P R O T O K Ó Ł Nr 4/19
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 21 lutego 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. Joanna Skotnicka-Fiuk
- Zastępca Burmistrza Wielunia
2. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego i Rolnictwa
3. Radosław Urbaniak
- Kierownik Biura Burmistrza
4. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej
5. Arkadiusz Skupień
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
6. Skupień Bartosz
- Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
7. Zdzisława Warych
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wieluniu
8. Katarzyna Gasztyk
- Kierownik Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych
9. Anna Michniewicz
- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wieluń
10. insp. Grzegorz Libura
- Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu
11. kom. Wiesław Moszyński
- p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Wieluniu
12. mł. bryg. Tomasz Lewiński
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z I, II i III posiedzenia.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w tym sprawozdanie ze służb
ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Ochotniczych Straży Pożarnych;
4) Straży Miejskiej.
4. Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2018.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2018.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń za 2018 rok.
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7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Wieluń za 2018 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/445/09 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Wieluniu.
9. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
10. 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. Zgłosił uwagę aby, w punktach od 5 do
7 słowo „zaopiniowanie” zastąpić słowem „przyjęcie”. Członkowie komisji zgodzili się z uwagą
przewodniczącego.
Porządek obrad został przyjęty ze zmianami.
Punkt 2
Informacja o sporządzeniu protokołu z I, II i III posiedzenia.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że:
1) protokół nr 1/18 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 1/18? Nikt się nie zgłosił.
Protokół nr 1/18 został przyjęty bez uwag;
2) protokół nr 2/18 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 2/18? Nikt się nie zgłosił.
Protokół nr 2/18 został przyjęty bez uwag;
3) protokół nr 3/19 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 3/19? Nikt się nie zgłosił.
Protokół nr 3/19 został przyjęty bez uwag;
Punkt 3
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w tym sprawozdanie ze służb
ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Ochotniczych Straży Pożarnych;
4) Straży Miejskiej.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu,
w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Wieluniu (zał. nr 2).
Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Libura dokonał wprowadzenia.
Poprosił o rozważenie, aby przeznaczyć środki finansowe na zakup radiowozu. Poinformował
o zbliżających się uroczystościach związanych ze 100-leciem powstania Policji. Nadmienił
również, że od 1.02.br. dokonał zmian kadrowych.
Radny Robert Duda podziękował komendantowi za zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańcom, które jest na wysokim poziomie.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, ile samochodów planuje się zakupić w tym roku?
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Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Libura odpowiedział, że ponieważ
jeden komisariat obsługuje 3 gminy, więc jakby te 3 gminy przeznaczyły kwoty na jeden
radiowóz dla jednego komisariatu, drugie trzy gminy na radiowóz dla drugiego komisariatu,
trzecie trzy gminy na radiowóz dla komendy, gmina i powiat - na radiowóz dla komendy
(w sumie 5 sztuk), ale każdy jeden radiowóz poprawi sytuację. Nadmienił jednocześnie, że będzie
cieszył się z każdych pieniędzy.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, jakie są możliwości reaktywowania komisariatów?
Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Libura zaznaczył, że jeżeli chodzi
o komendę wojewódzką i w ogóle komendę główną – to się dzieje. Jeżeli chodzi o powiat
wieluński trzeba się zastanowić, jakie są potrzeby, na ile mieszkańcy są zdeterminowani i jakie są
możliwości. Trzeba się zastanowić, czy jest sens odtwarzania małych komisariatów, bo może się
okazać, że będą niewydolne.
p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu kom. Wiesław
Moszyński oznajmił, że na tyle blisko jest do komendy, że mieszkańcy właśnie tam przychodzili,
a nie do małych komisariatów.
Radny Robert Duda złożył wniosek, aby przy podziale nadwyżki budżetowej uwzględnić
określoną kwotę na zakup radiowozu.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał o szczegóły nt. obchodów 100-lecia Policji.
Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Libura nadmienił, że będzie
obecny Prezydent RP Andrzej Duda.
Przewodniczący Radosław Buda zwrócił uwagę, żeby na przyszłość w sprawozdaniu bardziej
sprecyzować, w jakich miejscach występowały przestępstwa.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy w parku przy ul. Krakowskim Przedmieściu jest
możliwość częstszych kontroli, ponieważ przebywają tam osoby spożywające alkohol.
Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Libura stwierdził, że można zrobić
tzw. „czyszczenie miejsca”, ale trzeba mieć świadomość, że te osoby będą się przemieszczać
gdzie indziej.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska podziękowała za działalność profilaktycznopropagandową szczególnie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Dudy, aby przy
podziale nadwyżki budżetowej przeznaczyć kwotę na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej
Policji w Wieluniu.
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. Wniosek nr 4/4/19 stanowi zał. nr 3.
Informacja została przyjęta.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 3).
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński
dokonał wprowadzenia.
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Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy były prowadzone w tym roku kontrole odn. śniegu
na dachu?
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński
oznajmił, że takimi kontrolami zajmuje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego i PPSP
z nim współpracuje. Zasygnalizował, że jest obecnie prowadzona akcja „czujka”; zapytał, czy
urząd mógłby takie czujki zakupić. Można by je zamontować w starych budynkach.
Zastępca Przewodniczącego Maria Zarębska odpowiedziała, że w dniu dzisiejszym było
posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, która to komisja zawnioskowała do burmistrza o zakup
takich czujek w mieszkaniach socjalnych i komunalnych.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy takie czujki podlegają później kontroli?
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński
oznajmił, że nie, są tylko wymieniane baterie.
Radny Robert Duda zapytał radnego Mituły, który przez wiele lat był Prezesem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dąbrowie, jak wyglądała współpraca z PPSP?
Radny Bronisław Mituła stwierdził, że współpraca układała się bardzo dobrze.
Przewodniczący Radosław Buda dopytał odn. współpracy, czy inne jednostki występują do
PPSP o organizację prelekcji dla młodzieży?
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński
zaznaczył, że są takie inicjatywy.
Radny Robert Duda wyraził pozytywne zdanie o funkcjonowaniu orkiestry strażackiej
z Kurowa.
Radny Franciszek Dydyna zwrócił uwagę, że zarząd w Rudzie ma problemy ze szkoleniem
druhów.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński
odpowiedział, że komendy powiatowe i miejskie mają limity, jest 40 miejsc na 78 jednostek. To
szkolenie trwa 3 miesiące w weekendy, młodzież nie w każdy weekend chce w nich uczestniczyć.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy zasoby ludzkie są wystarczające?
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński
oznajmił, że przydałyby się 2 etaty.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Ochotniczych Straży Pożarnych (zał. nr 4).
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy baza lokalowa jest wystarczająca?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień oznajmił twierdząco.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Informacja została przyjęta.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Straży Miejskiej (zał. nr 5).
Radny Tomasz Grajnert podziękował za zabezpieczenia imprez. Zapytał, czy zasoby ludzkie są
wystarczające?
Przewodniczący Radosław Buda wyraził pozytywne zdanie dla faktu ułożenia dyslokacji służby
przy obecnym stanie etatowym. Należy zwiększyć etaty w ten sposób, żeby strażnicy mogli
pracować we dwóch. Zapytał komendanta, jak sobie z tym radzi?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma stwierdził, że jeśli występuje jakieś poważne
zdarzenie, jeden strażnik przyjeżdża po komendanta i jadą na miejsce zdarzenie. Ale wtedy
komendanta nie ma w miejscu pracy. Nadmienił, że ma wstępną zgodę burmistrza na zatrudnienie
1 osoby ze środków nadwyżki budżetowej.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk nadmieniła, że zadania Straży
Miejskiej się znacznie rozszerzyły, dlatego jest potrzeba zatrudnienia 1 osoby.
Radny Robert Duda zapytał, jakie działania są przewidziane w roku bieżącym w zakresie
monitoringu?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że do końca lutego ma być
zaopiniowany projekt rozbudowy monitoringu, będą to kamery, które będą usytuowane na
wylotach miasta – 5 szt., z uwagi na kradzieże samochodów. Są na to przeznaczone pieniądze.
Dodatkowo ma być zamontowana kamera na os. Wojska Polskiego.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy dużo jest interwencji, które wychwycił operator
monitoringu?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że 106.
Radny Robert Duda zadał pytania:
1) czy nie można zamontować atrap, kamer które miałyby na celu odstraszanie?
2) te 5 nowo zakupionych kamer pod względem parametrów technicznych będą lepszej
jakości?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma udzielił odpowiedzi na pytania:
1) jest przeciw atrapom, bo jeśli będzie jakieś zdarzenie pod tą kamerą, to się tego nie
sprawdzi.
2) to są kamery stałe z funkcją HD.
Radny Robert Duda zapytał, czy w rejonie ronda przy Starostwie Powiatowym można
zamontować progi zwalniające?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma stwierdził, że jest to jakieś rozwiązanie. Wie,
że na Policji są prowadzone czynności w tej sprawie.
Przewodniczący Radosław Buda zadał pytania:
1) czy są prowadzone kontrole przyłączy?
2) czy nie należałoby przekazać rowerów SM do Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole
Podstawowej nr 4?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma odpowiedział na pytania:
1) w zeszłym roku nie było takich kontroli;
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2) jest to dobry pomysł.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 4
Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2018 (zał. nr 7)
Zastępca Przewodniczącego Maria Zarębska odn. zapisu, że „w 2018 r. z terenu Gminy
Wieluń wyłapano 51 psów i 11 kotów” zapytała, ile zwierząt jest obecnie w schronisku
w Czartkach?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że na koniec 2018 r. były 143 psy i 5 kotów, w tej chwili jest jeden pies więcej.
Radny Robert Duda zapytał, skąd wiadomo że wyłapane psy i koty są z naszego rejonu?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień stwierdził,
że nigdy nie ma takiej pewności.
Zastępca Przewodniczącego Maria Zarębska zapytała, czy w związku z tym dokonuje się
chipowania psów z naszego terenu, żeby wyeliminować takie sytuacje?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień stwierdził,
że chipowanie w ramach programu psów właścicielskich jest bezpłatne dla mieszkańców. Ponadto
wszystkie wyłapane psy, które trafiają do schroniska są chipowane.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że nie jest jeszcze
podpisana ustawa, która by nakładała na właścicieli obowiązek chipowania.
Radny Tomasz Grajnert przypomniał, że na wcześniejszej komisji był złożony wniosek, żeby
stworzyć 3-dniowy boks dla psów, które zaginą.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że fundacja Mondo Cane
zorganizowała sponsorów w celu zakupu tych boksów, urząd ma tylko ogrodzić teren. Fundacja
musi załatwić wszelką dokumentację z tym związaną.
Radny Robert Duda zapytał, z czego wynika kwota 454 976,99 zł, którą wydatkowano za 2018
rok na funkcjonowanie schroniska w Czartkach? Czy schronisko przedkłada jakiś preliminarz
wydatków?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że w tej chwili jest ogłoszony nowy przetarg, dotychczasowe stawki wynosiły: 7,00 zł netto
dzienne utrzymanie psa, 2,50 zł netto dzienne utrzymanie kota, 200,00 zł netto to koszt
wyłapania. Problem wynika z dużej liczby psów wyłapanych z terenu gminy.
Zastępca Przewodniczącego Maria Zarębska zapytała, czy schronisko w Czartkach zgłasza
fakt adoptowania psa?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień nadmienił,
że urząd co miesiąc otrzymuje zestawienie, z którego wynika, ile psów trafiło do schroniska, ile
miało odpowiednie zabiegi, ile zostało zachipowanych, wysterylizowanych, ile było oddanych do
adopcji.
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Zastępca Przewodniczącego Maria Zarębska zwróciła uwagę, że od kilku lat sytuacja ilości
psów zostaje ciągle na jednakowym poziomie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk nadmieniła, że w 2017 r. do adopcji
oddano 22 psy, a w tym roku 35. Jest prowadzona droga edukacyjna w tym celu.
Radny Tomasz Grajnert zapytał odn. przetargu - czy wpłynęły już jakieś oferty?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że nie. Przetarg rozstrzygnie się w połowie marca.
Radny Robert Duda – czyli bazą do określenia wysokości kwoty jest stan psów na 31 grudnia?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień stwierdził,
że w specyfikacji przetargowej jest m.in. podawana ilość wyłapanych psów w latach poprzednich,
ile tych psów schronisko będzie musiało przejąć, obowiązki które ciążą na schronisku.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, jakie są koszty transportu i wyłapania?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień stwierdził,
że kwota 200,00 zł netto to koszt wyłapania i transportu.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, na jakich zasadach została podpisana umowa
z „Gabinetem Weterynaryjnym Mariana Nowaka”? On udziela pomocy zwierzęciu całodobowo?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień nadmienił,
że obecnie zostało rozesłane zapytanie do wszystkich gabinetów weterynaryjnych. Pan Nowak
jest jedynym lekarzem weterynarii, który świadczy takie usługi bezpłatnie.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy byłaby możliwość, aby na stronie urzędu umieścić
informację ze zdjęciem o psach do adopcji?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że taka jest informacja
zamieszczana.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 5
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2018 (zał. nr 8)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 6
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń za 2018 rok (zał. nr 9)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 7
Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Wieluń za 2018 rok (zał. nr 10)
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Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/445/09 Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Wieluniu (zał. nr 11)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/445/09 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia
25 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Wieluniu, kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 11/4/19 stanowi zał. nr 12.
Punkt 9
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że wpłynęły pisma:
1) od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wniosku nr 1/1/18
w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na ul. 3 Maja w Wieluniu
(zał. nr 13);
Radny Krzysztof Poznerowicz oznajmił, że z rozmowy z naczelnikiem Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Maciejem Presiem wynika, że działaniem GDDKiA jest przerzucenie kosztów na
Urząd Miejski w Wieluniu.
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
2) od Burmistrza Wielunia w sprawie pisma znak: OR.0010.3.1.2019 w sprawie petycji
mieszkańców na os. Stare Sady w Wieluniu (zał. nr 14);
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
3) od Burmistrza Wielunia w sprawie wniosku nr 3/1/18 w sprawie wzmocnienia
i oczyszczenia rowu przydrożnego w kierunku od m Kurów do m. Dąbrowa
(zał. nr 15)
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
Radny Tomasz Akulicz zapytał, jaka była przyczyna wycięcia wierzby przy ul. Krakowskie
Przedmieście i na czyj wniosek?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że w ubiegłym roku ułamał się większy kawałek tego drzewa, uszkodził mienie prywatne.
Pozostała część drzewa została pozostawiona na rok czasu do obserwacji, ale ono regularnie
obumierało.
Radny Tomasz Akulicz dopytał, czy była robiona jakaś ekpertyza?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień zaznaczył,
że pracownicy wydziału za każdym razem przy planowanej wycince oceniają stan techniczny
drzew.
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Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy jest jakiś dokument z takich oględzin?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień stwierdził,
że to są działania prowadzone w ramach wydziału, nie ma takiej dokumentacji, jest to
wykonywane w ramach bieżącej pielęgnacji terenów zielonych. Decyzje odnośnie planowanej
wycinki zapadają w wydziale, ale wydaje je Starostwo Powiatowe w Wieluniu.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy są konsultacje z zainteresowanymi mieszkańcami?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk nadmieniła, że obecnie są przymiarki
do wymiany drzew na ul. Sienkiewicza. Urząd nie będzie pytał mieszkańców o ich opinię, bo
urzędnicy z racji swojego doświadczenia sami wiedzą, które drzewa są chore.
Radny Tomasz Akulicz zaproponował, aby przy podejmowaniu decyzji o wycince starych
drzew, które stoją już kilkadziesiąt lat, poinformować mieszkańców.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził zdanie, że tym tematem zajmują się fachowcy. Jeśli te
drzewa niejednokrotnie zagrażają bezpieczeństwu, to trzeba je wyciąć.
Radny Bronisław Mituła zapytał, czy można wyciąć drzewo znajdujące się przy OSP Dąbrowa?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że ono jest w pasie drogi wojewódzkiej.
Radny Robert Duda odn. projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od
nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych – jaki był klucz określenia stawek procentowych dla
poszczególnych sołectw?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że wątpliwości budzi
sołectwo Borowiec, które praktycznie nie ma terenów rolnych.
Więcej uwag nie stwierdzono.
P u n k t 10
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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