P R O T O K Ó Ł Nr 24/17
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 21 kwietnia 2017 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. Kępiński Jan
- zastępca przewodniczącego
5. Wojtuniak Radosław
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Janik Jan
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. Elżbieta Kalińska
- Dyrektor WDK
4. Bartłomiej Panek
- PZD Wieluń
5. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
6. Joanna Skotnicka-Fiuk
- Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
7. Jan Książek
- Dyrektor Muzeum
8. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
9. Majtyka Zbigniew
- Przedstawiciel GDDKiA
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją dotycząca budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń
prowadzonego przez Gminę Wieluń, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski i GDDKiA.
4. Zaopiniowanie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Wieluń.
5. Zapoznanie się z informacją dotycząca organizacji DNI WIELUNIA.
6. Zapoznanie się z informacją o realizacji przez gminę obowiązku odbioru odpadów
komunalnych.
7. Wyrażenie opinii w sprawie funkcjonowania w przestrzeni publicznej pomnika „Pogromcom
Hitleryzmu”.
8. Sprawy różne, korespondencja.
9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
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: 5,
nieobecnych: 1.
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Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Roman Drosiński zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Porządek został przyjęty bez zmian.
Punkt 3
Zapoznanie się z informacją dotyczącą budownictwa drogowego na terenie GMINY Wieluń
prowadzonego przez Gminę Wieluń, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski i GDDKiA.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński wskazał na fatalny stan drogi: ulicy Szpitalnej z
zaznaczeniem budowy chodnika od ulicy 3-go Maja do wjazdu do szpitala i zapytał czy jest już
zrobiona dokumentacja, projekt na całą drogę i czy na rok następny będzie robione coś więcej.
Pan ….. – PZD Wieluń odpowiedział na zadanie pytanie, że jest wykonany projekt na całą ulicę
Szpitalną od ul. Joanny Żubr do ul. 3-go Maja łącznie z nawierzchnią i kanalizacją, w tym roku
będzie robiony odcinek 180 m. od ul 3-go Maja do wjazdu do szpitala: chodnik, miejsca
postojowe, zatoka autobusowa (strona lewa od ul 3-go Maja). W roku następnym będzie
kontynuacja budowy w/w ulicy, w całości bądź etapami w zależności od zabezpieczonych
środków budżetowych.
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński podsumował dyskusję stwierdzając, że pieniędzy na
drogi zawsze brakuje ponieważ z doświadczenia wie, że są zabierane na inne potrzeby.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, po czym z braku
pytań sam zadał pytanie: czy była w ostatnim czasie opracowana koncepcja rozładowania ruchu
samochodów w Wieluniu (oparcie ruchu o ul. Popiełuszki biorąc pod uwagę duże zagęszczenie
ludności i trudności w przemieszczaniu – osiedla mieszkaniowe). Przewodniczący stwierdził, że
taka koncepcja jest nie do przyjęcia.
Pan …… – PZD Wieluń odpowiedział, że jeśli chodzi o powiat to nie ma czegoś takiego.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jest opracowywany plan mobilności miejskiej, gdzie tworzony
dokument będzie pokazywał przepływ ludzi z osiedli do miejsc pracy, jest również planowana
ścieżka rowerowa oraz ścieżka dla ruchu pieszego (od POW w stronę przystanku kolejowego,
fragmentem ulicy Stodolnianej, wzdłuż nasypu kolejowego przez ogródki) oraz dojazd do miejsc
pracy komunikacją miejską.
Wiadomo, że ul. Popiełuszki to stosunkowo nowa droga i kolejny krok który trzeba uczynić aby
przedłużyć ją do ul. Sieradzkiej oraz Opolskiej w Gaszynie i wzdłuż całej ulicy będzie
zaprojektowany z jednej strony chodnik a drugiej ścieżka pieszo-rowerowa.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że odcinek drogi Fabryczna, Warszawska do
Popiełuszki będzie wąskim gardłem i będzie problem przepustowości.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś udzielił odpowiedzi dotyczącej budowy
obwodnicy miasta na podstawie pisma z Generalnej Dyrekcji i Ministerstwa stwierdzające, że
wszelkie wloty do Wielunia z dróg krajowych wg generalnego pomiaru ruchu z roku 2015 są
poniżej norm i nie ma możliwości budowy obwodnicy zewnętrznej i zaznaczają, że problem jest
w skomplikowanym układzie śródmiejskim i w związku z tym stwierdzili, że temat ten ich nie
dotyczy.

2

Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że proponowana przez p. burmistrza koncepcja
ścieżki rowerowej nie rozwiąże problemu i czy są inne koncepcje rozwiązania tej sprawy.
Pan Burmistrz stwierdził, że trzeba dążyć do stanu idealnego, lecz należy przyjąć, że żadne
miasto nie jest pozbawione problemów komunikacyjnych i jeśli chodzi o koncepcje to są na
zaawansowanym poziomie chociażby budowa nowego odcinka drogi od Warszawskiej do
Sieradzkiej, która pozwoli na pewną dywersyfikację ruchu i w połączeniu z budową starej
Fabrycznej do oczyszczalni może również pomóc.
Przewodniczący Roman Drosiński zadał pytanie w kontekście pisma z Urzędu
Marszałkowskiego, będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej Ruda – Krzeczów – Działoszyn, czy
jakaś koncepcja pozwoli na odniesienie korzyści przez Wieluń, aby za parę lat nie było tak jak na
ul. Sieradzkiej.
Pan Burmistrz odpowiedział, że propozycje przedstawione wcześniej muszą rozwiązać problem
ruchu w mieście oraz zadał pytanie przewodniczącemu jakie ma w tym zakresie propozycje.
Radny Jan Kępiński odniósł się do pisma Urzędu Marszałkowskiego dot. drogi nr 74, która po
oddaniu obwodnicy została przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu i w/w będzie ją naprawiał.
Powyższa droga jest w fatalnym stanie jak również zniszczone są drogi Mickiewicza
(przygotowana do remontu), Zielona, Biedala. Od kilku lat Urząd Marszałkowski spycha na
dalszy plan budowę drogi 18 Stycznia, droga nr 486 jak również drogę nr 481, która od strony
Widawy jest zrobiona a z naszej strony budowę się odkłada.
Radny Janusz Ciosek poruszył sprawę modernizacji ulic osiedla Prusa, która ze względu na
zakładanie sieci ciepłowniczej została odłożona na bieżący rok, informacja mówi, że w trakcie
jest podpisywana umowa z wykonawcą, pytanie brzmi czy coś w tym kierunku jest robione, jak
wygląda podłączenie do ciepłowni.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś udzielił odpowiedzi na zadane pytanie,
że budowa sieci ciepłowniczej będzie prowadzona w bieżącym roku, modernizacja ulic będzie
robiona na tych ulicach gdzie ciepłociąg już istnieje.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że jest przedstawiciel GDDKiA i poprosił o
zadawanie pytań.
Radny Jan Kępiński zapytał o drogę 74 przebiegającą od działek do Jodłowca, która jest przejęta
przez Województwo i jest bardzo zniszczona, popękana (od Sedala do ul. Wodnej), czy jest to
przewidziany fundusz w kosztach województwa na remont tej drogi.
Przedstawiciel GDDKiA Zbigniew Majtyka odpowiedział, że remont ul. Głowackiego na dzień
dzisiejszy nie jest przewidziany, gdyż ta ulica nie należy już do nich.
Radny Jan Kępiński stwierdził, że w takim razie trzeba będzie o powyższy remont dowiedzieć
się w Województwie oraz zapytał przedstawiciela GDDKiA co będzie robione w tym roku tj.
droga krajowa 45, budowa dwóch sztuk zatok z przebudową drogi powiatowej, gdzie to będzie.
Przedstawiciel GDDKiA Zbigniew Majtyka odpowiedział na zadanie pytanie, że są to dwie
zatoki autobusowe między Gaszynem a Kadłubem, skrzyżowanie ul. Kłosowa. Oznajmił, że w
marcu GDDKiA podpisała wstępne porozumienie partycypacji między Rejonem z gminą Wieluń
m.in. również na budowę zatok autobusowych jak i na budowę ciągu pieszego jadąc na Sieradz
między torowiskiem a ul. Jagiełły po stronie lewej.
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Radny Jan Kępiński stwierdził, że wielokrotnie z p. Dyrektorem GDDKiA poruszał temat
sprzątania ul. Sieradzkiej (sprzątania liści, koszenia trawy itp.) Zaproponował aby skrawki trawy
wymagające sprzątania wyłożyć kostką. Zapytał również o rozliczenie obwodnicy i jaki jest jej
koszt.
Przedstawiciel GDDKiA Zbigniew Majtyka odpowiedział na zadanie pytanie, że w ciągu
ulicznym miasta uważa sprzątanie za dobre i wystarczające, gdyż jest to koszenie z usunięciem
trawy, są firmy sprzątające i wykonana robota jest odbierana, uważa również, że nie można
wszystkiego zabetonować.
Odpowiadając na pytanie o koszt obwodnicy: koszt jest trochę wyższy niż wynikało z przetargu,
dlatego, że przy badaniu gruntu wystąpiła duża konieczność wymiany gruntu na węźle Biała,
trzeba było wykonać tam głębsze, dodatkowe wiercenia i z tego względu koszt budowy nie został
jeszcze rozliczony.
Przewodniczący Roman Drosiński zadał pytanie w jakiej fazie znajduje się projekt techniczny
pod budowę drogi powiatowej, ul POW
Pan …. – PZD Wieluń odpowiedział, że są tam dwa projekty: pierwszy projekt od przejazdu
kolejowego w stronę granicy naszej drogi tj. za domami socjalnymi termin oddania do 31.10.
2017r.; drugi projekt również do 31.10.2017r.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy są jeszcze jakieś pytania? Zarządził głosowanie,
kto jest za, kto przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji (przy 5 głosach „za”) zapoznali się
z informacją dotycząca budownictwa drogowego na ternie Gminy Wieluń
Punkt 4
Zaopiniowanie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Wieluń
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos w
powyższej sprawie. Nikt z obecnych nie chciał zabrać głosu, w związku z powyższym
przewodniczący zarządził głosowanie
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji (przy 5 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowali ww. punkt.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją dotycząca organizacji DNI WIELUNIA
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos w ww.
sprawie. Nikt z obecnych nie zabrał głosu, w związku z tym przewodniczący zarządził
głosowanie, kto jest za, kto przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)
przyjęli powyższą informacją.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją o realizacji przez gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos.
Radny Jan Kępiński stwierdził, że nie ma jeszcze decyzji dotyczącej RIPOK.
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Pan Burmistrz odpowiedział, że przedłuża się to nieżalenie, ponieważ są to uzgodnienia
pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Ministerstwem, z tego co wiadomo Urząd Marszałkowski
musi spełnić pewne elementy, które muszą być dostarczone do ww. w określonym czasie.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał o różnicę w ilościach osób zameldowanych, czyli
osoby, które płacą podatki, jest ich na koniec grudnia 2016r. 32400 a liczba osób zdeklarowanych
jest inna.
Pan Burmistrz odpowiedział, że różnica wynika z tego, iż są to osoby będące na studiach,
pracujące w delegacjach i pomimo.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska dodał, że
pomimo, że są to osoby zameldowane nie są liczone w tych deklaracjach, stwierdził, że deklaracje
można co miesiąc korygować i te korekty następują.
Radny Kępiński zapytał jak wyglądamy z odzyskiem odpadów w województwie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że na powyższe pytanie odpowie na sesji.
Pan Burmistrz dodał, że w zmienił się sposób liczenia odzysku, lecz przed zmianami byliśmy na
poziomie daleko wyższym niż średnia krajowa i były to bardzo wysokie poziomy europejskie,
wówczas była u nas zbiórka selektywna a inne gminy tego nie robiły.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że więcej pytań nie widzi i dodał, że Komisja
zapoznała z informacją o realizacji obowiązku odbioru odpadów przez gminę i zaproponował aby
przejść do następnego punktu.
Punkt 7
Wyrażenie opinii w sprawie funkcjonowania w przestrzeni publicznej pomnika „Pogromcom
Hitleryzmu”.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że nie wszystkie organizacje na terenie gminy i
miasta w sprawie ww. punktu zostały powiadomione Dodał, że nie jest w stanie stwierdzić czy
można nazwać to konsultacjami społecznymi. Poinformował, że o opinię poproszonych było 14
organizacji na terenie Wielunia.
Radny Jan Kępiński stwierdził, że nie wyda w tym momencie żadnej opinii, pomimo, że
prześledził wszystkie opinie, które wpłynęły, dodał jednak, że jest to pamiątka historyczna i
będzie optował za pozostawieniem pomnika
Radny Radosław Wojtuniak stwierdził, że skoro przeprowadzono konsultacje z różnymi
środowiskami i są na to dokumenty, to powinno się ten pomnik zostawić, tylko jak dodał. P.
Dyrektor Książek opatrzyć go tablicą aby można było się zapoznać z informacją dotycząca
pomnika.
Przewodniczący Roman Drosiński na podstawie pisma od Konserwatora Zabytków powiedział,
że ww. pomnik nie jest wpisany do rejestru zabytków i dalej Konserwator pisze, że pomnik jest
nie tylko symbolem pewnej epoki, ale dodał od siebie, że niestety jest to symbol pewnej epoki i z
tym trzeba się zgodzić. Poinformował, że Kombatanci piszą, iż usunięcie pomnika nosi znamiona
polityczne. Stwierdził, że niestety czymże było postawienie pomnika jak nie pobudkami
politycznymi. Następnie zapoznał wszystkich z opiniami innych organizacji.
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Pan Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej stwierdził, że sprawa jest trudna
ponieważ społeczeństwo wypowiadało się w tej sprawie. Dodał, że rozwiązania są trzy: zburzyć,
zostawić lub przenieść, ale nie może na to pytanie odpowiedzieć. Stwierdził, że pomnik
wzniesiony 50 lat temu jest pewnym symbolem pewnego systemu, ale również był symbolem,
który miał podkreślić postawę tego prostego żołnierza, ale jednak ten kanon polityczny tutaj
przemawiał. Dodał, że decyzja należy jednak do społeczeństwa.
Pan Burmistrz stwierdził, że okres powojenny nie jest to okres najbardziej szczęśliwy, ale nie
znaczy to, że ten okres mamy z naszej historii wymazać i jest to fakt niepodważalny. Powiedział,
że ten trudny dla nas czas trzeba poznawać, jak również tę historię przekazywać młodszemu
pokoleniu, dodał, że czym innym jest wygłaszanie hymnów pochwalnych na temat komunizmu a
czym innym przekazywanie historii.
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał opinię p. Grzegorza Żabickiego, która przedstawia
opinię wieluńskich harcerzy i zaproponował, aby ta opinia była przyjęta za opinię Komisji.
Radny Ryszard Budzyna stwierdził, że nie można przyjąć tej opinii za opinie Komisji i trzeba
przeprowadzić głosowanie dla ww. punktu obrad.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto z obecnych na sali Członków
Komisji jest za pozostawieniem pomnika „Pogromcom Hitleryzmu” w naszej przestrzeni
publicznej.
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji głosowali za pozostawieniem
pomnika (przy 4 głosach „za”, 1 głosie przeciw)
Punkt 8
Sprawy różne, korespondencja.
Radny Ryszard Budzyna stwierdził, że został zmieniony zarządca drogi nr 74, na
korespondencję, która została wysłana do GDDKiA przyszła odpowiedź, lecz niewiele zostało
wykonane w związku z tym jest propozycja aby wszystko przekazać do Urzędu
Marszałkowskiego
Pan Burmistrz dodał, że na sesji będą przedstawiciele GDDKiA i będzie ku temu czas, że by to
przedstawić.
Radny Ryszard Budzyna powiedział o pojawieniu się w prasie informacji o likwidacji radaru w
Dąbrowie. Dodał że mieszkańcy tej miejscowości proszą o pozostawienie radaru co zwiększa
bezpieczeństwo.
Radny Radosław Wojtuniak zapytał (w związku z ukazaniem się artykułu w prasie) o przetarg
w sprawie psów, kto odpowiada za ww. przetarg, który został tak późno rozpisany?
Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie można o ten problem zapytać na Sesji, dodał, że również
będzie wprowadzony projekt Uchwały o sprzedaży czterech działek na Cukrowni.
Radny Radosław Wojtuniak zapytał o powierzchnię działek
Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to powierzchnia 4,5 ha
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał o remont szatni dla sportowców w Olewinie.
Pan Burmistrz odpowiedział, że w najbliższym czasie będzie oferta na remont ww.
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Punkt 9
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Agnieszka Badera

Przewodniczący komisji
Roman Drosiński
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