P R O T O K Ó Ł Nr 14/16
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 24 marca 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. Maria Zarębska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
3. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
4. Jarosław Kuźnik
- Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
5. Magdalena Jarczewska-Zych - Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
6. Anna Michniewicz
- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wieluń
7. Zdzisława Warych
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w
Wieluniu
8. A.D.M.
- Mieszkanka Wielunia
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 13/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2015.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2016.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Wieluń.
7. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2015.
8. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wieluń na lata 2015 – 2017.
9. Zaopiniowanie
sprawozdania
z
realizacji
gminnego
programu
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2015 rok.
10. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w
Gminie Wieluń za 2015 rok.
11. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia „Zielone Płuca Wielunia” w sprawie organizacji ruchu na
os. Sybiraków, Prosta, Młodzieżowa, Zachodnia, Powstańców 1863, po zapoznaniu się z
projektem organizacji ruchu (pismo z poprzedniego posiedzenia).
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
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13. 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.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zaproponował, aby punkt 6 pn.: „Informacja
z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2015” zamienić kolejnością z punktem 4 pn.:
„Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Wieluń”.
Członkowie komisji (jednomyślnie) zgodzili się z propozycją.
Porządek został jednomyślnie przyjęty ze zmianą.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 13/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że protokół nr 13/15 był wyłożony do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś
wnosi uwagi do protokołu nr 13/15? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za
przyjęciem przedłożonego protokołu? Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr
13/15 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2015 (zał. nr 2)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) rozdział 5 – Działania edukacyjne, jest dużo psich odchodów na terenie parku czy osiedli
mieszkaniowych. Jak z tego wybrnąć? Wyłapane koty, po kastracji zawozi się w to miejsce
skąd były zabrane;
2) nie został rozstrzygnięty problem budowy schroniska, czy coś wiadomo na ten temat? Czy
psy, które są w schronisku w Czartkach, kiedyś wychodzą stamtąd?
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Magdalena Jarczewska
udzieliła odpowiedzi na pytania:
1) psy zawożą wolontariusze, którzy otrzymują od gminy skierowanie na sterylizację i kastrację.
Można wypożyczyć klatkę, zwierzęta są zawożone jest do lekarza weterynarii, po zabiegu są
wypuszczane;
2) jeżeli są adoptowane to tak.
Radny Jan Janik zaznaczył, że wyłapano więcej psów niż jest adoptowanych. Byłoby wskazane,
żeby zająć się tematem własnego schroniska.
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Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska stwierdziła, że burmistrz na poprzedniej komisji
mówił, że ma na uwadze, aby schronisko było na terenie Gminy Wieluń. W okresie
poświątecznym będzie przeprowadzona akcja związana z obowiązkowym chipowaniem i
jednoczesnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie i wtedy na okres co najmniej roku można
zwolnić właścicieli z uiszczania opłaty za psa.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2016 (zał.
nr 3)
Uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2016, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (6 głosów „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 45/14/16 stanowi zał. nr 4.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Wieluń (zał. nr 5)
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska stwierdziła, że
jest mowa o tym, że studium zostało uchwalone w 2000 r., było ono 4-krotnie zmieniane: w 2010
r., 2013 r. i 2015 r. Przeprowadzenie tej analizy ma na celu pokazanie zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym, kiedy były poszczególne plany przyjmowane, jakimi uchwałami, co zostało
uchwalone i co należałoby jeszcze zmienić. To wymóg formalny wynikający z ustawy.
Zagospodarowanie przestrzenne prawie dla całego obszaru miasta i stosunkowo niewielkiej
powierzchni obszaru Gminy Wieluń jest uchwalone 30-oma planami, w tym 16 planów to jest
obszar miasta, 14 planów to obszar wiejski. Głównym zadaniem studium jest określenie funkcji
polityki przestrzennej gminy wpisanej w politykę przestrzenną państwa oraz ogólnych kierunków
i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego,
jednak jego ustalenia są istotne dla organów gminy w celu podjęcia planów zagospodarowania
przestrzennego.
Przedstawiła wizualizację – mapa przedstawia miasto Wieluń i obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego: 1 - dla rejonu ulic: Kaliska, Barbary, Kopernika, 2- dla rejonu
ulic: Kochelskiego, Wodna, Głowackiego, 3 - dla obszaru ograniczonego ulicą Warszawską, linia
kolejową i projektowaną ulica Popiełuszki, 4 – dla działki 321 w klinie ulic 18 Stycznia –
Kościuszki, 5 – dla załącznik ul. Popiełuszki z ul. Ciepłowniczą, 6 – dla działki 103/3, 104/4 przy
ul. Kościuszki, 7 – dla działki 294/13 i nieruchomości przy ul. Topolowej, 8 – działki 3 i 4/4 przy
ul. Fabrycznej, 9 – dla Starego miasta i terenów przyległych, 10a – pozostałych części miasta
Wieluniu, 10b – przy ul. Częstochowskiej, Polna i Graniczna, 13 – ul. Wojska Polskiego,
Kopernika, św. Barbary i Zielonej. Obszary, które są w czerwonej obramówce – nie są objęte
planem zagospodarowania przestrzennego w mieście.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, dlaczego w dniu dzisiejszym radni nad tym
debatują?
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska stwierdziła, że
dziś nie uchwala się planów, mówi się tylko o analizie planów kiedyś przyjętych. Ta analiza ma
pokazać, gdzie są miejsca, które wymagają zmiany planów czy też nowego planu.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, kto jest za przyjęciem propozycji w punkcie 1?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska oznajmiła, że nie
można przyjmować pojedyńczo, to jest cała analiza.
Radny Janusz Ciosek stwierdził, że dziś nie można zatwierdzać poszczególnych załączników, bo
one już zostały przyjęte. Treść uchwały jest tak sporządzona, że analizowana jest uchwała i nie
można wyodrębniać poszczególnych punktów.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy w takim razie komisja może teraz wnieść jakieś
zmiany do studium zagospodarowania przestrzennego?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska stwierdziła, że
może. Uchwała dotycząca zmiany studium będzie podejmowana w kwietniu br.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy można p. architekt zadawać pytania?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska oznajmiła
twierdząco. Ta uchwała w zasadzie nic nie wniesie. Tu jest opisany stan aktualny, to co jest.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna złożył 2 wnioski:
1) aby przy opracowywaniu studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń
wyłączyć teren sołectwa Dąbrowa z budowy elektrowni wiatrowych;
2) aby przy opracowywaniu studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń
wyłączyć teren sołectwa Kadłub - na prośbę sołtysa Kadłuba z budowy elektrowni
wiatrowych.
Przewodniczący Roman Drosiński zaproponował poszerzenie ww. wniosku o wyłączenie
wszystkich terenów z Gminy Wieluń pod fermy wiatrowe. Zarządził głosowanie: kto jest za
pozytywnym zaopiniowaniem wniosku pn.: o usunięcie terenów pod fermy wiatrowe z terenu
Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 4 głosach
„za”, 2 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek (wniosek nr
11/14/16 stanowi zał. nr 6.)
Mieszkanka Wielunia A.D.M. zwróciła się z prośbą, aby dyskusje publiczne na temat planów
miejscowych czy studium zagospodarowania przestrzennego odbywały się w godzinach późno
popołudniowych, dla mieszkańców będzie to duże ułatwienie. Zasugerowała również, aby w
tytułach uchwał dotyczących planów miejscowych były podawane nazwy czego ta uchwała
dotyczy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?
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W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (6 głosów „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 46/14/16 stanowi zał. nr 7.
Punkt 7
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wieluniu za rok 2015 (zał. nr 8)
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława Warych
poinformowała o Programie 500+.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy w związku z tym przewidywane jest dodatkowe zatrudnienie?
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Zdzisława Warych
oznajmiła, że w tym roku nie ma takiej potrzeby. Będzie osoba na stażu, którą potem zatrudni się
w ramach umowy zlecenia.
Więcej uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wieluniu za rok 2015, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (6 głosów „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie.
Opinia nr 47/14/16 stanowi zał. nr 9.
Punkt 8
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Wieluń na lata 2015 – 2017 (zał. nr 10)
Uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Wieluń na lata 2015 – 2017, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (6 głosów „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie.
Opinia nr 48/14/16 stanowi zał. nr 11.
Punkt 9
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2015 rok (zał. nr 12)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2015 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (6 głosów „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie.
Opinia nr 49/14/16 stanowi zał. nr 13.
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P u n k t 10
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w
Gminie Wieluń za 2015 rok (zał. nr 14)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w
Gminie Wieluń za 2015 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (6 głosów „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie.
Opinia nr 50/14/16 stanowi zał. nr 15.
P u n k t 11
Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia „Zielone Płuca Wielunia” w sprawie organizacji ruchu na os.
Sybiraków, Prosta, Młodzieżowa, Zachodnia, Powstańców 1863, po zapoznaniu się z projektem
organizacji ruchu (zał. nr 16)
Pismo IR.720.7.2015 stanowi zał. nr 17.
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Sybiraków w Wieluniu stanowi zał. nr 18.
Przewodniczący Roman Drosiński nadmienił, że przedłożona mapa dotyczy tylko ul.
Sybiraków, a komisja składała pismo dotyczące całego terenu, tj. os. Sybiraków, Prosta,
Młodzieżowa, Zachodnia, Powstańców 1863 (pismo znak: OR.0010.3.2.2016).
Odczytał zał. nr 19.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś omówił projekt organizacji ruchu na ul.
Sybiraków w Wieluniu.
Mieszkanka Wielunia A.D.M. przypomniała, że komisja zaopiniowała pozytywnie zmianę
organizacje ruchu na ul. Sybiraków. Nie wie, czy ktoś wykonał analizę akustyczną.
Radny Janusz Ciosek zapytał, jaka jest nośność tej drogi? Jak jest zbudowana?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że na pozostałym odcinku jest
nośność KR2. Sama nośność to jest nie tylko nacisk na oś, to jest pewna częstotliwość pojazdu.
Ryzyko zniszczenia drogi wynika nie tylko z tego jak ciężkie pojazdy tam jeżdżą, ale też ile tych
pojazdów tam jedzie. Jakby jeździło kilkadziesiąt pojazdów dziennie to można by się obawiać, ale
jak kilka dziennie, to raczej nic nie powinno się stać.
Mieszkanka Wielunia A.D.M. zapytała, czym się różnią ci mieszkańcy od pozostałej części
osiedla? Jedni mogą żyć w hałasie, a reszta może spać spokojnie?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś – w związku z powyższym zapytał, czy
gmina ma otworzyć całe osiedle dla takiego ruchu? Rozwiązaniem jest dojazd od ul. Traugutta,
ale gmina nie posiada tu żadnej drogi. Jeżeli gmina chciałaby wybudować dla obsługi tych
zakładów drogę dojazdową do drogi nr 74, wiązałoby się to z kosztami choćby odszkodowań za
tereny.
Mieszkanka Wielunia A.D.M. przypomniała, że jak gmina była stroną, zapoznawała się
z projektem, była mowa o drogach wewnętrznych. Nikt się wtedy tym nie zainteresował. Chyba,
że się chciało takiego rozwiązania i dalej się chce. Inwestor za chwilę złoży wniosek o treści:
„proponuję po tej stronie od osiedla mieszkaniowego ustawić zakaz zatrzymywania się i postoju”.
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Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna przypomniał, że komisja wnioskowała o projekt
organizacji ruchu na całym osiedlu.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył, że organizacja ruchu na tym
osiedlu była wdrażana w marca 2015 r. Przedłożył członkom komisji ww. dokument.
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna złożył wniosek o przywrócenie pierwotnej
organizacji ruchu na os. Sybiraków w Wieluniu
Radny Roman Drosiński - komisja wnioskuje więc o pozostawienie stanu organizacji ruchu na
os. Sybiraków, Prosta, Młodzieżowa, Zachodnia, Powstańców 1863 z marca 2015 r.
Radny Jan Janik oznajmił, że tym sposobem zamknie się dojazd firmie „JB”. Czy nie lepiej
sformułować tak wniosek, żeby znaleźć rozwiązanie dróg dojazdowych?
Zastępca Przewodniczącego Ryszard Budzyna zapytał, czy ten projekt został zaakceptowany
przez Komisję Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego przy Staroście Wieluńskim?
Radny Roman Drosiński oznajmił, że raczej tej opinii jeszcze nie ma.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o pozostawienie stanu
organizacji ruchu na os. Sybiraków, Prosta, Młodzieżowa, Zachodnia, Powstańców 1863 z marca
2015 r., kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (6 głosów „za”),
przyjęli ww. wniosek.
Wniosek nr 12/14/16 stanowi zał. nr 19.
P u n k t 12
Sprawy różne i wolne wnioski.
Uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
P u n k t 13
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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