P R O T O K Ó Ł Nr 8/15
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 29 lipca 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. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
3. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
4. Marian Kaczmarek
- Radny Gminy Wieluń
5. Krzysztof Poznerowicz
- Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4
6. Halina Szumigaj-Perdek
- Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1
7. Marian Hrydziuszko
- Mieszkaniec ul. Skłodowskiej
8. ADM
- Mieszkanka ul. Sybiraków
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 6/15 i nr 7/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie pisma mieszkańców bloków ul. Skłodowskiej w Wieluniu w sprawie
uregulowania zasad parkowania na ww. ulicy.
5. Zaopiniowanie pisma Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia w sprawie uregulowania ruchu
pojazdów wjeżdżających na teren parku przy stadionie.
6. Zaopiniowanie pisma Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Przyszłość” w Wieluniu w sprawie
rozwiązania umowy o pracę z radnym.
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.
Z uwagi na obecność osób zainteresowanych zaproponował, by punkt 4 zamienić kolejnością z
punktem 6.
Członkowie komisji (jednomyślnie) przyjęli porządek ze zmianą.
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Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 6/15 i nr 7/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokoły nr 6/15 i 7/15 były wyłożone do
wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajdują się na sali obrad.
1) zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 6/15? Nikt się nie zgłosił. Zarządził
głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 6/15 nie wnosząc uwag;
2) zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 7/15? Nikt się nie zgłosił. Zarządził
głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 7/15 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Zaopiniowanie pisma mieszkańców bloków ul. Skłodowskiej w Wieluniu w sprawie uregulowania
zasad parkowania na ww. ulicy (zał. nr 2).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał wnioskodawców pisma, czy mają coś do dodania?
Mieszkaniec ul. Skłodowskiej ……. nadmienił, że chodzi o sprawę parkowania i sprawę
remontu ulicy. Należałoby wprowadzić ograniczenie prędkości, ale nie przy pomocy znaku, tylko
np. położyć ogranicznik prędkości z płyt gumowych. Dosyć często jeżdżą tam samochody
ciężarowe, busy, autobusy. W zimie ledwo się mieszczą przy mijaniu i jeżdżą po chodniku.
Skracają sobie drogę jak jadą w kierunku na Praszkę. Nie ma żadnej kontroli nad tym. Stan
chodników i ulicy jest tragiczny, ciężko przejść ludziom starszym i matkom z dziećmi.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 ……… stwierdził, że busy odjeżdżające spod „…….”
jadące w kierunku na Opole - rzeczywiście przejeżdżają przez osiedle, ul. Skłodowską.
Potwierdził, że jeżeli tam parkują samochody to bus się ledwo mieści. Zaznaczył, że w chodniku
jest dużo dziur.
Radny Marian Kaczmarek przypomniał, że kiedyś, między niektórymi blokami, gdzie są
śmietników, mieszkańcy parkowali swoje samochody. Nadmienił, że na ul. Skłodowskiej istnieje
możliwość zrobienia zatoki parkingowej.
Radny Jan Kępiński stwierdził, że jest tam możliwość wykonania zatoki na całej długości, tam
nie ma zieleni. Popiera wnioskodawców, chodnik wymaga remontu, należy wprowadzić
odpowiednie oznakowania. Co do mieszkańców os. Kopernika - mogą stworzą parking w swojej
okolicy, bo mają taką możliwość – od ul Szkolnej.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zwróciła uwagę, że na ul. Struga też jest problem
parkowania samochodów.
Radny Marian Kaczmarek zaznaczył, że między końcem ul. Struga a ul. Skłodowskiej jest plac,
na którym można wygospodarować kilka miejsc parkingowych.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś nadmienił, że w tamtym miejscu tam
przydałaby się korekta włączenia ul. Struga w ul. Skłodowskiej.
Radny Marian Kaczmarek stwierdził, że w tamtym miejscu jest granica gruntów gminy
i Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na os. Kopernika przy szczycie bloków 5 i 6, pomiędzy
tymi szczytami a ul. Skłodowską kiedyś był kort tenisowy a obecnie jest pusty.
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Radny Radosław Wojtuniak stwierdził, że remont ul. Skłodowskiej jest wskazany, przypomniał
jednakże że w tym roku rozpoczyna się remont ul. Roosvelta, ulice powinny być wykonywane
sukcesywnie. Jeśli chodzi o parkowanie to podobna sytuacja jest na ul. Szkolnej. To są ulice
ogólnodostępne. Rozwiązaniem będzie wykonanie zatoczek.
Radny Marian Kaczmarek oznajmił, że parking dla mieszkańców ul. Skłodowskiej można
wykonać między blokiem 6-8 z tyłu, jest tam łąka.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, czy mieszkańcy chcą parking czy tereny zielone?
Zgodził się z propozycją pod warunkiem, że jest taka wola mieszkańców i nikt nie będzie
zarzucał, że gmina niszczy tereny zielone. Stwierdził, że zadania trzeba wykonywać
kompleksowo: ocieplanie budynków, wymiana stolarki. Póki co pojazdy mogą parkować na
trawie.
Mieszkaniec ul. Skłodowskiej …….. zauważył, że są tam bardzo wysokie krawężniki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że krawężniki można zdjąć. I należałoby ustawić
tabliczkę, że to jest miejsce parkingowe dla mieszkańców.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że dopóki nie będzie wykonane przedłużenie ul.
Popiełuszki to pojazdów będzie się dużo przemieszczać. Znak ograniczenia czasu do 15 min jest
nie do przyjęcia, bo np. załatwienie sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwa dłużej
niż 15 min.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja (jednomyślnie) postanowiła wystosować pismo do Burmistrza Wielunia (znak
OR.0010.3.4.2015), aby na terenie zielonym znajdującym się między blokami 6-8 umożliwić
parkowanie samochodów (m.in. zlikwidować wysokie krawężniki, postawić tablicę informującą
o parkingu, domalować pasy). Komisja zwraca się również o ujęcie w projekcie budżetu na 2016
rok zadania dot. przebudowy ul. Skłodowskiej i ul. Struga w Wieluniu z uwzględnieniem
parkingów.
Punkt 5
Zaopiniowanie pisma Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia w sprawie uregulowania ruchu
pojazdów wjeżdżających na teren parku przy stadionie (zał. nr 3).
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Halina Szumigaj-Perdek stwierdziła, że uwagi zawarte
w piśmie zasługują na uwzględnienie.
Radny Jan Kępiński przypomniał, że we wcześniejszych latach wnioskował o uporządkowanie
oznakowania. Jest tam trawnik przylegający do skateparku, gdzie „stoi woda” – trzeba to
wyrównać. W lasku są dziury w nawierzchni, bo jeżdżą samochody.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa sprostował, że to nie jest przejazd przez aleję w lasku, tylko
dojazd do bramy.
Radny Jan Kępiński zaznaczył, że samochody jeżdżą za bramą.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że za bramą jest zakaz. Zapytał, co ma w takim
przypadku zrobić gmina?
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Radny Jan Kępiński stwierdził, że znaki są nierespektowane, stąd potrzeba uregulowania sprawy
oznakowania. Od strony ogródków działkowych „Jelonek” należy ustawić znak zakaz wjazdu, bo
tam tez pojazdy wjeżdżają.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, w którym miejscu od ogródków działkowych
„Jelonek” można wjechać? Zaznaczył, że generalnie jest tak, że za bramą w lasku nie ma
możliwości ruchu pojazdów. Jeżeli ktoś nielegalnie przejeżdża to nie ma się na to wpływu, bo
całodobowe patrole policji są niemożliwe. Natomiast do wysokości parkingu po to jest
wykonywany parking, ponieważ gmina chce ten teren wykorzystać bardziej pod kątem sportu i
rekreacji. Planowane jest tam wybudowanie kortów tenisowych i terenu do squasha i muszą tam
być miejsca parkingowe. Będzie musiał być budynek sanitarny i ten cały teren będzie
zagospodarowany. Taka jest koncepcja.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Halina Szumigaj-Perdek stwierdziła, że przy wejściu
do Parku. im. Kałuży tablica informacyjna jest nieczytelna, regulamin jest bardzo sfatygowany.
Idąc dalej ul. Powstańców po lewej stronie parking również nie posiada oznakowania. Przed
ogródkami działkowymi „Jelonek” w prawo odchodzi ulica do Dąbrowy, prawdopodobnie
nazywa się ul. Grzybową, jest to droga szutrowa i też nie ma nazwy.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna nadmienił, że oznaczenie od strony Dąbrowy
jest, natomiast stawianie oznaczenia nie jest zasadne, bo ono notorycznie ginie.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Halina Szumigaj-Perdek oznajmiła, że od zakrętu od
ul. Sybiraków a ul. Powstańców można dojść do ogródków działkowych i do Ogrodu
Botanicznego, a nie ma nigdzie żadnej informacji, że w tym kierunku jest Ogród Botaniczny, przy
bramie także, która jest w złym stanie. Jedynym znak mówi, że obiekt jest monitorowany. Przy
pierwszym stawie, na drzewie również jest znak, że obiekt monitorowany, nie ma nazwy, nie ma
regulaminu. Ta sprawa wymaga niezwłocznie uregulowania. Poza tym między ul. Grzybową a ul.
Powstańców jest jeszcze jedna ulica, która półkolem prowadzi w kierunku północno-wschodnim i
ona też jest bez nazwy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że powyższe wnioski powinny się były znaleźć
dużo wcześniej, ponieważ p. Szumigaj-Perdek jest przewodniczącą zarządu osiedla od kilku lat.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Halina Szumigaj-Perdek zaznaczyła, że były
wystosowywane pisma w tej sprawie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że sprawdzi. Odniósł wrażenie, że wszystko jest
niezwłoczne do zrobienia, a wiele rzeczy to są zaszłości sprzed ilość lat. Wszystkie wnioski
zostaną spisane, nie są to wielkie nakłady ze strony gminy.
Radny Jan Kępiński zaznaczył, że pismo Stowarzyszenia „Zielone Płuca Wielunia” wywołało
temat. Ogród istnieje od wielu lat i nie ma tabliczek. Jest za umieszczeniem znaków.
…… Mieszkanka ul. Sybiraków stwierdziła, że do parku mogą wjechać wszyscy, nie ma
żadnego znaku, nie ma ograniczenia prędkości. Jeżeli komuś zależało na parkingu przy WOSiR,
to powinien on powstać od strony ul. Powstańców przez działkę nr 34/1. Przy głównym boisku
jest parking, ale jest niepraktyczny, bo mogą na nim parkować tylko auta osobowe. W miejscu
wyjścia od stawu do końca parkingu, jeżdżą samochody.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że jest to wąska ulica, jest tam tylko dojazd do
budynku klubowego, czyli najwyższym autem, które może tam jechać jest autobus. W chwili
obecnej jest przygotowywana koncepcja zagospodarowania tego terenu, która jest bardzo spójna
pod względem sportowym i pod względem bezwzględnie potrzebnej otoczki infrastrukturalnej.
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Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja (jednomyślnie) postanowiła wystosować pismo do Burmistrza Wielunia (znak: OR.
0010.3.5.2015) w sprawie odnowienie tablic w Parku im. Mieczysława Kałuży, umieszczenia
oznakowania parkingu na początku ul. Powstańców 1863 r., umieszczenia regulaminu
przebywania w parku i tablic informacyjnych o Ogrodzie Botanicznym i nadanie nazwy ulicy
odchodzącej od ul. Powstańców 1863 r. (na wysokości ogródków działkowych).
Punkt 6
Zaopiniowanie pisma Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Przyszłość” w Wieluniu w sprawie
rozwiązania umowy o pracę z radnym (zał. nr 4).
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że z komentarzy wynika, że ponieważ to jest
zwolnienie grupowe to komisja nie może występować przeciwko zwolnieniu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że główną ideą immunitetu radnego, żeby był
chroniony pod katem zwolnienia z pracy jest to, żeby zwolnienie z pracy nie odbyło się w
związku z pełnioną przez radnego funkcją w radzie. Z pisma wynika, że zwolnienie jest
powodowane względami ekonomicznymi, które występują po stronie pracodawcy.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna zasugerował, aby nie wydawać opinii.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że jest taka możliwość, ale komentarze, mówią że
jest to jednoznaczne z wydaniem negatywnej opinii.
Radny Radosław Wojtuniak zaproponował, aby komisja zapoznała się z pismem nie zajmując
stanowiska w tej sprawie.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska stwierdziła, że wyroki Naczelnego Sądu
Administracyjnego podają, że w takiej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę
bez konieczności uzyskania zgody rady. Uważa, że należy do końca bronić osoby, której sprawa
dotyczy, bo to może w jakimś stopniu pomóc.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja (jednomyślnie) przyjęła pismo do wiadomości nie zajmując stanowiska w powyższej
sprawie i wystosowała w tej sprawie pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu
(znak OR. 0010.3.3.2015).
Punkt 7
Sprawy różne i wolne wnioski.
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
5

