P R O T O K Ó Ł Nr 22/17
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 14 lutego 2017 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. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
2. Joanna Skotnicka-Fiuk
- Kierownik Biura Burmistrza
3. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
4. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Arkadiusz Skupień
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
6. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej
7. Andrzej Dąbrowski
- Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych
8. Romuald Kucharczyk
- Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych
9. Zbigniew Polek
- Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu
10. Wiesław Moszyński
- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Wieluniu
11. Tomasz Lewiński
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Wieluniu
12. Edyta Sujka
- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji: Nr 19/16, 20/16 i 21/16.
4. Zapoznanie się z informacją 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;
5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Wieluń
na lata 2016-2020.
7. Zaopiniowanie projektu w sprawie stwierdzenia nienaruszenia przez projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego ternu przy ul. Długosza i ul. Jagiełły
w Wieluniu ustaleń zawartych w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą
Nr XXX/302/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszenia przez projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy
ul. Sieradzkiej w Wieluniu ustaleń zawartych w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą
Nr XXX/302/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 r.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2016 rok.
10. Zapoznanie się z kalendarzem działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych
realizowanych w Gminie Wieluń na rok 2017.
11. Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych na rok 2017 realizowanych w Gminie
Wieluń.
12. Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
w Gminie Wieluń.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2016 rok.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. 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 zdjęcie punktu 6 pn.: „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu rewitalizacji Gminy Wieluń na lata 2016-2020” ze względu na konieczność omówienia
materiału w szerszym gronie. Dyskusja na ten temat powinna być bardzo szeroka, nie tylko wśród
członków komisji.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że uchwalenie tego
programu jest niezbędne do złożenia projektu do końca tygodnia o dofinansowanie budowy
basenu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Członkowie komisji (przy 1 głosie „za”, 4 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się)
negatywnie zaopiniowali propozycję przewodniczącego.
Porządek został przyjęty bez zmian.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji: Nr 19/16, 20/16 i 21/16.
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokoły:
1) nr 19/16 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 19/16? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu? Członkowie komisji
jednomyślnie przyjęli protokół nr 19/16 nie wnosząc uwag;
2) nr 20/16 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 20/16? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu? Członkowie komisji
jednomyślnie przyjęli protokół nr 20/16 nie wnosząc uwag.
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3) nr 21/16 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 21/16? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu? Członkowie komisji
jednomyślnie przyjęli protokół nr 21/16 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją 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;
5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w
tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Wieluniu (zał. nr 2)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński zwrócił uwagę na:
1) cieszy się, że przestępczość zmalała;
2) odnotowano przyrost przestępstw w zakresie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości;
3) demoralizacja nieletnich;
4) łamanie przepisów drogowych;
5) w jakich konkretnie miejscach wykryto przypadki spożywania alkoholu czy palenia
papierosów?
6) narkomania – dobrze, że w mieście jest zero przypadków;
7) przemoc w rodzinie – zmalała? Jaka to jest przemoc? Czy przemoc dotyczy dzieci wobec
rodziców, czy rodziców wobec dzieci?
Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu Zbigniew Polek udzielił odpowiedzi na pytania
radnego Kępińskiego:
1) pyt. 5 - nie są to miejsca legalnego spożywania alkoholu – w piwnicach, za sklepami,
w parkach;
2) pyt. 6 - zero przypadków przy narkotykach to nie jest dobrze. To jest porażka policji, że
nie znalazła tych narkotyków, bo one wśród dzieci i młodzieży są;
3) pyt. 7 - na jutro przygotuje zestawienie, jak wygląda podział ofiar przemocy.
Przewodniczący Roman Drosiński zadał pytania:
1) czy dużo jest przypadków, że ktoś popełnił przestępstwo i ponosi za to karę, czy te kary są
bardzo minimalne?
2) czy zachowanie osób pokrzywdzonych (np. zostawienie otwartego mieszkania czy
samochodu) można uznać za lekkomyślne?
Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu Zbigniew Polek udzielił odpowiedzi na pytania:
1) postępowanie sądowe jest prowadzone poza policją. Policja jest od zbierania dowodów i
przygotowania materiału do prokuratora, który składa akt oskarżenia;
2) takie zachowania można uznać za lekkomyślne. To są przypadki zostawienia mienia bez
właściwego nadzoru.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
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Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 3)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński zadał pytania:
1) w powiecie jest 15 jednostek, w gminie są 2. Kto decyduje o powołaniu takiej jednostki?
2) ciekawe jest, że ubiegły rok był rokiem suchym, a zdarzeń pożarniczych było 50%.
Poprosił o wyjaśnienie;
3) kontrola dostępu w razie pożaru, czyli drogi pożarowe, czy jest jakiś ustalony termin na
wycięcie drzew?
4) w zdarzeniach zginęło 7 osób, rannych - 48 – czy to się działo w całym powiecie?
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu Tomasz Lewiński udzielił
odpowiedzi na pytania:
1) jest rozporządzenie z 1999 r. – decyduje o tym przede wszystkim komendant powiatowy,
jest mapa zagrożeń, gdzie występują jakie zagrożenia, jednostki muszą być tak
zlokalizowane żeby pojazdy ratownicze dojechały maksymalnie do 15 min na miejsce
zdarzenia;
2) bardziej suchym był 2015 rok. W 2016 r. mniej było pożarów lasów, ilość spadła o 50%;
3) terminy muszą być zachowane, jest kontrola, a potem jest postępowanie administracyjne;
4) tak, w całym powiecie i to były wypadki komunikacyjne.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Straży Miejskiej w Wieluniu (zał. nr 4)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński
1) zapytał o ilość etatów – 6, a pracuje 4. Zaznaczył, że to bardzo mało. Czy te wolne etaty
będą uzupełnione?
2) mała kwota za mandaty, czy świadomość wśród społeczeństwa wzrosła?
3) kontrola instalacji grzewczych – czy dalej to będzie kontynuowane?
4) kontrola utrzymania porządku na terenie posesji – czy były przypadki ukarania?
5) czy w czasie kontroli, w trakcie np. zakończenia roku szkolnego było wykryte
sprzedawanie piwa nieletnim?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma udzielił odpowiedzi na pytania:
1) na chwilę obecną są 2 wakaty i będą;
2) SM nie jest maszynką do robienia pieniędzy, nigdy nie była dochodowa. Mandaty, które
są to takie, że ktoś był upomniany raz i to nie pomogło;
3) kontrole są i będą prowadzone. Na wszystkie zgłoszenia - nie stwierdzono w piecach
materiałów, których nie powinno tam być;
4) jeżeli jest bałagan czy nieodśnieżony chodnik, SM zwraca uwagę i jeżeli ktoś tego nie
zrobi to wtedy jest nakładany mandat;
5) nie ustalone zostały przypadki sprzedaży nieletnim przypadki sprzedaży napojów
alkoholowych.
Radny Radosław Wojtuniak zapytał, jaki jest powód braku tych 2 etatów? Problemy finansowe?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że pracodawcą jest burmistrz i do
niego powinno być skierowane pytanie.
Radny Jan Janik zapytał, dlaczego w zestawieniu z monitoringu jest podane jedno
udokumentowane zdarzenie (narkotyki – handel, zażywanie), a w zestawieniu z policji jest zero.
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Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że nie zgadzał się też zapis o bójkach.
To, co widzi operator i według niego jest to bójka, według policji nie do końca może być bójką.
Może być inna kwalifikacja tego czynu. Tak samo jest z narkotykami.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Ochotniczych Straży Pożarnych (zał. nr 5)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński:
1) czy stare samochody są sprawne, np. rocznik 2003?
2) niektóre jednostki do żadnych zdarzeń nie wyjeżdżały.
3) są dwie straże pożarne, które posiadają drużyny żeńskie – duże to drużyny?
4) jakie korzyści przynoszą kontakty z miastami partnerskimi?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień udzielił odpowiedzi na
pytania:
1) np. w Kadłubie jest samochód z 1971 r. – w 2008 r. stare samochody zostały poddane
generalnym remontom i są sprawne;
2) należy się z tego cieszyć, jeżeli jest potrzeba to wyjeżdżają, najwięcej wyjazdów ma
jednostka OSP Masłowice;
3) drużyny żeńskie to kilka osób;
4) co roku są organizowane wyjazdy, są obozy szkoleniowo-wypoczynkowe drużyn
młodzieżowych. Co do korzyści to w tym roku jednostka z Adelebsen sprezentuje komorę
dla ćwiczeń dla strażaków w Masłowicach.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych (zał. nr 6)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński zapytał o:
1) budynek przy ul. Powstańców 1863;
2) budynek przy ul. Kopernika 19;
3) budynek przy ul. Mokrej – czy są ustaleni spadkobiercy? Dlaczego jest wystawiony na
sprzedaż?
4) budynek przy ul. Polnej, który jest własnością gminy który powinien być rozebrany;
5) budynek na ul. Staszica 11;
6) budynek przy ul. św. Barbary;
7) budynki przy Lasku Miejskim.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik udzielił odpowiedzi
na pytania:
1) budynek przy ul. Powstańców 1863 – gmina podejmowała działania w celu
zabezpieczenia tej nieruchomości, nie ma ustalonych spadkobierców i gmina nie może
poczynić czynności za ewentualnych spadkobierców;
2) budynek przy ul. Kopernika 19 – budynek postawiony na gruncie gminy przez prywatnego
właściciela, gmina nie jest właścicielem budynku, jest tylko właścicielem gruntu – przez
nadzór budowlany było prowadzone postępowanie, gdzie właściciel budynku zobowiązał
się że będzie ten budynek rozbudowywał jednakże do tej pory się z tego nie wywiązał,
gmina zleciła ponowną kontrolę. Nie można go zmusić do tego, żeby ten budynek
rozebrał;
3) budynek przy ul. Mokrej – w urzędzie pojawiła się osoba, która chciała ustalić kwestie
należności podatkowych;
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4) budynek przy ul. Polnej 3 – to własność gminy; jak nastąpią prace związane z budową
ulicy zbiorczej to jednocześnie wtedy gmina ma pozwolenie na rozbiórkę budynku;
5) budynek przy ul. Staszica 11 – budynek nieużytkowany, ale inwestor złożył wniosek o
zmianę planu zagospodarowania i będzie podejmował działania mające na celu
zagospodarowanie na cele handlowe;
6) budynek przy ul. św. Barbary – ponownie zostało wystosowane pismo do Powiatowego
Inspektora Nadzoru i zostało przekazane, że budynek zagraża bezpieczeństwu;
7) budynki przy Lasku Miejskim – budynki zostały rozebrane i ma zagrożenia w tamtym
terenie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zał. nr 7)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński zapytał, czy robiąc tą rejonizację była brana pod
uwagę ilość dzieci mieszkających na tym terenie? Na niektórych ulicach w ogóle nie mieszkają
dzieci. Ile jest dzieci w danym rejonie?
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, jakie kryteria decydowały o przyjęciu takiego
podziału rejonów?
Radny Radosław Wojtuniak zapytał, czy jest możliwość odtworzenia starej bazy okręgów, które
były przed rokiem 1998?
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odnośnie pytania radnego Kępińskiego –
granice obwodów szkół muszą obejmować wszystkie ulice znajdujące się na terenie gminy. Nie
może być brane pod uwagę kryterium, czy w danym momencie są tam dzieci czy nie. Te obwody
są obwodami obecnie funkcjonującymi szkół podstawowych. Na dzień 1.09.2017 w SP Nr 2
będzie 839 uczniów przy ok. 818 obecnie; w SP Nr 5, która wchłonie Gimnazjum Nr 3 będzie 689
przy 694 obecnie; w SP Nr 4, która wchłonie Gimnazjum Nr 1 będzie 644 przy 713 obecnie.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odnośnie pytania radnego Wojtuniaka – to jest kwestia
przeczytania wcześniejszych uchwał, jeżeli takie były podejmowane przed 1990 r., określające
wielkość obwodów, przy czym sytuacja jest nieporównywalna, bo wtedy na terenie miasta
funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Od 1 września 2017 będą funkcjonować 3 szkoły
podstawowe.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji większością głosów (przy 3 głosach
„za”, 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały.
Opinia nr 76/22/17 stanowi zał. nr 8.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Wieluń na
lata 2016-2020 (zał. nr 9)
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Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, jaki był potrzebny czas na przygotowanie tego
sprawozdania? Stwierdził, że jest to obszerny materiał i wymaga szerszej dyskusji.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że ostatnie ministerialne
wskazówki wpłynęły w listopadzie poprzedniego roku.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Wieluń na
lata 2016-2020, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 4 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 77/22/17 stanowi zał. nr 10.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu w sprawie stwierdzenia nienaruszenia przez projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranego ternu przy ul. Długosza i ul. Jagiełły w
Wieluniu ustaleń zawartych w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr XXX/302/16 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 r. (zał. nr 11)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia stwierdzenia nienaruszenia przez projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego ternu przy ul. Długosza i ul.
Jagiełły w Wieluniu ustaleń zawartych w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr XXX/302/16
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 r., kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu wzięło udział 3 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 3 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 78/22/17 stanowi zał. nr 12.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszenia przez projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ul. Sieradzkiej
w Wieluniu ustaleń zawartych w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr XXX/302/16 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 r. (zał. nr 13)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszenia przez projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ul. Sieradzkiej
w Wieluniu ustaleń zawartych w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą Nr XXX/302/16 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 r.., kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 3 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 3 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
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Opinia nr 79/22/17 stanowi zał. nr 14.
Punkt 9
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2016 rok (zał. nr 15)
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy małoletni przenoszą złe zachowania z domu na
szkołę?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu Edyta Sujka stwierdziła, że ta
przemoc wpływa na dzieci, przenoszą zachowania agresywne na szkołę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
P u n k t 10
Zapoznanie się z kalendarzem działań promocyjno-kulturalnych i patriotycznych realizowanych w
Gminie Wieluń na rok 2017 (zał. nr 16)
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała, że w informacji będzie
dopisana data17.09 – Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę.
Radny Jan Janik zaproponował dopisanie daty 14.05. – Obchody powiatowe św. Floriana.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zgodziła się z propozycją radnego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęte.
P u n k t 11
Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych na rok 2017 realizowanych w Gminie Wieluń
(zał. nr 17)
Przewodniczący Roman Drosiński wyraził niezadowolenie z powodu braku informacji o
lekkoatletyce, która jest królowa sportu.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski stwierdził, że w każdej dziedzinie sportu muszą być
pasjonaci.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
P u n k t 12
Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie
Wieluń (zał. nr 18)
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że nie są organizowane wyjazdy podczas ferii
zimowych.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski oznajmił, że czas ferii to jest czas urlopu dla
nauczyciela.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
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P u n k t 13
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2016 rok (zał. nr 19)
Uwag nie stwierdzono.
Sprawozdanie została przyjęte.
P u n k t 14
Sprawy różne i wolne wnioski
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że wpłynęło pismo od Chrześcijańskiego
Porozumienia w Wieluniu – oświadczenie w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w Wieluniu
(zał. nr 20)
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
Radny Jan Janik zapytał, czy garaże przy ul. Sieradzkiej są własnością gminy? Komu te garaże
będą wydzierżawione?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik oznajmił, że te
garaże będą wydzierżawione dotychczasowym właścicielom, ponieważ oni wystąpili z wnioskami
na 10–letnią dzierżawę, żeby mieć możliwość pierwszeństwa nabycia tych garaży, bo zapłacili za
ich wybudowanie.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał o „pocięte” działki na ul. Częstochowskiej – tam jest
plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast została tam podzielona działka, przebiega od
ul. Częstochowskiej do ul. Granicznej i tam na końcówce tych działek są już 3 lub 4 działki
zagospodarowywane.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik oznajmił, że działki
są zagospodarowywane przez obecnych właścicieli; powstają zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że niezgodnie z planem - jest zupełnie inaczej niż
w planie zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o przebiegającą tam drogę.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik zaznaczył, że
całkowity przebieg tej drogi nie został wydzielony, gmina nie ma tam obowiązku wydzielania
całych odcinków dróg, tylko w momencie jak prywatny właściciel występuje o podziały działek
to wtedy można systematycznie wydzielać.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
P u n k t 15
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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