P R O T O K Ó Ł Nr 3/19
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 22 stycznia 2019 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. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Joanna Skotnicka-Fiuk
- Zastępca Burmistrza Wielunia
3. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
4. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego i Rolnictwa
5. Ryszard Menc
- Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
6. Radosław Urbaniak
- Kierownik Biura Burmistrza
7. Skupień Bartosz
- Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
8. Kałuża Daniel
- Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
9. Tomasz Akulicz
- radny
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
3. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając wszystkich
obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 8 członków komisji, obecnych: 8.
Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Nikt nie zgłosił uwag.
Porządek obrad został przyjęty bez zmian
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (zał. nr 2)
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, w jakiej formie będą pobierane opłaty w przypadku
obcokrajowców?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że ci mieszkańcy, którzy sprowadzają
obcokrajowców, mają obowiązek zgłoszenia ich do ponoszenia opłat za śmieci. Zaznaczył, że
urząd wyśle do większości przedsiębiorców informację o obowiązku ponoszenia opłat za śmieci
przez obcokrajowców.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, dlaczego stawka 10,00 zł?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że wartość wynika z przetargu. Przychody muszą
być równe kosztom.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że w § 3 jest błąd: powinien być zapis, że „Traci moc
uchwała Nr XXIV/249/18”. Zapytał, czy nie należałoby zaproponować ulg dla rodzin
wielodzietnych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że literówka zostanie poprawiona. Odnośnie ulg
stwierdził, że taka uchwała może się pojawić, tylko musi być odrębna od tej omawianej.
Zaznaczył, że osoby, które skorzystają z tej ulgi, muszą na stałe zamieszkiwać na terenie gminy.
Przewodniczący Radosław Buda dopytał, z jakiego przepisu to wynika?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża stwierdził, że
opłata miesięczna jest pobierana od osoby, czyli zwolnienie może dotyczyć tylko osoby. Takie
zwolnienia od opłat trzeba weryfikować, bo te dane się zmieniają, osoby np. wyjeżdżają na studia.
Podkreślił, że zgodnie z ustawą system ma się bilansować.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że w momencie, kiedy rząd uruchomił Rodzina
Program 500+, rodziny wielodzietne mają wyższe dochody związane z dziećmi. Korzystają
również z pomocy gminnej.
Zastępca Przewodniczącego Maria Zarębska stwierdziła, że to się nie zbilansuje, bo przetarg
został już rozstrzygnięty, więc tą opłatę trzeba by było przerzucić na mieszkańców.
Radny Robert Duda oznajmił, że wyjaśnienia burmistrza go przekonały.
Więcej uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 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 9/3/19 stanowi zał. nr 3.
Punkt 3
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że wpłynęły pisma:
1) Pismo M. Jerza w sprawie zmiany nazwy ronda por. Alfonsa-„Babinicza” (zał. nr 4) prośba
o wydanie opinii
Burmistrz Wielunia wyraził pozytywną opinię w powyższej sprawie. Komisja przychyliła się
do wniosku. Opinia nr 10/3/19 stanowi zał. nr 5
2) od Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie wniosku komisji (zał. nr 6);
Pismo do wiadomości
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3) od zarządu Dróg Wojewódzkich e sprawie wniosku dot. zainstalowania sygnalizacji świetlnej
wzbudzanej na ul. Traugutta 53 (zał. nr 7)
Pismo do wiadomości
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że ład i porządek na ul. Marii Kuncewioczowej jest
zaburzony.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał o sprawę drona, który ma kontrolować rodzaj palonych
śmieci oraz o koszt.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że taka akcja będzie przeprowadzona w lutym
br., zostaną wskazane obszary które trzeba poddać kontroli. Koszt to 5.000 zł netto/dzień.
Radny Tomasz Akulicz zauważył, że takie kontrole należałoby zrobić w godzinach wieczornych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa w odpowiedzi stwierdził, że musi być dobra widoczność.
Radny Andrzej Gęsiak - w imieniu radnych Klubu „Łączy Nas Wieluń” złożył pismo w sprawie
usunięcia drzew na terenie nieruchomości na os. Stare Sady 60 w Wieluniu (zał. nr 8)
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że w tej chwili są złożone wnioski na usunięcie
114 drzew na osiedlu.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że są to wnioski złożone przez Wieluńską Spółdzielnię Mieszkaniową na bazie poprzednich
kontroli Straży Pożarnej.
Pismo OR. 0010.3.1.2019 zostanie przekazane do Burmistrza Wielunia celem zajęcia stanowiska.
Radny Krzysztof Poznerowicz zwrócił uwagę, że wyjazd z ul. Szpitalnej w stronę miasta nie jest
bezpieczny, zapytał czy wpłynął wniosek o wycięcie drzewa w tamtym rejonie?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że nie wpłynął taki wniosek.
Radny Franciszek Dydyna zapytał, kiedy będą zmienione tablice w związku ze zmianą nazwy
ul. Andersa na ul. 18 Stycznia?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że tablice są zamówione.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
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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