P R O T O K Ó Ł Nr 1/18
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 10 grudnia 2018 r. w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
przy pl. Kazimierza Wielkiego 1, pod przewodnictwem Radosława Budy
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Buda Radosław
- przewodniczący
2. Duda Robert
3. Dydyna Franciszek
4. Gęsiak Andrzej
5. Grajnert Tomasz
6. Mituła Bronisław
7. Poznerowicz Krzysztof
8. Zarębska Maria
- zastępca przewodniczącego
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
2. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
3. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Joanna Skotnicka-Fiuk
- Kierownik Biura Burmistrza
5. Preś Maciej
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
6. Kondracka Danuta
- Skarbnik Miasta
7. Akulicz Tomasz
- radny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2019.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń
na lata 2019-2026.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.
6. Propozycje do Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok.
7. Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Radosłąw Buda dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając wszystkich
obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 8 członków komisji, obecnych: 7.
zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Porządek został przyjęty bez zmian.
Punkt 2
Wybór zastępcy przewodniczącego komisji
Przewodniczący Radosłąw Buda zapytał, czy ktoś ma propozycje na funkcję zastępcy
przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Nikt się nie zgłosił. Zaproponował
radnego Bronisława Mitułę.
Radny Bronisław Mituła nie wyraził zgody.
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Przewodniczący Radosłąw Buda zaproponował kandydaturę Marii Zarębskiej.
Radna Maria Zarębska wyraziła zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Radosłąw Buda zarządził głosowanie: kto jest za tym, aby zastępcą
przewodniczącego komisji została radna Maria Zarębska?
Głosowało 7 radnych. Komisja pozytywnie (przy 7 glosach „za”) zaopiniowała kandydaturę
radnej Marii Zarębskiej na funkcję zastępcy przewodniczącego komisji.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2019 (zał.
nr 2)
Przewodniczący Radosław Buda zadał pytanie w dziale 926 Kultura fizyczna i sport – remont
boiska piłkarskiego Olewin 70.000 zł, Starzenice 255.000 zł – czym jest spowodowana taka
różnica?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że w obu przypadkach zakres
prac jest podobny, jest siatka i nie ma systemu nawadniania pod murawą, tylko jest wykonane
przyłącze z możliwością podłączenia aparatury podlewającej.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy budynek w Starzenicach, w którym jest
przebieralnia, jest budynkiem gminy?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś - tak, to teren gminy.
Radny Robert Duda poprosił o wyjaśnienie zapisu: przychody – jest plan zaciągnięcia pożyczki
11 422 344,28 zł, z czego na rozchody jest kwota 7 545 006,78 zł, na zaciągnięcie pożyczki
z WFOSiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Olewin
1 611 400,00 zł, na zaciągnięcie pożyczki na Rozbudowę części biologicznej instalacji
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia – 2 265 937,50
zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że z WFOŚiGW jest pożyczka na budowę
kanalizacji, a z NFOŚiGW - na kompostownię.
Radny Robert Duda zaznaczył, że w dziale 900 jest kwota 6 mln 100 tys zł na rozbudowę
kompostowni i ta kwota z tej pożyczki z NFOŚiGW będzie dołożona do tej kwoty, czy jest
w tym?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa – jest w tym. Połowa jest pożyczki, połowa jest dotacji.
Radny Robert Duda – czyli planujemy na początku roku mieć zadłużenie 32 mln zł, a na koniec
roku 35 mln 900 tys. Czy jakieś kredyty jeszcze są planowane?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że jeżeli będzie przyznana dotacja na budowę
basenu, budowę hali czy trasy średnicowej, to w WPF trzeba będzie pokazać finansowanie
w postaci kredytu. W przypadku basenu i trasy to jest kwestia przetargu. W 2019 r. będzie wzrost
kredytu związany z przebudową ul. Popiełuszki.
Radny Robert Duda zapytał o halę sportową przy SP Nr 2 – gmina złożyła wniosek do
ministerstwa?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił twierdząco. Swego czasu była przeprowadzona
analiza obiektów sportowych. Na terenie miasta ostatnim budynkiem krytym, który służy szkołom
podstawowym była sala przy szkole na 18 Stycznia. Wyraził zdanie, że gmina powinna się
zdobyć na wydatek w postaci zaciągnięcia kredytu na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 2
i SP Nr 5. Zaznaczył, że w 2019 r. może się okazać, że przejdą 3 duże projekty: basen, sala
gimnastyczna i średnicówka i gmina będzie musiała podjąć decyzje, w jaki sposób sfinansować
udziały własne: np. poprzez czasowe zwiększenia zadłużenia gminy czy zwiększenie podatków.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził zdanie, że w skali innych miast podatki w GW są
najniższe.
Radny Robert Duda poprosił o wyjaśnienie zapisu: dział 750 Administracja publiczna - umowa
z kancelarią prawną kończy się 30.03.2019 r., a plan jest na cały rok.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że to jest kwota przeznaczona też na umowę
zawartą z radcą prawnym. Jeśli chodzi o kancelarię to będziemy korzystać z jej usług
w przypadku ekspertyz.
Radny Robert Duda – szkolenia pracowników 100.000 zł: jaka jest kwota na szkolenia, a jaka na
podróże służbowe?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że ok. 40.000 na podróże służbowe.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że ilość zmian, które zachodzą w przepisach jest
bardzo duża i szkolenia są potrzebne.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska stwierdziła, że jest obowiązek zabezpieczania pulę na
szkolenia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że trzeba będzie zwiększyć kwotę na remont
budynku w parku i ratusza, bo w przyszłym roku będą centralne obchody wybuchu II wojny
światowej. Będą zaproponowane przesunięcia środków.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy jakieś pieniądze daje państwo na ten cel?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że większość kwoty jest z budżetu państwa.
Radny Robert Duda zadał pytania:
1) dochody własne ze sprzedaży majątku: 2 działki po Cukrowni: dz. nr 62/8 i 62/10. Czy
planowana jest sprzedaż bocznicy kolejowej?
2) na jaki cel jest przeznaczona rezerwa celowa 4 mln zł?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że rezerwa celowa będzie przeznaczona na
przebudowę ul. Popiełuszki.
Radny Robert Duda zapytał, czy będzie wykonana inwestycja pn.: wymiana chodnika na
ul. Uroczej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że inwestycja będzie wykonana.
Radny Andrzej Gęsiak zadał pytania:
1) czy nie jest za niska kwota na kluby sportowe - 190.000 zł?
2) dofinansowanie drogi w kierunku na Mokrosy
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ile kosztuje utrzymanie czystości w mieście? Zaznaczył, żeby zwiększyć zakres na
terenach wiejskich;
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) będzie zaproponowana wyższa kwota;
2) wniosek zostanie złożony
3) jeżeli zostanie zwiększony zakres działań czyli bieżące utrzymanie np. na terenach
wiejskich, to trzeba będzie zmniejszyć środki np. na sport młodzieżowy.
3)

Radny Tomasz Grajnert zapytał, jaki jest kosztorys na halę przy SP Nr 2?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że ok. 9 mln 600 tys. zł.
Radna Maria Zarębska zadała pytania:
1) dział 700 – na jakim etapie jest przebudowa dróg: ul. Krakowskie Przedmieście-BaryczKrólewska wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego z ul. Targową, Barycz,
Królewska, Chopina, Reformacką;
2) autobusy komunikacji miejskiej – czy w stosunku do roku poprzedniego wzrosła kwota na
lokalny transport zbiorowy i czy będą dodatkowe autobusy na os. Stare Sady? Ludzie nie
mają czym jechać do lekarza, ostatni autobus odjeżdża o 16.30. Do Centrum Kulturalnego
w Dąbrowie nie ma czym dojechać i czym wrócić.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) nie była konieczna zmiana planu miejscowego, bo była procedura zridowska, obecnie jest
decyzja zridowska. To drogi powiatowe, więc finansowanie powinno być pół na pół
z powiatem;
2) w ubiegłym roku był dylemat: czy zwiększyć deficyt budżetu gminy, a utrzymać
wcześniejszą ilość kursów. Koszty wzrosły mimo, że ilość kursów została zmniejszona.
Gminę było stać na to, żeby zabezpieczyć dojazd uczniów i pracowników do szkół i do
pracy oraz ich powrót Są prowadzone prace nad tym, aby zwiększyć linie popołudniowe.
Taki projekt uchwały będzie przedłożony.
Przewodniczący Radosław Buda potwierdził, że w godzinach porannych autobusy są oblegane.
Radny Bronisław Mituła zadał pytania:
1) kiedy będzie zrobiona ul. Torowa w Dąbrowie?
2) ul. Traugutta 53 w Wieluniu na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 5 – zawnioskował, aby
założyć sygnalizację świetlną
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) wstępny plan jest taki, że przetarg ma być ogłoszony w połowie roku, ale to jest
uzależnione od innych dużych inwestycji;
2) ta sprawa jest w kwestii Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Radny Andrzej Gęsiak zapytał, czy będzie harmonogram kanalizacji, kiedy będzie kanalizacja
grawitacyjna na Mokrosach, Piaskach i Srebrnicy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że jednym z wariantów jest budowa kontenerowej
oczyszczalni między tymi miejscowościami i wykorzystanie grawitacji, ale jest obawa, że w tej
kadencji może się tego nie uda wykonać.
Radny Tomasz Grajnert:
1) złożył wniosek, żeby zainstalować sygnalizację świetlną na ul. 3 Maja w Wieluniu;
2) dział 700 nabycie nieruchomości do zasobów gminy za 950 tys. - o jaką nieruchomość
chodzi?
3) potrzeba wpisania do budżetu przebudowy boiska za szpitalem.
4

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) 2) w części chodzi o kościół przy ul. Ewangelickiej;
3) boisko istnieje, nawierzchnia wymaga tylko pewnych prac. Wymaga tego, żeby ktoś to
boisko regularnie pielęgnował, tj. kosił, podlewał i wałował. Gmina nie jest w stanie
wykonywać takiej obsługi dla jednego boiska.
Radny Tomasz Grajnert dopytał, w jakim celu w takim razie był robiony projekt na boisko?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że każdy projekt który gmina wykona, jeżeli nie
będzie bieżącej obsługi to boisko nie ma szans się utrzymać.
Radny Tomasz Grajnert dopytał, czy nie można tego boiska zrobić jako młodzieżowego dla
grup treningowych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że mieszkańcy mieszkający obok nie byliby
z tego faktu zadowoleni.
Radny Tomasz Grajnert oznajmił, że mieszkańcy zgłaszali potrzebę remontu tego boiska.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że ono w jakiejś mierze będzie zrobione, ale musi
być pielęgnowane.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy nie można remontu tego boiska zrobić ze środków
bieżących?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że wszystko jest zależne od zakresu robót. W 2019
r. będzie zrobiona wsiewka nowej trawy.
Radny Krzysztof Poznerowicz zapytał odn. kwoty 100 tys. zł na rozbiórki – czy jest decyzja
inspektora budowalnego odnośnie rozbiórki pralni w blokach poniemieckich?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik oznajmił, że na ten
moment został zrobiony przegląd budynku; stwierdzono, że zagraża on bezpieczeństwu, sprawa
została skierowana do Powiatowego Inspektora Nadzoru, prawdopodobnie będzie nakaz
rozbiórki. Osoby postronne nie dostaną się na pewno do jego wnętrza.
Radny Krzysztof Poznerowicz dopytał, czy zanim będzie ta decyzja, czy jest możliwość żeby
oznakować budynek że zagraża zawalaniem?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik stwierdził, że takie
działania zostały podjęte, zostało to zgłoszone do Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Radny Krzysztof Poznerowicz - w budżecie jest wpisany projekt na ul. Kijak, są wpisane
odszkodowania – kiedy będzie zrealizowany?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że jest wydana decyzja
zridowska, ustawodawca nie wpisał terminu ważności. Trudno jest w tej chwili zadeklarować,
kiedy będzie realizacja.
Radny Krzysztof Poznerowicz – czyli jeżeli w 2019 r. zostaną zapłacone odszkodowania to
realizację tego projektu można przyjąć wstępnie na rok 2020?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że nie można takiej daty przyjąć. Są duże
inwestycje do zrealizowania, które wiążą się z dużymi środkami finansowymi, z przesunięciem w
czasie innych mniejszych inwestycji. Ul. Kijak to nie jest ul. strategiczna z punktu widzenia tego,
że musi być już wykonana.
Radny Krzysztof Poznerowicz – odcinek od ul. Potockiego do ul. Granicznej, część ul. Polnej,
tzw. wąwóz - zarząd osiedla proponował, żeby poprawić infrastrukturę (oświetlić, utwardzić).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że cały wąwóz jest przeznaczony pod budowę
ul. Polnej, więc budowanie czegoś trwałego nie ma sensu.
Radny Krzysztof Poznerowicz zwrócił uwagę, żeby zainstalować sygnalizację świetlną
wzbudzaną na ul. 3 Maja w Wieluniu, żeby poprawić bezpieczeństwo osób uczęszczających na
zajęcia kulturalno-oświatowe w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu.
Radny Tomasz Akulicz – dział 700 przebudowa drogi Krakowskie Przedmieście-BaryczKrólewska – czy nadal planowane jest rondo i czy jest decyzja konserwatora?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił twierdząco.
Radny Tomasz Akulicz zaproponował, że zanim cokolwiek powstanie, żeby sygnalizacja
świetlna działała całą dobę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że takie pismo zostanie wystosowane.
Radny Robert Duda zapytał, czy organizacja ruchu na Królewskiej i Barycz będzie
dwukierunkowa?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że p. konserwator nie
wyraziła zgody na dwukierunkową, pozostaje jednokierunkowa.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami:
1) radnego Mituły w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na ul.
Traugutta 53 w Wieluniu na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 5
Wniosek nr 2/1/18 został przyjęty przez członków komisji i stanowi zał. nr 3
2) radnego Grajnerta w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na ul. 3
Maja w Wieluniu
Wniosek nr 1/1/18 został przyjęty przez członków komisji i stanowi zał. nr 4
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2019, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 6 głosach
„za”, 2 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 1/1/18 stanowi zał. nr 5.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na
lata 2019-2026 (zał. nr 6 )
Uwag nie stwierdzono
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Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 2/1/18 stanowi zał. nr 7.
Punkt 5
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.
Pismo w sprawie przygotowania planu pracy stanowi zał. nr 8
Plan pracy został przyjęty i stanowi zał. nr 9
Punkt 6
Propozycje do Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok.
Przewodniczący Radosław Buda zaproponował, aby do Planu Pracy RM wpisać punkt dot.
„Program działań na rzecz poprawy ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Wieluń
w latach 2019-2023” (I kwartał)
Radny Robert Duda zaproponował, aby punkt ten został zaopiniowany również przez komisję.
Członkowie komisji jednomyślnie zaopiniowali zgłoszoną propozycję.
Pismo znak: OR.0010.3.2018 skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi zał.
nr 10.
Punkt 7
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Radny Andrzej Gęsiak zgłosił, aby wzmocnić i oczyścić rów przydrożny w kierunku od Kurowa
do Dąbrowy.
Radny Krzysztof Poznerowicz – kanał który biegnie od ul. 3 Maja i wchodzi w ul. Wiśniową –
zapytał, czy nie należy przeczyścić tych kanałów, żeby nie było zagrożenia w przypadku ulewy.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że w tym roku ten odcinek był czyszczony, tam nie ma stałej wody.
Radny Robert Duda zapytał, kiedy będzie zaprezentowany viceburmistrz?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że burmistrz ogłosi swoją decyzję.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Wniosek nr 3/1/2018 został przyjęty przez członków komisji i stanowi zał. nr 11
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Anna Jabłonowska-Nawrocka

Przewodniczący komisji
Radosław Buda
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