P R O T O K Ó Ł Nr 3/15
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 27 stycznia 2015 r. w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
przy pl. Kazimierza Wielkiego 1, pod przewodnictwem Romana Drosińskiego
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Budzyna Ryszard
- zastępca przewodniczącego
2. Ciosek Janusz
3. Drosiński Roman
- przewodniczący
4. Janik Jan
5. Kępiński Jan
6. Wojtuniak Radosław
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
3. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
4. Maria Zarębska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 1/14 i 2/14 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2014 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2015.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/503/14 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia i sołectwa Dąbrowa.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Roman Drosiński dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając wszystkich
obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 6 członków komisji, obecnych: 6
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Roman Drosiński zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Członkowie komisji (jednomyślnie) przyjęli porządek bez zmian.
Punkt 3
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że:
1) protokół nr 1/14 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 1/14? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 1/14 nie wnosząc uwag;
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2) protokół nr 2/15 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 2/15? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 2/15 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2014 rok (zał. nr 2)
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś ma uwagi? Nikt się nie zgłosił.
Członkowie komisji przyjęli (jednomyślnie) przedłożone sprawozdanie.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2015 (zał.
nr 3)
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odczytał autopoprawki (zał. nr 3a)
Radny Radosław Wojtuniak zapytał, czy termin marcowy oddania kinoteatru „Syrena” do
użytku zostanie dotrzymany? W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż
aneks do umowy między wykonawcą a WDK zakłada zakończenie prac do końca marca 2015 r.,
ale jest to już któryś z kolei dokument przesuwający termin odbioru robót. Zaznaczył, że dopóki
nie będzie wyników audytu, nie chce nic mówić jednoznacznie.
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) Dział 926 Kultura fizyczna – w listopadowym projekcie budżetu, na budowę skateparku
wraz z placem zabaw oraz ścieżką rowerową i łyżworolkową – budowa parkingu była
wpisana kwota 1.431.000,00 zł, teraz jest 237.000 zł. Zapytał, na co ta kwota będzie
przeznaczona?
2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zdjęto zadanie:
rozbudowa remizy w Dąbrowie, a wprowadzono - przebudowa budynku garażowego
w Kadłubie” – 134.000 zł. Dlaczego taka zmiana?
3) Dział 801 Oświata i wychowanie – dlaczego zadanie pn.: Edukacyjne Wrota Regionu
Łódzkiego jest zapisane dwa razy?
4) Europejskie Święto Bursztynu i Festiwal Geologiczny – dlaczego te imprezy nie znalazły
się w projekcie budżetu? Zaznaczył, że przy EŚB można pozyskać środki zewnętrzne.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała na pyt. 3 – ze względu na klasyfikację
budżetową.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania radnego Kępińskiego:
1) w parku nie będzie ścieżki łyżworolkowej, bo jego zdaniem montowanie betonu w parku
to zły pomysł;
2) OSP Kadłub otrzyma w tym roku duży samochód pożarniczy, a garaż istniejący jest za
mały; zadanie pn. „Rozbudowa remizy w Dąbrowie” zostało zdjęte, ponieważ jest ono
ściśle związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, a konkursy związane
z PROW zostaną najprawdopodobniej ogłoszone w roku 2016;
3) odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta;
4) w roku bieżącym w ramach marki „Jura” odbędzie się Festiwal Geologiczny; Europejskie
Święto Bursztynu – kwota 250.000 zł na jego organizację jest za wysoka, a przy
pozyskiwaniu środków zewnętrznych wymagany jest udział własny. Nadmienił, że takie
święta odbywały się zwykle nad morzem, bo tam bursztyny faktycznie są. Stwierdził, że
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lepszym pomysłem jest zorganizowanie porządnych Dni Wielunia. Nadmienił, że
w ramach Szlaku Bursztynowego gmina prawdopodobnie będzie musiała zwrócić kwotę
475.000 zł.
Radny Jan Kępiński odnośnie zwrotu pieniędzy zapytał, co zostało źle wykonane?
W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że przy odbudowie Baszty
Męczarni projekt zakładał część budowlaną i część elektryczną. Kontrola Urzędu
Marszałkowskiego stwierdziła, że nie została wykonana część elektryczna. Po tej kontroli gmina
jeszcze raz wprowadziła do budżetu inwestycję polegającą na dobudowie elektryki, zapłaciła
jeszcze raz za jej wykonanie i w tym roku kontrola również stwierdziła, że elektryka nie została
zrobiona. Gmina zapłaci za elektrykę trzy razy. Zalecił umiar w bezkrytycznym traktowaniu
Szlaku Bursztynowego, bo obecnie trwają kontrole.
Radny Janusz Ciosek zapytał, kto ponosi winę za te zaniedbania? W odpowiedzi Burmistrz
Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że winę ponosi wykonawca, bo powinien znać specyfikację
przetargową; inspektor nadzoru, którego wyłoniło Starostwo Powiatowe i gmina. Przetarg
organizowało SP na bazie dokumentów, które przekazała gmina i SP wyłoniło wykonawcę, który
potem opuścił plac budowy, gmina też nie jest bez winy. Jeżeli okaże że trzeba będzie oddać
pieniądze to burmistrz zamierza wystąpić do wykonawcy w celu ich zwrotu.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ta inwestycja jest zakończona? W odpowiedzi
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił twierdząco.
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) pomnik Wieczna Miłość - oświetlenie 45.000 zł - ;
2) os. Armii Krajowej – wiele razy proponował zabezpieczyć osiedle przed zatapianiem;
3) remont sieci wodociągowej Wieluń, os. Kolonia Dąbrowska – dlaczego zadanie zostało
wycofane z projektu?
W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że zadanie pn. „Dobudowa
kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Sieradzka – projekty” ma związek z tym, co mówi radny.
Najpierw trzeba spowodować, żeby był odpływ wody.
Radny Jan Kępiński – Dział 600 Transport i łączność – wykonanie dokumentacji projektowych
dróg gminnych – 50.000,00 zł – zapytał o jakie ulice chodzi? Zwrócił uwagę, że ulica Fabryczna
– odcinek za torami jest w złym stanie. W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa –
stwierdził, że w 2016 r. rusza PROW i w związku z tym planowane jest przygotowanie
dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenach wiejskich, bo można na ten cel uzyskać
dofinansowanie w wysokości ok. 3 mln zł. To będzie się tyczyło dróg, które obecnie mają
nawierzchnię szutrową a dochodzą do siedlisk ludzkich. Odnośnie ul. Fabrycznej – nie wszystko
uda się zrobić w jednym roku. Jeśli będzie przyznane dofinansowanie na nową część ul.
Fabrycznej, o które ubiega się SP – wtedy będzie wykonana całość ulicy.
Radny Jan Kępiński powiedział, że na sesji w poprzedniej kadencji przedstawiono wykaz dróg
w mieście i okazało się, że wiele dróg nie miało numeracji. Zwrócił uwagę, że aż 25 dróg
w samym mieście ma nawierzchnię gruntową. Wyraził żal, że skreśla się inwestycje drogowe
w mieście. Zapytał, co z ulicami: Roosvelta i Malinową?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi:
1) ul. Roosvelta – obecnie jest budowany ciepłociąg. W pierwszej kolejności musi być
wykonana część podziemna;
2) ul. Malinowa - był wybór – czy ma być kończona ul. Agrestowa czy ul. Malinowa.
Mieszkańcy osiedla zdecydowali, że ul. Agrestowa.
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Radny Radosław Wojtuniak ad vocem wypowiedzi radnego Kępińskiego o stanie dróg
zaznaczył, że 2014 r. wydana została kwota 350.000 zł na położenie asfaltu w centrum, którego
jakość budzi zastrzeżenia.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna – Dział 758 Różne rozliczenia – dotacja celowa
dla Powiatu Wieluńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 4508 w m. Kurów” – czy nie można dopisać ok. 20.000 zł na budowę
chodnika? W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że nie widzi problemu,
ale sprawę trzeba załatwić w SP.
Radny Jan Kępiński – budowa sztucznego boiska przy WKS - czy to boisko będzie
niewymiarowe? W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że będzie
wymiarowe – będzie miało 48m2, to boisko treningowe. Będzie posiadało oświetlenie, z dobrą
nawierzchnią. Nadmienił, że aby rozgrywać mecze III ligi to musiałoby mieć powierzchnię 54m2.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowało 6 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 4/3/15 stanowi zał. nr 4.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/503/14 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w obszarze miasta Wielunia i sołectwa Dąbrowa
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy przewiduje się budowę obwodnicy południowej
Wielunia? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego Maria Zarębska oznajmiła, iż budowa jest ujęta w studium
zagospodarowania przestrzennego i planie miejscowym.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowało 6 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 5/3/15 stanowi zał. nr 6.
Punkt 7
Sprawy różne, korespondencja.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zadał pytania:
1) czy będzie dofinansowanie do przyłącz kanalizacyjnych?
2) w Olewinie znajduje się działka z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki – chodzi o jej
sprzedaż.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi:
1) musi być minimum 50 wniosków, które będą zbierane z sołectw;
2) gmina będzie wnioskować do SP o uregulowanie stanu prawnego takich działek.
Radny Jan Kępiński zapytał, czy będzie wprowadzona zasada, żeby Przedsiębiorstwo
Komunalne prowadziło inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne? W odpowiedzi Burmistrz
Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że taka będzie filozofia. W 2016 r. na pewno inwestycje
komunalne będzie prowadziło PK.
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Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy coś się dzieje w gminie odnośnie elektrowni
wiatrowych? W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że inwestycje
w toku i te zawarte w studium zagospodarowania przestrzennego gminy – tych nie da się
zablokować, bo byłyby duże odszkodowania. W innych miejscach gdzie nie ma zapisów
w studium – elektrowni wiatrowych nie będzie.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy na kolejne posiedzenie komisji można zaprosić
specjalistę od obronności kraju, który wypowiedziałaby się na temat regionu Gminy Wieluń?
W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przychylił się do propozycji; zaznaczył, że
w SP znajduje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący komisji

Anna Nawrocka

Roman Drosiński
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