne rozstrzygnięcie ze Starostwa Powiatowego. Dodała, że muszą mieć decyzję, żeby mogli
wydać decyzję.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, o jaką decyzję chodzi?

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu Anna Ciach poprosiła o przekazanie pytania ze względu
na strony postępowania.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że zastanawia ją jedna opłata legalizacyjna w
kwocie 75 000zł. Dodała, że zastanawia się, czy jako gmina będą musieli wyłożyć z budżetu tę kwotę.
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu Anna Ciach odpowiedziała, że opłata nie dotyczy
gminy.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że mówi o przyszłości i budżecie gminy. Czy
gmina będzie musiała wnieść jakąś opłatę legalizacyjną w związku z tamtym zjazdem?
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu Anna Ciach powiedziała, że na ta chwilę nie może
odpowiedzieć.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania? Nikt się nie zgłosił.
Podziękowała pani inspektor za udział w posiedzeniu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 5
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2020 rok, zał. nr 10.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Odnośnie strony 2 – zapytała, co dzieje się w sytuacji, gdy ktoś nie chce podjąć współpracy?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu Edyta Sujka odpowiedziała, że zapraszają
na spotkanie osoby, które doświadczają przemocy, natomiast wzywane są osoby, które są podejrzane
o stosowanie przemocy. Zaznaczyła, że nie mają możliwości, żeby zmusić do współpracy osoby
stosujące przemoc. Dodała, że podejmują kolejne próby wezwania takiej osoby, ale wygląda to
różnie.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec odnośnie informacji z placówek oświatowych – o podjętych
działaniach edukacyjnych - uważała, że należy zwrócić uwagę, że jeżeli jakieś działania nie zostały
podjęte to, aby o tym nie pisać. 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 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 29/326/21 stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Zapytała, czy będą podejmowali taki program na kolejne lata? Czy kończymy na tym 2020 r.?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu Edyta Sujka powiedziała, że program
został napisany, ale są do niego uwagi z województwa. Dodała, że będzie pogłębiana diagnoza Gminy.
Zaznaczyła, że wystąpili do województwa o przesłanie informacji. Przypomniała, że 14 grudnia został
przyjęty uchwałą program na lata 2021-2025.

Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 6
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w
Wieluniu za 2020 r., zał. nr 12.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do tego punktu? Nikt nie
zgłosił uwag. Podziękowała za pracę w ubiegłym roku. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z działalności komisji za 2020 r., kto jest prz3eciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 29/327/21 stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że chciałaby udzielić
przewodniczącej odpowiedzi na pytanie dotyczące umorzeń podatkowych zadane na posiedzeniu
Komisji Budżetowo- Gospodarczej.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że nie ma to sensu, żeby odpowiadać jej na tej
komisji, ponieważ pytanie zadawała Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Stwierdziła, że odpowiedź
powinna być udzielona Komisji Budżetowo-Gospodarczej lub może być udzielona na sesji.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że pytanie zadała
przewodnicząca i że otrzyma odpowiedź.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że pytanie zadała na Komisji BudżetowoGospodarczej, a teraz jest posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Zapytała, czy radni chcą
usłyszeć odpowiedź na pytanie na tej komisji, czy ma zostać na piśmie przekazana wszystkim
radnym?
Radna Maria Zarębska powiedziała, że skoro na posiedzeniu obecny jest naczelnik to żeby przekazał
odpowiedź.
Naczelnik Podatków i Opłat Lokalnych Ryszard Menc odpowiedział, że za styczeń i niecały luty
wpłynęło 10 wniosków, z czego dwa zostały rozpatrzone pozytywnie, a dwa zostały odrzucone jako
bezprzedmiotowe, ponieważ umorzeniu podlega zaległość podatkowa, a podatnicy wystąpili o
umorzenie należności. Dodał, że z punktu Ordynacji Podatkowej jest to niemożliwe. Wyjaśnił, że
podatek musi być zaległością, żeby był umorzony zgodnie z przepisami. Dodał, że pozostałe 6
wniosków jest w trakcie rozpatrywania. Dodał, że są to trzy wnioski osób prawnych i 3 wnioski osób
fizycznych na łączna kwotę 43 000 zł. Podkreślił, ze w podatkach należy kierować się zasadą
formalizmu, i że poza samym wnioskiem takie umorzenie jest pomocą publiczną i wnioskodawca
musi złożyć jeszcze odpowiednie dokumenty wynikające z ustawy o pomocy publicznej. Wskazał, że
oczekują na uzupełnienie wniosków. Zaznaczył, że tak to wygląda w 2021 r.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy naczelnik widzi potrzebę podjęcia uchwały takiej
jaka była w roku ubiegłym?
Naczelnik Podatków i Opłat Lokalnych Ryszard Menc odpowiedział, że jego zdaniem Ordynacja
Podatkowa jest wystarczającym narzędziem w zakresie umorzeń.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że nie każdy chce mieć zaległości i wówczas
zwracać o pomoc. Uważała, że kiedy byłoby zwolnienie to z mocy samej uchwały korzystano by
z tego inaczej. Zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do naczelnika? Nikt się nie zgłosił.
Powiedziała, że zaprosiła na dzisiejsze posiedzenie naczelnika Janika. Dodała, że na stronie BIP urzędu
pojawiło się obwieszczenie Burmistrza Wielunia. Odczytała obwieszczenie. Poprosiła naczelnika
Janika, aby wytłumaczył o co chodzi z termolizą odpadów i z całym przedsięwzięciem.
Naczelnik NPP Michał Janik odpowiedział, że wniosek o instalację termolizy został złożony przez
wieluńskiego przedsiębiorcę. Dotyczyło to adaptacji budynku na potrzeby termolizy, czyli
termicznego przetworzenia odpadów - opony samochodowe, które w wyniku termicznego
przetworzenia skutkowałyby
odzyskaniem oleju i pozostałych komponentów. Przyznał, że
postępowanie trochę trwa. Zaznaczył, że inwestor był wielokrotnie wzywany do tego, aby uzupełnić
kartę, później odnośnie raportu dotyczącego oddziaływania inwestycji na środowisko. Powiedział, że
ze względu na technologię nasz wniosek został w 2019 r. wytypowany do tego, aby był omówiony na
posiedzeniu Regionalnej Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko w Łodzi. Dodał, że odbyło się
dość szerokie spotkanie specjalistów w Łodzi, którzy uczestniczą w procedurach wydawania decyzji
środowiskowych. Po posiedzeniu na jaw wyszło szereg okoliczności wskazujących na sam proces
przetworzenia. Poinformował, że inwestor został wezwany do uzupełnienia raportu. Zaznaczył, że w
pewnym momencie inwestor nie reagował na pisma z gminy, ani od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Dodał, że w styczniu br. poprosili, aby Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz
Powiatowy Inspektor Sanitarny zajęli stanowisko w sprawie. Poinformował, że odmówiono wydania
opinii w zakresie tej inwestycji, wskazując na to, że materiał dowody nie jest kompletny przez co nie
można ocenić jak będzie to w pełni oddziaływało na środowisko, jakie może wywołać zmiany, szkody
oraz jak może oddziaływać na mieszkańców. Dodał, że burmistrz będzie musiał również zająć
negatywne stanowisko, ponieważ jako organ wydający tą decyzję nie jest w stanie rozstrzygnąć w
jakim zakresie ta inwestycja będzie oddziaływała na sąsiedztwo, na mieszkańców. Wskazał, że wydają
odmowna decyzję opierając się na uzasadnieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Powiedział, że zostaną przesłane materiały,
o które wnioskowała przewodnicząca.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy gdyby nie to, że w Łodzi się tym zainteresowano,
to tutaj byłaby szansa na wydanie pozytywnej opinii?
Naczelnik NPP Michał Janik odpowiedział, że nie, ponieważ pierwszy złożony dokument - karta
informacyjna przedsięwzięcia „był bardzo skromny”. Dodał, że nie było tam wielu rzeczy, dlatego
zgodnie z ustawą zostało to przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zaznaczył, że Regionalny Dyrektor wskazał od razu, że jest
konieczność przygotowania raportu. Powtórzył, ze inwestor został wezwany w zakresie raportu.
Zaznaczył, że dopiero po przekazaniu raportu mieli więcej informacji dotyczącej tej inwestycji. Dodał,
że na podstawie złożonego wniosku nie można powiedzieć, że była szansa, aby inwestor otrzymał
decyzję środowiskową.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że regionalna dyrektor ochrony środowiska
stwierdza, że spalarnia śmieci to nie jest właściwa inwestycja na tym terenie.
Naczelnik NPP Michał Janik powiedział, że nie mógł się wypowiedzieć, ponieważ ta analiza i ten
raport nie był kompletny. Do wyjaśnienia był szereg rzeczy do wyjaśnienia, z czego inwestor nie
wywiązał się. Zaznaczył, że oni też nie mają pełnej wiedzy, ponieważ ze strony inwestora brakowało
rzetelnej wiedzy. Dodał, że nie są w stanie ocenić jak byłaby rzeczywista skala oddziaływania na
środowisko. Dodał, że największą wątpliwość budziła informacja inwestora, że nie będzie żadnej
emisji na środowisko.
Radna Maria Zarębska zwróciła uwagę, że inwestycja byłaby realizowana w granicach miasta, a
inwestycja, która ma szczególne odziaływanie na środowisko nie może mieścić się w granicach
administracyjnych miasta. Dodała, że ten teren jest jeszcze miastem.
Naczelnik NPP Michał Janik zgodził się z radną Zarębską. Wskazał, że inwestycja miałaby mieścić się
przy ul. Sieradzkiej. Powiedział, że nie można było do końca przeprowadzić analizy oddziaływania
środowiskowego, ponieważ wiązało się to z brakiem materiału dowodowego. Dodał, że nie pozwalało
to również na zajęcie jednoznacznego stanowiska przez samego burmistrza, jak i organy opiniujące.
Zaznaczył, ze na ten moment można odmówić wydania decyzji środowiskowej, co spowoduje, że
przedsięwzięcie nie powstanie.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że zamieszczone w BIP obwieszczenie jest
nieczytelne, nie ma żadnego tytułu, a zaraz pod nim jest kolejny komunikat. Poprosił, aby
obwieszczenia miały skrótowy tytuł.
Naczelnik NPP Michał Janik powiedział, że zostanie zwrócona na to uwaga.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że w podanej informacji jest zapis, ze budynek
obejmuje działki 20 i 115. Zaznaczyła, że bardzo duża jest odległość pomiędzy działką 20 i 115.
Zapytała w jaki sposób może być budynek na tych dwóch działkach?
Naczelnik NPP Michał Janik powiedział, że w obwieszczeniu jest działka 30 i 115.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że ma wydrukowane i jest 20 i 115. Zwróciła
uwagę, ze w obwieszczeniu jest inny numer, aniżeli prowadzonej sprawy. Stwierdziła, że
obwieszczenie powinno być jeszcze raz opublikowane w BIP i wskazany termin 7 dni.
Naczelnik NPP Michał Janik powiedział, że zostanie to sprawdzone. Zaznaczył, że ma przed sobą
wydruk w oryginale i zgadza się numeracja. Dodał, że jeżeli zaszła pomyłka to termin zostanie
wydłużony.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec pokazała, wydrukowane obwieszczenie. Zaznaczyła że
obwieszczenie wydrukowała z BIP.
Naczelnik NPP Michał Janik powiedział, że zostanie to sprawdzone i termin zostanie wydłużony.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy na terenie miasta można budować przydomową
oczyszczalnię ścieków, jeżeli nie ma o tym zapisu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego? Powiedział, że mieszkańcy pytają, czy skoro nie ma przewidzianej kanalizacji w
najbliższym czasie, to czy będą mogli u siebie wykonać taką instalacje i pozyskać środki z
województwa.
Naczelnik NPP Michał Janik odpowiedział, że nie można budować tej instalacji w administracyjnych
graniach miasta. Dodał, że na terenie miasta jest tylko możliwość przyłączania się do sieci
kanalizacyjnej i zakazuje się przydomowych oczyszczalni ścieków. Powiedział, że ogólnie dążą do
tego, aby w jak najszerszym zakresie mieszkańcy przyłączali się do kanalizacji. Zaznaczył, ze
obowiązek przyłączenia się do kanalizacji mają mieszkańcy, którzy nie mają oczyszczalni. Wskazał, że
z wielu raportów wynika, że przydomowe oczyszczalnie nie funkcjonują tak jak powinny.
Poinformował, że przyłączenie się do kanalizacji jest bardziej efektywne, niż to w zakresie
przydomowych oczyszczalni. Powiedział, że od 2011 r. w planach miejscowych realizowanych dla
miasta Wielunia zostały wprowadzone zakazy i obowiązują nadal.
Radna Maria Zarębska powiedziała, że słuszne jest to co mówi naczelnik, ponieważ budowa
przydomowych oczyszczalni w mieście jest bardzo niekorzystna. Zaznaczyła, że tylko podłączenie do
kanalizacji zapewni całkowite odprowadzenie ścieków do oczyszczalni miejskiej. Stwierdziła, ze
przydomowe oczyszczalnie są bombą ekologiczną. Uważała, że jedynie powinny być budowane na
wsiach, gdzie nie ma innej możliwości odprowadzenia ścieków.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zastanawiała się, czy dobrze zrozumiała pytanie
przewodniczącego – co z tymi, którzy nie mają dostępu do kanalizacji? Stwierdziła, że dobrze byłoby
wpisywać takie rzeczy do WPF.
Radna Maria Zarębska powiedziała, że wtedy tacy mieszkańcy powinni budować szczelne szamba.
Naczelnik NPP Michał Janik odpowiedział, że wtedy mają możliwość budowy szczelnego zbiornika na
ścieki, bez możliwości dostania się ścieków do gruntu z systematycznym odbiorem tych nieczystości i
okazaniem się dowodem takiego wywozu.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że wraca temat uchwalenia planu i wpisania go
do WPF.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy naczelnik Preś może odpowiedzieć, kiedy ta
kanalizacja zostanie wykonana.
Naczelnik NPP Michał Janik odpowiedział, że naczelnik Preś przebywa na urlopie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o przekazanie mu tego pytania i udzielenia
odpowiedzi na sesji.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś ma jeszcze pytania do naczelnika Janika?
Nikt się nie zgłosił. Podziękowała naczelnikowi za udział w posiedzeniu. Zapytała, co z inicjatywą
obywatelską, kiedy taki projekt zostanie przedłożony radzie?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, ze ten temat zostanie podjęty
na sesji marcowej, zaraz po przeprowadzonych konsultacjach. Powiedziała, że dziś na BIP pojawiła się

informacja o konsultacjach, jest formularz ankiety informacyjnej, a po zebraniu ankiet odbędzie się
spotkanie on-line. Dodała, że jest to bardzo szeroki temat oraz, że jest to drugi przygotowany przez
nią projekt, konsultowany z Opusem w Łodzi. Podkreśliła, że pierwszy projekt był dość
skomplikowany. Dodała, że ma to być proste dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy są
wprawieni w pisanie wniosków. Poprosiła, aby radni przejrzeli ten projekt. Powiedziała, że nie jest to
prosty temat, ale jest to niezbędna inicjatywa. Zachęciła do zapoznania się z tematem.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich
mieszańców. Uważała, że następnie należy zając się budżetem obywatelskim. Zapytała, czy ktoś ma
jeszcze jakieś pytania? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 8

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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