P R O T O K Ó Ł Nr 25/17
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 01 czerwca 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. Janik Jan
5. Kępiński Jan
- zastępca przewodniczącego
6. Wojtuniak Radosław
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
3. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
4. Iwona Podeszwa
- Dyrektor MiGBP w Wieluniu
5. Danuta Kondracka
- Skarbnik Urzędu Miejskiego
6. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
7. Jan Książek
- Dyrektor Muzeum
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2016 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 31 grudnia
2016 roku
4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok:
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej
c) Wieluńskiego Domu Kultury
4. Zaopiniowanie projektu uchwały podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/234/16 w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/235/16 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
6. Sprawy różne, korespondencja
7. Zamkniecie 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: 6
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Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Roman Drosiński zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Porządek został przyjęty bez zmian. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji
jednomyślnie (przy 6 głosach „za”) przyjęli powyższą informację
Punkt 3
Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2016 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 31 grudnia
2016 roku
4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok:
d) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
e) Muzeum Ziemi Wieluńskiej
f) Wieluńskiego Domu Kultury
Punkt 3.1
Przewodniczący Roman Drosiński odniósł się do:
1. Działu Transport i Łączność – stwierdził, że niepotrzebnie wydano kwotę 117 tys. zł. na
opracowanie studium transportu dla miasta Wieluń, gdyż niczego nam to nie przyniesie.
2. Działu Działalność Usługowa – stwierdził, że za dużo opracowuje się planów
zagospodarowania przestrzennego, można by było zmniejszyć je o ok. 30% wtedy koszty
jednostkowe ponoszone byłyby dużo mniejsze, bo czym innym jest jeśli opracowuje się
szerszy zakres materiału wtedy niektóre materiały nie przygotowywane są drugi raz.
3. Dział Świadczenia Rodzinne szczególnie z funduszu alimentacyjnego – zapytanie, kto
ponosi koszty z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych.
Pani Danuta Kondracka skarbnik Urzędu Miejskiego odpowiedziała na zadane pytanie, że jest
to w całości dotacja celowa, 2% wydatków przeznaczonych jest na koszty obsługi. Gmina nie
ponosi żadnych kosztów z tego tytułu, dotacja jest w całości z budżetu państwa.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy są jakieś uwagi lub pytania, stwierdził, że nie
ma i zaproponował głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem budżetu Gminy Wieluń wraz z
opinia RIO.
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji (przy 6 głosach „za”) zaopiniowali
pozytywnie budżet Gminy Wieluń
Punkt 3.2
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał obecnych radnych, czy ktoś chce zabrać głos w
sprawie ww. punktu, chętnych nie było. Zaproponował głosowanie za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2016r.
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji (przy 6 głosach „za”) zaopiniowali
pozytywnie ww. sprawozdanie.
Punkt 3.3
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał obecnych radnych, czy ktoś chce zabrać głos w ww.
sprawie, chętnych nie było. Zaproponował głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem
informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 31 grudnia 2016
roku
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji (przy 6 głosach „za”) zaopiniowali
pozytywnie ww. informację
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Punkt 3.4
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że przechodzi do następnego punktu tj.
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok trzech placówek i zapytał,
kto chce zabrać głos.
Radny Jan Kępiński pochwalił pracę jednostek, dodał, że dużym plusem jest pozyskiwanie
środków z zewnątrz, stwierdził, że placówki rozsławiają ziemię wieluńską.
Przewodniczący Roman Drosiński posumował działalność Domu Kultury stwierdzając, że
dzieje się tam dużo dobrych rzeczy.
Radny Jan Kępiński zapytał w imieniu swoich wyborców o oddanie kina wieluńskiego i czy
odbywa się już odbiór techniczny.
Pan Burmistrz odpowiedział, że są odbiory i teraz jest sprawa straży pożarnej lecz jest to
wszystko pod nadzorem prokuratury sieradzkiej. Przybliżony termin oddania kina to 01.09.2017r.
W kinie odbyły się również próby chóru i innych zespołów celem sprawdzenia akustyki, których
jest 6 możliwości.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych przez MiGBP,
MZW, WDK
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/234/16 w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos w
powyższej sprawie.
Pan Burmistrz stwierdził, że trzeba do regulaminu dopisać, iż zielone odpady zbierane są w
odpowiednich punktach gdyż mieszkańcy do tej pory wywozili zielone odpady do Rudy i tego
tytułu trzeba będzie uszczegółowić regulamin.
Radny Jan Kępiński zwrócił uwagę na odpady wielkogabarytowe, elektroniczne, elektryczne,
itp., które są ogłaszane w internecie i poprzez wywieszki. Dodał, że istnieje tam zapis baterie i
zapytał o ich odbiór i prosił o wyjaśnienie przez środki przekazu.
Pan Burmistrz odpowiedział, że gmina musi zapewnić odbiór wszystkich rodzajów odpadów,
które są produkowane przez mieszkańców i takie możliwości gmina stwarza lecz nie można
zabronić przedsiębiorcom zbierania tego typu odpadów jak np. zużyte baterie, opony czy
przeterminowane leki.
Radny Radosław Wojtuniak zapytał o utrzymanie częstotliwości zbierania odpadów zielonych
tak jak było czyli co tydzień do grudnia.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos, chętnych nie było
i dlatego też zarządził głosowanie o pozytywne zaopiniowane ww. punktu.
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowali ww. punkt.
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Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/235/16 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że ważne jest pokazanie iż odbieranie odpadów
ma się odbywać nieodpłatnie, ponieważ do tej pory dochodziły różne głosy, że zawożąc odpady
do Rudy będzie trzeba zapłacić, natomiast wyraźnie jest powiedziane, że pozostawienie odpadów
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie będzie mógł to zostawić w
oznaczonych miejscach nieodpłatnie.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w ww. sprawie,
ponieważ chętnych nie było zarządził głosowanie
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowali powyższy punkt.
Punkt 6
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że dotarła korespondencja od p. …… i
przeczytał prośbę mieszkańców bloków nr 51, 53, 55, 57, 59, 61 przy ul. Kolejowej o przejecie
we władanie kolektora ściekowego. Zadał pytanie z czym to się wiąże.
Pan Burmistrz odpowiedział, że na pewno wiąże się to z kosztami, ale gmina nie pozostawi ludzi
samych sobie.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś dodał, że z siecią wodociągową jest
taka sytuacja, że jeśli ta sieć jest stara to też nie wiadomo w jakim jest stanie i należałoby poddać
ocenie technicznej stan tej sieci po porozumieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnych i jeżeli się
nada do przejęcia to wtedy przejąć a jeżeli się nie nadaje to lepiej wybudować w pasie
drogowych, który jest przejęty nową sieć.
Radny Ryszard Budzyna dodał, że taka sama sytuacja miała miejsce na ul. Torowej i zapytał co
dalej się dzieje z przepięciem
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że w niedługim czasie
nastąpi przepięcie 8 nieruchomości na ww. ulicy, gdyż jest już wyłoniony wykonawca, podpisana
umowa i w miesiącu czerwcu będą przełączeni na sieć gminną.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy siec na ul. Torowej jest nowa?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że w dużej części jest to
sieć nowa.
Pan Burmistrz stwierdził, że trzeba pójść w kierunku, żeby wybudować nową sieć w przejętym
pasie drogowym aby nie było dużych strat wody i daje czas do końca czerwca aby to
zweryfikować.
Radny Jan Kępiński zapytał czy mieszkańcy ww. bloków dostaną odpowiedź na wystosowane
pismo.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że posiada dane
adresowe i na pewno taka informacja dotrze do mieszkańców
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Pan Burmistrz zaproponował, że Komisja Prawa i Porządku Publicznego po wakacjach może
wrócić do tematu co się konkretnie w tej sprawie wydarzyło.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że Komisja zapoznała z pismem i przyjęła
rozwiązanie zaproponowane przez burmistrza.
Radny Ryszard Budzyna powiedział, że na poprzedniej komisji zgłaszał prośbę o wystosowanie
pisma do Komendanta Policji w sprawie fotoradaru na ul. Wrocławskiej w Dąbrowie, aby nie
został zabierany, gdyż poprawia to bezpieczeństwo ruchu.
Przewodniczący Roman Drosiński odpowiedział, że był na spotkaniu i fotoradar ma pozostać w
tym miejscu, do tej pory pismo nie zostało przekazane, ale będzie ono wystosowane z komisji.
Radny Radosław Wojtuniak zapytał, czy pomimo, że ul Wodna jest drogą wojewódzką można
na niej wykosić łuki co poprawiłoby tam widoczność.
Naczelnik Wydziału Gospodarkli Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
poinformował, że była interwencja telefoniczna pisemna i zapewniono, że wyjątkowo dla
Wielunia przed 15 czerwca drogi będą wykoszone.
Radny Jan Kępiński odniósł się do ulic: Głowackiego i 18 Stycznia stwierdzając, że należą one
pod Zarząd Wojewódzki i zapytał czy sami mają informować o zaistniałych nieprawidłowościach
na drogach nie należących do gminy, jeżeli tak to do kogo to zgłaszać.
Naczelnik Wydziału Gospodarkli Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że monity takie wysyłane są obligatoryjnie przez urząd do wszystkich zarządców
dróg i przypominają o nieprawidłowościach.
Radny Janusz Ciosek stwierdził, że właściwie każdy mieszkaniec może zainterweniować i
napisać do zarządcy dróg o nieprawidłowościach.
Punkt 7
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Grażyna Zwierzyńska

Przewodniczący komisji
Roman Drosiński
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