P R O T O K Ó Ł Nr 17/16
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 9 września 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
2. Ciosek Janusz
3. Drosiński Roman
- przewodniczący
4. Janik Jan
5. Kępiński Jan
- zastępca przewodniczącego
6. Wojtuniak Radosław
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
3. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
4. Krystyna Kowalczyk
- Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i
Rolnictwa
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2016
roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Wielunia.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Wieluń.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń na lata 2016-2019”.
7. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza wykorzystania
dotacji z budżetu gminy.
8. Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości i zieleni na terenie Gminy
Wieluń.
9. Zapoznanie się z informacją o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy Wieluń.
10. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Wieluniu.
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.
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
Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2016 roku.
(zał. nr 2).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2016
roku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie.
Opinia nr 66/17/16 stanowi zał. nr 3.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Wielunia (zał. nr 4)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński stwierdził, że z autorami skargi problem jest od
czasów burmistrza Adamskiego.
Przewodniczący Roman Drosiński uważa, że skarga jest bezzasadna.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wielunia, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie.
Opinia nr 67/17/16 stanowi zał. nr 5.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Wieluń (zał. nr 6)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński stwierdził, że wiadomym jest, że w Wieluniu nie ma
dużo wysokich budynków, tylko niskie. Wiadomo, że niewielka część mieszkańców korzysta
z ciepłociągu miejskiego, w związku z tym jest spalanie tradycyjne. Jest duże natężenie ruchu
kołowego, przejeżdża dużo samochodów o dużej ładowności. Wskazane jest, żeby odciążyć to
miejsce, gdzie on mieszka, tam krzyżują się trzy drogi krajowe, ważne jest żeby powstała tam
droga zbiorcza. Poza tym jest duże skażenie powietrza, dobrze że coraz więcej ludzi decyduje się
na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że droga zbiorcza nie rozwiąże problemu emisji
dwutlenku węgla i spalin w Wieluniu, tylko przeniesie ciężar z jednej ulicy na inną. Idealnym
wyjściem byłoby, gdyby powstała obwodnica zachodnia albo obwodnica wschodnia miasta. W tej
sprawie były wysyłane pisma. Zgodnie z oficjalnymi danymi odnośnie strumienia przepływu
pojazdów po poszczególnych drogach, większy strumień pojazdów jest na ul. Sieradzkiej niż na
Warszawskiej – Głowackiego. Bardziej jest potrzebna ulica w kierunku północ-południe. Teraz
jest problem w postaci bardzo wysokich odszkodowań za grunty przy ul. Polnej, decyzje starosty
zostały zaskarżone.
Poinformował, że do projektu uchwały będzie wprowadzał autopoprawki.
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Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński zapytał, czy nie powinno być w uchwale zapisane,
jakie konkretne działania będą podejmowane?
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że to wszystko jest zawarte w załączniku od str.
143 do str. 152.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że w materiale są zawarte ogólne zapisy, do
których gmina dąży. Szczegóły będą zapisane w odrębnych dokumentach.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że niepokojącym zapisem jest dywersyfikacja
wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzanie energetyki jądrowej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że plan musi być spójny z planem, który
obowiązuje obecnie w Polsce.
Przewodniczący Roman Drosiński – jeśli chodzi o strategię rozwoju gminy – brak
zdecydowanego ujęcia budowy obwodnicy południowo-zachodniej, a także brak dużych
skrzyżowań bezkolizyjnych oraz rond w obrębie samego Wielunia. Na skrzyżowaniu TrauguttaSieradzka byłoby potrzebne duże rondo, jest tam duży ruch.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że plan jest po to tworzony, żeby ten ruch
zmniejszyć. Jak będzie obwodnica północna to nie będzie takiego dużego ruchu.
Przewodniczący Roman Drosiński – str. 94 dział 52 rozdział Odnawialne źródła energii – brak
jest odniesienia do obecnego stanu wiedzy o zasobach ciepła w obrębie Wieluń.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że w tym dokumencie nie mogą być zawarte te
szczegóły, gdyż będą one zawarte w studium wykonalności i w odwiercie.
Przewodniczący Roman Drosiński przytoczył esencję całego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
zawartą na początku materiału.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 68/17/16 stanowi zał. nr 7.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Wieluń na lata 2016-2019” (zał. nr 8)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński zadała pytania:
1) czy po czasie obowiązywania tego programu będzie nowy?
2) jak wpływać na świadomość mieszkańców, czy jest jakiś przymus?
gdyby w przedziale 2016-2019 wszyscy mieszkańcy zgłosili chęć, to czy to będzie
klasyfikowane według stopnia zagrożenia?
3) jeżeli taki będzie problem, to problem będzie rozwiązywany na bieżąco. Ale raczej taka
sytuacja gminie nie grozi.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) oznajmił twierdząco;
2) przymusu nie może być, jest zachęta, że mieszkańcy bez ponoszenia nadmiernych kosztów
mogą z tego skorzystać;
3) gdyby w przedziale 2016-2019 wszyscy mieszkańcy zgłosili chęć, to czy to będzie
klasyfikowane według stopnia zagrożenia?
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że potrzebna jest informacja dla społeczeństwa
o procedurze.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieluń, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie.
Opinia nr 68/17/16 stanowi zał. nr 9.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza wykorzystania
dotacji z budżetu gminy (zał. nr 10)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński oznajmił, że należałoby rozważyć, czy nie
wprowadzić darmowej komunikacji miejskiej. Dobrze, że są małe autobusy. Było kiedyś brane
pod rozwagę przejęcie komunikacji miejskiej przez Przedsiębiorstwo Komunalne, ale jest za mało
taboru.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że taniej jest kupić usługę niż kupić autobusy.
Możemy umożliwić PKS-owi, że mogą się ubiegać o duże dotacje na zakup autobusu. Jest
przeciw temu, aby gmina angażowała się w infrastrukturę, budowę taboru. Zaznaczył, że w takich
miastach jak Wieluń nie ma komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Druga sprawa to ta, że
odległości są bliskie i ludzie wolą chodzić piechotą. Ta komunikacja powinna być bardziej
skorelowana z zakładami pracy. Zaznaczył, że na trasach podmiejskich kursy są oblegane.
Radny Jan Janik zgodził się, że komunikacja podmiejska jest oblegana.
Radny Radosław Wojtuniak – wpływy z biletów maleją, uważa że komunikacja powinna być
bezpłatna żeby każdy mógł z niej korzystać. Potrzebny będzie audyt, żeby podjąć decyzję czy nie
zrobić jej bezpłatnej.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska zaznaczył,
że może należałoby wrócić do tego, jak kiedyś funkcjonowały dwa prywatne przedsiębiorstwa
i wtedy całą komunikacje puścić w takim systemie i wtedy będzie funkcjonowała bez dopłat.
W dniu wczorajszym został otwarty przetarg na komunikację miejską, były 4 oferty, oferta
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej była najwyższa.
Radny Janusz Ciosek zaznaczył, że sam audyt nie rozwiąże sprawy.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że jakaś opłata powinna być.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
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Punkt 8
Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości i zieleni na terenie Gminy Wieluń
(zał. nr 11)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński zadał pytania:
1) Firma Usługi Transportowe Sławomir Nowak ma większy zakres długości ulic do
sprzątania i wynagrodzenie niższe niż FHU Transportowa A….. Ś….., gdzie jest
mniejszy zakres długości ulic do sprzątania a wynagrodzenie wyższe; czym to jest
podyktowane?
2) sprzątanie ulic odbywa się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem? Czy prawdą jest że
sprzątanie jest 1 raz na tydzień?
3) na plantach Jana Pawła II były 2 klomby przy tzw. miejscach odpoczynku: przy baszcie
i naprzeciwko Klubu Nauczyciela, powinno być tam jak najwięcej kwiatów;
4) nie ma w materiale informacji o wykaszaniu poboczy, a musi to być minimum 3 razy
w roku;
5) chwasty na chodnikach – jest słaby podkład pod kostkę;
6) należy zagospodarować klombem fragment parku im. Pileckiego w miejscu byłego
kiosku ruchu;
7) pobocze ścianki „Wielunianki” trzeba wyczyścić;
8) gdzie działkowcy mają wynosić śmieci? Czy problem wywożenia trawy będzie
rozwiązany? Zniknęły gniazda na odpady segregowane, ale przybyły pojemniki na
osiedlach
Radny Ryszard Budzyna - odnośnie koszenia poboczy - może trzeba wrócić do tego, że trzecie
koszenie było rezerwowe?
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że na ul. 18 Stycznia wjazd do kościoła św.
Stanisława się obniżył.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska udzielił
odpowiedzi na pytania:
1. zastępcy przewodniczącego Kępińskiego:
a) miasto zostało podzielone na dwa obszary, stąd ta różnica w długości ulic,
b) kiedy są odbiory terenów zielonych, równocześnie jest zwracana uwaga na obszary ulic.
Niedociągnięcia są od razu usuwane,
c) nie było teraz obsadzenia, bo musi być wykorytowana ziemia przynajmniej na pół metra.
Wszystkiego nie da się zrobić, braki są systematycznie likwidowane,
d) jest za tym, aby wykaszanie poboczy było 3 razy,
e) chodniki były w tym roku pryskane,
f) park im. Pileckiego – będzie zainstalowana tablica, teren będzie wykostkowany,
g) ciek wodny – powinien być odmulany bardzo często,
h) działkowicze – były wysyłane do nich informacje, że mają zawrzeć umowy. Każdy
ogródek działkowy ma obowiązek zawrzeć umowę na odbiór odpadów. Pojemniki na
odpady zielone będą ustawiane.
2. radnego Drosińskiego – nie jest to w jego kompetencji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
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Punkt 9
Zapoznanie się z informacją o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy Wieluń (zał. nr
12)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
P u n k t 10
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Wieluniu (zał. nr 13)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
P u n k t 11
Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Ryszard Budzyna zapytał o zasadność następujących zmian w zał. nr 3 do projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 r., przedłożonej na sesję Rady
Miejskiej w Wieluniu na dzień 8 września br.:
1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 § 6050 Uzbrojenie terenów
budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń
ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia
(sieć wod. i kanalizacyjna): – 500.000,00 zł;
2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412
§ 6050 Rozbudowa remizy w Dąbrowie: - 200.000,00 zł.
Pismo w tej sprawie Komisja postanowiła wystosować do Burmistrza Wielunia (znak:
OR.0010.3.7.2016).
Radny Ryszard Budzyna zgłosił wniosek, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Wieluniu, która jest administratorem ciągu pieszorowerowego w Dąbrowie na ul. Wrocławskiej, podjęła czynności polegające na naprawie
nawierzchni na ciągu pieszo-rowerowym (załamania kostki chodnikowej, zastoiny wody,
oberwanie krawężnika, zapadnięta kostka). W obecnym stanie nawierzchnia na ciągu pieszorowerowym na odcinku od ul. Pańskiej do ul. Morgowej stwarza zagrożenie dla użytkowników
drogi.
Komisja (jednomyślnie) wystosowała wniosek (Nr 13/17/16) do Burmistrza Wielunia (zał. nr 14)
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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