P R O T O K Ó Ł Nr 16/16
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 27 czerwca 2016 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. Maria Zarębska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
5. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej
6. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
7. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
8. A.D.M.
- mieszkanka ul. Sybiraków
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 15/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń;
3) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2015 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2015 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej Rady
Miejskiej w Wieluniu.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Kurowie, Dąbrowie
i w Wieluniu.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia.
13. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przyłączy kanalizacyjnych na terenach miejskich
i wiejskich Gminy Wieluń.
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14. Zapoznanie się z informacją o realizacji przez gminę obowiązku odbioru odpadów
komunalnych.
15. Zaopiniowanie pisma właścicieli kamienic i najemców lokali użytkowych przy
ul. Kaliskiej w sprawie zakazu umieszczania tablic reklamowych i szyldów w pasach
drogowych ulic.
16. Zaopiniowanie pisma Poczty Polskiej S.A. w sprawie reklamy w pasie drogowym.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. 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.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna złożył na ręce przewodniczącego rezygnację
z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego (zał. nr 2).
Pismo zostało przyjęte do wiadomości, zostanie przekazane do Przewodniczącego Rady Miejskiej
celem przygotowania projektu uchwały w tej sprawie.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 15/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokół nr 15/16 był wyłożony do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś
wnosi uwagi do protokołu nr 15/16? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za
przyjęciem przedłożonego protokołu? Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr
15/16 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń;
3) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2015 rok.
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że wpłynęło pismo od Przewodniczącego
Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania ww. sprawozdania (zał. nr 3).
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (zał. nr 4)
Radny Jan Kępiński zapytał, dlaczego do gminy wpłynęła kwota ok. 260 tys. zł w ramach
Szlaku Bursztynowego? W odpowiedzi Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że były
zawarte umowy: jedna dotyczyła projektu „Nadwarciański Szlak Bursztynowy” a druga „Jury
Wieluńskiej”. Najpierw gmina wydatkuje swoje środki, a później po przeprowadzonych
kontrolach otrzymuje zwrot za te projekty.
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Radny Jan Kępiński – Baszta Męczarnia – dlaczego środki finansowe ma zwrócić gmina a nie
Starostwo Powiatowe, które nie dopełniło obowiązków? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że do tematu trzeba wrócić. To jest kwestia
roszczeń albo do starostwa albo do menadżera projektu.
Radny Jan Kępiński - do budżetu nie trafiły środki, ponieważ rada podjęła uchwałę
o niestosowaniu górnego pułapu stawek podatkowych. Kwota 10.135.159 zł nie znalazła się
w budżecie z tego powodu. Czy gmina w ten sposób nie uszczupla swoich środków
dochodowych? W odpowiedzi Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że gmina jest
zobowiązana wykazywać, jaka jest różnica pomiędzy stawkami, które są w gminie
a maksymalnymi, które nie są uchwalone uchwałą rady, ponieważ te dane są przekazywane
w sprawozdawczości i na tej podstawie są obliczane subwencje dla gminy.
Radny Jan Kępiński – w wykazie nieruchomości do sprzedania w 2016 r. jest m.in. jest kwota
5 mln po byłej cukrowni. Czy ten grunt gmina będzie sprzedawać? W odpowiedzi Naczelnik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska oznajmiła, że 6 lipca br.
będzie przetarg.
Przewodniczący Roman Drosiński – wydatki dział 750 rozdział 75095 przygotowanie raportu
na temat rozbudowy Kino-Teatru „Syrena” – 12.300,00 zł – komu ta kwota była wypłacona?
W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że był to raport zewnętrzny i raport
p. Mesa.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie
Opinia nr 55/16/16 stanowi zał. nr 5.
Zaopiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń (zał. nr 6)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. informację.
Opinia nr 56/16/16 stanowi zał. nr 7.
Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2015 rok (zał. nr 8)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2015 rok, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie.
Opinia nr 57/16/16 stanowi zał. nr 9.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2015 rok (zał. nr 10)
Radny Janusz Ciosek zapytał o realizację budowy ulic, chodników na os. Prusa, Reymonta,
Kochanowskiego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że projekt jest wykonany. Energetyka Cieplna
będzie w roku bieżącym na tym terenie realizować przyłącza cieplne i w tym roku nie uda się
zrealizować tej inwestycji.
Radny Janusz Ciosek – EC wymaga od mieszkańców tego osiedla odpowiedniej ilości chętnych
do tych przyłączy. Nie jest powiedziane, że będzie odpowiednia ilość. Jeżeli EC nie zrobi tego na
swój koszt albo w ramach programu „Kawka”, to nic z tego nie wyjdzie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa według jego wiedzy EC zamierza zrealizować tą inwestycję
w kolejnym roku.
Radny Radosław Wojtuniak – dużo plany były wiązane z programem „Kawka”, ale program
upadł. Ale jest kolejny program - 40% dofinansowania do kredytu do wymiany źródła ciepła.
Radny Janusz Ciosek zapytał ponownie, kiedy to osiedle będzie zrobione?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał, że to w tej kadencji został stworzony projekt
na stworzenie nawierzchni na tym terenie. Niegospodarskie byłoby wykonywanie przez gminę
prac na tym terenie, jeżeli EC stwierdziła, że będzie robić przyłącza.
Radny Janusz Ciosek poprosił w takim razie, aby burmistrz zażądał od prezesa EC informacji,
kiedy będą tam wykonywane prace.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zgodził się z sugestią
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2015 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały .
Opinia nr 58/16/16 stanowi zał. nr 11.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej Rady
Miejskiej w Wieluniu (zał. nr 12)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej Rady
Miejskiej w Wieluniu, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 4 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały .
Opinia nr 65/16/16 stanowi zał. nr 13.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (zał. nr
14)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały .
Opinia nr 59/16/16 stanowi zał. nr 15.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (zał. nr 16)
A.D.M. przedłożyła członkom komisji pismo z dnia 27.06.br. (zał. nr 17).
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że kilka argumentów jest zasadnych. Należałoby
przyjąć bardziej sprawiedliwe obliczanie wysokości opłat, żeby preferować osoby, które chcą
segregować odpady i te wielodzietne, które produkują mniej śmieci na jednego mieszkańca.
Radny Janusz Ciosek – sprawa jest skomplikowana, bo trudno to wyliczyć. Jest np. 4-osobowa
rodzina, ale ktoś wyjedzie za granice a płaci.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że dane podane w piśmie przez panią A.D.M. są
nieprawdziwe. Nie wierzy w to, że rodzina 3-osobowa produkuje tyle samo śmieci co 6-osobowa.
Po to, aby się przekonać czy dany system jest szczelny, jest dokonywana pewna zmiana jeżeli
chodzi o odbiór odpadów. Ta zmiana polega na tym, że na osiedlach domów jednorodzinnych nie
będzie jednego pojemnika ale kilka po to, żeby sprawdzić, kto faktycznie segreguje śmieci. To
jest po, żeby ten system uszczelnić. Poza tym ten system, który obowiązywał w gminie przed
wejściem w życie ustawy, był systemem właściwym. Uważa, że opłata śmieciowa w połączeniu
z osobą jest o wiele bardziej uczciwa niż opłata od gospodarstwa domowego. Pani A.D.M.
chciałaby, żeby rodzina 2-osobowa płaciła taką samą opłatę jak 7-osobowa – ale 2 osoby
produkują mniej śmieci niż 7 osób. Aczkolwiek zgadza się, że dla rodzin wielodzietnych należy
się bonifikata i to zostanie przygotowane. To będzie uwzględnione.
A.D.M. + a kiedy? Odnośnie segregacji powinno się dążyć nie do segregacji, ale do produkcji jak
najmniejszej ilości śmieci.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że poprawkę dotycząca bonifikaty być może uda
się wprowadzić na jutrzejsza sesję.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
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W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały .
Opinia nr 60/16/16 stanowi zał. nr 18.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zał. nr 19)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały .
Opinia nr 61/16/16 stanowi zał. nr 20.
P u n k t 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy (zał. nr 21)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały .
Opinia nr 62/16/16 stanowi zał. nr 22.
P u n k t 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Kurowie, Dąbrowie
i w Wieluniu (zał. nr 23)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Kurowie, Dąbrowie
i w Wieluniu, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały .
Opinia nr 63/16/16 stanowi zał. nr 24.
P u n k t 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia (zał. nr
25)
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Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że uchylana uchwała świadczy o niestaranności
jej przygotowania, co jest niedopuszczalne.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska wyjaśniła, że
jest to błąd pisarski.
Radny Janusz Ciosek zapytał o sprawę zalesienia, która była przedstawiana na sesji - kto
poniesie koszty?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska oznajmiła, że
koszty pokryje gmina. Ale sprawa była tak załatwiona, jak chciał skarżący. Sąd postanowił jednak
inaczej.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały .
Opinia nr 64/16/16 stanowi zał. nr 26.
P u n k t 13
Zapoznanie się z informacją dotyczącą przyłączy kanalizacyjnych na terenach miejskich
i wiejskich Gminy Wieluń (zał. nr 27)
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś poinformował, że Komisja BudżetowoGospodarcza wniosła o zdjęcie tego punktu z porządku obrad sesji, ponieważ informacja nie
zawiera informacji o terenie miasta.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, jaką presję można wywrzeć na mieszkańcach, którzy
nie są podłączeni?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że prowadzone są kontrole,
jest pilotażowy program – Przedsiębiorstwo Komunalne we własnym zakresie przygotowuje
projekt, kosztorys i umożliwia płatność w ratach.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, kto jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad
sesji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. propozycję.
P u n k t 14
Zapoznanie się z informacją o realizacji przez gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych
(zał. nr 28)
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, ilu właścicieli nieruchomości nie zawarło w ogóle
umowy na wywóz śmieci?
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska stwierdził,
że procentowo jest do ustalenia, ale nie na 100%, bo to się każdego dnia zmienia.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy są osoby, które nie podpisały umowy?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że zdarza się, że ktoś kupił nieruchomość, a nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono
Informacja została przyjęta.
P u n k t 15
Zaopiniowanie pisma właścicieli kamienic i najemców lokali użytkowych przy ul. Kaliskiej
w sprawie zakazu umieszczania tablic reklamowych i szyldów w pasach drogowych ulic.
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał pismo właścicieli kamienic i najemców lokali
użytkowych przy ul. Kaliskiej w sprawie zakazu umieszczania tablic reklamowych i szyldów
w pasach drogowych ulic (zał. nr 29).
Pismo znak IR. 7230.3.3.2016 stanowi zał. nr 29a.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś poinformował, że konserwator
zabytków twierdzi, że powinno się różnicować szyldy i tablice reklamowe. Należy absolutnie
zakazać umieszczania tablic reklamowych, a szyldów w ograniczonym zakresie.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że w urzędzie powinien być zatrudniony
architekt, który będzie opiniował takie sprawy.
Po dyskusji, Komisja Prawa i Porządku Publicznego większością głosów (przy 3 głosach „za”,
1 głosie „wstrzymującym się”) postanowiła wystosować pismo do Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Wieluniu w powyższej sprawie (OR.0010.3.5.2016) (zał. nr 30)
P u n k t 16
Zaopiniowanie pisma Poczty Polskiej S.A. w sprawie reklamy w pasie drogowym.
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał pismo Poczty Polskiej S.A. w sprawie reklamy
w pasie drogowym (zał. nr 31).
Pismo znak IR. 7230.3.2.2016 stanowi zał. nr 32.
Po dyskusji, Komisja Prawa i Porządku Publicznego jednomyślnie (przy 4 głosach „za”)
postanowiła wystosować pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu w powyższej
sprawie (OR.0010.3.6.2016) (zał. nr 33).
P u n k t 17
Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał odpowiedź Burmistrza Wielunia na temat wniosku
z dnia 4 kwietnia br. w sprawie zmiany zapisów studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń (zał. nr 34)
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
ADM stwierdziła, że jadąc ul. Prostą przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców 1863 jest rudera, jej
część graniczy z chodnikiem, sypie się na ulicę, zagraża bezpieczeństwu.
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Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że sprawa zostanie sprawdzona.
Więcej uwag nie stwierdzono.
P u n k t 18
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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