P R O T O K Ó Ł Nr 11/15
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 1 grudnia 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. Romuald Kucharczyk
- Zastępca Dyrektora Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu
4. Zdzisława Warych
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w
Wieluniu
5. Anna Michniewicz
- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wieluń
6. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
7. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 10/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2016.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń na rok 2016.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020.
8. Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez gminę.
9. Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
10. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2016 rok.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. 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.
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Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Roman Drosiński zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Członkowie komisji (jednomyślnie) przyjęli porządek bez zmian.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 10/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokół nr 10/15 był wyłożony do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad.
Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 10/15? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie,
kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 10/15 nie wnosząc uwag;
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (zał.
nr 2)
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś omówił projekt uchwały.
Radny Jan Janik zapytał, co z sobotą? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Inwestycji i
Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że sobota pozostaje bezpłatna.
Radny Radosław Wojtuniak wyraził zadowolenie z tego, że są mniejsze stawki i strefą jest
objęty mniejszy obszar.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy nie można wprowadzić zapisu, że opłata za parkowanie
powyżej godziny wynosiłaby 1,50 zł? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Maciej Preś stwierdził, że projekt zakłada, żeby do którejś godziny opłata rosła żeby zniechęcić
do drugiego parkowania. Chodzi o to, żeby bardziej opłaciło się zaparkować auto na 30 min czy
godzinę. W większości miast te stawki do 3 godziny rosną, a potem utrzymują się na stałym
poziomie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało
6 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 33/11/15 stanowi zał. nr 3.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2016 (zał. nr 4)

profilaktyki

Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) rozdział 3 punkt 2 – „w opracowaniu wykorzystano wyniki z ankiety przeprowadzonej
wśród uczniów klas VI szkoły podstawowej i klas III gimnazjów na terenie Gminy Wieluń”
- czy wszystkie klasy zostały przebadane i kto organizował to badanie?
2) „Wnioski GKRPA – GPRPA został skonstruowany na podstawie wyżej wspomnianej
diagnozy problemów w Gminie Wieluń. Wyniki badań wskazują na konieczność:” – na
którą pozycję szczególnie została zwrócona uwaga, że należałoby dokonać zmiany?
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3) nie zgodził się z punktem h – zmniejszenie środków na zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży. Czy są robione badania, które pozwalały na ujęcie tego zapisu?
4) czy jest jakieś porównanie ankiety tegorocznej z ubiegłoroczną?
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz udzieliła odpowiedzi:
1) GKRPA w 2012 r. była autorem ankiety, komisja sama opracowała pytania, przeprowadzała
ankiety w szkołach. Diagnoza została przeprowadzona wśród uczniów klas VI szkoły
podstawowej i III gimnazjum z terenu Gminy Wieluń. Wszystkie gimnazja zostały objęte,
a szkoły podstawowe z terenu miasta;
2) w GW jest bardzo dużo środków przeznaczonych na sport i jest to proporcja
niewspółmierna do rekomendacji PARPY. Z tym, że podział środków jest taki, że na 820
tys. zł, 380 tys. zł jest przeznaczone na sport;
3) nie ma badań dotyczących wpływu zajęć sportowych na ograniczenie spożywania alkoholu
wśród dzieci i młodzieży;
4) ankieta z 2012 jest jedyną diagnozą przeprowadzoną w naszej gminie w ostatnich latach.
Radny Jan Janik zadał pytania:
1) niepokoi go zapis w rozdziale 10 pkt 8 – fundusz na pokrycie kosztów skierowania na
leczenie, wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom – jest tylko 2.800,00
zł, dlaczego taka niska kwota i zmniejszenie w stosunku do 2015 r.?
2) Spartakiada Trzeźwości – poprosił o przybliżenie.
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz udzieliła odpowiedzi na pytania:
1) w 2015 r. kwota nie została wykorzystana, dlatego zmniejszenie;
2) to forma promowania zdrowego stylu życia.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało
6 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 34/11/15 stanowi zał. nr 5.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń na rok 2016 (zał. nr 6)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) na jakiej podstawie wysnuwa się stwierdzenie: „dzieci ze szkół podstawowych
i gimnazjów przejawiają niewielkie zainteresowanie narkotykami i substancjami
psychoaktywnymi”. Czy w ankiecie wystąpiło jakiekolwiek zainteresowanie?
2) czy realizatorzy programu zajmują się uświadamianiem szkodliwości?
3) czy zjawisko dopalaczy odżyło?
Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz oznajmiła, że zainteresowanie młodych ludzi
narkotykami jest, przy czym świadomość młodzieży na pewno wzrosła.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy zdarzały się przypadki hospitalizacji
w wieluńskim szpitalu? W odpowiedzi Sekretarz GKRPA Anna Michniewicz stwierdziła, że
były takie przypadki.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało
6 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 34/11/15 stanowi zał. nr 7.
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Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020 (zał.
nr 8)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) kto dostarcza informacji?
2) czy jest zjawisko przemocy dzieci wobec rodziców?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Warych udzieliła
odpowiedzi na pytania:
1) Punkty informacyjne i poradnictwa dla osób objętych zjawiskiem przemocy, pracownicy
socjalni, najwięcej sygnałów było z Komendy Powiatowej Policji;
2) były pojedyńcze przypadki.
Radny Jan Janik odnośnie 70 kart wydanych zaznaczył, że liczba ta ma się niewspółmiernie do
liczby w 2014, gdzie sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu było
50.073.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Warych oznajmiła, że
są to dane krajowe.
Przewodniczący Roman Drosiński zadał pytania:
1) czy kobiecie z dzieckiem zagrożonej przemocą można pomóc umieszczając ją gdzie
indziej, np. w Domu Samotnej Matki?
2) ilu jest asystentów rodziny?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Warych udzieliła
odpowiedzi na pytania:
1) dobrze by było, żeby było takie miejsce zabezpieczone w hotelu na wypadek, gdyby
trzeba umieścić kogoś poza miejscem zagrożenia;
2) 2 osoby.
Radny Jan Kępiński zapytał, kto jest właścicielem Domu Seniora przy ul. Rymarkiewicz?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Warych oznajmiła, że
dr ……..
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało
6 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 36/11/15 stanowi zał. nr 9.
Punkt 8
Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez gminę (zał.
nr 10)
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zapytał czy w specyfikacji robót jest zapis
o kwestii posypania ulic w razie gołoledzi?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że sprawdzi, ale żadne braki
w specyfikacji nie rzuciły mu się w oczy.
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Radny Janusz Ciosek zapytał, czy gmina odśnieżając ulice płaci za wykonanie zadania czy za
km przebiegu?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że jest wykaz ulic i one
w określonym czasie mają być odśnieżone, znany jest kilometraż tych ulic, nie płaci się za
dwukrotny przejazd.
Radny Jan Kępiński zwrócił uwagę, że przed okresem zimowym należy oczyścić ulice
z nadmiaru liści.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 9
Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Wieluniu w sprawie przygotowania planów pracy komisji oraz propozycji do planu pracy Rady
Miejskiej w Wieluniu (zał. nr 11)
Plan pracy został przyjęty zgodnie z propozycjami członków komisji i stanowi zał. nr 12
P u n k t 10
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2016 rok.
Przewodniczący Roman Drosiński zaproponował, aby punkt pn.: Informacja o czystości wód
i powietrza na terenie Gminy Wieluń zamienić na punkt pn.: „Informacja o czystości wód,
powietrza oraz poziomu hałasu na terenie Gminy Wieluń”.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli propozycję do ramowego planu pracy Rady Miejskiej
na 2016 rok, która została przekazana przewodniczącemu rady pismem znak:OR.0010.3.6.2015.
P u n k t 11
Sprawy różne i wolne wnioski.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty targowej (za. nr 13)
Radny Jan Kępiński zapytał, czy jest konieczność podejmowania co roku takiej uchwały?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że nie. WW projekt uchwały jest wprowadzany ze względu na nowelizację ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Radny Jan Kępiński zapytał, jak wygląda sprawa z ryneczkiem przy ul. Zamenhoffa?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że opłaty też są pobierane.
Radny Janusz Ciosek dopytał, czy tych małych ryneczków nie można wyłączyć?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska zaznaczył,
że są to wskazane miejsca targowe.
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Radny Jan Kępiński podkreślił, że na ryneczku przy ul. Zamenhoffa nie ma ubikacji.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że są szalety w centrum miasta.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska stwierdził,
że przy ul. Zamenhoffa było wskazane takie miejsce przy budynku Przedsiębiorstwa
Komunalnego.
Radny Radosław Wojtuniak zwrócił uwagę, że na ul. Wiśniowej zostały posadzone drzewa
i chodnik nie jest uporządkowany.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna oznajmił, że odcinek chodnika na ul. Ceglanej
w Dąbrowie jest zarośnięty.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś przyjął uwagi do wiadomości.
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał pisma od Przewodniczącego Rady Miejskiej
z prośba o zaopiniowanie:
1) apelu Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia o przystąpienie do sporządzenia
miejscowego planu przestrzennego dla wybranych terenów sołectwa Dąbrowa;
2) pisma Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia dot. podjętych uchwał na temat
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz uchwały o przystąpieniu do zmian w studium i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla miasta i gminy Wieluń.
1) Apel Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia o przystąpienie do sporządzenia
miejscowego planu przestrzennego dla wybranych terenów sołectwa Dąbrowa (zał. nr 14).
Przewodniczący Roman Drosiński wyraził opinię, że byłby bardzo ostrożny w sprawie
procedowania tego terenu. Poruszenie tego tematu spowoduje konflikty.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna stwierdził, że miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego opracowuje się na wniosek mieszkańców, właścicieli działek.
W materiale, który radni otrzymali są podpisy tylko 2 mieszkańców Dąbrowy, pozostałe to
podpisy mieszkańców Wielunia czy spoza Wielunia. Wyraził zdanie, że dopóki nie będzie
konsultacji społecznych w tym temacie, to nie będzie głosował za opracowaniem. Nie może być
tak, że ktoś decyduje za kogoś. Podkreślił, że na tamtym terenie jest 37 działek, w sumie 26ha
i nie ma podpisów właścicieli tych działek.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że można wystąpić z wnioskiem o opracowanie
planu dla jakiegokolwiek terenu na terenie miasta i gminy Wieluń. Jest np. zrobiony plan
zagospodarowania przestrzennego na ul. Częstochowskiej i dotyczy to terenu między
ul. Graniczną a ul. Częstochowską – olbrzymi teren przeznaczony pod budownictwo
mieszkaniowe niskie i wysokie. Wyraził wątpliwość, czy zasadne jest dalsze przekształcenie
terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową, skoro na ul. Częstochowskiej są takie tereny.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zaznaczył, że na terenie Dąbrowy są głównie
ziemie klasy III, kilka działek jest IV klasy, więc należy się zastanowić, czy należy je przeznaczyć
pod zabudowę mieszkaniową. Jak będzie potrzeba to się przekształci.
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w obszarze sołectwa Dąbrowa załączony do apelu.
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Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna oznajmił, że p. G…. chodzi o 5 działek, które są
własnością p. ……. P. ….. nie będzie ingerował w prywatną własność, natomiast rękami
Dąbrowy chce zrobić całość. Tak naprawdę może wyłączyć te 5 działek, na których mu zależy i o
które się obawia, ale tego nie zrobi, bo wie, że ta decyzja będzie wtedy zaskarżona przez
właściciela, bo to jest ingerencja w jego prywatne działki. Dlatego rozszerza teren o dodatkowe
37 działek na terenie Dąbrowy.
Radny Jan Janik - biorąc pod uwagę, że to są grunty o dobrej klasie, zaproponował o odrzucenie
z procedowania.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna stwierdził, że jak grupa radnych złoży ten
projekt, to wtedy rada zdecyduje.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja negatywnie (przy 4 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”) zaopiniowała apel Stowarzyszenia
Zielone Płuca Wielunia o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego dla
wybranych terenów sołectwa Dąbrowa argumentując swoje stanowisko w następujący sposób:
a) grunty znajdujące się na wybranych terenach sołectwa Dąbrowa są III i IV klasy, czyli są
to grunty orne i nie powinny być przekształcone na budownictwo mieszkaniowe;
b) grupa trzech osób nie jest grupą reprezentatywną sołectwa Dąbrowa;
c) Gmina Wieluń dysponuje dużymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe.
(pismo skierowano do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu OR.0010.3.8.2015).
2) pismo w sprawie pisma Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia dot. podjętych uchwał na
temat przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz uchwały o przystąpieniu do zmian w studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wieluń (zał. nr 15)
Radny Janusz Ciosek zaproponował, aby pierwszej kolejności należałoby wystąpić do
„Kancelarii ……”, która obsługuje Urząd Miejski w Wieluniu, celem analizy.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy zasadne jest występowanie o opinię prawną?
Radny Janusz Ciosek oznajmił, że zawsze jest zasadne. Ta firma i tak ma płacone za obsługę
prawną.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, co da ta opinia?
Radny Janusz Ciosek stwierdził, że będzie wiadomo, kto ma rację.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała radnego Cioska, co nim kierowało
głosując przeciw w poprzednim punkcie?
Radny Janusz Ciosek uważa, że nie można uzasadniać opinii stwierdzeniem, że jest grunt III
klasy czy też jest 37 działek a jest dwóch zainteresowanych. Bo o tym się nie pisze. Widać, że
jeżeli są projekty uchwał w sprawie planów zagospodarowania w innych miejscach to
uzasadnienie mówi tylko, że „na wniosek mieszkańców”. Radny dostaje na sesje takie
uzasadnienie i nie wnika w szczegóły nazwisk. Jeżeli ten wniosek mieszkańców jest jakiś, to
trzeba widzieć jak go uzasadnić jak go odrzucić. Bo może urząd akurat nie jest zainteresowany.
Nie może być tak, że ktoś kto ma działkę sąsiednią i nie wie o zmianach wprowadzanych obok.
Powinien wiedzieć o prowadzonej przez urząd procedurze.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zaznaczył, że chodzi mu właśnie
o przeprowadzenie konsultacji. Nie jest przeciwny opracowaniu planu, ale tylko po konsultacjach.
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Radny Janusz Ciosek zgodził się, tylko zaznaczył, że najpierw jest uruchomienie procedury
opracowania planu, a potem przeprowadza się konsultacje. Chodzi o to, żeby była spójność
prawna tego co rada uchwala i żeby później nie było protestów.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zauważyła, że dobrze, że się radny wypowiedział, bo
pewnie pewna racja jest po jego stronie. W uzasadnieniu należałoby napisać: „nie na wniosek
mieszkańców tylko na wniosek np. 20 czy 30 mieszkańców wsi czy miasta”.
Radny Janusz Ciosek stwierdził, że taka liczba też nic nie da. Jeżeli urząd przyjmuje wniosek
i uchwała jest wprowadzana na sesję to znaczy, że urząd to przeanalizował i jest to potrzebne. Ale
jeżeli chodzi o szczegóły, że są niezgodności planu w stosunku do studium – to mogą być. Bo jak
nie było studium, to można było plany miejscowe procedować na zasadzie decyzji o warunkach
zabudowy. I urząd tak robił. Jak ktoś chciał coś postawić na swoim gruncie to dostawał decyzje
o warunkach zabudowy. To studium, czyli uszczegółowienie, zaczyna przeszkadzać.
Radny Jan Janik zgodził się z uwagą, że jeżeli urząd kieruje na sesję to widzi w tym sens.
A jeżeli wszystkie stowarzyszenia będą wprowadzać na sesję swoje uchwały, to wprowadzi się
zamęt.
Radny Janusz Ciosek – czyli nie daje się głosu mieszkańcom?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska – daje się, bo radni opiniują.
Radny Janusz Ciosek – nie daje się, bo on jako radny nie rozróżnia uchwały z urzędu od tej od
stowarzyszenia, bo mają podobne uzasadnienia z zapisem o wniosku mieszkańców. Gdzieś tam
się zahacza granice działek osób niezainteresowanych tym planem. W jednym przypadku urząd
blokuje, a w drugim nie.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że prawdą jest, że komisja oddaliła wniosek, teren
nie był zmieniony na przemysłowy”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że apel, gdzie załącznikiem jest mapa
i projekt uchwały, przewodniczący rady skierował do burmistrza o wydanie opinii, którą będą
opracowywać Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa i radca prawny. Na sesji
RM będzie ta opinia przekazana.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja jednomyślnie (przy 5 głosach „za”) nie wydała opinii zajmując stanowisko, że
w pierwszej kolejności należałoby wystąpić do „Kancelarii …….” o opinię prawną w ww.
sprawie (pismo skierowano do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu OR.0010.3.7.2015).
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał pisma:
1) od Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia w sprawie organizacji ruchu na osiedlu przy ul.
Sybiraków (zał. nr 16);
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
2) od Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie odpowiedzi nt. organizacji ruchu
na osiedlu przy ul. Sybiraków, Malczewskiego, Prosta, Wyspiańskiego, Kossaka,
Kosynierów, Zachodnia, Powstańców 1863 (zał. nr 17);
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
3) od Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu w sprawie organizacji transportu publicznego na
terenie powiatu i miasta Wieluń (zał. nr 18);
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
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P u n k t 12
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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