P R O T O K Ó Ł Nr 29/17
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 27 grudnia 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
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
2. Anna Michniewicz
- Pracownik MGOPS
3. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
4. Romuald Kucharczyk
- Z-ca dyrektora ZOPOW
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2018.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Turów.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2018.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2018.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. 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
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodniczący Roman Drosiński zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
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Przewodniczący Roman Drosiński zgłosił autopoprawkę, aby wykreślić pkt. 3 dlatego, że
projekt uchwały już był zaopiniowany na poprzednim posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku
Publicznego. W tej chwili ten punkt jest wykonany.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nie zgodził się z tym stwierdzeniem, dlatego że na
poprzedniej komisji były zmiany. Komisja składała zapytania na swoim posiedzeniu dotyczące
wydatków np. Domu Kultury związanych z budżetem i specjalnie do Państwa Komisji
wypowiedź została przygotowana. Więc jest teraz miejsce, aby to teraz omówić. Ten budżet który
był omawiany 22 listopada jest w tej chwili zmieniony.
Przewodniczący Roman Drosiński odpowiedział że Komisję obowiązywał termin do 5 grudnia
i w tym terminie Komisja się zmieściła.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie rozumie, iż jest brak chęci do
rozmowy na temat budżetu na przyszły rok. Tym bardziej że Komisja sama składała zapytania,
które były wyłącznie z Komisji Prawa i Porządku Publicznego dedykowane do choćby Domu
Kultury na co idą środki. Dziwne, że teraz Komisja nie chciałaby się z tym zapoznać. Wydaje się
to kuriozalne, skoro najpierw Komisja dopytuje o pewne szczegółowe rzeczy związane
z budżetem na przyszły rok. Otrzymuje odpowiedź i nie chce z niej skorzystać.
Przewodniczący Roman Drosiński odpowiedział, że każdy z radnych taką odpowiedź otrzymał.
Sądzi, że każdy z radnych się z tym zapoznał. Zadał również pytanie do członków Komisji, czy
ktoś chce wnieść coś do porządku obrad?
Radny Radosław Wojtuniak powiedział, że jeśli jest wola Burmistrza, żeby ten punkt utrzymać
uważa, że można je omówić.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie. Kto jest za zdjęciem punktu 3
z porządku obrad?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Członkowie Komisji (przy 2 głosach „za”, 4 „przeciw”)
nie przyjęli wniosku.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2018
(zał. nr 3).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos w dyskusji.
Głos zabrali:
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka dodała że chce uzupełnić autopoprawkę Burmistrza o
dopisanie w budżecie do przedsięwzięć: „Przebudowa ulica Paderewskiego, Roosevelta,
Skłodowskiej, Struga w Wieluniu wartość kosztorysowa zadania 2,93 mln, lata realizacji
2018 – 2020 (w rozbiciu na lata byłoby: 2018 – 130 tys. zł, 2019 – 800 tys. zł, 2020 – 2mln zł).
Radny Radosław Wojtuniak zadał pytanie zapisujemy tu właśnie to zadnie przebudowa ulicy
Roosevelta, Paderewskiego, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu, czyli wpisujemy tą kwotę 130 tys.
na 2018 rok, a teraz jest w niewygasający.., a kwota 285 tys., co z ta kwotą?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała że jest to kwota na dokumentację.
Radny Radosław Wojtuniak dodał: państwo proponujecie, aby wpisać do Wieloletniej Prognozy
Finansowej: a zadanie rozpocznie się w 2018.
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Skarbnik Miasta Danuta Kondracka poinformowała, że jest to wartość kosztorysowa zadania,
która nie obejmuje tej części co w niewygasających jest.
Radny Radosław Wojtuniak dodał, że w tej chwili na ulica Roosevelta miała być robiona
oddzielnie, a teraz jest tam robiony chodnik. Jeżeli jest wpisane 285 tys. to realizujemy z tego
roku, to po co później jest wpisane Roosevelta do tego zadnia na 3 lata?
Burmistrz Wielunia odpowiedział „to co jest wpisane 285 tys. to wynika z umowy zawartej
z wykonawcą. Wykonawca nie zmieścił się z robotą w tym roku. Przesunięto tą inwestycje tego
odcinka ulicy Roosevelta, a że później zostało to zadanie rozszerzone o ulicę Paderewskiego,
Skłodowskiej, Struga to będzie w następnym roku robiony przetarg. Nie ma jeszcze na to
dokumentacji. Wiemy natomiast, że ta kwota będzie 2 800 i będziemy mogli zrobić przetarg na
całość i żeby nie przekroczyć limitów w ramach WPF. Nic nie będzie stało na przeszkodzie jak po
przetargu okaże się że wartość jest mniejsza to możemy pewne rzeczy jeszcze dołożyć w trakcie
podziału wolnych środków. Chodzi o to, żeby ta kwota, którą tu wpisujemy dała nam podstawę do
ogłoszenia przetargu”.
Radny Radosław Wojtuniak odniósł się również do autopoprawek mówiąc że Burmistrz nie
uwzględnił wszystkich zadań. Powiedział „dzisiaj będę głosował przeciwko zaopiniowaniu tego
projektu a jutro będę wnosił poprawki na sesji”.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał o ulicę Struga, czy tam jest wszystko jeszcze w fazie
projektowej, czy uzyskanie pozwoleń?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, „jest tam kwota która jest zapisana
w ramach wykupu nieruchomości, na wykup gruntów pod te inwestycje. Radni otrzymali takie
wyjaśnienie, które zostało przekazane z wydziału gospodarki nieruchomościami. Na wykupy
dotyczące Paderewskiego, Roosevelta, Struga, Skłodowska jest kwota 280 tys. zł, która zapisana
jest też pod te inwestycje. W sumie w następnym roku na Roosevelta, to co jest zapisane pójdzie
285 tys., które teraz jest na dokończenie inwestycji, która nie weszła, 280 tys. na wykup czyli
560 tys. zł plus 130 by można zacząć przetarg będzie to około 700 tys. które pójdzie na ten sektor
w następnym roku. Do roku 2020 będzie to około 3,5 mln zł”.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy to już jest ujęte w Prognozie Finansowej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa potwierdził, że jest ujęte.
Radny Jan Kępiński powiedział ponieważ środki niewygaszające nie istnieją w porządku obrad
a one przechodzą do realizacji budżetu w przyszłym roku do końca czerwca. Wielokrotnie
apelował o kanalizację sanitarną na ulicy Sieradzkiej od wjazdu os. Armii Krajowej do restauracji
Roma, gdyż te budynki są bez kanalizacji sanitarnej. Wie, że dokumentacja jest zrobiona,
a słyszał od Burmistrza lub Naczelnika, że są kłopoty z przejściem na druga stronę ulicy
Sieradzkiej. Zadał pytanie czy tam jest potrzebne przejście? Szkoła i firma obok jest podłączona,
czy w związku z tym nie można poprowadzić drugiej nitki dla mieszkańców aż do stacji
paliwowej. Dodał, że niestety tego zadania nie ma do realizacji w przyszłym roku, nie ma
w wygasających środkach.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że istniały tam problemy formalne.
Poinformował radnego, że postara się mu odpowiedzieć gdy zapozna się dokładnie ze sprawą.
Radny Janusz Ciosek zapytał czy jest alternatywa dojazdu do cmentarza komunalnego? Czy jest
możliwość przebudowania tego regionu. Dodał że nie tylko chodzi o ZUS, ale aby Ci mieszkańcy
tego regionu mieli gdzie parkować. Zaproponował aby znaleźć alternatywę, by móc dojechać od
ulicy Struga, a nie wjeżdżać na ulicę 3 Maja i Roosevelta?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział, że jest przygotowane odejście od drogi, która
jest nowo projektowana i będzie łączyć ulicę Częstochowską z ulicą Opolską w Gaszynie. Od tej
strony jest przygotowywany alternatywny dojazd do cmentarza.
Radny Jan Kępiński poinformował że niewygasających środków jest 25%. Przeglądając
materiały zauważył, że są kłopoty z zakończeniem dokumentacji. Zapytał, czy osoby które
startują do przetargu, na zrobienie dokumentacji na drogę czy projekt, czy wygrywają dlatego, że
zgłaszają niższą kwotę, czy one są w stanie od razu określić się, czy są w stanie zrealizować to
zadanie? Czy z tego tytułu ponoszą jakieś konsekwencje, że nie wywiązali się zadania?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział „gdy jest przetarg na wyłonienie projektanta, są
dwa elementy, które brane są pod uwagę. Pierwszym jest cena, a drugim jest termin. Jeżeli
spóźnienie wynika z opieszałości projektanta, późno wziął dane, mapy itd. wtedy istnieje
możliwość, żeby go takimi karami obciążać. Natomiast jeżeli widzimy, że biuro projektowe
przystąpiło do pracy energicznie i pewne rzeczy utknęły, bo właśnie są tam jakieś np. kolizje
energetyczne”. Dodał, że największy problem jest z PGE ponieważ uzgodnienia z PGE nie
odbywają się w Wieluniu, tylko w tej chwili jest to Lublin. Gdy uzgodnienia projektantów z PGE
odbywały się w Wieluniu było prościej i szybciej.
Radny Jan Janik zadał pytanie do Burmistrza: „W dziale 600 rozdział 60004 lokalny transport
zbiorowy zwiększyć o kwotę 260 tys. czy jest to wystarczająca kwota?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział że nie będzie to wystarczające. Jest to kwota,
która ma wystarczyć do sesji podziału wolnych środków. Zaproponował, że przygotuje radnym
symulację związaną z rozszerzeniem tej komunikacji o sołectwa od których wnioski w tej chwili
wpływają tj.: Jodłowiec, Piaski, Srebrnica, Masłowice i na sesji trzeba będzie podjąć decyzję, czy
komunikacja miejska ma być rozszerzona.
Radny Jan Janik dodał, że jest zadowolony iż w dziale 616 na drogi publiczne i gminne zostały
zwiększone środki o 200 tys. Zapytał czy kanalizacja nie będzie dalej budowana? Czy dalej
będziemy poruszać się po tych drogach które są? Poprosił również o utrzymanie zwiększenia tych
środków na przyszłe lata.
Radny Radosław Wojtuniak zapytał, kiedy zostanie przeprowadzony przetarg na komunikację
miejską?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział, że przetarg będzie ustalony w momencie, gdy
będzie znana dokładna sieć połączeń. Dodał że po tym jak została podjęta uchwała o bezpłatnej
komunikacji, zaczęły wpływać wnioski również z innych sołectw, którzy również oczekują
darmowych przejazdów komunikacją miejską.
Radny Radosław Wojtuniak zadał pytanie, ile czasu jest przygotowywany przetarg?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział, że przetarg był gotowy, by go ogłosić
5 grudnia i gdyby nie uchwała radnych przetarg byłby już w trakcie procedury przetargowej. Cała
dokumentacja była przygotowana, zostały wyznaczone nowe trasy, całkowicie nowa komunikacja
miejska , tylko teraz po tej uchwale ona musi całkowicie ulec zmianie, bo nie możemy zostawić
mieszkańców tych sołectw które w tej chwili nie mają połączenia z komunikacją miejską.
Radny Radosław Wojtuniak powiedział: „czyli rozumując cała nowa struktura jeśli chodzi
o rozkład jazdy w mieście jest gotowa”. Poprosił aby ten dokument radni otrzymali na sesji.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział, że Rada nie otrzyma tego dokumentu w dniu
jutrzejszym dlatego, że w tej chwili komunikacja musi być rozszerzona.
Radny Radosław Wojtuniak dodał „jak to nie możliwe skoro jest od roku przygotowywane to”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział „nie jest możliwe, dlatego że zburzyliście
wszystko swoją uchwałą i w związku z tym my musimy to teraz przygotować. Nie możemy
zostawić mieszkańców Jodłowca, Sieńca, Srebrnicy, Masłowic bez możliwości aby ich dzieci
dojeżdżały …. Przygotowana jest symulacja i w dniu jutrzejszym zostanie to przekazane radnym
na sesji …”.
Przewodniczący Drosiński Roman zapytał o kanalizację dot. ulicy Częstochowskiej, czy
przewidywany koszt 50 tys. to jest sprawa tylko projektu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział że tylko projektu.
Przewodniczący Drosiński Roman zapytał o ulicę Tartaczną, która nie jest ujęta, ale tam chodzi
o utwardzenie i dodał, że po rozmowie z Naczelnikiem Presiem rozumie, że nie będzie to robione.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział, że może to być robione w ramach bieżących
środków. Utwardzenie nie musi być wpisane jako inwestycja.
Przewodniczący Drosiński Roman nawiązał do Traktu Kaliskiego. Zadał pytanie, czy zapisane
w budżecie 580 tys. na ulicę Kościuszki, czy dotyczy odcinka w mieście czy przedłużenie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział, że chodzi o odcinek w mieście.
Przewodniczący Drosiński Roman kontynuował, że to jest jakby cała linia prosta. Ponieważ na
odcinku, gdzie powstało nowe gospodarstwo z zakładem, który ma być oddany do użytku
w czerwcu przyszłego roku, jest problem z dojazdem, gdyż muszą tam dojeżdżać samochody
ciężarowe. To co w tej chwili ostało tam zrobione, czyli zostały nawiezione resztki materiałów
budowlanych, w tej chwili jest droga nie przejezdna. Zapytał „co w takim układzie z tą drogą”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział że właśnie na to są dane pieniądze, zwiększenie
środków na bieżące utrzymanie dróg, żeby podnieść standard tych dróg, które są nie utwardzone.
Przewodniczący Drosiński Roman dodał że jest tam koło 1,5 km. W tej chwili nie ma jak tam
dojechać, a dostał pozwolenie na budowę
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział, że właściciel tego gospodarstwa chce
partycypować w kosztach, bo to dla niego jest to istotna sprawa.
Przewodniczący Drosiński Roman dodał „tylko, że on w tej chwili nie może dojechać”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział, że sam sobie miejsce wybrał na dom, na
zakład.
Przewodniczący Drosiński Roman odpowiedział „ale skoro dostał pozwolenie na budowę”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział: ta droga była przejezdna i to jego sprzęt tą
drogę zdewastował. Natomiast na utwardzenie tej drogi przeznaczone było około 150-200 tys.
złotych oraz kruszywo, które otrzymaliśmy bezpłatnie z placu budowy z ulicy Sadowej.
Przewodniczący Drosiński Roman zapytał jakie jest rozwiązanie, w jakim czasie?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział, że zwiększona jest kwota na bieżące
utrzymanie dróg, żeby tam dowieźć kruszywa i tą drogę utwardzić.
Przewodniczący Drosiński Roman ponowił pytanie, w jakim czasie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział „w czasie gdy budżet zostanie uchwalony. Nie
możemy podejmować decyzji finansowych jeśli nie mamy takiej kwoty w budżecie”.
Radny Ryszard Budzyna zadał pytanie: czy zwiększenie tych środków publicznych wystarczy
na pozostałe drogi?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa opowiedział, że musi wystarczyć.
Radny Janusz Ciosek dodał, że tu jest robiona droga dla jednego człowieka, a np. w Dąbrowie
cała ulica dla wielu mieszkańców nie jest zrobiona.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest to początek, aby od wiosny móc
wjechać na te drogi i zacząć je robić, by je wzmocnić. W styczniu będą przetargi na inwestycje,
które będą wprowadzane. W pierwszym kwartale pojawią się oszczędności i z nich będzie można
finansować właśnie takie drogi.
Radny Jan Kępiński zapytał, gdy będzie opracowana już siatka połączeń komunikacji miejskiej,
można się będzie pokusić, bo wiadomo będzie ile kilometrów będą mieć te trasy i ile będzie
kosztować ta komunikacja, czy budżet to wytrzyma?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział „budżet to wytrzyma, tylko kosztem tego, że
nie będzie pieniędzy na drogi, na kanalizację”.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za wydaniem pozytywnej
opinii dla projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2018, kto jest za
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 4 głosach „za”,
2 głosach „przeciw”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
(zał. nr 4).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos. Głos
zabrali:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik powiedział „ta
uchwała została zainicjowana w związku z niedawnym posiedzeniem wspólnym Komisji Oświaty
i Zdrowia. Chodzi mianowicie o tereny przedszkoli należących do Gminy. W związku z tym, że
są jakieś zamiary inwestycyjne rozbudowy, może nie na ten moment we wszystkich
przedszkolach, ale w przyszłości takie mogą się pojawić. Mieliśmy też taką sytuację ze szkołami,
gdzie uchwalaliśmy plany zagospodarowania w czerwcu zwiększając wskaźniki zabudowy.
Zapadła decyzja, żeby wszystkie te tereny przedszkoli objąć zmianą planu zagospodarowania i te
wskaźniki, parametry zabudowy na tym terenie dopuścić maksymalne jakie są przewidywane
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w naszym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania tak, żeby w przyszłości jeśli
zapadnie decyzja o jakichś działaniach inwestycyjnych, rozbudowie, budowie nowych obiektów
nie robić już zmian, nie czekać za tą procedurą tylko móc przystępować do prac projektowych.
Tereny tych przedszkoli zostały ujęte, między innymi została też ujęta szkoła średnia przy ul.
Sieradzkiej. Pani dyrektor zwróciła się z wnioskiem ze względu na to, że chce podejmować
działania mające na celu przebudowę tego obiektu. Nie był ten teren wcześniej objęty zmianą ze
względu, że był on oznaczony jako teren przemysłowo-usługowy wiązałoby się to ze zmianą
studium, a wcześniej się pani dyrektor z takim wnioskiem do nas nie zgłaszała, więc to nie było
ujęte. Teraz zostało to dołączone i jest też na załączniku nr 5 objęty teren, gdzie jest obecnie
Biedronka i PSS i teren sklepu Stihil. Ze względu na to, że te obiekty, jeden jest w terenie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a drugi w zabudowie jednorodzinnej nie są w stanie
teraz podjąć żadnych działań inwestycyjnych. Zwracali się do nas z wnioskiem o możliwość
zrealizowania pewnych inwestycji, natomiast nie mają możliwości ze względu na te zapisy, bo nie
mają tam żadnej zabudowy mieszkaniowej tylko prowadzą tam handel i usługi. Cokolwiek by
chcieli zrobić to plan im na to nie pozwala, czy urządzenie parkingu, czy tak jak pan, który
prowadzi sklep chciałby nadbudować budynek nie ma takiej możliwości. Zostało to ujęte w tym
załączniku graficznym ze względu na to, że można im było umożliwić rozwój prowadzonej do tej
pory działalności gospodarczej”.
Radny Jan Janik zapytał „w dużym kwartale, pomiędzy ulicą Traugutta a Sieradzką, to też
będzie tu przedszkole”?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział „tak
tylko przedszkole, a został objęty taki duży kwartał ze względu na to, że w tej chwili jest to cała
jednostka jako budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, a teren przedszkola wprawdzie
przylega do drogi osiedlowej wewnętrznej, natomiast wymóg planistyczny jest, żeby teren
przylegał do drogi publicznej, czyli tutaj mamy albo ul. Sieradzką, albo ul Traugutta więc zostało
to tak jak jest teraz, cała jednostka planistyczna. Tak zostało to też ujęte, żeby w środku tego
osiedla nie wprowadzać zmiany ponieważ organ nadzoru, Urząd Wojewódzki zakwestionowałby
nam to ze względu na tą lokalizację przy drodze publicznej. Byśmy musieli w planie wrysowywać
nową drogę”.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za wydaniem pozytywnej
opinii dla projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, kto jest za
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Turów (zał. nr 5).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos. Głos
zabrali:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik powiedział, „Rada
Sołecka konsultowała to z mieszkańcami i z wnioskiem do nas zwrócił się sołtys wraz z Radą
Sołecką o nadanie takiej nazwy ulicy. Tam jest pierwsza zabudowa, która powstała przy tej ulicy
a działki są wydzielone, tak że systematycznie pewnie będą się pojawiały kolejne zabudowania
i żeby uregulować tą numerację porządkową, ponieważ numeracja leci w kierunku Kurowa
i Piasków, natomiast tu się pojawia nowa zabudowa nie ma już możliwości nadania tam numerów
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łamanych przez a, b, żeby nie wprowadzać bałaganu będzie nadany nowy numer przy nowej
ulicy.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska dodał
„chciałbym tylko tak na przyszłość uczulić, że jeśli jest alternatywa w nadawaniu nazw, nie
nadawać
nazw
takich
samych
jakie
są
w
mieście,
bo
w przypadku adresowym będzie 98-300 Wieluń, ulica Brzozowa. W Wieluniu ul. Brzozowa jest
i będzie kłopot ze znalezieniem tego numeru. Staraliśmy się wcześniej, żeby nie powielać nazw
we wsi jak i w mieście. Taki reżim był trzymany. Jeśli w ten sposób będziemy rozdzielać te same
nazwy ulic może być problem dla mieszkańców”.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział
„sołtys był uczulony właśnie na to. To będzie wiązało się z tym, że będą musieli pamiętać o tym,
żeby pisać Turów, kod pocztowy będzie z Wielunia. Nie wycofali tego wniosku, ani nie zmienili”.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
dopowiedział „chyba w dowodach, czy w niektórych dokumentach jest tylko kod i jest …”.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik dodał „tak, ale teraz
nie ma w dowodach osobistych adresów … Wyjaśnialiśmy to Radzie Sołeckiej, sołtysowi, ale
chcieli pozostać przy takiej nazwie”.
Radny Janusz Ciosek zapytał „czy w gminie powielają się ulice czy tylko ten przypadek jest”?
Z sali: to jest pierwszy.
Radny Radosław Wojtuniak złożył wniosek o zdjęcie tego punktu i poddaniu go ponownej
konsultacji.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za zdjęciem powyższego
punktu wraz z uzasadnieniem z porządku z obrad, kto jest za kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
zdjęła powyższy punkt z porządku obrad.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2018 (zał. nr 6).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos. Głos
zabrali:
Radny Jan Kępiński zapytał „jakie są efekty tego, bo środki przeznaczamy”?
Anna Michniewicz odpowiedziała „jeżeli chodzi o to pytanie to takie informacje zawarte są
w rocznym sprawozdaniu, natomiast teraz jest uchwała w sprawie programu profilaktyki”.
Więcej uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za wydaniem pozytywnej
opinii w sprawie projektu uchwały przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2018, kto jest za kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2018 (zał. nr 7).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos. Nikt się
nie zgłosił.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za wydaniem pozytywnej
opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2018, kto jest za kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schroniskach dla osób bezdomnych (zał. nr 8).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos. Głos
zabrali:
Radny Jan Janik zapytał „w jakich przypadkach my naliczamy te opłaty za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych i dlaczego wprowadzamy te opłaty. Czy osoby bezdomna może pracować”?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział „osoby bezdomne mogą pracować, to nie jest związane z bezrobociem. Są kryteria
ustawowe i przypuszczam, że to jest związane z tym. Wymóg ciąży na gminie, że trzeba takie
stawki określić i uchwalić”.
Radny Janusz Ciosek powiedział „to co rok temu ktoś mówił, że osób bezdomnych u nas nie ma.
Może być, że zero jest bezdomnych, ale uchwała musi być podjęta”.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska dodał
„zdarzają się takie osoby, to mamy pod kontrolą i od 1 stycznia ciąży na gminie obowiązek, aby
mieć przygotowane dokładnie stawki i jednocześnie mieć zawarte wstępne umowy z podmiotami,
czyli z domami, czy ze schroniskami, żeby w razie wystąpienia takiej bezdomności, czy
konieczności ogrzania, czy dania schronienia takim osobom mieć zawarte takie porozumienia,
żeby można było szybko działać. My jeśli chodzi o bezdomność rozpatrując to w kwestii
lokalowej to mamy na liście osób do przydziału lokali socjalnych, gdzie jest ponad sto rodzin
osoby, które są rzeczywiście bez meldunku. One sobie w jakiś sposób radzą, pomieszkują albo
u rodziny, albo u jakichś znajomych. Jeśli się zdarza, że taka osoba nie ma gdzie to jest przez
opiekę społeczną kierowana do jakiegoś domu opieki, która pobiera opłatę od gminy i gmina płaci
za taką osobę i kilka osób na utrzymaniu gminy jest, czyli kilku byłych mieszkańców Gminy
Wieluń jest opłacanych przez Gminę Wieluń i one są umieszczone w domach opieki poza naszym
rejonem, bo nasz rejon takiego domu nie posiada”.
Radny Jan Janik powiedział „czyli warunkiem uzyskania pomocy jest ostatni meldunek na
terenie Gminy Wieluń”?
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział „tak”.
Radny Jan Janik dodał „a gdyby ktoś przybył do nas z innej gminy on nie ma prawa do takiej
pomocy”?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział „nie chciał bym się tutaj za opiekę wypowiadać, ale jeśli ktoś spoza Gminy Wieluń
przybędzie na nasz teren i on jest w potrzebie finansowej to gmina musi udzielić pomocy,
natomiast, czy to się wiąże też z mieszkaniem, nie wiem”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „są takie umowy, które gmina ma zawarte …”.
Radny Janusz Ciosek powiedział „ustawa mówi, że wymaga się meldunku, …, czyli po prostu
może być dla każdego, kto przyjedzie nawet z obcego kraju”.
Radny Jan Janik dodał „tu jest zaznaczone w uchwale, że pomoc przysługuje tylko tym, którzy
ostatnie miejsce zamieszkania dokumentują, że są z Gminy Wieluń”.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział „tak, bo oni są traktowani jako mieszkańcy Gminy Wieluń”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „to nie jest problem taki, który byłby nagminny.
To są pojedyncze przypadki. Podczas mojej obecności w urzędzie to może były dwa, trzy takie
przypadki w ciągu tych trzech lat”.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś spoza Gminy
Wieluń zwraca się, żebyśmy zwrócili koszty pobytu kogoś z Wielunia gdzieś w Polsce”?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział „myślę, że się zdarza. Tak samo dotyczy to gminy jak i powiatu”.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za wydaniem pozytywnej
opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych, kto jest za kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
(zał. nr 9).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos. Nikt się
nie zgłosił.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie: kto jest za wydaniem pozytywnej
opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
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z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
kto jest za kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
P u n k t 10
Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos. Głos
zabrali:
Radny Radosław Wojtuniak zapytał „czy jest nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej
w mieście, bo pan burmistrz mówi o rozszerzeniu na sołectwa”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział „my nie robimy komunikacji miejskiej
w mieście, my robimy komunikację gminną, ponieważ linie w Wieluniu są liniami miejskimi
i podmiejskimi. My nie możemy w tej chwili dać dokumentu, który jest dokumentem nie pełnym,
bo uważam, że skoro jest wola Rady, aby wprowadzić komunikację bezpłatną to wszystkim
mieszkańcom tej gminy się ona należy. Dlatego jutro przedstawię radnym symulację kosztów
związanych z całością, z rozszerzeniem komunikacji miejskiej o te sołectwa, które w tej chwili
komunikacji nie mają i przygotujemy pełną siatkę połączeń. Myślimy, czy przedłużyć obecne
linie, ale przez to wydłużyć czas dojazdu do miasta, czy puścić linie odrębne a to się wiąże z tym,
czy PKS jest w stanie mieć więcej autobusów.”
Radny Radosław Wojtuniak zapytał „będzie ogłoszony przetarg”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział „tak, bo musze mieć pewność, że Rada zgodzi
się na finansowanie całości”.
Radny Radosław Wojtuniak dodał „zawsze było mówione, jeśli chodzi o komunikację miejską,
to po to miała być aktualizacja tych wszystkich linii, żeby były oszczędności. Nie możemy
powiedzieć, że to co zostało zrobione, ktoś coś zburzył a pan Burmistrz w tej chwili nawet nie
chce przekazać nowego rozkładu”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział „bo nowy dopiero będzie, ja jestem
Burmistrzem całej gminy i nie może być tak, że mieszkańcy … Ja mówiłem na sesji o tym, że
nasza koncepcją był bilet na poziomie 20 groszy, taki był nasz pomysł na komunikację miejską,
10 zł jest bilet miesięczny dl każdego oprócz tych, którzy z mocy ustawy mają zwolnienia.
Wówczas byłyby to oszczędności 600 tys. zł rocznie …”.
Radny Radosław Wojtuniak zapytał „to skąd pan Burmistrz wziął te 600 tys. zł, po 20 groszy za
bilet, jeżeli w tej chwili mamy dochód z biletów 400 tys. zł”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział „ja wziąłem to z ilości tych, które PKS
szacował, ilość osób, które jeżdżą a nie płacą, bo korzystają z tych zniżek”.
Radny Radosław Wojtuniak dodał „czyli ulgi byłyby zabrane wszystkim”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział „tak”.
Radny Jan Kępiński powiedział „ponieważ my posiadamy pięć autobusów, na pewno teraz
potrzeba więcej autobusów, na pewno nas nie będzie teraz stać na zakup tych autobusów. PKS
może wstawić swój tabor, ale za wstawienie to my musimy też płacić”?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział „ja nie mam złudzeń, że stawka którą płacimy,
3,50 zł od kilometra minus przychód z biletów to ja nie wieżę jeżeli PKS będzie musiał wzmocnić
swój tabor o trzy, cztery autobusy to się musi przełożyć na cenę”.
Radny Ryszard Budzyna prosił o pomoc przy wyrównaniu dróg i tym samym pomóc
mieszkańcom.
P u n k t 11
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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