P R O T O K Ó Ł Nr 4/15
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 24 marca 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. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej
3. Maria Zarębska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Arkadiusz Skupień
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
5. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
6. st.asp. Maciej Dura
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
7. podinsp. Mirosław Janicki
- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji
8. Lidia Dudek
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
9. Anna Michniewicz
- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wieluń
10. Marek Napieraj
- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń
11. Romualda Czyż
- Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
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 pisma mieszkańców i firm mających siedzibę na ul. Krótkiej w Wieluniu w
sprawie przywrócenia pierwotnego stanu ruchu na ww. ulicy.
6. Zaopiniowanie pisma mieszkańców os. Stare Sady bl. 1-6 i ul. Nadodrzańskiej w sprawie
przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Nadodrzańskiej w Wieluniu.
7. Zaopiniowanie wniosku Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia w sprawie zmiany
oznakowania na ulicach osiedla nr 1 w Wieluniu
8. Zaopiniowanie
sprawozdania
z
realizacji
gminnego
programu
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2014 rok.
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9. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń za 2014 rok.
10. Zaopiniowanie wniosku spadkobierców pamięci K… S…. w sprawie uhonorowania jego
męczeńskiej śmierci tabliczką pamięci na płytach dedykowanych poległym w obronie kraju w
czasie II wojny światowej, a mieszczących się na terenie ruin Wieluńskiej Fary.
11. Zaopiniowanie pisma w sprawie nadania obwodnicy północnej Wielunia imienia Zbigniewa
Dąbrownego.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. 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:
1) zdjęcie z porządku obrad pkt. 9 „Zaopiniowanie pisma Klubu Radnych Miejskich SportZdrowie-Edukacja w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Wieluniu oraz nadania jej
statutu”, ponieważ statut jest w realizacji (zał. nr 1a);
jednomyślnie „za”
Pismo znak OR.0010.3.2.2015 zostało przekazane do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Wieluniu.
2) wprowadzenie pkt pn. „Zaopiniowanie wniosku Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia
w sprawie zmiany oznakowania na ulicach osiedla nr 1 w Wieluniu” – jako pkt. 7
jednomyślnie „za”
Członkowie komisji (jednomyślnie) przyjęli porządek ze zmianami.
Punkt 3
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokół nr 3/15 był wyłożony do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś
wnosi uwagi do protokołu nr 3/15? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za
przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 3/15 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.
2

1) Informacja Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w tym sprawozdanie ze służb
ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu (zał. nr 2)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) rozdział 1 Przestępczość na terenie działania KPP w Wieluniu; przestępczość kryminalna
– KPP Wieluń góruje nad średnią wojewódzką;
2) czy sprawcami na terenie os. Armii Krajowej są młodociani, pełnoletni, czy z terenu
gminy czy spoza?
3) Przestępczość narkotykowa – ściganie osób rozprowadzających i uprawiających środki
odurzające – niejasności liczbowe; czy istnieje zjawisko dealerów dopalaczy w Wieluniu?
4) mandaty karne przeciwko mieniu, obyczajności publicznej i urządzeniom użytku
publicznego – porosił o przybliżenie;
5) przestępstwa w ruchu drogowym – pijani kierowcy – czy to są kierujący własnym
samochodem czy też tiry i autobusy?
6) Interwencje – duża liczba, jakie jest tego podłoże?
7) Demoralizacja nieletnich – poprosił o patrole w okolicy os. Armii Krajowej i ul.
Sieradzkiej w godzinach lekcyjnych, bo uczniowie zaśmiecają teren petami;
8) Przemoc w rodzinie – czy dotyczy małżonków czy dzieci?
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP podinsp. Mirosław Janicki udzielił odpowiedzi na
pytania:
1) 2) przekrój wiekowy przestępców jest zróżnicowany, pewien katalog przestępstw to tzw.
przestępstwa okazyjne – kradzieże sklepowe czy kradzieże z włamaniem mniejszej wagi
dokonywane są przez osoby przypadkowe często pod wpływem alkoholu. A zdarzenia
większej wagi, gdzie stopień profesjonalizacji grupy przestępczej jest większy, są
popełniane przez osoby przyjezdne. W listopadzie 2014 r. doszła nowa kategoria
przestępstw w sensie ich wartości. Do listopada 2014 r. przestępstwem był czyn, którego
wartość przekraczała 250,00 zł, natomiast od listopada 2014 r. jest to 425,00 zł. Powoduje
to, że większa liczba zdarzeń jest zauważalna w supermarketach. Zdarzenia kradzieży
paliwa odnotowuje się na stacjach CPN;
3) katalog przestępczości narkotykowej i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii kwalifikuje
dwa rodzaje zdarzeń, które determinują policję do zapobiegania i wykrywania: sam fakt
posiadania narkotyków jest czynem zabronionym, ale żeby posiadać trzeba od kogoś
kupić. Dealerów jest o wiele trudniej złapać. 31 przestępstw w 2014 r. – w tej liczbie
znajdują się osoby, które posiadają. Potem wykonuje się czynności na osobie, która
sprzedała. Natomiast policjanci Wydziału Kryminalnego prowadzą cały czas notoryczną
pracę operacyjną zmierzającą do ujawnienia osób prowadzących uprawę oraz osób
rozprowadzających narkotyki. Jeżeli w tym przypadku policjanci ujawnili 34 przypadki
upraw i jest 10 sprawców – prawdopodobnie przy jednej nielegalnej uprawie brało udział
więcej osób, stąd takie liczby. W 2014 r. roku nie odnotowano dealerów dopalaczy;
4) urządzenia użytku publicznego to ławki, fontanna, huśtawki, siłownie napowietrzne,
przystanki;
5) najczęściej są to użytkownicy dróg powiatowych, pojazdy prywatne, rowerzyści;
6) interwencje od kilku lat utrzymują się na stałym poziomie, tzn. pewne zachowania
mieszkańców powiatu mają charakter powtarzalny; domowe najczęściej dotyczą
nieporozumień w rodzinie, przyczyną jest przemoc i alkohol. Interwencje w miejscach
publicznych – czynniki wpływające to zgłoszenie na nr alarmowy 997 i policjanci
w ramach własnych czynności ujawniają sami takie interwencje;
7) przyjrzy się tematowi;
8) statystyka jest prowadzona w Wydziale Dochodzeniowym: dotyczy małżonków i dzieci,
tutaj najczęściej przyczyną jest alkohol.
Przewodniczący Roman Drosiński zadał pytania:
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1) ile osób zajmuje się przestępstwami gospodarczymi i jakiej są one wielkości?
2) koordynator zespołu reagowania kryzysowego przy SP w Wieluniu – czy ta osoba jest
z policji i czy coś robi się w temacie przygotowania społeczeństwa w związku
z zagrożeniem ze strony Ukrainy? Na ile mieszkańcy są poinformowani, co mają robić na
wypadek wojny?
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP podinsp. Mirosław Janicki udzielił odpowiedzi na
pytania:
1) 151 przestępstw w tym roku, na terenie powiatu 7 osób zajmuje się tym zagadnieniem. Nie
wie, na jaką kwotę;
2) policja w ramach swoich obowiązków ustawowych ma zadania, które realizuje; posiada
plan działania jednostki zmilitaryzowanej, odbywają się regularne ćwiczenia, uczestniczy
w szkoleniach, uczestniczy też w akcji doręczenia kart mobilizacyjnych. Odnośnie
informowania mieszkańców przyjął uwagę jako wniosek
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta przez wszystkich członków komisji.
2) Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 3)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) siły i środki w powiecie - poprosił o wyjaśnienie skrótów jeśli chodzi o typ jednostki;
2) z ogólnej liczby jednostek OSP 15 jednostek należy do KSRG i posiada na wyposażeniu
33 samochody pożarnicze – uważa że to dużo;
3) zestawienie pożarów – czy te bardzo duże są na terenie gminy?
4) zdarzenia, gdzie 6 osób poniosło śmierć – na terenie gminy?
5) czy zdarzają się przypadki wycinania samochodu w celu wydobycia osoby? Czy straż nie
powinna posiadać specjalistycznej piły?
6) czy jednostka w Masłowicach ma ratownictwo medyczne?
7) czy zdarzają się fałszywe alarmy?
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej st.asp. Maciej Dura udzielił odpowiedzi
na pytania:
1) są 4 kategorie: S4 tzn. że dana jednostka OSP posiada 4 samochody;
2) ogólnie w powiecie wieluńskim jest 78 jednostek OSP, w tym 15 jednostek KSRG. Średni
wiek samochodu to 18 lat;
3) chodzi tu o wielkość: kubaturę albo metry kwadratowe lub ilość podanych prądów wody.
Duży to był pożar hali w Złomobecie;
4) w powiecie wieluńskim;
5) tak; ewakuacja z samochodu zagrożonego, wycinanie za pomocą specjalistycznego
sprzętu. 99,9% jednostek posiada takie piły;
6) tak, jest przeszkolona;
7) to są fałszywe alarmy ale w dobrej wierze, np. przy wymianie butli gazowej.
Radny Janusz Ciosek zapytał, gdzie zgłaszać przypadki wypalania śmieci na działkach?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma zaznaczył, że w uchwale o utrzymaniu czystości
i porządku jest zapis że każda działka powinna być wyposażona w kompostownik, natomiast
dopuszcza się spalanie takich śmieci na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie będzie to
stanowiło uciążliwości i zagrożenia dla sąsiadów. Zakaz obowiązuje w okresie od 15.04. do
15.10. Przypadki wypalania śmieci należy zgłaszać do SM do godz. 21-ej, po tej godzinie do
policji. Jeżeli takie wypalanie nie będzie ugaszone to nakłada się mandat w wysokości 500,00 zł.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Informacja została przyjęta przez wszystkich członków komisji.
3) Informacja Straży Miejskiej w Wieluniu (zał. nr 4)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) str. 6 Tabela II Pojazdy usunięte z drogi - jakie to są koszty i kto jest nimi obciążany?
2) str. 7 – Tabela III osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień, miejsca zamieszkania,
ośrodka zdrowia – kto ponosi koszty?
3) monitoring uchwycił 198 zdarzeń – czy to jest dużo?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma udzielił odpowiedzi:
1) to koszt holownika i koszt przetrzymania danego pojazdu, jeżeli jest właściciel to koszt
właściciela, a jeżeli go nie ma, to przechodzi na Skarb Państwa;
2) gmina.
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP podinsp. Mirosław Janicki odnośnie pyt 3 nadmienił, że
monitoring jest bardzo pomocny w pracy policji.
Radny Jan Kępiński przypomniał, że składał wniosek w prawie zamontowania kamery na os.
AK obok stacji trafo która obejmowałaby swoim zasięgiem blok nr 4,5 i 6. Zapytał, czy na os.
Stare Sady problem już został rozwiązany?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że na chwilę obecną kamer cyfrowych
jeszcze nie ma, bo nie zostały zakończone inwestycje.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna poprosił, by na 1 miesiąc zamontować kamerę
przenośną w Dąbrowie na placu zabaw.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uwagę radnego Budzyny przyjął do realizacji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta przez wszystkich członków komisji.
4) Informacja Ochotniczych Straży Pożarnych (zał. nr 5)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta przez wszystkich członków komisji.
5) Informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych (zał. nr 6).
Przewodniczący Roman Drosiński zaznaczył, że są działki i lokale nieposiadające właściciela –
czy jest możliwe jakieś rozwiązanie, np. przejęcie ich przez urząd?
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Lidia Dudek odpowiedziała, iż prawo budowlane
daje możliwość nakazania wyłącznie właścicielowi; jeżeli go nie ma, można ustanowić
przedstawiciela w postępowaniu sądowym, które jest długotrwałe i wyklucza udział organu
nadzoru budowlanego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że jeżeli takie nieruchomości gmina
zewidencjonuje to sprawdzi, od jakiego czasu nie są płacone opłaty i podatki, wtedy będzie
można się zwrócić do sądu o zasiedzenie.
Radny Jan Kępiński wyraził żal, że w zestawieniu nie jest ujęta nieruchomość przy ul.
Powstańców 2.
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Lidia Dudek stwierdziła, że ominięto ją przez
pomyłkę.
Radny Jan Kępiński zwrócił uwagę na następujące budynki:
1) budynek w parku Pileckiego przy murach obronnych, który należy do kościoła
ewangelickiego – dobrze by było go usunąć;
2) ul. Kopernika i św. Barbary.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Lidia Dudek odnośnie pyt. Nr 2 stwierdziła, że
nie ma zagrożenia.
Radny Jan Kępiński oznajmił, że jest też wiele budynków, które stoją puste, ale nie stwarzają
zagrożenia.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska stwierdziła, że
gmina prowadzi takie postępowania: np. przy targowisku jest działka odzyskana z postępowania
spadkowego, mieszkanie własnościowe też. Tam gdzie nie ma spadkobierców w linii prostej, to
sprawa jest prosta.
Radny Radosław Wojtuniak budynek mieszkalny na ul. Joanny Żubr – czy są tam płacone
podatki?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska oznajmiła, że
gmina przystępowała do licytacji tego budynku, ale cena była za wysoka.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta przez wszystkich członków komisji.
Punkt 5
Zaopiniowanie pisma mieszkańców i firm mających siedzibę na ul. Krótkiej w Wieluniu w sprawie
przywrócenia pierwotnego stanu ruchu na ww. ulicy (zał. nr 7).
Radny Radosław Wojtuniak zapytał, kto był wnioskodawcą zmiany ruchu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że wniosek o zmianę ruchu na ul. Nadodrzańskiej
wpłynął z policji do burmistrza w dniu 29.01.2014 r. Nie było wniosku ze strony policji na temat
ul. Krótkiej, zmiany zostały wprowadzone niejako jednocześnie.
Mieszkanka ul Krótkiej stwierdziła, że na ul. Krótkiej znajdują się firmy i wszyscy narzekają.
Jest za przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Krótkiej.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 Romualda Czyż powiedziała, że sygnały o tym, że
zatrzymują się samochody na tych ulicach musiały zgłaszać osoby obce a nie mieszkańcy, bo im
to nie przeszkadzało. Bezpieczeństwo zostało zachwiane w drugą stronę, efekt jest przeciwny. Jak
te ulice były dwukierunkowe, nie było żadnych skarg.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że na ul. Krótkiej był zakaz
zatrzymywania się, który był łamany, fakt ten zgłaszali mieszkańcy.
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP podinsp. Mirosław Janicki zaznaczył, że gospodarzem
terenu i zarządcą dróg lokalnych jest burmistrz. Zapytał, jakie było zdanie Naczelnika Wydziału
Ruchu Drogowego?
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Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 Romualda Czyż odpowiedziała, że zaproponował
ponownie wnieść sprawę do Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego.
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP podinsp. Mirosław Janicki stwierdził, że musi być
bezpiecznie, ale należy też pogodzić interesy społeczności lokalnej. Decydentem nie jest policja.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że burmistrz też nie jest decydentem. Sprawa była
przez niego skierowana jeszcze raz na komisję. Zapytał, czy obecnie policja przyjmuje zgłoszenia
związane z kolizjami?
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP podinsp. Mirosław Janicki zaproponował ponowne
spotkanie, wtedy policja stawi się z precyzyjnymi danymi. Do zmiany ruchu na ul.
Nadodrzańskiej były przesłanki i uważa, że jest lepiej.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zasugerował wystosowanie wniosku do policji
z prośbą o opinię, czy są zgłoszenia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że w czwartek 26 marca br. odbędzie się sesja
Rady Miejskiej w Wieluniu, na którą taką informację można przygotować.
Radny Janusz Ciosek wyraził zdanie, że ruch jednokierunkowy na ul. Krótkiej jest niezasadny.
Radny Radosław Wojtuniak złożył wniosek o wystąpienie do Komisji Bezpieczeństwa
i Organizacji Ruchu Drogowego Starosty Wieluńskiego o przywrócenie ruchu dwukierunkowego
na ul. Krótkiej.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Wojtuniaka,
aby przekazać pismo do Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego Starosty
Wieluńskiego w sprawie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Krótkiej w Wieluniu
Głosowało 6 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. wniosek
Wniosek nr 9/4/15 stanowi zał. nr 8
Opinia nr 6/4/15 stanowi zał. nr 9.
Punkt 6
Zaopiniowanie pisma mieszkańców os. Stare Sady bl. 1-6 i ul. Nadodrzańskiej w sprawie
przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Nadodrzańskiej w Wieluniu (zał. nr 10).
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 Romualda Czyż stwierdziła, że obecnie ul.
Nadodrzańska jest bezkolizyjna, wiec zmiana ruchu w jakimś stopniu była zasadna. Jeśli chodzi
o imprezy masowe – na ul. Nadodrzańskiej są miejsca parkingowe i dwa parkingi przy hali,
a wjazdy w trakcie wywiadówek i tak będą. Jeśli wyjeżdża się z ulicy osiedlowej skręcając za
nakazem ruchu w górę a stoi szpaler samochodów – jak kierowcy mają się zachować? Powinno
być jakieś miejsce zostawione, żeby wyjazd był bezpieczny. Poza tym prostszy byłby wjazd od ul.
Częstochowskiej i wyjazd od ul. 18 Stycznia bo mieszkańcy os. Stare Sady mają miejsca
parkingowe na ul. Częstochowskiej. Często robi się kółko, żeby zaprowadzić samochód pod blok.
Mieszkańcy ul. Nadodrzańskiej żeby dojechać do marketu „…….” muszą pokonywać trasę przez
ul. Częstochowską albo jechać przez osiedle. Zmiana organizacji ruchu doprowadziła do tego, że
ruch na osiedlu się wzmożył. Zasugerowała, aby przyjechać w godzinach szczytu – wtedy parking
stoi pusty, a samochody parkują na ul. Nadodrzańskiej. Większa grupa mieszkańców uważa, że
zmiana jest tragiczna.
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Naczelnik Wydziału Prewencji KPP podinsp. Mirosław Janicki oznajmił, że przekaże
kierownictwu jednostki ww. uwagi.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że jeszcze jest alternatywa dojazdu do ul.
18 Stycznia przez ul. Ogrodową. Zaproponował zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w celu
przeprowadzenia konsultacji.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma przypomniał, że na ul. Nadodrzańskiej był
ustawiony znak zakaz zatrzymywania się i był nagminnie łamany przez użytkowników drogi.
Policjanci podejmowali czynność, bo byli do tego zobowiązani. Jeżeli na ul. Krótkiej będzie ruch
dwukierunkowy to znowu trzeba będzie wstawić znak zakaz zatrzymywania się, który będzie
łamany.
Mieszkanka ul. Krótkiej stwierdziła, że dobrą alternatywą jest odwrócenie znaków: żeby wjazd
był od ul. 18 Stycznia a wyjazd od ul. Nadodrzańskiej.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma znak „zakaz postoju do 30 min” był wstawiony
na żądanie mieszkańców ulicy.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że można by było tak ustawić ten znak, żeby był
w jedną stronę, żeby właściciele firm mogli stanąć tam, gdzie go nie ma, nie blokować ulicy.
Radny Radosław Wojtuniak przypomniał, że inicjatorem zmian na ul. Nadodrzańskiej był
dyrektor szkoły. Parking jest pusty, bo nikomu nie chce się tam parkować. Poza tym na parkingu
przy WOSiR parkują nauczyciele mimo, że jest dla nich przeznaczony parking ogrodzony.
Zgodził się z propozycja przeprowadzenia konsultacji.
Więcej uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Roman Drosiński zaproponował, aby zorganizować posiedzenie wyjazdowe
i przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami ul. Nadodrzańskiej. Zarządził głosowanie kto jest za,
kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 6 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. propozycję.
Opinia nr 7/4/15 stanowi zał. nr 11.
Punkt 7
Zaopiniowanie wniosku Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia w sprawie zmiany oznakowania
na ulicach osiedla nr 1 w Wieluniu (zał. nr 12)
Radny Jan Janik zapytał, czy osiedle jest zakończone inwestycyjnie?
Przewodniczący Roman Drosiński zaznaczył, że ten teren jest przewidziany pod budownictwo
mieszkaniowe. W 2014 r. na części gruntu przyległej do C.. E… „….” zmieniono przeznaczenie
działek – można prowadzić działalność przemysłową.
Radny Jan Kępiński oznajmił, że od ul. Traugutta do firmy C… E.. „…..” finansowane jest
przez tą firmę wzmocnienie gruntu pod jezdnię, ale tylko na odcinku do bramy wjazdowej.
Natomiast dalej jest tylko do 3,5 tony. Taki znak nie został tam postawiony. Upominał się
wcześniej, żeby ten znak postawić z ograniczeniem tonażu, nie zostało to jednak zrobione.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że jest możliwe postawienie znaku, który
ograniczy wjazd pojazdów powyżej 3,5 tony. Można zrobić ograniczenie wjazdu pojazdów
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o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 8 ton, z tym że do firmy C.. E… „…” będą mogły jeździć
każde pojazdy.
Radny Radosław Wojtuniak czyli zasadne jest wprowadzanie tego znaku 8 ton. Złożył wniosek
o opracowanie projektu organizacji ruchu na ul. Sybiraków, Prosta, Zachodnia i Kosynierów, do
ograniczenia wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 8 ton.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Wojtuniaka,
aby opracować projekt organizacji ruchu na ul. Sybiraków, Prosta, Zachodnia i Kosynierów, do
ograniczenia wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 8 ton.
Głosowało 6 radnych. Komisja pozytywnie (5 głosów „za”, 1 głos „przeciw”) zaopiniowała ww.
wniosek.
Wniosek nr 8/4/15 stanowi zał. nr 13.
Punkt 8
Zaopiniowanie
sprawozdania
z
realizacji
gminnego
programu
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2014 rok (zał. nr 14).
Radny Jan Janik – programy profilaktyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin 46.020,00 zł –
skorzystało z tego 154 osoby, co daje kwotę 298,00 zł na osobę. Efekty są takie, że tylko 4 osoby
uczestniczące w programie ukończyły abstynencję. Czy nie można przekierować tych pieniędzy
bezpośrednio na obozy wypoczynkowe dla dzieci z rodzin uzależnionych?
Sekretarz GKRPA w Gminie Wieluń Anna Michniewicz – fundusz na pokrycie kosztów
skierowania na leczenie, wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom – 50,00 zł. Tu
musiały być zabezpieczone środki na koszty skierowania do sądu. Jeżeli te kwoty nie zostały
wydane to są zwracane do budżetu gminy. Ta kwota 50,00 zł to kwota wydana na kartę
telefoniczną do programu „Fred” skierowanego do dzieci i młodzieży, które mają kontakt ze
środkami psychoaktywnymi.
46 020,00 była to kwota wydana w 2014 r., realizowana przez Poradnię Psychologiczną ….. Ten
program był realizowany przez osoby, które działały w Poradni leczenia Uzależnień – jest
finansowana przez narodowy fundusz. Uważa, że ilość 154 osób, które skorzystały z różnej formy
pomocy, jest spora.
Radny Jan Janik zwróciła uwagę, że efekty są bardzo małe, bo tylko 4 osoby utrzymują
abstynencję. Czy nie należałoby poszukać innej formy współpracy z tymi ludźmi, żeby poprawić
wynik?
Przewodniczący GKRPA w Gminie Wieluń Marek Napieraj podkreślił że chodzi o osoby
współuzależnione, czyli mieszkające z osoba uzależnioną. Takie osoby bardzo ciężko poddają się
terapii, bo one nie identyfikują się z nią. Ta choroba jest na tyle ciężka, że jest chorobą społeczną.
Alkoholikiem się jest do końca życia, można być alkoholikiem pijącym albo trzeźwiącym. Praca
w ośrodkach, terapia pogłębiona kończy się maksymalnie okresem 2-letnim. Żeby alkoholik nie
wracał do picia musi uczestniczyć w dalszym ciągu w grupach wsparcia. To nie jest choroba,
w której można określić, czy alkoholik wyzdrowieje czy nie. To zależy od niego samego.
Terapeuta nie bierze odpowiedzialności, ma tylko podać wszystko najlepsze co potrafi osobie,
która podejmuje terapię. Wiedza o tym, że ma się problem z alkoholem, nie jest jednoznaczna
z akceptacją, że jest się alkoholikiem. Dlatego ta choroba jest tak ciężka. A te środki które są, są
minimalne. To jest choroba, a obowiązkiem państwa jest leczyć, jedyną forma leczenia jest
terapia. Ta choroba charakteryzuje się jeszcze nawrotami. Alkoholi przynajmniej 2 razy
w tygodniu musi mieć kontakt z terapeutą.
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Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2014 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
Głosowało 6 radnych. Komisja pozytywnie (przy 6 głosach „za”) zaopiniowała ww.
sprawozdanie.
Opinia nr 9/4/15 stanowi zał. nr 15.
Punkt 9
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń za 2014 rok (zał. nr 16).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński – kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania
z realizacji gminnego przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń za 2014 rok, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 6 radnych. Komisja pozytywnie (przy 6 głosach „za”) zaopiniowała ww.
sprawozdanie.
Opinia nr 10/4/15 stanowi zał. nr 17.
P u n k t 10
Zaopiniowanie wniosku spadkobierców pamięci K…. S……w sprawie uhonorowania jego
męczeńskiej śmierci tabliczką pamięci na płytach dedykowanych poległym
w obronie kraju
w czasie II wojny światowej, a mieszczących się na terenie ruin Wieluńskiej Fary (zał. nr 18).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem wniosku spadkobierców pamięci K…. S….. w sprawie uhonorowania jego
męczeńskiej śmierci tabliczką pamięci na płytach dedykowanych poległym
w obronie kraju
w czasie II wojny światowej, a mieszczących się na terenie ruin Wieluńskiej Fary, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 5 radnych. Komisja pozytywnie (przy 5 głosach „za”) zaopiniowała ww. wniosek.
Opinia nr 8/4/15 stanowi zał. nr 19.
P u n k t 11
Zaopiniowanie pisma w sprawie nadania obwodnicy północnej Wielunia imienia Zbigniewa
Dąbrownego (zał. nr 20).
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna wyraził wątpliwość, czy adresatem tego pisma
powinna być Komisja Prawa i Porządku Publicznego. Wyraził pozytywną opinię co do pomysłu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nadmienił, że ta sprawa nie leży w kompetencji gminy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie. Pismo znak OR.0010.3.1.2015 zostało
przekazane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu
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P u n k t 12
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zwrócił uwagę na :
1) aby na ul. Ceglanej i ul. Podmiejskiej w Dąbrowie wykonać sprzątanie pozimowe;
2) złożył wniosek w sprawie podjęcia czynności polegających na naprawie nawierzchni ciągu
pieszo-rowerowego na ul. Wrocławskiej w Dąbrowie.
Radny Radosław Wojtuniak zwrócił uwagę, żeby służby drogowe zajęły się ubytkami
w drogach.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przyjął do realizacji.
Przewodniczący Roman Drosiński poruszył następujące kwestie:
1) przypomniał o tablicach na rondach;
2) porządek na osiedlach – psie odchody.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi:
1) przyjął do wiadomości;
2) to jest kwestia kultury ludzi, ukarać jest trudno.
Radny Radosław Wojtuniak odnośnie psich odchodów, Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
powinna pobierać opłaty od właścicieli psów za sprzątanie.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Budzyny, kto
jest za pozytywnym jego zaopiniowaniem, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 6 radnych. Komisja pozytywnie (przy 6 głosach „za”) zaopiniowała ww. wniosek.
Opinia nr 7/4/15 stanowi zał. nr 21.
P u n k t 13
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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