P R O T O K Ó Ł Nr 9/19
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 4 września 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. Joanna Skotnicka-Fiuk
- Zastępca Burmistrza Wielunia
2. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
3. Bartosz Skupień
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
4. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej
5. Beata Pilarczyk
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
6. kom.Wiesław Moszyński
- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapoznanie się z informacją o stanie bezrobocia na terenie Gminy Wieluń za 2018 rok.
3. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Wieluniu.
4. Zapoznanie się z informacją na temat przeprowadzonych kontroli instalacji grzewczych pod
kątem czystości powietrza na terenie Gminy Wieluń.
5. Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości i zieleni na terenie Gminy
Wieluń.
6. Zapoznanie się z informacją o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy Wieluń.
7. Zapoznanie się z informacją o realizacji przez Gminę obowiązku odbioru odpadów
komunalnych (ustawy śmieciowej).
8. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
9. 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
Zapoznanie się z informacją o stanie bezrobocia na terenie Gminy Wieluń za 2018 rok (zał. nr 2)
Radny Robert Duda wyraził zadowolenie, że od kilku lat sytuacja na rynku pracy jest coraz
lepsza i skutkuje to spadkiem na poziomie bezrobocia.
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Beata Pilarczyk oznajmiła, że stopa bezrobocia spada,
na dzień dzisiejszy są 1882 osoby bezrobotne.
Radny Robert Duda zaznaczył, że co roku „Wspólnota” publikuje ranking zamożności
samorządów. W przeciągu 5 lat miasto Wieluń awansowało o 55 pozycji i na 267
sklasyfikowanych miast powiatowych Wieluń zajmuje 49 miejsce. Jeśli chodzi o województwo
łódzkie, Wieluń jest na 4-ym miejscu.
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że z informacji wynika, że w powiecie jest
zatrudnionych dużo obcokrajowców – czy ich kwalifikacje są wyższe od osób miejscowych i ile
jest ich zatrudnionych ?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Beata Pilarczyk zaznaczyła, że w PUP są rejestrowane
oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom – w ubiegłym roku było wydanych 2250
oświadczeń, w tym roku do końca sierpnia 2081, czyli tendencja jest rosnąca. Natomiast
zezwolenia na pracę sezonową dotyczą tylko niektórych działalności związanych z
rybołówstwem, leśnictwem, łowiectwem, rybactwem, gastronomią i zakwaterowaniem – takich
zezwoleń było wydanych w 2018 r. - 261, a w tym roku już 409. Zaznaczyła, że osoby
zarejestrowane to przeważnie takie, które nie chcą pracować. Trudno więc sprostać wymaganiom
pracodawcy,
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, ile osób skorzystało z dotacji na otworzenie firmy?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Beata Pilarczyk zaznaczyła, że w urzędzie założona jest
górna granica dotacji na rozpoczęcie działalności jest do kwoty 20.000 zł. Jeśli chodzi o podjęcie
działalności gospodarczej ze środków wspieranych funduszem pracy i unijnymi – w 2018 r.
skorzystało 88 osób.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy są przeprowadzane kontrole?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Beata Pilarczyk oznajmiła, że monitowany jest okres
12m-cy + co najmniej 3 m-ce.
Przewodniczący Radosław Buda – czy staże są ze środków unijnych? Na jaki okres jest staż?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Beata Pilarczyk stwierdziła, że urząd dysponuje
środkami funduszu pracy i środkami projektowymi. W zależności od tego, jakie są dostępne
środki, tak są kwalifikowane. Oznajmiła, że są też bony stażowe - bezrobotny może sam pozyskać
pracodawcę, trwają od 3 do 12-tu miesięcy.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, jak wygląda stopa bezrobocia w przeciągu kilku lat?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Beata Pilarczyk oznajmiła, że bezrobocie spada. Ale
osób bezrobotnych nadal jest sporo.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 3
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Wieluniu (zał. nr 3)
Przewodniczący Radosław Buda odczytał fragment z informacji: „w przypadku planowania
nowych kamer głównym wyznacznikiem powinien być stan zagrożenia przestępczością
i wykroczeniami. Zasadne by loby rozważenie lokalizacji z rejonie Era Park- Bricho Marche 2

Dworzec PKS – Kaufland” – czy Komenda Powiatowa Policji lub Straż Miejska występowali do
tych podmiotów gospodarczych, żeby partycypowali w kosztach?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma stwierdził, że w większości przypadków te
podmioty mają swoje kamery.
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP kom. Wiesław Moszyński stwierdził, że w tych miejscach
jest zagrożenie, są przypadki skupiania się młodzieży i osób dorosłych. Dla policji każda kamera
usytuowana w mieście jest dodatkowym narzędziem pomocowym. KPP nie występowała z takim
zapytaniem do podmiotów.
Przewodniczący Radosław Buda zaznaczył, że w stanowiskach ds. monitorowania brakuje
2 osób. Jaką drogą można otrzymać tą pracę?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że obecnie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej jest ogłoszenie o naborze w drodze konkursu.
Przewodniczący Radosław Buda oznajmiła, że za jednego pracownika, który przeszedł do
Urzędu Miejskiego w Wieluniu, została przyjęta osoba na stanowisko monitorowania – czy
została ona przyjęta w drodze konkursu czy decyzją burmistrza?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła Sekretarz Miasta o udzielenie
odpowiedzi.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że ww. osoba została zatrudniona na
stanowisku monitorowania na czas określony od 4.06. do 30.09.br. na miejsce R.Zalwerta, na
stanowisku pomocy administracyjnej, ponieważ niezwłocznie była potrzebna osoba do pracy. Nie
jest to stanowisko urzędnicze, nie jest wymagany konkurs.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, na jakich zasadach będzie zatrudniona osoba, która
wygra konkurs?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że obecnie jest ogłoszony konkurs na
miejsce operatora, który zmarł i to jest stanowisko urzędnicze. Przepisy wymagają, aby w tym
przypadku było ogłoszenie o naborze.
Przewodniczący Radosław Buda dopytał, czy p. Zalwert był na stanowisku pomocy
administracyjnej?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska stwierdziła, że stanowisko urzędnicze wymaga
konkursu, a stanowisko „pomoc administracyjna” nie wymaga konkursu. Burmistrz jako
kierownik urzędu podjął taką decyzję.
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP kom. Wiesław Moszyński poinformował, że w kwestii
zatrudnienia ze strony KPP, został ogłoszony nabór, jest 5 podań, zostanie powołana komisja,
która zajmie się rekrutacją i naborem jednej z tych osób.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy nie należałoby rozważyć możliwości przyjęcia
stażystów?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że stażysta nie może pracować
w porze nocnej.
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Radny Krzysztof Poznerowicz poinformował, że wpłynęło pismo od GDDKiA Rejon/Wieluń
w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze krajowej Nr 45 w Wieluniu, na ul. 3
Maja i lokalizacji sygnalizacji świetlnej z ręcznym wzbudzaniem na ul. 3 Maja (zał. nr 4.)
Nadmienił, że nie chodzi o sprawę doświetlenia, tylko zamontowanie sygnalizacji.
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP kom. Wiesław Moszyński czytając to pismo widać, że
GDDKiA nie chce partycypować w kosztach. Jeżeli urząd poniesie koszty, to GDDKiA wyrazi
zgodę na sygnalizację świetlną.
Radny Tomasz Grajnert można zaproponować, że koszty będą podzielone: 1/3 gmina, 1/3
powiat, 1/3 GDDKiA.
Przewodniczący Radosław Buda zaznaczył, że pismo zostanie przesłane do komisji właściwej
Rady Powiatu Wieluńskiego zgodnie z kompetencją. Młodzieżowy Dom Kultury to jest obiekt
Starostwa Powiatowego (pismo znak:OR.0010.3.5.2019).
Radny Bronisław Mituła oznajmił, że ul. Bojarowska w Dąbrowie jest źle oznakowana. Z jednej
strony jest strefa miejska, a z drugiej nie ma znaku, mieszkańcy dostają mandaty.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma stwierdził, że SM nie wystawiła tam jeszcze
żadnego mandatu, przekaże naczelnikowi Presiowi, żeby zweryfikował oznakowanie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją na temat przeprowadzonych kontroli instalacji grzewczych pod
kątem czystości powietrza na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 5)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał o wyniki analizy drona.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że urząd jest po podpisaniu umowy
z firmą, dron będzie puszczony w sezonie grzewczym.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, jak to ma technicznie wyglądać?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma zaznaczył, że urząd musi wskazać rejon, który
może być zagrożony. Dron nie lata w nocy, nie może być opadów deszczu i nie może być silnego
wiatru.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy skoro został nałożony jeden mandat w wysokości
100,00 zł, czy próbki zostały wysłane do analizy?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma zaznaczył, że nie było takiej potrzeby, okazało
się, że na posesji znajdującej się w centrum miasta była spalana płyta paździerzowa.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości i zieleni na terenie Gminy Wieluń
(zał. nr 6)
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Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy na ul. Wiśniowej zostaną zamontowane oznaczenia
o zakazie składowania śmieci? Istniejący znak znajduje się na chodniku, a powinien być przy
wjeździe.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma stwierdził, że tabliczkę można przesunąć.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień zaznaczył,
że ta tabliczka już była przesuwana, można ją przesunąć ale nie oczekiwałby, że to rozwiąże
problem. Są podejmowane działania w celu likwidacji tego problemu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, czy jeżeli ktokolwiek wyrzuciłby śmieci
gdziekolwiek gdzie nie ma tabliczki, to co się dzieje w takim przypadku?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma zaznaczył, że jeżeli zostanie zidentyfikowany to
dostanie mandat.
Radny Robert Duda:
1) na osiedlach przy gminnych drogach jest za mało koszy na psie odchody;
2) przy ul Sadowej jest uschnięty drzewostan.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała, że jest zaplanowana
akcja „Zielony Wieluń”, będą tworzone nowe aleje, nasadzenia. Są też planowane łąki
antysmogowe.
Radny Krzysztof Poznerowicz podziękował za wyczyszczenie chodnika na ul. Wiśniowej.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, kto planuje nasadzenia w centrum?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił, że
odpowiedzialny jest p. A.Dominiak.
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że w informacji jest podział miasta na firmy
utrzymujące porządek - czy ktoś z ramienia urzędu je kontroluje?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił, że
jeżeli chodzi o zieleń miejską, tereny są podzielone na 6 rejonów obsługiwanych przez 4 firmy.
Każdy z wykonawców jest kontrolowany. Jeśli chodzi o czystość ulic - są 2 rejony (wschodni i
zachodni), też są prowadzone kontrole.
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że dwukrotnie zwracał się o wyczyszczenie chodnika
przy ul. Powstańców Wielkopolskich i nie było efektu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił, że
na tym terenie był wykonany oprysk. Wykonawca ma w zakresie 2-krotne, 3-krotne wykaszanie
poboczy i 2-krotne utrzymanie chodników.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy ścieżka rowerowa została wyczyszczona?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił, że
została wypryskana i wyczyszczona. Planowane jest jej obsadzenie w ramach nasadzeń
jesiennych.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
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Punkt 6
Zapoznanie się z informacją o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy Wieluń (zał. nr
7)
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zapytała, czy na posiedzenie komisji był
zaproszony przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska?
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że nie był zaproszony. Miał być obecny Naczelnik
Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że naczelnik Janik jest na szkoleniu.
Przedstawiciel GIOŚ będzie obecny na sesji RM.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska wobec tego stwierdziła, że zada pytania na sesji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o realizacji przez Gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych
(ustawy śmieciowej) (zał. nr 8)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, na jakim etapie jest sprawa deklaracji śmieciowych
w kwestii osób wynajmujących Ukraińcom?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień zaznaczył,
że ta tematyka musi być podzielona na 2 części: zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej to mieszkańcy są zobowiązani składać deklaracje za
odpady i tutaj jest najmniejszy problem wyegzekwować od nich jakiekolwiek zmiany. Zostało
wezwanych ok. 100 właścicieli nieruchomości w związku z narodzonymi dziećmi. W chwili
obecnej jest też przeprowadzana kontrola w terenie na posesjach jednorodzinnych o ilościach
wystawianych koszy przez pracowników wydziału.
Druga część działań to są działania na zabudowie wielorodzinnej – w tej chwili pozyskiwane są
dane od Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczących adresów i osób, które opłacają
w WSM faktury za lokal.
Jeśli chodzi o Ukraińców to w dużej mierze są oni niemożliwi do weryfikacji, ponieważ tam,
gdzie są największe skupiska, są prowadzone działalności gospodarcze i jest zawarta umowa na
odbiór odpadów z Przedsiębiorstwem Komunalnym w ramach prowadzenia działalności
gospodarczej.
Radny Krzysztof Poznerowicz zapytał, czy zgodnie z regulaminem, na podstawie ustawy
śmieciowej można zadeklarować, że ktoś dzisiaj się rejestruje, a za 31 dni może się
wyrejestrować?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień stwierdził,
że te zapisy reguluje ustawa; obowiązek zmiany danych w deklaracji jest w ciągu 14 dni od
nastąpienia zmiany, natomiast ustawa nie zabrania częstszej zmiany deklaracji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 8
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
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Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że wpłynęło pismo od Powiatowego Zarządu
Dróg w Wieluniu w sprawie odpowiedzi na pismo znak: OR.0004.13.2019 w sprawie utwardzenia
pobocza i wyłożenia płytami Jumbo skarpy rowu przydrożnego przy drodze powiatowej
Nr 4508E Wieluń-Kurów” (zał. nr 9). Pismo zostało przyjęte do wiadomości.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała,
przeprowadzona analiza komunikacji miejskiej, przedłożyła materiał.

że

została

Radny Robert Duda zaproponował, aby do tematu wrócić na kolejnym posiedzeniu.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
Punkt 9
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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