P R O T O K Ó Ł Nr 18/16
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 25 października 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
2. Ciosek Janusz
3. Drosiński Roman
- przewodniczący
4. Janik Jan
5. Kępiński Jan
- zastępca przewodniczącego
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
Mieszkaniowej
3. Michał Janik
- Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i
Rolnictwa
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów 16/16 i 17/16 z poprzednich posiedzeń
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/122/03 w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wieluń.
5. Informacja o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
6. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Wieluniu – komisja wyjazdowa.
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
Przyjęcie protokołów nr 16/16 i 17/16 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokoły:
1) nr 16/16 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 16/16? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu? Członkowie komisji
jednomyślnie przyjęli protokół nr 16/16 nie wnosząc uwag;
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2) nr 17/16 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 17/16? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu? Członkowie komisji
jednomyślnie przyjęli protokół nr 17/16 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/122/03 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wieluń (zał. nr 2)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/122/03 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 70/18/16 stanowi zał. nr 3.
Punkt 5
Informacja o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r. (zał.
nr 4)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 6
Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Wieluniu – komisja wyjazdowa.
Członkowie komisji przeprowadzili wizję lokalną siedziby monitoringu wizyjnego zapoznając się
z pracę osób tam zatrudnionych. Uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński:
1) poprosił, żeby wyjaśnić sprawę kamery nr 10 na os. Stare Sady, która jest nieczynna od kilku
lat;
2) zwrócił uwagę, żeby zreperować drogę nr 74 na odcinku od skrzyżowania z ul. Sieradzkiej do
ul. Wodnej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) sprawę wyjaśni;
2) odpowiednie pismo zostanie wystosowane.
Radny Ryszard Budzyna ponowił wniosek złożony na posiedzeniu w dniu 6.09.br. w sprawie
podjęcia czynności polegających na naprawie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na ul.
Wrocławskiej w Dąbrowie, na który nie wpłynęła odpowiedź.
Komisja postanowiła wystosować pismo do Burmistrza Wielunia ponownie przekazujące wniosek
nr 13/17/16 (OR.0010.3.8.2016).
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Radny Jan Janik - odnośnie przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
Masłowic pojawiły się nowe obszary górnicze – działka nr 930 bezpośrednio przylega do
cmentarza. Zapytał, czy tą działkę dałoby się wycofać z procedowania?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że na te działki są już wydane koncesje, więc
gmina musi nanieść zmiany wynikające z wcześniej podjętych decyzji.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy będzie przygotowany projekt uchwały na temat
gruntów przeznaczonych pod geotermię?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że w chwili obecnej trwają prace nad zmianą planu
miejscowego tamtego terenu.
Przewodniczący Roman Drosiński zapoznał członków komisji z pismem Batalionów Obrony
Narodowej w sprawie nadania imienia Stanisława Dzięcioła ulicy lub rondu komunikacyjnemu.
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
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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