P R O T O K Ó Ł Nr 6/19
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 28 maja 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. Gęsiak Andrzej
4. Grajnert Tomasz
5. Mituła Bronisław
6. Poznerowicz Krzysztof
7. 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. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
3. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
4. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego
5. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
6. Radosław Urbaniak
- Kierownik Biura Burmistrza
7. Alicja Krzemień
- Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu
8. Zbigniew Majtyka
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w
Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z IV posiedzenia.
3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń
prowadzonego przez Gminę Wieluń, Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi i Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2019 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/19 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Wielunia.
7. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
8. 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: 5.
Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty bez
zmian.
Punkt 2
Informacja o sporządzeniu protokołu z IV posiedzenia.
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Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że protokół nr 4/19 został przesłany emailem
do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi
uwagi do protokołu nr 4/19? Nikt się nie zgłosił. Protokół nr 4/19 został przyjęty bez uwag;
Punkt 3
Zapoznanie się z informacją dotyczącą budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń
prowadzonego przez Gminę Wieluń, Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi i Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad (zał. nr 2)
1) Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Wieluniu (zał. nr 2)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, jakim budżetem dysponuje GDDKiA w kwestii
Powiatu Wieluńskiego?
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Majtyka
oznajmił, że jest tylko kwota przeznaczona na cały rejon w Wieluniu, 1 mln zł zostało wydane na
wiosnę na remont nawierzchni bitumicznej na 5 powiatów, w tym 50% to była Gmina Rusiec i
Dęby Wolskie. W tej chwili są środki na bieżące utrzymanie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa – wiadomo, że została zaskarżona sprawa budowy ciągu
pieszo-rowerowego, jak się skończyło to postępowanie?
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Majtyka
oznajmił, że jest informacja z Wydziału Dokumentacji, że ministerstwo przedłużyło termin do
28.06.br.
Radny Tomasz Grajnert zadał pytania:
a) czy jest brane pod uwagę przedłużenie chodnika na drodze w kierunku Opola między ul.
Graniczną a Gaszynem?
b) żeby wykonać większe doświetlenie przy Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. 3 Maja w
Wieluniu
Przewodniczący Radosław Buda odn. pyt, 2 radnego Grajnerta oznajmił, że komisja zajmowała
się tym tematem. Tam była już wizja lokalna i komisja z Łodzi stwierdziła, że tam tylko jest
kwestia doświetlenia.
Radny Krzysztof Poznerowicz zaznaczył, że doświetlenie tego przejścia nie jest rozwiązaniem,
zabudowa się zmieniła, powstał parking, który jest doświetlony. Tu nie chodzi o doświetlenie
przejścia, tylko stworzenie bezpiecznego przejścia dla dzieci uczęszczających do „Domku
Harcerza”, gdzie zajęcia odbywają się od 15.00 do 20.00. Lepszym rozwiązaniem jest
zainstalowanie sygnalizacji wzbudzanej S-5.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy można otrzymać szacunek kosztów sygnalizacji
wzbudzanej S-5 może otrzymać komisja od GDDKiA?
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Majtyka
oznajmił, że przygotuje taką informację.
Przewodniczący Radosław Buda poparł radnego Grajnerta, by GDDKiA przedłożyła komisji
szacunkowy koszt sygnalizacji wzbudzanej S-5.
Radny Robert Duda dopytał, czy dopóty nie będzie pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa,
to tego sygnalizatora nie będzie?
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Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Majtyka –
zgadza się.
Radny Robert Duda zapytał, co należy zrobić, żeby ta opinia była pozytywna? Ma dojść do
wypadku?
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Majtyka
oznajmił, że temat zapisał i odezwie się do przewodniczącego komisji w tym temacie.
Radny Krzysztof Poznerowicz zapytał, czy GDDKiA rozważa wycięcie drzew przy wyjeździe
ze szpitala na DK 45 (naprzeciw cmentarza) po obu stronach przynajmniej po 2 sztuki w celu
zapewnienia lepszej widoczności?
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Majtyka zapisał
uwagę.
Radny Krzysztof Poznerowicz zapytał, co w sprawie znaku przy skręcie z ul. Kopernika w ul.
3 Maja?
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Majtyka
oznajmił, że prawdopodobnie nie jest zamontowany.
Radny Bronisław Mituła zwrócił uwagę, że na ul. Traugutta obok PKS przydałby się
sygnalizator świetlny, tam dzieci przechodzą na drugą stronę ulicy.
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że to droga wojewódzka. Nadmienił, że np. w
Republice Czeskiej, jeżeli samochód zbliża się do miejsca zabudowanego, świeci się cały czas
czerwone. Jeżeli prędkość zostaje dostosowana do 50 km, przestawia się na zielone
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś nadmienił, że Zarząd Dróg
Wojewódzkich praktykuje takie urządzenia. Świeci się zielone, jak się za szybko jedzie - to
czerwone.
Radny Robert Duda – podsumowując, odnośnie doświetlenia na ul. 3 Maja - rejon GDDKiA
zgłosi się do Komisji Bezpieczeństwa o weryfikację?
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Majtyka
oznajmił twierdząco.
Radny Robert Duda poprosił, by ta informacja została przekazana do wiadomości Komisji
Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Wieluniu.
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Majtyka zgodził
się z sugestią radnego.
Radny Bronisław Mituła stwierdził, że dużo zależy od kultury jazdy. Za granicą, jak pieszy
dochodzi do przejścia, samochód się zatrzymuje. W Polsce nie ma takiego zwyczaju.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
2) Informacja z Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu (zał. nr 3)
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Radny Robert Duda – przebudowa drogi POW - wiadomo, że powiat posiada dokumentację
techniczną w kwocie 1mln 700 tys. zł, tylko w budżecie na 2019 r. nie ma tych środków. Czy te
środki znajdą się w budżecie na 2020 r.?
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu Alicja Krzemień oznajmiła, że w tym
roku na pewno nie. Nie ma wiedzy, kiedy to będzie ujęte w budżecie.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy jest jakaś szansa, żeby wzmocnić znakami czy
czerwonymi pasami ul. J.Żubr w stronę Gaszyna, ponieważ samochody rozwijają tam dużą
prędkość, są ostre hamowania przy samym przejściu dla pieszych.
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu Alicja Krzemień poinformowała, że w
planach jest usunięcie znaku „teren niezabudowany”, bo pomiędzy Wieluniem a Gaszynem jest
teren zabudowany i to być może spowoduje mniejszą prędkość kierowców.
Radny Andrzej Gęsiak – odn. rozkopanej drogi w Kurowie; zgłosił, aby umocnić rów w
kierunku mostu krzyworzeckiego, poprosił o utwardzenie skarpy i pobocza.
Radny Krzysztof Poznerowicz zapytał, czy przebudowa drogi szpitalnej w Wieluniu będzie
realizowana w tym roku?
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu Alicja Krzemień oznajmiła, że w tym
roku nie.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czym kieruje się zarząd dróg przy wydawaniu
pozwoleń na handel truskawkami w centrum miasta?
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu Alicja Krzemień nadmieniła, że w
ubiegłym tygodniu zgłosiła się pani, która chciała wystawić trzy koszyczki, nie jest to jakiś wielki
kram.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy można stawiać reklamy na cały dzień na terenie Strefy
Płatnego Parkowania?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że obowiązuje uchwała RM z
2004 r., która zabrania lokalizowania reklam w pasie drogowym, prostopadle do centrum.
Radny Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, że takie reklamy pojawiają się przed każdymi
wyborami.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik stwierdził, że
weryfikacja następuje na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że w momencie kiedy drogi w centrum będą
gminne, będzie można przyjąć zapisy, że żadna reklama ma nie być w przestrzeni strefy.
Radny Andrzej Gęsiak zwrócił uwagę, żeby wykonać oznakowania ulic od numeru do numeru.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że tymi sprawami zajmuje się
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przekaże uwagę. Koszt jednego znaku nie jest
niski .
Radny Krzysztof Poznerowicz nadmienił, że koszt słupa to 100,00 zł netto, a koszt tablicy to
120,00 zł netto bez montażu.
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Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
3) Informacja Gminy Wieluń (zał. nr 4)
Radny Robert Duda zaznaczył, że zapis dot. wymiany chodnika przy ul. Uroczej w Wieluniu
jest nieaktualny, ponieważ został zrealizowany. Przekazał podziękowania od mieszkańców.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, na jakim etapie jest zadanie: „Remont chodników i
jezdni w Wieluniu, ul. Prusa, Reymonta, Struga w Wieluniu’?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że zadanie jest po przetargu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że jest potwierdzona dotacja od wojewody na
przebudowę ul. Popiełuszki, w tej chwili trwa wycinka drzew.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy coś się zmieniło w związku z wyrokiem?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że wyrok dotyczy tylko
samego skrzyżowania z ul. 18 Stycznia.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy kolizje energetyczne nie spowodują opóźnienia ww.
inwestycji?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że nie powinny.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nadmienił, że pewna część inwestycji jest w ramach kosztów
kwalifikowanych, a pewna w ramach kosztów niekwalifikowanych. W pierwszej kolejności
gmina będzie starała się wykonywać zadania w ramach kosztów kwalifikowanych.
Radny Krzysztof Poznerowicz zapytał, czy jest możliwość rozburzenia budynku pralni, w
momencie kiedy będzie zakończona przebudowa ul. Paderewskiego, Roosvelta, Skłodowskiej,
Struga w Wieluniu?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że
jest nakaz rozbiórki dwóch budynków w Olewinie, natomiast dla budynku pralni jest wykonana
ekspertyza i urząd czeka na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że przy okazji tej przebudowy, inwestycja będzie
rozszerzona o dobudowę kanalizacji na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Częstochowskiej.
Poinformował następnie, że ogłoszony jest przetarg na budowę żłobka, nadmienił o szczegółach
specyfikacji.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy jest możliwość połączenia ul. Roosvelta z ul.
Paderewskiego?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że ta kwestia była
analizowana. Ewentualna droga musiałaby być blisko zabudowań.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że w momencie zbudowania ul. Polnej powinna
się poprawić kwestia dojazdu.
Radny Robert Duda stwierdził, że problem powstaje kiedy wszyscy parkują po prawej stronie.
Co się dzieje w kwestii działki odn. boiska na os. Stare Sady?
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Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że
gmina czeka na wycenę, sprawa jest monitorowana.
4) Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (zał. nr 5)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2019 r. (zał. nr
6)
Przewodniczący Radosław Buda – odn. kwoty 208.943,00 zł – czy gmina już ponosi jakieś
koszty?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że pismo wpłynęło 6 maja br., czyli 2 dni przed
sesją. Zostało wysłane pismo do kancelarii o wydłużenie terminu, termin wydłużono do 7.06.2019
r.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2019 r., 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 17/6/19 stanowi zał. nr 7.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/19 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026 (zał. nr 8)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata 2019-2026, 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 18/6/19 stanowi zał. nr 9.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Wielunia (zał. nr 10)
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Przewodniczący Radosław Buda zapytał, dlaczego te stawki nie były podnoszone sukcesywnie
od 2004 r.?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że stawki minimalne są
podniesione mniej więcej do stawek powiatowych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że prokurator zwrócił uwagę, że w przypadku
zajęcia pasa drogowego w związku z budową urządzeń komunalnych (wodociągu, kanalizacji
sanitarnej) musi być jakaś opłata, przy okazji stawki zostały zmodyfikowane do stawek
rynkowych.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, co oznacza pojęcie „obiekt inżynierski”?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że jest to most, przepust.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zapytała, czy na drogowym obiekcie
inżynieryjnym można cos stawiać?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił twierdząco.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których
zarządcą jest Burmistrz Wielunia, 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 19/6/19 stanowi zał. nr 11.

Punkt 7
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
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

7

