P R O T O K Ó Ł Nr 2/18
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 19 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. Arkadiusz Skupień
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
2. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
3. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Kondracka Danuta
- Skarbnik Miasta
5. Anna Michniewicz
- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w GW
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Wieluń na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2028.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2019.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu narkomanii
w Gminie Wieluń na rok 2019.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wieluń
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
7. 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: 5.
zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Zaproponował, aby z powodu wydania
wcześniejszych opinii w nw. tematach, zdjąć z porządku obrad punkty:
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2018 r.;
3) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/458/17 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na rok 2019;
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2019;
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń
na lata 2019-2026.
Radny Robert Duda stwierdził, że zasadne jest zdjęcie punktu 4 i 5.
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Radny Franciszek Dydyna oznajmił, że komisja nie zajmowała się wcześniej punktami 2 i 3.
Przewodniczący Radosłąw Buda podkreślił, że taka jest jego propozycja. Zarządził głosowanie,
kto jest za zdjęciem punktów 2, 3, 4 i 5 z porządku obrad, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? Członkowie komisji przy 5 głosach „za” zdjęli ww. punkty z porządku obrad. Porządek
został przyjęty ze zmianami.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Wieluń na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2028 (zał. nr 2)
Radna Maria Zarębska wyraziła zdanie, że niezbędna w tym temacie jest opinia starosty.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik oznajmił, że opinie
są pozytywne.
Radna Maria Zarębska stwierdziła, że z ustawy Prawo ochrony środowiska wynika, że
głównym opiniodawcą jest Starosta Wieluński. Opinia jest niezbędna, jeżeli jej nie ma to
wszystkie zadania które gmina proponuje, jeżeli będą wpisane w Program ochrony środowiska
powiatu to nie będą ważne. Powiat powinien zadbać o to, by jego program był włączony
w wojewódzki program. Zaproponowała, żeby zdjąć ten punkt z porządku sesji.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik zaznaczył, że
inwestycje zawarte w programie są zgodne z Powiatowym Programem Ochrony Środowiska i to
wynika z treści programu. Gmina zwracała się do powiatu i innych instytucji o wyrażenie opinii.
Jest zapis, że jest to zgodne z programem ochrony środowiska kraju, województwa i powiatu
wieluńskiego. Są wydane również opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
i wojewódzkiego inspektoratu, zostaną dostarczone radnym. Pod względem formalnym zostały
wymagania spełnione, co jest potwierdzone w opiniach.
Radna Maria Zarębska odczytała art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska, który mówi że
powinna być opinia od powiatu, a takiej opinii nie ma. Zaznaczył, że w programie powinna być
uwzględniona gospodarka wodnościekowa, a szczególnie kanał wieluński.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik oznajmił, że
w programie nie znajdą się wszystkie zadania, które są zapisane w wieloletniej prognozie
finansowej. Są zapisane zadania, które zostały podane przez ok. 40 instytucji, do których gmina
wystąpiła. W przyszłości jeśli byłaby konieczność wprowadzenia jakiegoś zadania, to jest taka
możliwość. Nie jest to program zamknięty, pierwsza analiza będzie po dwóch latach.
Radna Maria Zarębska stwierdziła, że sprawozdanie z wykonania planu jest składane Radzie
Miejskiej co 2 lata. Ten program nie jest dokumentem prawa miejscowego, ale opracowaniem
o charakterze operacyjnym.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał o zapis w par. 18 pkt 2 – raport sporządza rada miejska
lub starostwo – czy to są dwa raporty?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik stwierdził, że to są
dwa oddzielne dokumenty, które muszą współgrać: powiatu i gminy.
Przewodniczący Radosław Buda dopytał, czy można wprowadzać zmiany w trakcie tych dwóch
lat?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik oznajmił
twierdząco. Odnośnie opinii od starosty stwierdził, że skoro konieczny jest dokument, który
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w tytule będzie zawierał słowo „opinia” a nie „uzgodnienie”, to gmina wystąpi o przedłożenie
takiego dokumentu.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy wszystkie instytucje zaopiniowały program pozytywnie?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik oznajmił
twierdząco.
Więcej uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieluń na lata
2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2028, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 4 głosach
„za”, 3 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 3/2/18 stanowi zał. nr 3.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2019 (zał. nr 4)
Uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2019 , kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 4/2/18 stanowi zał. nr 5.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu narkomanii w Gminie
Wieluń na rok 2019 (zał. nr 6)
Uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu narkomanii w Gminie Wieluń na rok
2019, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 5/2/18 stanowi zał. nr 7.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wieluń miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (zał. nr 8)
Radny Tomasz Grajnert poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
została zgłoszona poprawka w § 1 pkt 2: „obiektów sportowych”.
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Radny Robert Duda zapytał, czy biorąc pod uwagę prawo budowlane, pojęcie basenu to jest
obiekt sportowy czy nie? Bo jeżeli nie, to można wprowadzić poprawkę „obiektów sportowych
w tym basenów”.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik oznajmił, że to są
dwie kategorie: jest basen wbudowany w budynek, natomiast sam basen kryty jest traktowany
jako budowla.
Radny Robert Duda zaproponował wprowadzenie poprawki w § 1 pkt 2 „obiektów sportowych
w tym basenów”.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie:
1) nad poprawką radnego Dudy polegającą na wprowadzeniu zapisu w § 1 pkt 2: „obiektów
sportowych, w tym basenów”
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach
„za”) przyjęli poprawkę;
2) nad projektem uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wieluń miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 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 6/2/18 stanowi
zał. nr 9.
Punkt 6
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
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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