P R O T O K Ó Ł Nr 19/16
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 24 listopada 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. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z poprzedniego posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/140/15 w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
zabudowanej położonej w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Wielunia.
7. Zaopiniowanie pisma „…..” w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. 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.
Poinformował, że wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie
zaopiniowania pisma „……..” w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną Honoratą FreusGrzelak.
Zaproponował, aby punkt „Zaopiniowanie pisma „…….” w sprawie rozwiązania stosunku pracy
z radną” był punktem 7. Pozostałe punkty zmienią automatycznie kolejność.
Członkowie komisji (jednomyślnie) przyjęli porządek ze zmianą.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 18/16 z poprzedniego posiedzenia
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Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokół nr 18/16 był wyłożony do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś
wnosi uwagi do protokołu nr 18/16? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za
przyjęciem przedłożonego protokołu? Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr
18/16 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/140/15 w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej
położonej w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej (zał. nr 2)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński zaznaczył, że Ministerstwo Kultury miało ogłosić
przetarg na zadanie do realizacji i modernizacji budynku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że przetarg się jeszcze nie odbył. Odbędzie się w I
kwartale przyszłego roku. Nie ukrywa, że gmina balansuje na granicy ze zmianami planów
miejscowych. Nie ma pozwolenia na budowę, bo plan miejscowy nie jest jeszcze zmieniony.
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński zapytał, czy nie można tego było wcześniej zrobić?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że na pewno można było wcześniej przystąpić do
zmiany planów miejscowych. Przyznał, że kiedy zadanie zostało przejęte od Marszałka
Województwa, wtedy burmistrz nie miał informacji, że tam nie może powstać Szkoła Muzyczna.
Ta informacja pojawiła się pół roku później; tu była wina ze strony urzędu. W momencie zakupu,
burmistrz takiej informacji nie posiadał. Teoretycznie jest tak, że do końca roku Szkoła Muzyczna
powinna mieć pozwolenie na budowę. Sesja planowana jest na 12 grudnia br., ale nie jest
możliwe żeby starosta wydał pozwolenie na budowę jeszcze w tym roku. Jak pozwolenie na
budowę będzie do połowy stycznia 2017 r., to ten termin jest do przyjęcia przez ministerstwo.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ta część działki, która będzie odcięta to jest pod
drogę?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił twierdząco.
Radny Jan Janik zaznaczył, że w przypadku kiedy jest budowana droga, to nie muszą być
zachowane odległości z ustawy o drogach publicznych, które obowiązują przy lokalizacji nowych
budynków. A w momencie jak one istnieją to są dopasowywane do śladu drogi. Część tych
przepisów zostanie wyłączona z mocy specustawy, która jest nadrzędną nad pozostałymi
ustawami.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy będzie możliwy dojazd do szkoły od tamtej
drogi?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że dojazd będzie zapewniony z trzech stron: od
ul. Błońskiej, od ul. Sieradzkiej i od nowej ulicy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/140/15 w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej
położonej w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 71/19/16 stanowi zał. nr 3.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019 (zał. nr 4)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński zapytał, czy gmina mając tyle ujęć wody jest pewna,
że nie będzie kłopotów w tym zakresie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że sieć ujęć wodnych jest zabezpieczona. System,
który jest obecnie w gminie jest dosyć bezpieczny. Nie ma zagrożenia na chwilę obecną, oprócz
Turowa, gdzie jest problem z ujęciem.
Radny Jan Janik zaznaczył, że dużo wody jest w Masłowicach, dowodem jest jezioro, które
powstało przy cmentarzu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że Wieluń to miasto, które wyrosło na
podmokłych terenach.
Przewodniczący Roman
przedsiębiorstwa?

Drosiński

zapytał,

dlaczego

plan

przygotowywały

dwa

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że sieć na terenach wiejskich jest eksploatowana
przez p. Korbiela, a sieć na terenie miasta przez Przedsiębiorstwo Komunalne, to jest zaszłość z
poprzednich lat. Jest koncepcja, żeby docelowo to eksploatować przez PK. Ona z p. Korbielem
zostanie rozwiązana jak będzie przechodził na emeryturę.
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński stwierdził, że na ul. Młodzieżowej przy zejściu z ul.
Sieradzką zalega woda, a nie było opadów deszczowych. Czy tam nie ma awarii?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że operatorem na terenie miasta jest PK i oni
usuwają usterki. Będzie to sprawdzone.
Przewodniczący Roman Drosiński oznajmił, że w planie rozwoju nie ma podsumowania, ile się
przewiduje na modernizację w ciągu tych lat? Mówi się, że w przypadku niewybudowania przez
inwestora zewnętrznego biogazowni na rok 2019 przewiduje się kwotę prawie 2,5 mln zł? Jeżeli
będzie wybudowania biogazowania to to nie będzie potrzebne?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że są jeszcze inne technologie, żeby te osady
przetwarzać, nie tylko biogazowania. Temat póki co jest pod znakiem zapytania. Do końca
I kwartału będzie wiadomo, którą drogą gmina pójdzie.
Radny Radosław Wojtuniak zwrócił uwagę, że PK nie usuwa awarii w soboty (bo w ten dzień
nie pracują), tylko czeka do poniedziałku. Poprosił o interwencję w tej sprawie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że Zakład Eksploatacji Wodociągów J.Korbiel
usuwa awarię w soboty, niedziele i święta. Przyjął uwagę do wiadomości.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy jest zwiększona kontrola odbioru ścieków,
szczególnie na wsiach?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że został zauważony wzrost przyłączy do sieci
kanalizacyjnych.
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Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019, 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 72/19/16 stanowi zał. nr 5.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Wielunia (zał. nr 6)
Radny Jan Kępiński wyraził negatywne zdanie o skarżącym.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że spotkał się ze skarżącym kilka razy i
zaproponował mu kilka rozwiązań. Stwierdził, że gmina nie może robić precedensu dla jednej
osoby.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
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 73/19/16 stanowi zał. nr 7.
Punkt 7
Zaopiniowanie pisma „Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K” w sprawie rozwiązania
stosunku pracy z radną (zał. nr 8)
Przewodniczący Roman Drosiński przytoczył art. 25 ustawy o samorządzie gminnym tj.:
1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych;
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest
członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli
podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego
mandatu.
Zaproponował negatywne zaopiniowanie ww. pisma.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że „Kaufland” nie podał żadnych powodów, że
rozwiązuje stosunek pracy z radną np. dlatego, że radna opuszcza pracę z powodu obecności na
sesji RM. Wyraził opinię, że rada powinna odmówić.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem pisma „Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K” w sprawie rozwiązania
stosunku pracy z radną, 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”)
negatywnie zaopiniowali ww. pismo.
Pismo znak OR.0010.3.10 stanowi zał. nr 9.
Punkt 8
Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał pismo od Burmistrza Wielunia w sprawie
odpowiedzi na wniosek w sprawie wykonania naprawy nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego
w Dąbrowie na ul. Wrocławskiej (zał. nr 10).
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik poinformował, że
na sesji będzie wprowadzony projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/272/16 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński zapytał o odwołanie w sprawie wyceny gruntów pod
drogę?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że sprawa jest w toku.
Radny Ryszard Budzyna zwrócił uwagę na zapisy:
1) zmniejszyć środki na budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Bojarowskiej ze względu na
okres zimowy;
2) budowa drogi ul. Torowej – brak dokumentacji projektowej na sieć kanalizacji sanitarnej –
poprosił o przybliżenie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) inwestycja będzie realizowana;
2) od jakiegoś czasu proces uzyskania dokumentacji pozwolenia na budowę jakiejkolwiek
inwestycji długo trwa.
Radny Radosław Wojtuniak zwrócił uwagę, żeby dokończyć łącznik Szpitalna-Wiśniowa.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że priorytetem jest wykonanie maksymalnie dużo
prac w Rudzie na ul. Długiej, bo jest tam przyznana dotacja.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
Punkt 9
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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