P R O T O K Ó Ł Nr 10/15
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 23 października 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. Maria Zarębska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
5. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 8/15 i nr 9/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach
ławników na kadencję w latach 2016-2019.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pani …….., do
usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XII/136/15 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń.
6. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania od 1.10.2014 r. do
30.09.2015 r.
7. Zapoznanie się z o problemie bezdomności na terenie Gminy Wieluń od 1.01.2015 r. do
30.09.2015 r.
8. Zapoznanie się z o czystości wód i powietrza na terenie Gminy Wieluń.
9. Zapoznanie się z o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w 2015 r. w Gminie Wieluń.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. 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.
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Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 8/15 i nr 9/15 z poprzednich posiedzeń komisji
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokoły nr 8/15 i 9/15 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 8/15? Nikt się nie zgłosił. Zarządził
głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 8/15 nie wnosząc uwag;
2) zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 9/15? Nikt się nie zgłosił. Zarządził
głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 9/15 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach
ławników na kadencję w latach 2016-2019 (zał. nr 2)
Radny Jan Kępiński zapytał, czy nie było więcej chętnych? W odpowiedzi Sekretarz Miasta
Magdalena Majkowska oznajmiła twierdząco.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy regulamin zostanie przyjęty ze względu na to, że
ławników jest czasami mniej? W odpowiedzi Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska
oznajmiła negatywnie. Regulamin jest przyjmowany przed powołaniem ławników, bo dotyczy też
głosowania.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało
6 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 31/10/15 stanowi zał. nr 3.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pani ….., do
usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XII/136/15 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń (zał. nr 4)
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska omówiła projekt
uchwały.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy chodzi o to, że tam są kopalnie piasku?
W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska
oznajmiła, że w środku są kopalnie piasku, ale wzywająca do naruszenia chciała teren dolesić.
Radny Jan Janik stwierdził, że wzywająca do naruszenia powołuje się na to, że ta działka może
być kwalifikowana pod zalesienie po 5 latach od zasadzenia. Czy ten warunek nie został
spełniony? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria
Zarębska oznajmiła, że przepis rzeczywiście tak mówi, ale to nie dotyczy zmiany studium.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy na tej działce faktycznie jest piasek? W odpowiedzi
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska oznajmiła, że jej
zdaniem na tej działce powinna być zrobiona kopalina, ale wzywająca do naruszenia nie chciała
się na to zgodzić.
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Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało
6 radnych. Komisja pozytywnie jednomyślnie (przy 6 głosach „za”) zaopiniowała ww. projekt
uchwały.
Opinia nr 32/10/15 stanowi zał. nr 5.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania od 1.10.2014 r. do
30.09.2015 r. (zał. nr 6)
Radny Radosław Wojtuniak zapytał, kiedy będą zmiany? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył, że zmiany są planowane do wprowadzenia do
porządku obrad kolejnej lejnej sesji. Ogólny zarys jest taki, że nie będzie Podstrefy B.
Radny Janusz Ciosek przypomniał, że teren między ul. Reformacką a ul. Głowackiego miał być
przeznaczony na bezpłatny parking. W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Maciej Preś oznajmił, że obecnie tam jest łąka, należałoby ją skomunikować z drogą.
Poinformował, że za ok. roku droga będzie własnością gminy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 7
Zapoznanie się z o problemie bezdomności na terenie Gminy Wieluń od 1.01.2015 r. do
30.09.2015 r. (zał. nr 7)
Radny Jan Kępiński zapytał, jak urządziła się rodzina z Donbasu? Czy podjęli pracę?
W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar
Kluska oznajmił, że rodzina mieszka na os. W. Polskiego na parterze. Mieszkanie jest częściowo
wyposażone. Kobieta z wykształcenia jest po gastronomii i pracuje w restauracji. Mężczyzna
z wykształcenia jest muzykiem i plany burmistrza wobec niego w tym zakresie związane są
z Wieluńskim Domem Kultury, Szkołą Muzyczną i Filharmonią Częstochowską. Dla syna też jest
szukana praca. Udzielana jest im pomoc z M-GOPS.
Radny Janusz Ciosek zapytał, jak bezdomni są rejestrowani? Czy jest jakiś rejestr? Czy ktoś się
zgłasza, że jest bezdomny? W odpowiedzi Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła,
że Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Zdzisława Warych przekaże odpowiedź na
sesji RM.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 8
Zapoznanie się z o czystości wód i powietrza na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 8)
Radny Janusz Ciosek zapytał, dlaczego Wieluń jest tak zanieczyszczony? W odpowiedzi
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska omówiła
informację. Zaznaczyła, że są zanieczyszczenia punktowe powietrza – spaliny, które wydobywają
się z ogrzewania pieców, opał złej jakości czy też palony gumami. Poza tym jest tzw. emisja
komunikacyjna. Wpływ ma również to, że w mieście musi być tzw. przewietrzanie terenu –
dlatego w planach zagospodarowania te tereny się planuje. Poinformowała o programie „Kawka –
zamień piec węglowy na ogrzewanie z sieci”.
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Radny Radosław Wojtuniak stwierdził, że obecnie można skorzystać z 40% dofinansowania.
Wyraził zadowolenie z powodu rozpowszechniania przez urząd informacji o programie „Kawka”.
W przyszłym roku na os. za szpitalem będzie poprowadzona „nitka”.
Radny Janusz Ciosek zapytał, ile osiedli dostało zawiadomienie?
Radny Radosław Wojtuniak oznajmił, że osiedle naprzeciwko stadionu planowane jest na
2017 r. Nitka może być tam poprowadzona, gdzie jest sieć.
Radny Janusz Ciosek wie, że jak nie ma 100% zgody właścicieli na osiedlu, to Energetyka
Cieplna nie podejmuje w ogóle działań, żeby przeprowadzić taką nitkę.
Radny Radosław Wojtuniak oznajmił, że nic mu o tym nie wiadomo.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska – k woli
uzupełnienia - w zasobie gminy są takie budynki, gdzie sieć główna jest blisko i do budżetu na
2016 rok jest składany wniosek na ul. Paderewskiego.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, jaki jest spadek emisji jeśli chodzi o normalny piec,
a jaki w przypadku ekogroszku? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Rolnictwa Maria Zarębska stwierdziła, że nie jest w posiadaniu takich informacji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 9
Zapoznanie się z o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w 2015 r. w Gminie Wieluń (zał. nr 9)
Radny Radosław Wojtuniak powiedział, że błędna była decyzja poprzedniego burmistrza i rady
o obniżeniu cen biletów na komunikację miejską. W 2014 r. komunikacja miejska kosztowała
Gminę Wieluń 926.760 zł, a z biletów było 240 tys. zł. Zapytał, czy nie lepiej zrobić dołożyć
240 tys. zł i zrobić bezpłatną komunikację, zmniejszyć kursy? Symulacje przeprowadzone
w każdej kadencji nic nie dają.
Radny Janusz Ciosek zapytał, jaka firma wykonuje te analizy? W odpowiedzi Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska zaznaczył, że taki
dokument został zlecony pierwszy raz przez Wydział Inwestycji i Rozwoju. Nie jest prawdą, że
takie analizy były co roku robione. Jak powstanie Plan Mobilności Miejskiej – wtedy będzie
mogła być przeprowadzona dyskusja czy ta komunikacja jest potrzebna i gdzie jest potrzebna.
Radny Jan Janik złożył wniosek o przekierowanie autobusu miejskiego jadącego po godz. 18-tej
do Bieniądzic, żeby zrobił pętlę przez Masłowice – chodzi o przemieszczanie się młodzieży
szkolnej. W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Waldemar Kluska stwierdził, że urząd nie ma wpływu na komunikacje liniową, może jedynie
zaopiniować. Poprosił, aby radny zgłosił tą uwagę na sesji RM, bo będzie obecny prezes spółki.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
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P u n k t 10
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna zapytał, kiedy będzie zamontowany przystanek
na ul. Wrocławskiej Dąbrowie? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił, że sprawa jest w realizacji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
P u n k t 11
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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