P R O T O K Ó Ł Nr 5/15
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 16 kwietnia 2015 r. w sali Spółdzielczego Domu Kultury w Wieluniu
na os. Wyszyńskiego 41, 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. Joanna Skotnicka-Fiuk
- Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
2. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
3. mł. insp. Andrzej Małolepszy
- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu
4. Romualda Czyż
- Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8
5. Zbigniew Wiśniewski
- Dyrektor I L.O. im. T. Kościuszki w Wieluniu
6. Mieszkańcy os. Stare Sady blok 1-6 oraz ul. Nadodrzańskiej
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Wysłuchanie opinii mieszkańców ul. Nadodrzańskiej i os. Stare Sady bl. 1-6 w sprawie
przywrócenia ruchu dwukierunkowego lub zmiany w ruchu na ul. Nadodrzańskiej.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. 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
Wysłuchanie opinii mieszkańców ul. Nadodrzańskiej i os. Stare Sady bl. 1-6 w sprawie
przywrócenia ruchu dwukierunkowego lub zmiany w ruchu na ul. Nadodrzańskiej.
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał pismo mieszkańców os. Stare Sady bl. 1-6
w sprawie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Nadodrzańskiej w Wieluniu (zał. Nr 2)
oraz opinię nr 7/4/15 komisji z dnia 24 marca 2015 r. (zał. Nr 3). Nadmienił, że decyzje zostały
podjęte i ruch dwukierunkowy został zmieniony. Poprosił zebranych o podanie argumentów za
przywróceniem ruchu dwukierunkowego.
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Mieszkaniec os. Stare Sady stwierdził, że cały ruch pojazdów jest przez os. Stare Sady bl. 1-6,
chodzi o bezpieczeństwo dzieci mieszkających na osiedlu, ruch jest większy.
Mieszkanka os. Stare Sady nadmieniła, że 1,5 km trzeba nadrobić, żeby podjechać z garażu pod
blok.
Radny Radosław Wojtuniak zaznaczył, że w poprzedniej kadencji komisja była wprowadzona
w błąd. Była informacja, że inicjatorem zmiany ruchu na ul. Nadodrzańskiej była KPP,
a burmistrz tamtej kadencji mówił, że wnioskował tut. urząd.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. insp. Andrzej Małolepszy
zaznaczył, że jeśli chodzi o ul. Nadodrzańską – komendant wnioskował o zmianę organizacji
ruchu, a spowodowane to było odbywającymi się imprezami na hali sportowej i wcześniejszymi
rozgrywkami „Siatkarza Wieluń”. Było wtedy kilkanaście interwencji na zgłoszenie mieszkańców
os. Stare Sady i ul. Nadodrzańskiej, nie można było w tamtym czasie ani przejść ani przejechać.
Ukaranych zostało kilkadziesiąt osób w związku ze złym parkowaniem. Policja musiała podjąć
jakieś działania i wystąpiła do Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego Starosty
Wieluńskiego o zmianę organizacji ruchu. Komisja była na miejscu i stworzyła ten ruch
jednokierunkowy, żeby był przejazd i żeby nie było tarasowania podczas imprez i uroczystości na
hali sportowej. Jeśli chodzi o ul. Krótką – posiada informacje, że wniosek był z Urzędu
Miejskiego. Stwierdził, że od dnia zmiany organizacji ruchu nie ma żadnej interwencji na ul.
Nadodrzańskiej i ul. Krótkiej.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 Romualda Czyż oznajmiła, że obecnie i tak większość
osób parkujących wjeżdża na osiedle, nic się nie zmieniło, żeby rozładować imprezę musiałby
być nowy parking wybudowany. W tej chwili istniejący parking stoi pusty, a uczniowie parkują
na ul. Nadodrzańskiej. Wyjeżdżając z osiedla w kierunku ul. Częstochowskiej jest zastawiony
wyjazd i kierowcy mają problem z wykonaniem manewru skrętu.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. insp. Andrzej Małolepszy
oznajmił, że Kodeks Drogowy mówi, gdzie można stanąć - na skrzyżowaniu nie można. Takie
sytuacje należy zgłaszać. Całe osiedle jest strefą zamieszkania i samochody w strefie
zamieszkania mogą stawać w miejscach do tego wyznaczonych.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 Romualda Czyż przypomniała, że był zamontowany
znak zakazu postoju i były interwencje mieszkańców, bo ktoś łamał ten zakaz. W tej chwili
przepływ ilości samochodów jest dużo większy. Moment zmiany organizacji ruchu to była jesień,
nie było widocznych dzieci. Ruch się wzmógł i jest niebezpiecznie.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. insp. Andrzej Małolepszy
stwierdził, że obecnie wprowadza się na drogach drogi jednokierunkowe, żeby przepustowość
była większa, żeby była możliwość parkowania; wiąże się z tym mniejsza ilość znaków
drogowych.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 Romualda Czyż stwierdziła, że argumentem dla
przywrócenia ruchu dwukierunkowego jest to, że miejsca parkingowe są potrzebne tylko
uczniom.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. insp. Andrzej Małolepszy
zaznaczył, że wyjściem z sytuacji jest ponowne pismo do burmistrza i ponowne rozpatrzenie
sprawy.
Radny Radosław Wojtuniak zwrócił się do Dyrektora I L.O. im. T. Kościuszki – gmina wydała
pieniądze na wybudowanie parkingu, a jest on pusty, bo uczniowie parkują na ulicy.

2

Dyrektor I L.O. im. T. Kościuszki Zbigniew Wiśniewski stwierdził, że jego opinia jako
dyrektora szkoły, gdzie reprezentuje interesy uczniów i rodziców - była pozytywna. Uczniów
przyjeżdżających do szkoły samochodem jest dużo, nie może im zabronić parkowania na ulicy,
będą parkować, tam gdzie jest taka możliwość. Jego pozytywna opinia wynikała ze spotkań
z mieszkańcami. Wszystkie parkingi na osiedlu były zajmowane, było to uciążliwe. Na parkingu
wybudowanym przez gminę jest rotacja, jedni przyjeżdżają, drudzy odjeżdżają. Rodzicie też
łamali zakaz postoju, bo przywozili dzieci do szkoły. Są też uczniowie niepełnosprawni, dla
których ta organizacja ruchu jest lepsza.
Radny Radosław Wojtuniak przypomniał, że ruch jednokierunkowy jest też na potrzeby szkoły.
Może należy jeszcze raz zwrócić się do burmistrza o ponowne zajęcie się sprawą.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 Romualda Czyż oznajmiła, że w czasie wywiadówek
osiedle i tak jest oblegane, a mieszkańcy nigdy nie robili problemów, gdy auta tam parkowały.
Mieszkanka os. Stare Sady stwierdziła, że w trakcie wywiadówek mieszkańcy nie mają gdzie
zaparkować.
Mieszkanka ul. Nadodrzańskiej zaznaczyła, że jak był ruch dwukierunkowy z możliwością
zatrzymywania się to było źle, na wjeździe parkowały 2,3 samochody. Wyjazd był utrudniony
w obie strony, od godz. 7ej do 8ej korkowała się ul. Nadodrzańska, nie można było ani wjechać,
ani wyjechać. W trakcie wywiadówek z interwencjami nie dzwonili mieszkańcy ul.
Nadodrzańskiej, a do nich były o to pretensje. Dla mieszkańców ul. Nadodrzańskiej ruch
jednokierunkowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Żeby wjechać do swojej posesji też trzeba
zrobić pętlę i nadrobić kilometry. Ale od strony praktycznej i bezpieczeństwa – jest to słuszne
rozwiązanie. Oznajmiła, że mieszkańcy os. Stare Sady mają wjazd z dwóch stron.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 Romualda Czyż stwierdziła, że nie wszyscy sąsiedzi
przedmówczyni są za przywróceniem ruchu dwukierunkowego.
Mieszkanka ul. Nadodrzańskiej nie zgodziła się z ww. wypowiedzią.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zaproponował, żeby mieszkańcy ponownie
złożyli pismo z podpisami.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 Romualda Czyż stwierdziła, że burmistrz Okrasa
otrzymał pismo ze skserowanymi podpisami (oryginalne podpisy wpłynęły do burmistrza
Antczaka).
Radny Radosław Wojtuniak stwierdził, że jest przeciw tej propozycji, nie można lekceważyć
mieszkańców.
Radny Janusz Ciosek zaproponował przeprowadzenie głosowania, kto jest za przywróceniem
ruchu dwukierunkowego.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 Romualda Czyż nadmieniła, że mieszkańcy ul.
Ogrodowej opowiedzieli się w całości za przywróceniem ruchu dwukierunkowego z powodu
ciągłego eksploatowania tej ulicy przez jeżdżących.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że argumentami za przywróceniem ruchu
dwukierunkowego jest: wydłużenie czasu dojazdu do domu, strata czasu na objazdy, skracanie
drogi przez przyjezdnych kierowców, czyli bezpieczeństwo dla dzieci i mieszkańców. Zapytał
o inne argumenty.
Mieszkanka os. Stare Sady – dobro młodzieży, a utrudnienie życia ludziom tam mieszkającym.
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Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. insp. Andrzej Małolepszy
zaproponował, żeby w tym temacie zasięgnąć opinii Prezesa Wieluńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, bo sprawa w dużej mierze dotyczy bezpieczeństwa na os. Stare Sady.
Dyrektor I L.O. im. T. Kościuszki Zbigniew Wiśniewski zwrócił uwagę, że samochodami
przyjeżdża do szkoły ponad 100 uczniów.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. insp. Andrzej Małolepszy
zapytał, ile pojazdów pomieści parking i co może urząd zrobić, żeby go utwardzić?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, iż w tym miejscu jest
wymagana określona powierzchnia trawnika i nie można tego zmienić.
Radny Radosław Wojtuniak zapytał, czy do pisma z lutego br. był dołączony protest
mieszkańców?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że były kserokopie.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zwrócił uwagę, że można było całą sprawę
skierować poprzez swojego przedstawiciela czyli radnego, a nie zbierać podpisy.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8 Romualda Czyż oznajmiła, że na ul. Ogrodowej jest
umieszczony znak mówiący o strefie zamieszkania, ale jest niewidoczny. Poprosiła, żeby go
przesunąć przed drzewa, bo wjeżdżają „tiry” i nie mogą wyjechać.
Mieszkaniec os. Stare Sady oznajmił, że wzorem większych miast jest wyznaczona strefa
parkowania wzdłuż krawężnika - co oznaczają znaki pionowe. Tak jest przy wlocie od strony ul.
Nadodrzańskiej przy markecie „…..”. Większość klientów pizzerii i wypożyczalni video parkuje
bezpośrednio za przejściem dla pieszych, a nawet na przejściu dla pieszych. Czy jest możliwość
ustawienia znaków poziomych wyznaczając miejsca gdzie można parkować?
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. insp. Andrzej Małolepszy
odpowiedział, że jeżeli jest jeden kierunek, obecnie w stronę ul. Częstochowskiej - to na ul.
jednokierunkowej bezpośrednio za przejściem można stanąć, przed pasami natomiast nie można.
Na ulicy dwukierunkowej nie można. Poprosił o zgłaszanie takich przypadków.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za przywróceniem ruchu
dwukierunkowego na ul. Nadodrzańskiej w Wieluniu z jednoczesnym ustawieniem znaku zakazu
postoju (B-35) po obu stronach ulicy, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?
W wyniku głosowania (5 głosów „za”) wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez członków
komisji (jeden radny opuścił obrady).
Punkt 4
Sprawy różne i wolne wnioski.
Uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
Punkt 5
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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