P R O T O K Ó Ł Nr 6/15
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 27 kwietnia 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. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszk.
3. Sylwia Kniazińska
- Zastępca Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury
4. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
5. Bartłomiej Panek
- Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg
6. Halina Szumigaj-Perdek
- Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 4/15 i 5/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą planowanych inwestycji w 2015 roku na drogach
powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Wieluń.
5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykazu dróg z terenu miasta bez kanalizacji sanitarnej
oraz burzowej.
6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji „Dni Wielunia” w roku 2015.
7. Zapoznanie się z informacją o realizacji przez gminę obowiązku odbioru odpadów
komunalnych (ustawy śmieciowej).
8. Zaopiniowanie pisma Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w sprawie wsparcia
finansowego na zakup samochodu ratownictwa wodnego.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. 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.
Zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad punkt: „Zaopiniowanie pisma Państwowej
Straży Pożarnej w Wieluniu w sprawie wsparcia finansowego na zakup samochodu ratownictwa
wodnego”.
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Radny Radosław Wojtuniak zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad pkt 8, ponieważ temat
będzie omawiamy na sesji Rady Miejskiej, na której będzie obecny projektant i inspektor
nadzoru.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie:
1) Kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 8 pn.: „Zapoznanie się z informacją
o realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru „Syrena” w Wieluniu”, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
4 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”
Punkt został zdjęty (zał. 1a).
2) Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu pn. „Zaopiniowanie pisma
Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w sprawie wsparcia finansowego na zakup
samochodu ratownictwa wodnego”.
6 głosów „za”
Punkt będzie punktem 8.
Członkowie komisji (jednomyślnie) przyjęli porządek ze zmianami.
Punkt 3
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokoły nr 4/15 i 5/15 były wyłożone do
wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajdują się na sali obrad.
1) zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 4/15? Nikt się nie zgłosił. Zarządził
głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 4/15 nie wnosząc uwag;
2) zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 5/15? Nikt się nie zgłosił. Zarządził
głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 5/15 nie wnosząc uwag;
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją dotyczącą planowanych inwestycji w 2015 roku na drogach
powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 2).
Radny Jan Kępiński:
1) podziękował za uzupełnienie ubytków zieleni w drogach;
2) przebudowa drogi powiatowej ul. Fabryczna w Wieluniu – były zapewnienia, że będzie
również realizowana w tym czasie stara ul. Fabryczna;
3) chodnik na ul. Przemysłowej – czy drzewa będą wycięte?
4) ul. św. Wawrzyńca w Dąbrowie – umocnione pobocze płytami ażurowymi po zachodniej
stronie – ze względów estetycznych?
5) przebudowa drogi nr 4510E ul. J.Żubr i ul. Spacerowa w Gaszynie – który to odcinek?
Zastępca Powiatowego Zarządu Dróg Bartłomiej Panek:
1) pyt. 3 oznajmił twierdząco;
2) pyt. 5 – przy wyjeździe z Targowiska Miejskiego w stronę Gaszyna po prawej stronie
będzie projektowany chodnik i ścieżka rowerowa.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna w odpowiedzi na pyt.4 oznajmił, iż teren został
rozjeżdżony przez samochody.
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś w odpowiedzi na pyt. 2 – w ramach
jednego zadania jest budowa ul. Fabrycznej do oczyszczalni ścieków i przebudowa tzw. starej
ul. Fabrycznej. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
dopowiedział, że być może uda się pozyskać środki na to zadanie z nadwyżki budżetowej.
Radny Jan Kępiński zapytał, czy jest ogłoszony przetarg na ul. Fabryczną? W odpowiedzi
Zastępca Powiatowego Zarządu Dróg Bartłomiej Panek oznajmił negatywnie. Poinformował,
iż ta droga będzie wykonywana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna odnośnie ul. Wolności w Dąbrowie zapytał, czy
projekt chodnika na ul. Wieluńskiej w Kurowie obejmuje też tą ulicę? W odpowiedzi Zastępca
Powiatowego Zarządu Dróg Bartłomiej Panek oznajmił, że jest to zasadne, ale na tą chwilę ten
odcinek nie jest planowany do wykonania. W związku z powyższym Zastępca
przewodniczącego Ryszard Budzyna poprosił burmistrza o pisemną odpowiedź
w sprawie deklaracji złożonej przez burmistrza na posiedzeniu komisji w dniu 27 stycznia br., że
nie widzi przeszkód w tej sprawie, tylko sprawę trzeba załatwić w SP.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykazu dróg z terenu miasta bez kanalizacji sanitarnej
oraz burzowej (zał. nr 3)
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś: kanalizacja sanitarna - uściślił, iż
najważniejsze inwestycje są na początku wykazu, kanalizacja burzowa – kolejność alfabetyczna.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna odnośnie wniosków składanych do 15 marca br.
przez mieszkańców o przyłączenie się do kanalizacji zapytał, czy coś się zadziało w tym temacie?
W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, iż jest
przygotowywany projekt uchwały.
Przewodniczący Roman Drosiński zadał pytania:
1) ul. Paderewskiego, która w chwili obecnej jest w fazie projektowej – czy przewiduje się
podłączenie jednoetapowe całej ulicy czy można to zadanie podzielić na 2 części:
zasugerował, żeby poniżej ostatniego punktu odbioru na wysokości kończących się
bloków na ul. Paderewskiego nie było konieczności wkładania pomp, żeby to spływało
w kierunku ul. Częstochowskiej;
2) kanalizacja burzowa – gdzie jest obecnie największe zagrożenie?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś udzielił odpowiedzi:
1) ul. Częstochowska jest drogą krajową i trzeba podjąć rozmowy z GDDKiA na
umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym;
2) skrzyżowanie ul. Śląskiej z ul. Piłsudskiego i ul. Kopernika.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji „Dni Wielunia” w roku 2015 (zał. nr 4)
Radny Jan Kępiński wyraził pozytywne zdanie odnośnie występów zespołów młodzieżowych.
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
poinformował o organizacji I Bazaru Wieluńskiego w dniach 13-14 czerwca br. na Hali
Sportowej.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy organizacja bazaru podlega kontroli skarbowej?
W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar
Kluska oznajmił negatywnie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o realizacji przez gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych
(ustawy śmieciowej) (zał. nr 5)
Radny Jan Kępiński wyraził zdanie, żeby włączyć sąsiednie gminy do programu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że są zagrożenia, ale i szanse. Temat należy lobbować poprzez posłów z regionu sieradzkiego.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zapytał, czy listy intencyjne wystarczą, żeby
inne gminy składowały odpady na naszym wysypisku? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił, że listy nie wiążą się
z żadną umową, ale są potrzebne.
Radny Janusz Ciosek zapytał, co z różnicą między liczbą mieszkańców zameldowanych na
terenie Gminy Wieluń na dzień 31 grudnia 2014 r. (32363) a liczbą mieszkańców
zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieluń na
dzień 1.01.2015 r. (27554) - 5 tys.?W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił, iż dane opierają się na deklaracjach,
które są w części sprawdzane. Różnica dotyczy studentów czy osób pracujących za granicą. Ich
fizycznie nie ma, ale są zameldowani. Osoby te powinny składać deklaracje tam, gdzie faktycznie
przebywają.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy nie ma w chwili obecnej systemu, który by
pokazywał przejrzystość i czytelność ściąganych opłat? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska odpowiedział, iż tego nie da się
fizycznie zrobić. Jest propozycja, żeby postawić kontenery na terenach ogródków działkowych.
Przewodniczący Roman Drosiński odnośnie wysokości opłat mieszkańcy uważają, że ten
system jest niesprawiedliwy, szczególnie dla rodzin wielodzietnych. Czy przewiduje się
możliwość wprowadzenia zniżek dla rodzin wielodzietnych? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska zaznaczył, że jest robiona
symulacja, ile osób mogłoby to objąć. Ustawodawca mówi, że powinny być to rodziny
podlegające pod pomoc społeczną.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
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Punkt 8
Zaopiniowanie pisma Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w sprawie wsparcia finansowego
na zakup samochodu ratownictwa wodnego (zał. nr 6)
Radny Janusz Ciosek zapytał, na jakich terenach byłby używany ten sprzęt? W odpowiedzi
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że chodzi o monitoring rzeki Warty.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem pisma PSP w Wieluniu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednomyślnie (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała powyższe pismo.
Opinia nr 11/6/15 stanowi zał. 7.
Punkt 9
Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) Baszta Męczarnia – poprosił o interwencję w sprawie otwarcia dla zwiedzających;
2) Ul. Okólna – jest znak zakaz wjazdu za wyjątkiem mieszkańców – poprosił
o sprecyzowanie znaku, jakich mieszkańców dotyczy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi:
1) przyjął do realizacji;
2) przyjął do realizacji.
Radny Radosław Wojtuniak zapytał o temat kino-teatru „Syrena”. Czy na sesji będzie obecny
wykonawca i inspektor nadzoru?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że nie ma takiej wiedzy. Sytuacja jest następująca:
będzie zamienne pozwolenie na budowę i powstaje pytanie, z jakimi kosztami ono się będzie
wiązało. Nasuwa się też pytanie, na jakiej podstawie i na bazie jakiej dokumentacji wykonawca
realizował pewny zakres inwestycji.
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał pismo od Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia
w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy (zał. nr 8).
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
P u n k t 10
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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