P R O T O K Ó Ł Nr 13/16
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 11 lutego 2016 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. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
2. Arkadiusz Skupień
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
3. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej
4. Maria Zarębska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
6. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
7. Zdzisława Warych
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w
Wieluniu
8. Edyta Sujka
- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
9. Patryk Gąsior
- przedstawiciel branży cyrkowej, pracownik cyrku
„Zalewski”, „Korona”
10. Marian Ogiela
- Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
11. podkom. Wiesław Moszyński - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Wieluniu
12. asp. sztab. Maciej Dura
- starszy inspektor Wydziału Organizacyjno-Kadrowego oraz
Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
13. Ryszard Kacała
- Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Wieluniu
14. A.D.M.
- mieszkanka ul. Sybiraków w Wieluniu
15. Michał Kapusta
- Przedstawiciel firmy Green Yard
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 11/15 i 12/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Informacja 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.
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6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
i realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2010-2015, za 2015 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w
drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
8. Zaopiniowanie pisma w sprawie zaprzestania wynajmowania terenów gminnych cyrkom
wykorzystującym zwierzęta w ramach organizowanych przez siebie pokazów.
9. Informacja w zakresie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Nadodrzańskiej
i ul. Krótkiej w Wieluniu; zaopiniowanie pisma Zarządu Osiedla Nr 5 w sprawie oznakowania
znakiem drogowym B-2 z tabliczką T.
10. Zaopiniowanie pisma mieszkańców ul. K. Przedmieście w sprawie sprzedaży napojów
alkoholowych.
11. Zaopiniowanie pisma mieszkanki ul. Sybiraków w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul.
Sybiraków.
12. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia „Zielone Płuca Wielunia” w sprawie zmiany organizacji
ruchu w parku im. Kałuży.
13. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia „Zielone Płuca Wielunia” w sprawie organizacji ruchu na
os. Sybiraków, Prosta, Młodzieżowa, Zachodnia, Powstańców 1863.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2015 rok.
15. 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, aby punkt 14 wprowadzić w miejsce punktu 4-tego. Pozostałe punkty
automatycznie
Członkowie komisji (jednomyślnie) przyjęli porządek bez zmian.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 11/15 i 12/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokoły:
1) nr 11/15 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 11/15? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu? Członkowie komisji
jednomyślnie przyjęli protokół nr 11/15 nie wnosząc uwag;
2) nr 12/15 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 12/15? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu? Członkowie komisji
jednomyślnie przyjęli protokół nr 12/15 nie wnosząc uwag.
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Punkt 4
Sprawy różne i wolne wnioski.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska dokonał
wprowadzenia tematu w sprawie budowy parku przy ul. Sadowej w Wieluniu.
Przedstawiciel firmy G…. Y ….. omówił prezentację, która stanowi zał. nr 2.
Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ……. zwróciła uwage na następujące kwestie:
1) żeby nie było kolizji jak dzieci będą zjeżdżać z górki sankami;
2) w chwili obecnej tam jest mini boisko, więc dzieci i młodzież stracą miejsce, gdzie można
grać w piłkę. Ta koncepcja powinna być, ale z drugiej strony ul. Sadowej.
Więcej uwag w tym temacie nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna złożył wniosek, aby zwrócić się do właściciela
działki, na której znajdował się cmentarz choleryczny w Dąbrowie przy ul. Bojarowskiej,
o wykup jednego lub dwóch arów, celem uczczenia pamięci ww. miejsca.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest
zaopiniowaniem wniosku, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?

za

pozytywnym

W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 4 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek.
Wniosek nr 6/13/16 stanowi zał. nr 2a.
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał pismo Sołectwa Kadłub w sprawie interwencji w
zarządzie GDDKiA na temat dobudowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 45 na długości km
168+270 (zał. nr 2b).
Odpowiedź Burmistrza Wielunia (pismo znak BB.031.1.2016) stanowi zał. nr 2c.
Komisja (jednomyślnie) popiera przedłożony wniosek. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do
Burmistrza Wielunia (znak OR.0010.3.4.2016).
Punkt 5
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
3) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych
pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu;
4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
5) Straży Miejskiej w Wieluniu;
6) Ochotniczych Straży Pożarnych;
7) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w
tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Wieluniu (zał. nr 3)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) jakie wystąpiły oszustwa internetowe mające wpływ na przestępczość gospodarczą;
2) jakie są konsekwencje w przypadku znieważenia funkcjonariuszy publicznych przez
nieletnich?
3) alkoholizm wśród nieletnich – czym tłumaczyć spadek w stosunku do roku 2014?
4) ile przypadków odnotowano z pijanymi rodzicami?
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Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu podkom.
Wiesław Moszyński udzielił odpowiedzi na pytania:
1) wszelkiego rodzaju naciągania obywateli poprzez oferowanie do sprzedaży różnego
rodzaju przedmiotów a przesyłanie innych rzeczy;
2) te przypadki dotyczą znieważenia nauczycieli, bo od 2007 r. funkcjonariuszem
publicznym jest nauczyciel. W ostatnich kilku latach nie było przypadków znieważenia
policjanta;
3) jest mniejsza liczba spożywania, generalnie sprawdzany jest każdy przypadek. Miejsca
potencjalnie zagrożone gdzie może być spożywany alkohol, są sprawdzane;
4) jeżeli jest takie zgłoszenie to dziecko jest przekazywane innemu członkowi rodziny,
procedura jest wdrażana. Każdorazowo sprawa jest zgłaszana do sądu.
Radny Jan Janik odnośnie sklepu całodobowego na ul. Krakowskie Przedmieście – czy
wykroczenia w tamtym terenie odbywają się też w późnych godzinach nocnych?
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu podkom.
Wiesław Moszyński oznajmił, że najgorzej było jak były dyskoteki w piątki w parku. Tam jest
potrzeba doświetlenia parku.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej w dniu wczorajszym został wniosek o doświetlenie ciągu alei od ul.
Królewskiej w stroną Wieluńskiego Domu Kultury i o przycięcie drzew.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, jaką szkodę poniósł Skarb Państwa na skutek
przestępstw gospodarczych?
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu podkom.
Wiesław Moszyński zaznaczył, że to bardziej była strata poszczególnych obywateli. Niezależnie
od kwoty jest to zawsze oszustwo.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 4)
Radny Jan Kępiński wyraził pozytywne zdanie o pracy KPPSP.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Ryszard Kacała Nr 5 zapytał, czy na terenie gminy zdarzały
się przypadki samopodpalenia?
Starszy inspektor Wydziału Organizacyjno-Kadrowego oraz Kontrolno-Rozpoznawczego
Komendy Powiatowej asp. sztab. Maciej Dura oznajmił negatywnie.
Mieszkanka ul. Sybiraków w Wieluniu ADM zapytała, czy wieluńska straż pożarna jest
przygotowana w przypadku pożaru hali pcv na osiedlu mieszkaniowym?
Starszy inspektor Wydziału Organizacyjno-Kadrowego oraz Kontrolno-Rozpoznawczego
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej asp. sztab. Maciej Dura oznajmił, że PSP jest
przygotowana, w razie potrzeby posiłkuje się Wojewódzkim Obwodem Operacyjnym.
Mieszkanka ul. Sybiraków w Wieluniu ADM stwierdziła, że w 2015 r. paliło się dużo hal,
większość to pewnie były podpalenia i dlaczego Straż Pożarna informowała mieszkańców którzy
mieszkali kilkaset metrów dalej, aby nie otwierali okien?
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Starszy inspektor Wydziału Organizacyjno-Kadrowego oraz Kontrolno-Rozpoznawczego
Komendy Powiatowej asp. sztab. Maciej Dura zaznaczył, że w przypadku pożaru pierwszą
czynnością jest zamknięcie okien, bo to są toksyczne substancje.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, jaki jest stan zabezpieczenia technicznego
budynków w starym budownictwie? Na ile one są przygotowane do zabezpieczeń?
Starszy inspektor Wydziału Organizacyjno-Kadrowego oraz Kontrolno-Rozpoznawczego
Komendy Powiatowej asp. sztab. Maciej Dura oznajmił, że jeżeli są stare budynki i ktoś robi z
tego jakiś zakład to musi spełniać szereg wymogów, są odbiory, nie ma możliwości, żeby PSP
podpisała się jeżeli nie będzie odpowiednich zabezpieczeń. Straż Pożarna ma ćwiczenia
obiektowe, zakład jest sprawdzany, są pokazy i ćwiczenia.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Straży Miejskiej w Wieluniu (zał. nr 5)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) tabela IV Wykaz zdarzeń zarejestrowanych przez kamery Centrum wizyjnego Miasta
Wielunia i zgłoszonych do podjęcia interwencji przez Policję i Straż Miejską – zdarzenia
2016, a w dolnej części tabeli razem 2014 – to jest pomyłka?
2) zdarzenie – spożywanie alkoholu, picie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 32 – czy
SM kara też mandatami?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma udzielił odpowiedzi:
1) pomyłka;
2) żeby ukarać, trzeba widzieć. Czasem oko kamery widzi, że ktoś coś pije, ale niekoniecznie
jest to alkohol. W większości przypadków spożywany jest denaturat, który nie jest
alkoholem i takich osób nie można ukarać. Ale statystka wykazuje, że osoba spożywała.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Ochotniczych Straży Pożarnych (zał. nr 6)
Radny Jan Kępiński zapytał, na czym polega współpraca ze strażami w Osterburgu?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Arkadiusz
Skupień oznajmił, że jeżeli chodzi o młodzieżowe drużyny pożarnicze to są kontakty, obozy i
wymiana. Dorośli – przy pomocy Adelebsen udało się pozyskać sprzęty wykorzystywane przez
strażaków i samochód. Oprócz tego Gmina Wieluń zaprasza ich na różne uroczystości.
Radny Jan Janik podkreślił, że organizowane są wspólne obozy szkoleniowe, na których
młodzież ćwiczy zachowanie w trakcie pożaru.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych (zał. nr 7)
Radny Jan Kępiński zapytał, czy istnieje możliwość przejęcia budynku przez gminę, jeżeli
właściciel posesji nie żyje, nie ma dzieci, nie ma żadnych spadkobierców?
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska zaznaczyła, że
żeby wystąpić o przejęcie nieruchomości, gmina musi wykazać przynajmniej 20 lat w dobrej
wierze lub 30 lat w złej wierze, że się zajmowała się danym obiektem.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 6
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu i realizacji
Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w
Gminie Wieluń na lata 2010-2015, za 2015 rok (zał. nr 8)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) czy w skład zespołu wchodzi psycholog?
2) jaki rodzaj przemocy był w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec
nieletnich, czy są spotkania z rodzicami, czy te spotkania odbywają się razem nieletnirodzice?
3) czy występują przypadki stosowania przemocy nieletnich wobec rodziców?
4) nieporadność rodziców – czy były przypadki odbierania dzieci rodzicom?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu Edyta Sujka udzieliła odpowiedzi
na pytania:
1) tak;
2) najpierw wzywana jest ofiara, potem sprawca, nie są w jednym czasie;
3) nie było taki przypadków;
4) nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński1) czy bieda jest przyczyną tych negatywnych zachowań?
2) czy zostały stwierdzone przypadki naruszenia nietykalności cielesnej wobec dzieci?
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu Edyta Sujka udzieliła odpowiedzi
na pytania:
1) głównym powodem jest alkohol;
2) te 13 przypadków to są te dzieci, które były wpisane w Niebieską Kartę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu i
realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2010-2015, za 2015 rok, kto jest przeciw a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (6 głosów „za”)
zaopiniowali ww. sprawozdanie. Opinia nr 44/13/16 stanowi zał. nr 9.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w
drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (zał. nr 10)
Radny Radosław Wojtuniak zapytał, czy ww. projekt uchwały jest tym samym który otrzymali
radni na sesji?
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska oznajmiła
twierdząco.
Radny Jan Janik zapytał, czy w razie ogłoszenia upadłości czy likwidacji stowarzyszenia,
istniałaby możliwość przejęcia gruntów przez gminę?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska – to można
zapisać w akcie notarialnym. W dniu wczorajszym padła propozycja o wieczystym użytkowaniu
– ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi, komu można przekazać w użytkowanie
wieczyste i na co. Powierzchnie wycenione są przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę
262.000 zł – ustawa stanowi, że pierwsza opłata wynosi od 15 do 25% ceny nieruchomości
gruntowej. 15% to 39 tys. zł. Tych mieszkańców nie stać na taką opłatę. Musieliby zapłacić 3%
ceny w stosunku rocznym.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zaznaczył, że to są niewielkie pieniądze, na
każdego z działkowiczów to kwota ok. 70,00 zł.
Radny Radosław Wojtuniak stwierdził, że jeżeli rada udzieli temu stowarzyszeniu bonifikaty
98% to inne też wystąpią.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w
drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży, kto jest przeciw a kto wstrzymał
się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji większością głosów (przy 1 głosie
„za”, 4 głosach :”przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) negatywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały. Opinia nr 39/13/16 stanowi zał. nr 11.
Punkt 8
Zaopiniowanie pisma w sprawie zaprzestania wynajmowania terenów gminnych cyrkom
wykorzystującym zwierzęta w ramach organizowanych przez siebie pokazów (zał. nr 12)
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna wyraził zdanie, że do sprawdzenia czy zwierzęta
są odpowiednio traktowane, są odpowiednie służby takie jak nadzór weterynaryjny. Uznał, ze
pismo jest niezasadne.
Przedstawiciel branży cyrkowej, pracownik cyrku …., …… zaznaczył, że autor pisma nie ma
pojęcia o tresurze zwierząt. Tym zwierzętom nie dzieje się żadna krzywda. Zwierzę uderzone
traci zaufanie do swojego trenera. Pismo jest niepodparte żadnymi faktami.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem pisma w sprawie zaprzestania wynajmowania terenów gminnych cyrkom
wykorzystującym zwierzęta w ramach organizowanych przez siebie pokazów, kto jest przeciw a
kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 6
„przeciw”) negatywnie zaopiniowali ww. pismo. Opinia nr 40/13/16 stanowi zał. nr 13.

głosie

Punkt 9
7

Informacja w zakresie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Nadodrzańskiej
i ul. Krótkiej w Wieluniu; zaopiniowanie pisma Zarządu Osiedla Nr 5 w sprawie oznakowania
znakiem drogowym B-2 z tabliczką T (zał. nr 14)
Odpowiedź Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju pismo znak IR.720.42.2016 stanowi zał.
nr 15.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 Ryszard Kacała oznajmił, że zdania są podzielone.
Zaznaczył, że nie ma jedności wśród mieszkańców. W tej chwili na ul. Ogrodowej jest znak
mówiący o ulicy ślepej.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że źle się stało, że ul. Nadodrzańska jest
zamknięta. Co do odpowiedzi, które zostały uzyskane jest tradycyjna spychotechnika. Nikt nie
ponosi odpowiedzialności za to, co się stało. Jego zdaniem jest niedopuszczalna zmiana ulicy na
parking.
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu podkom.
Wiesław Moszyński zaznaczył, że obecne rozwiązanie obecne z punktu widzenia policji jest
dobre. Gdy był ruch dwukierunkowy na ul. Nadodrzańskiej, były telefony że w czasie
wywiadówek nie można przejechać ta ulicą. To rozwiązanie zostało wprowadzone na wniosek
mieszkańców.
Radny Jan Janik stwierdził, że błędem byłoby zamknięcie skrótu za apteką. Tam raczej
przejeżdżają tylko klienci apteki.
Przewodniczący Roman Drosiński zaznaczył, że interes mieszkańców nie został w ogóle wzięty
pod uwagę przy wprowadzeniu ul. Nadodrzańskiej jako jednokierunkowej.
Radny Radosław Wojtuniak zapytał, czy właściciel apteki miał zgodę żeby się włączyć?
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 Ryszard Kacała oznajmił, że miał.
Przewodniczący Roman Drosiński uznał, że w tej sprawie największą szkodę wyrządziła
komisja przy staroście. Czy od momentu zamknięcia ulicy są zgłoszenia?
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu podkom.
Wiesław Moszyński oznajmił, że nie ma takiej wiedzy.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma poinformował, że są zgłoszenia od mieszkańca
ul. Nadodrzańskiej, że młodzież źle parkuje na parkingu wybudowanym przez gminę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za utrzymaniem istniejącego
stanu oznakowania pionowego i poziomego na ul. Ogrodowej w Wieluniu, kto jest przeciw a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (6 głosów „za”)
wyrazili ww. opinię. Pismo znak OR.0010.3.3.2016 stanowi zał. nr 16.

P u n k t 10
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Zaopiniowanie pisma mieszkańców ul. K. Przedmieście w sprawie sprzedaży napojów
alkoholowych (zał. nr 17)
Pismo Przedsiębiorstwa Komunalnego znak L.dz.NM/181/16 stanowi zał. 18.
Pismo Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu znak E/RD-0151/12/16 stanowi zał. 19.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna poinformował, że na tej samej ulicy powstaje
drugi sklep i też wystąpił o koncesję całodobową.
Radny Janusz Ciosek oznajmił, że na terenie miasta jest dużo sklepów z alkoholem i ich
zamknięcie nic nie da. Nie powinno się ograniczać działalności gospodarczej.
Radny Jan Janik zaznaczył, że cisza nocna obowiązuje od 22-iej, handel do godz. 22-iej jest
zasadny. Nawet podjazd samochodu zakłóca ciszę nocną.
Rady Radosław Wojtuniak zapytał, czy gmina Wieluń wydawając koncesję może narzucić
godziny otwarcia punktu?
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy urząd ma możliwość, żeby wpłynąć na godziny
otwarcia sklepu, np. ograniczyć handel do 22-iej?
Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Katarzyna Warnest oznajmiła, że w instrukcjach
PARPY były wskazówki dotyczące godzin. Ponieważ ustawodawca poprzez ustawę
o przeciwdziałaniu alkoholizmowi reglamentuje dostęp do alkoholu i ustala warunki, na
podstawie których gmina może wydać zezwolenie, są one dodatkowe poza swobodą działalności.
Gmina nie może dodać dodatkowych ograniczeń czyli godzin. Nie ma w ustawie zapisu, że gmina
może opiniować godziny. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych to zarządca
wyraża zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych, zdarzają się przypadki ze zgoda jest
warunkowa w godzinach od – do. Jako gmina, w przypadku ustawy o przeciwdziałaniu
alkoholizmowi – nie można zamieszczać godzin w zezwoleniu. Podkreśliła, że w czasie trwania
„Kina na kocyku” w wakacje ludzie przynosili własny alkohol. Gdyby na tej ulicy był
zainstalowany monitoring czy dodatkowa kamera to wpłynęłoby to bardziej pozytywnie na
ograniczenie spożycia alkoholu.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna zapytał, czy w takim razie komisja może wydać
opinię odnośnie ustalenia godzin czy nie?
Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Katarzyna Warnest oznajmiła, że komisja może
wydać postanowienie, jeżeli zezwolenie ma być wygaszone i muszą je podpisać wszyscy
członkowie komisji.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna zapytał, czy można ograniczyć godzinowo?
Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Katarzyna Warnest oznajmiła, że nie ma nigdzie
zapisanych godzin.
Radny Janusz Ciosek - jedna słuszna uwaga, że nie ma w ustawodawstwie ciszy nocnej.
A.D.M. Mieszkanka ul. Sybiraków w Wieluniu - ale jest zakłócanie spoczynku nocnego.
Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Katarzyna Warnest oznajmiła, że zakłócanie
spoczynku jest odrębnie regulowane.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna zapytał, czy komisja może wydać opinię?
9

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że komisja może zawrzeć swoje zdanie.
Komisja nie stanowi prawa, wydaje opinię.
Radny Jan Janik zaznaczył, że jeżeli komisja wyda opinię pozytywną, to komisja alkoholowa
będzie miała możliwość rozstrzygnięcia takiej sprawy.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska stwierdziła, że ktoś, kto sprzedaje alkohol nie
powinien sprzedawać nietrzeźwemu i nieletniemu. Jeśli każdy by się stosował do zasad
i przepisów to byłoby mniej problemów.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto
zaopiniowaniem pisma, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?

jest

za

pozytywnym

W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 3 głosach
„za”, 1 głosie „przeciw”) pozytywnie zaopiniowali ww. pismo. Opinia nr 41/13/16 stanowi zał.
nr 20.
P u n k t 11
Zaopiniowanie pisma mieszkanki ul. Sybiraków w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul.
Sybiraków (zał. nr 21)
Mieszkanka ul. Sybiraków A.D,M. odczytała swoje pismo, które wystosowała do burmistrza:
„dziękuję bardzo za pismo jakie otrzymałam, nie ukrywam jednak że bardzo mnie zaniepokoiło,
szczególnie zdanie: na obecnym etapie nie możemy wykluczyć żadnego rozwiązania”. Jak
Państwo zapewne wiedzą ul. Sybiraków na odcinku ul. Prostej do ul. Malczewskiego
zaprojektowana została dla ruchu KR2 dopuszczalny nacisk 8 ton na oś. Dopuszczenie
samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton jest łamaniem prawa. Według
obowiązujących przepisów zabudowa mieszkaniowa jest chroniona przed hałasem,
a dopuszczalny poziom w dzień wynosi 50 decybeli, w nocy 40. Samochody ciężarowe to hałas
na poziomie 83-95 decybeli. Pogorszenie klimatu akustycznego, przekraczania dopuszczalnych
norm, niszczenie mienia publicznego jakim jest nawierzchnia drogi, pogarszanie zdrowia
mieszkańców, obniżenie ich jakości życia, zmniejszenie bezpieczeństwa – wszystko to staje
w sprzeczności z prawem. Jak możemy uwierzyć, że Urząd Miejski stoi na straży
praworządności”. W piśmie znajduje się również zdanie: „Burmistrz Wielunia prowadzi obecnie
rozmowy z przedsiębiorcą”. Art. 32 Konstytucji RP gwarantuje nam, że wszyscy są wobec prawa
równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Gdzie jest więc
w tym wszystkim głos mieszkańców, dlaczego rozmawia się tylko z przedsiębiorcą, a zwykłych
mieszkańców chce się postawić przed faktem dokonanym. Art. 8 KPA gwarantuje nam, ze organy
administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do
władzy publicznej. Wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy nasze zaufanie zostało nadwerężone.
Zacytowała preambułę do konstytucji RP, licząc na to że burmistrz, który na ostatniej sesji RM
wyjaśnił, co to jest bolszewizm i dlaczego takie określenie zostało użyte w odniesieniu do
mieszkańców: „pomni gorzkich doświadczeń z czasów, kiedy podstawowe wolności i prawa
człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, raz na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie
a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność w poczuciu odpowiedzialności
przed Bogiem lub własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję RP jako prawa podstawowe dla
państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz w dialogu
społecznym oraz na zasadzie pomocniczości, umacniającej uprawnienia i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra RP tą konstytucje będą stosowali wzywamy, aby czynili to dbając
o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności
z innymi, o poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszona zasadę RP”.
Uważa, że na obecnym etapie można wykluczyć rozwiązania, które są niezgodne z prawem. Na
dzień dzisiejszy wiemy, że tak naprawdę liczy się interes jednej osoby. Na temat pism z urzędu
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i starostwa prawnik się wypowiedział, że co drugie jest do zaskarżenia. Zapytała, czy można
łamać prawo? Do dziś nie dostała odpowiedzi z urzędu, kiedy zostaną barierki postawione. Te
pytania nie były zadawane rok temu tylko teraz, kiedy prawa obywateli są łamane. Zna pojęcie, że
nie ma ciszy nocnej, 24h na dobę szlifowano beton, było 70 decybeli na ulicy. Prosiła też radnych
o zadanie pytań firmie akustycznej. Zacytowała poradnik antykorupcyjny pisany przez poprzednią
ekipę rządową: „w urzędach w których jest korupcja bardzo często urzędnicy nie widzą, że pewne
osoby powinny zostać stroną”.
Przewodniczący Roman Drosiński poprosił o wyjaśnienie, co jest istotą pisma.
Mieszkanka ul. Sybiraków A.D,M. zaznaczyła, że w chwili obecnej jest zakaz wjazdu
w ul. Sybiraków i w osiedle poza Centrum Elektrycznym „Ania” do ul. Prostej. Dalej jest
całkowity zakaz. Centrum Elektryczne „Ania” zawnioskowało o to, żeby przesunąć ten znak
o kolejną ulicę, czyli do ul. Malczewskiego żeby można było dojeżdżać do obu hal i znowu ze
znakiem „za wyjątkiem Centrum Elektryczne „Ania”.
Radny Janusz Ciosek zaznaczył, że jest po stronie mieszkańców, uważa, że należy zrobić
porządek w tej sprawie. Wniosek mieszkańców jest słuszny i powinno tam być ograniczenie
prędkości.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna oznajmił, że nie jest za tym, żeby tam było
więcej niż 8 ton. Zapytał, czy komisja jest władna wydać decyzję?
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że komisja musi tylko wydać opinię.
Radny Jan Janik oznajmił, że zarówno firma „….” jak i mieszkańcy są użytkownikami tej samej
drogi. Zostały złożone dwa wnioski na zmianę organizacji ruchu. Tematem powinna się zająć
Komisja ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego Starosty Wieluńskiego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto
zaopiniowaniem pisma, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?

jest

za

pozytywnym

W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 3 głosach
„za”, 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali ww. pismo.
Opinia nr 42/13/16 stanowi zał. nr 22
P u n k t 12
Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia „Zielone Płuca Wielunia” w sprawie zmiany organizacji
ruchu w parku im. Kałuży (zał. nr 23)
Przewodniczący Roman Drosiński nadmienił, że argumentacja podniesiona w piśmie jest
zasadna.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto
zaopiniowaniem pisma, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?

jest

za

pozytywnym

W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 4 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. pismo.
Opinia nr 43/13/16 stanowi zał. nr 24.

11

P u n k t 13
Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia „Zielone Płuca Wielunia” w sprawie organizacji ruchu na os.
Sybiraków, Prosta, Młodzieżowa, Zachodnia, Powstańców 1863 (zał. nr 25)
Radny Jan Janik stwierdził, że to jest osiedle domków jednorodzinnych, ale nie w pełni
zagospodarowane. Robiąc takie ograniczenie zamyka się firmom budowlanym możliwość
dowiezienia jakiegokolwiek towaru na miejsce budowy.
Mieszkanka ul. Sybiraków A.D.M. stwierdziła, że radny się myli. Czy właściciel, który się chce
budować nie generuje dochodów w gminie? Czy na wczorajszy dzień inwestor miał zgodę żeby
wjeżdżać wywrotkami z piaskiem?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że nie ma takiej wiedzy.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna zaproponował, aby sprawę przełożyć na
następne posiedzenie komisji celem zapoznania się z projektem organizacji ruchu.
Mieszkanka ul. Sybiraków A.D.M. zapytała, czy jak się składa pismo do urzędu i powołuje się
w nim na jakieś pismo urzędowe, to trzeba je też załączyć?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że nie trzeba.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za stanowiskiem, aby sprawę
przełożyć na następne posiedzenie komisji celem zapoznania się z projektem organizacji ruchu,
kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 4 głosach „za”)
przychylili się do ww. stanowiska.
Pismo znak OR.0010.3.2.2016 stanowi zał. nr 26.
P u n k t 14
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2015 rok.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś ma uwagi? Nikt się nie zgłosił.
Członkowie komisji przyjęli (jednomyślnie) przedłożone sprawozdanie (zał. nr 27)
P u n k t 15
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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