P R O T O K Ó Ł Nr 5/19
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 26 marca 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. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
3. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego
4. Bartosz Skupień
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
5. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
6. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej
7. Radosław Urbaniak
- Kierownik Biura Burmistrza
8. Tomasz Akulicz
- radny Rady Miejskiej
9. Kom. Wiesław Moszyński
- Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Wieluniu – komisja wyjazdowa.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie
w tej strefie i sposobu ich pobierania.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok
2019.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Bazy Sportowej
w Gminie Wieluń na lata 2019-2027.
7. Zapoznanie się z informacją o pustostanach i zagrożeniach budowlanych w Gminie Wieluń.
8. Zaopiniowanie pisma Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin w sprawie ufundowania
tablicy pamiątkowej.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2018 rok
10. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
11. 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 7 członków komisji, obecnych:
7. Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty bez
zmian.
Punkt 2
Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Wieluniu – komisja wyjazdowa.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma i Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Wieluniu Wiesław Moszyński zapoznali radnych z pracą na
stanowiskach monitoringu wizyjnego.
Informacja została przyjęta.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa (zał. nr 2)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa, kto jest
za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach
„za”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 12/5/19 stanowi zał. nr 3.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie
w tej strefie i sposobu ich pobierania (zał. nr 4)
Radny Tomasz Grajnert poinformował o powodach przedłożenia ww. projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że sytuacja
przedstawiona w ww. projekcie uchwały miała już kiedyś miejsce w Wieluniu, ale została
szybko zniesiona, bo była nadużywana przez mieszkańców. Ta uchwała spowoduje, że miejsca
dla osób niepełnosprawnych będą stały puste, bo nikt inny nie będzie mógł na nich zaparkować.
Natomiast będą zajmowane miejsca, które wpływają na dochód ze SPP.
Poza tym karta parkingowa osób niepełnosprawnych potwierdza uprawnienia wykorzystania
miejsc parkingowych oraz niestosowania się do następujących zdarzeń drogowych: zakaz
ruchu w obu kierunkach, zakaz postoju w dni parzyste, dni nieparzyste, strefa ograniczonego
postoju, zakaz postoju, zakaz wjazdu motocykli, autobusów, zakaz wjazdu pojazdów
silnikowych. Karta ta jest kartą nie tylko dla mieszkańców gminy, ale obowiązuje ona w całej
Europie. Trzeba też wziąć pod uwagę, że miejsca dla osób niepełnosprawnych są specjalnie
szersze. W tej chwili jest 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych w samym centrum na 407
miejsc parkingowych ogólnie. Nadmieniła, że do chwili obecnej nie wpłynęło do urzędu żadne

pismo, które potwierdziłoby potrzebę dołożenia dodatkowych miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.
Radny Tomasz Grajnert stwierdził, że gdyby nie było sygnałów ze strony mieszkańców, to
taka inicjatywa nie byłaby podejmowana. Oznajmił, że mieszkańcy, którzy parkują na
zwykłych miejscach, też nadużywają, ponieważ wymieniają się biletami.
Radny Andrzej Gęsiak wyraził zdanie, że miejsca dla osób niepełnosprawnych stoją puste.
Radny Krzysztof Poznerowicz wyraził wątpliwość, jeśli ta uchwała zostanie podjęta, to czy
osoby niepełnosprawne nie zwrócą się do urzędu o wymalowanie dodatkowych punktów dla
osób niepełnosprawnych. A to spowoduje dodatkowe koszty.
Radny Tomasz Grajnert zaznaczył, że nie będzie takiej potrzeby, ponieważ osoba
niepełnosprawna będzie miała możliwość zaparkowania bliżej w SPP ale bezpłatnie jako osoba
niepełnosprawna.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził pozytywne zdanie co do projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że ta zmiana wpłynie na
dochody ze SPP. Zgodnie ze statutem gminy w projekcie uchwały powinien być zawarty zapis,
jak ta zmiana wpłynie na budżet.
Przewodniczący Radosław Buda zwrócił uwagę, że radca prawny zaparafował projekt bez
zastrzeżeń.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk nadmieniła, że radca prawny
parafuje podstawę prawną, nie sprawdza pod względem merytorycznym.
Radny Tomasz Grajnert stwierdził, że trudno przewidzieć, jaki to będzie uszczerbek na SPP.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zaproponowała, aby dać sobie czas, np. pół
roku, żeby sprawdzić czy ta uchwała ma rację bytu. Jeśli nie, to można ją uchylić.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że na posiedzeniu Komisji BudżetowoGospodarczej radna A.Marzec chciała wnieść zmianę dot. rodzin wieloletnich. Sprawdzono
i okazało się, że obecnie jest taka praktyka, że jeżeli jest iluś właścicieli samochodów, to
wydawana jest jedna karta i wpisuje się tam kilka numerów rejestracyjnych. Więc taka
poprawka byłaby niezasadna.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy jest to zapisane w regulaminie?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska stwierdziła, że w regulaminie nie ma takiego
zapisu, ale jest to praktykowane.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził zdanie, że powinno to być zapisane w regulaminie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie
w tej strefie i sposobu ich pobierania, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5
głosach „za”, 2 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 13/5/19 stanowi zał. nr 5.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2019
(zał. nr 6)
Radny Robert Duda zapytał, dlaczego tak późno został przygotowany ww. projekt uchwały?
Obecna umowa ze schroniskiem w Czartkach obowiązuje do końca marca br. Jeżeli uchwała
będzie podjęta na sesji, to zacznie obowiązywać dopiero po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że prace nad tworzeniem
ww. programu trwają co roku. Nie są w nim zawarte stałe elementy tylko takie, które trzeba
wypracować, np. znalezienie punktu, w którym będą przetrzymywane zwierzęta domowe czy
też zapewnienie nagłej opieki nocnej – to trudny temat, bo żaden z lekarzy nie chce się tego
podjąć. Urząd współpracuje z paniami, które opiekują się bezdomnymi zwierzętami, powstała
nawet inicjatywa Społecznego Opiekuna Kotów. To jest kwestia pracy, tego nie da się
przygotować wcześniej. Program jest opiniowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
i to też trwa w czasie. Jeżeli chodzi o schronisko to firma z Czartek nie wzięła udziału w
pierwszym przetargu, bo przegapiła termin, w dniu dzisiejszym został ogłoszony drugi
przetarg. Z tego co wiadomo, schronisko „Funny Pets” w Czartkach jest zainteresowane
złożeniem oferty.
Radny Robert Duda – czyli pod względem legislacyjnym wszystko jest ok?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że tak.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
dopowiedział, że tegoroczny program zbiegł się z wyborami sołtysów. Poprzednio, opieką nad
zwierzętami gospodarskimi w przypadku nieprzestrzegania przez ich dotychczasowych
właścicieli ustawy o ochronie zwierząt zajmowało się gospodarstwo p. Kosa. Jest to działalność
charytatywna. W tej chwili jest to gospodarstwo p. Marii i p. Marka Włodarczyk z Kurowa.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy rozstrzygnięcie konkursu będzie do końca marca czy
w kwietniu?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że w kwietniu.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy właściwe jest sformułowanie w § 2 pkt 4 „schronisko,
z którym Gmina Wieluń na podpisaną umowę”? Może właściwszy byłby zapis, że „będzie
miało podpisaną umowę”.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
stwierdził, że takiego zapisu nie dopuszczą towarzystwa, które opiniują, bo gmina musi
wskazać tą lokalizację, z którą ma podpisaną umowę.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że na dzień uchwalenia
programu, umowa jest podpisana ze schroniskiem z Czartek.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że jeżeli przetarg wygra inna firma, zmieni się zapis w uchwale.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał w sprawie dr Mariana Nowaka – czy on zobligował
się, że będzie odbierał telefon od wszystkich służb?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił
twierdząco.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska dopytała, czy on wykuje te zadania za
odpłatnością?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
poinformował, że doktor prowadzi tą opiekę bezpłatnie.
Przewodniczący Radosław Buda odn. zapisu w § 11 - jak logistycznie będzie wygląda sprawa
łąpania, jeżeli po parku będą biegać świnie?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
stwierdził, że są to przypadki sporadyczne, nie ma wypracowanej jednej metody, na pewno z
pomocą sołtysów i policjantów.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, co w przypadku, gdy nikt się nie zgłosi do przetargu? Czy
gmina ma jakichś pomysł, żeby sprawę rozwiązać? Poprzednia umowa opiewała na 900 tys. na
2 lata, obecnie według wyliczeń radnego będzie to kwota o 190 tys. zł wyższa/ rok.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zasugerowała, aby poczekać do
momentu złożenia oferty.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
stwierdził, że gmina nie wyklucza wybudowania schroniska, na pewno będzie konieczne
opracowanie dokumentacji kosztorysowej na jego wykonanie. Również zasugerował, żeby
poczekać do momentu rozstrzygnięcia przetargu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2019,
kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach
„za”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 14/5/19 stanowi zał. nr 7.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Bazy Sportowej
w Gminie Wieluń na lata 2019-2027 (zał. nr 8)
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zgłosiła autopoprawki:
1) w § 7 pkt 1 ppunkt d) otrzymuje brzmienie: „Budowy ogólnodostępnego kompleksu boisk
z częścią lekkoatletyczną w rejonie osiedla Stare Sady (na obszarze pomiędzy ul.
Agrestową a ul. Częstochowską, w miejscu wskazanym w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego);

2) w § 7 dodaje się punkt 3 o brzmieniu: „realizacja hal sportowych przy szkołach
podstawowych nr 2 i 5 oraz kompleksu basenów przy ul. Broniewskiego nastąpi w okresie
ujętym w programie jedynie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na
zadowalającym poziomie.
Radny Robert Duda:
1) zasugerował, aby poprawkę, o której mówi Zastępca Burmistrza w pkt 1 umieścić w § 3
w części tabelarycznej jako poz. 8:
a) inwestor wnioskodawca: Gmina Wieluń - WOSiR,
b) zadanie: budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk z częścią lekkoatletyczną
w rejonie osiedla Stare Sady (na obszarze pomiędzy ul. Agrestową a ul. Częstochowską,
w miejscu wskazanym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego),
c) okres realizacji: 2022-2023,
d) przewidywana wartość zadania: 500,
e) rodzaj inwestycji: N.
2) w związku z tym, że gmina nie będzie aplikowała do Ministerstwa Sportu w ramach
programu rozbudowy infrastruktury – wniosek o dotację na budowę hali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2, termin składania kolejnych wniosków jest do końca marca – czy gmina
będzie składać na budowę hali czy na coś innego?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odn. pyt. 1 radnego Dudy, zgodził
się z propozycją radnego, będzie to wprowadzone autopoprawką burmistrza.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odn. pyt. 2 radnego Dudy oznajmiła,
że gmina będzie składać wniosek na budowę boiska w Bieniądzicach.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy kwoty podane na budowę hali przy Szkole nr 2 i nr 5 to
są kwoty netto czy brutto?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że gmina zazwyczaj
posługuje się kwotami brutto. Przy takim horyzoncie czasowym i tak dużym zakresie ma to
znaczenie drugorzędne.
Radny Tomasz Grajnert – jeśli kosztorys jest na 12 mln zł, jakie jest satysfakcjonujące
dofinansowanie?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że to zależy od sytuacji
finansowej w danym budżecie i innych alternatywnych programów, gdzie te środki można
pozyskać.
Radny Robert Duda zapytał, czy na dzień dzisiejszy jest możliwe wskazanie źródła
finansowania zewnętrznego?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że obecnie nie ma takich
programów.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy hala ma mieć jeszcze jakieś inne funkcje?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że głównie hala sportowa
z zapleczem (szatnie, prysznice, siłownia). Te projekty nadzorowali dyrektorzy szkół ze
środowiskami sportowymi.
Radny Robert Duda zapytał, jakie są priorytety, jeśli chodzi o inwestycje?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że jeśli chodzi o duże
zadania takie jak baseny i hale, odpowiedź zostawi burmistrzowi. Jeśli chodzi o drobne
inwestycje, programy są w trakcie analizy.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy gminę stać na tak rozbudowane hale? Może
należy pomyśleć o mniejszych. Kiedy włodarze miasta zadecydują o budowie basenu?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że istniejący projekt na
basen jest przestarzały, rozwiązania funkcjonalne ewoluują.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że jeśli chodzi o hale
sportowe, projekty już są przygotowane.
Radny Robert Duda nadmienił, że w Kępnie powstał nowy basen. Czy wiadomo, z jakich
środków go wybudowano?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że nie ma takiej wiedzy.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że lokalni przedsiębiorcy złożyli się na jego
wybudowanie. Gdzie mają być te 3 korty finansowe?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że na miejscu byłej
strzelnicy.
Radny Robert Duda zapytał, czy środowisko sportowe miało możliwość konsultacji
z projektami?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że było konsultowane.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Bazy Sportowej w
Gminie Wieluń na lata 2019-2027 wraz z autopoprawką, kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach
„za”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 15/5/19 stanowi zał. nr 9.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o pustostanach i zagrożeniach budowlanych w Gminie Wieluń (zał.
nr 10)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał o unormowanie prawne dotyczące budynku przy ul.
Mokrej 12.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił,
że jeśli chodzi o ten budynek, jest kilka osób, którym przysługują prawa do tej nieruchomości
i to jest największy problem. Sprawa jest monitowana na bieżąco.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy budynek na działce nr 62/3 jest objęty
konserwatorem zabytków?

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zaznaczył,
że nieruchomości zlokalizowane przy ul. Długosza są w całości objęte ochroną konserwatorską.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy są przeprowadzane kontrole odn. stanu
technicznego budynków i czy są jakieś zgłoszenia zamieszkujących w tych budynkach osób
bezdomnych?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik stwierdził,
że nie trafiały takie zgłoszenia o zamieszkiwaniu; jeśli trafi zgłoszenie o stanie technicznym
budynku to sprawa od razu jest kierowana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 8
Zaopiniowanie pisma Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin w sprawie ufundowania
tablicy pamiątkowej
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że wpłynęło pismo od Związku Legionistów
Polskich i ich Rodzin w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej (zał. nr 11). Zaproponował,
aby przychylić się do prośby.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem pisma Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin w sprawie ufundowania
tablicy pamiątkowej, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach
„za”) pozytywnie zaopiniowali ww. pismo. Opinia nr 16/5/19 stanowi zał. nr 12.
Punkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2018 rok (zał. nr 13)
Uwag nie stwierdzono.
Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi zał. nr 14
P u n k t 10
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że wpłynęły pisma:
1)
od Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu w sprawie wzmocnienia i czyszczenia
rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej Nr 4508E na odcinku DąbrowaKurów (zał.nr 15);
Pismo zostało przyjęte do wiadomości.
2)
od Gminnej Spółki Wodnej w Wieluniu w sprawie przyznania dotacji z nadwyżki
budżetowej na konserwacje rowów melioracyjnych (zał. nr 15)
Pismo zostało przyjęte do wiadomości.
Radny Robert Duda zapytał, czy prawdą jest, że z ul. Podwale ma być ściągnięty asfalt w celu
wyeksponowania tzw. kocich łbów?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że projekt obejmuje
przebudowę ul. Podwale i przewidziana jest inna nawierzchnia niż asfaltowa.
Radny Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, że na ul. 3 Maja w Wieluniu na parkingu przy
cmentarzu, w godzinach wieczornych nie parkuje żaden samochód. Czy parking musi być
całodobowo oświetlony?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że można zaprogramować
tak, żeby się wyłączało, ale nie będzie z tego tytułu żadnych oszczędności.
Radny Krzysztof Poznerowicz nadmienił, że w tym miejscu zbiera się grupa młodzieży, więc
oświetlenie jest potrzebne. Zapytał, czy urząd otrzymał odpowiedź z GDDKiA na temat
doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 45 w Wieluniu i zgody na lokalizację
sygnalizacji wzbudzanej na ul. 3 Maja w Wieluniu?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że do dnia wczorajszego
nie otrzymał takiego pisma.
Więcej uwag nie stwierdzono.
P u n k t 11
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Anna Jabłonowska-Nawrocka
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