P R O T O K Ó Ł Nr 10/19
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 15 października 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. Poznerowicz Krzysztof
6. Zarębska Maria
- zastępca przewodniczącego
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Mituła Bronisław
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
2. Joanna Skotnicka-Fiuk
- Zastępca Burmistrza Wielunia
3. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
4. Arkadiusz Skupień
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
5. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego
6. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej
7. Tomasz Akulicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
8. Anna Dziuba-Marzec
- radna
9. Tomasz Antoniak
- pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołów z V, VI i VII posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Wieluń na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i
wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Wieluń na rzecz najemców.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/277/08 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/467/17 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Wieluń na lata 2019-2023.
8. Informacja o stanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej - stan na dzień 30.06.2019 r.
9. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie posiedzenia.
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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: 6.
Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty bez
zmian.
Punkt 2
Informacja o sporządzeniu protokołów z V, VI i VII posiedzenia komisji
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że:
1) protokół nr 5/19 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 5/19? Nikt się nie zgłosił.
Protokół nr 5/19 został przyjęty bez uwag;
2) protokół nr 6/18 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 6/18? Nikt się nie zgłosił.
Protokół nr 6/18 został przyjęty bez uwag;
3) protokół nr 7/19 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje
się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 7/19? Nikt się nie zgłosił.
Protokół nr 7/19 został przyjęty bez uwag.
Punkt 3
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Wieluń na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028 (zał. nr 2)
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska stwierdziła, że program ochrony środowiska był
już w miesiącu lutym wprowadzony pod obrady komisji i został przełożony. Uważa, że powinien
być szczegółowo poprawiony. Zapytała, czy są wszystkie opinie zgodnie z ustawą o ochronie
środowiska?
Zaznaczyła, że dane z GUS w nim zawarte, są z 2016 r. Nie ma też aktualnych danych
z Energetyki Cieplnej. Poza tym w zadaniach wpisuje się kierunki programowe dla miasta
i gminy Wieluń np.: oczyszczalnia ścieków III etap, budowa ciągu technologicznego do
zagęszczania i zagospodarowania osadów pościekowych powstających na terenie oczyszczalni
ścieków w przypadku niewybudowania przez inwestora – to jest jako koniec 2019 r. Z tego co
radna wie, jeszcze nie zostało to rozpoczęte. Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie wraz
z infrastrukturą towarzyszącą – koniec 2019 r., rozbudowa części biologicznej instalacji do
przetwarzania odpadów kompostowni zlokalizowanych na terenie składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne w Rudzie koło Wielunia – zakończenie 2019 r.; budowa drogi zbiorczej
ul. Częstochowska – rozpoczęcie 2019 r. - zaznaczyła, że te terminy nie pokrywają się
z rzeczywistością.
Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że w tym materiale są wpisane ulice, które już nie
istnieją w Wieluniu. Z tego, co sprawdziła, należy bazować na programie ochrony środowiska dla
powiatu wieluńskiego 2014-2017, a powiat przyjął program już na lata 2018-2021.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska oznajmiła, że powiat powinien dać opinię na
piśmie.
Radna Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że chodzi o to, że dane, które są wysyłane do GUS, są
wysyłane z terenu gminy i na pewno gmina wysyłała dużo aktualniejsze dane do GUS. Zapytała,
gdzie jest ul. Pomorska i Lasek Kurkowski?
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Przewodniczący Radosław Buda zapytał:
1) str. 26: „w skład wód powierzchniowych na terenie gminy obok cieków wodnych wchodzą
także sztuczne zbiorniki wodne zlokalizowane w rejonie cukrowni „Wieluń” – to już nie
istnieje;
2) str. 41: „na obszarze gminy zlokalizowana jest otulina Załęczańskiego Parku
Krajobrazowego” – jaki to ma zasięg?
3) podany rok 2019 na wykonanie niektórych inwestycji nie jest realny.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz – str. 69 poz. 1 „Budowa nowej linii do segregacji
selektywnie zebranych odpadów komunalnych z możliwością wytwarzania RDF z warstwy
kalorycznej odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz poz. 2 „Budowa systemu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – są zawarte nieprawdziwe
informacje, bo nie będzie tego wykonywało Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., budowę
przejęła gmina.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zaznaczył, że
program ochrony środowiska jest aktem prawa miejscowego, jest opracowywany na podstawie
ustawy o ochronie środowiska w celu przyjęcia działań mających za zadanie poprawę jakości
środowiska na terenie gminy. Konstruowanie tego programu odbywa się na zasadzie,
że występuje się do właściwej instytucji o wskazanie wytycznych do opracowania takiego
programu i jednocześnie do różnych firm. Było wysłane zapytanie w zakresie inwestycji do
zrealizowania dot. ochrony środowiska do największych firm w Wieluniu m.in. Energetyka
Cieplna, Powiatowy Zarząd Dróg, Wydział Inwestycji i Rozwoju. Dane od nich pozyskane były
przyjęte na dzień 13.07.2018 r. Wie, że jest upływ czasu, ale cała procedura nie trwa miesiąc
tylko dłużej. Na przestrzeni roku zmieniają się zakresy tych zadań, część jest realizowana, a część
nie. Na stronie Energetyki Cieplnej zapoznawał się z informacjami wskazującymi na wykonanie
pewnych rodzajów przyłączy sieci cieplnych, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że program jest
poddawany analizie min. raz na 2 lata i wynika z niej ilość wykonanych inwestycji. To, że jest coś
więcej zrobione, jest na plus, bo program jest realizowany. Natomiast zdarzą się też inwestycje,
które w danym czasie nie zostaną zrealizowane, bądź będzie wykonywała je inna jednostka. Na
podstawie raportu przedstawianego co 2 lata radzie, jest możliwość aktualizowania, bo trudno jest
na przestrzeni wielu lat przewidzieć rzeczy, które się zadzieją. Ustawa przewiduje okres
raportowania co 2 lata.
Jeśli chodzi o zachowanie procedury, program był przedłożony pod koniec 2018 r. Ze względu na
wystąpienie o dodatkowe dokumenty, na meila zostały przesłane skany uzgodnień m.in. do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy wydały
pozytywne opinie. Starostwo skorzystało z prawa milczącej zgody, czyli ich stanowisko jest
pozytywne. Gdyby teraz chcieć ponowić procedurę, gdyby wpisać nowe inwestycje, to wtedy
procedura jest przeprowadzana od nowa, czyli wyłożenie do wglądu, wysłanie do uzgodnień,
więc zajęłoby ok. pół roku czasu. I wtedy na przestrzeni tych kilku m-cy coś by się też zmieniło.
1) nazwy: ul. Pomorska i Lasek Kurkowski – będzie to zmienione autopoprawką;
2) ul. Kaczyńskiego – to zostało wpisane na dzień opracowania, będzie zmienione na etapie
aktualizacji;
3) sztuczne zbiorniki - będzie zmienione na etapie aktualizacji;
4) otulina Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – od kierunku Wierzchlasa (składowisko
w Rudzie).
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zapytała, jaka ustawa mówi o opinii
domniemanej?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że
jest to art. 77b ustawy o samorządzie powiatowym i art. 80a ustawy o samorządzie wojewódzkim.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał o możliwość wprowadzenia do tego programu
geotermii - na str. 46 w tabeli: Zadania/kierunki działań w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego wpisać „pozyskanie energii z geotermii”.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik wyraził
opinię, że jest to dobry pomysł, tylko, czy nie lepiej poczekać do momentu złożenia wniosku,
wtedy będzie przyznana dotacja i będzie znane dofinansowanie dla Energetyki Cieplnej i będzie
można to zrobić jednym ruchem.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk nadmieniła, że taka zmiana spowoduje,
że trzeba będzie całą procedurę rozpocząć od nowa.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zaznaczył, że
skontaktuje się i wyjaśni to do czasu sesji RM.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że gdyby miało się okazać, że to opóźni
wprowadzenie tego dokumentu o rok czy dwa, to proponuje nie wprowadzać, ale jeśli o kilka
miesięcy to prosi, aby to wpisać.
Przewodniczący Radosław Buda przystał na stanowisko Naczelnika Janika. Zarządził
głosowanie nad wnioskiem przewodniczącego Akulicza o wprowadzenie do Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Wieluń na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028 na str. 46
w tabeli: Zadania/kierunki działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego wpisać
„pozyskanie energii z geotermii”, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
przyjęli wniosek nr 8/10/19 (zał. nr 3).
Radna Anna Marzec-Dziuba zapytała, czy radni mają głosować nad czymś, co wymaga
aktualizacji i przyjmować jako aktualne?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że
trzeba wziąć pod uwagę to, że ten dokument cały czas się zmienia. Ustawodawca przewiduje
w związku z tym okres raportowania, żeby było widać jak zmieniają się dane w zależności od
tego, jak będą postępowały inwestycje.
Radna Anna Marzec-Dziuba – ale to wyjdzie bardzo na plus, skoro w 2020 r. będzie odniesienie
się do 2016 r.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik stwierdził, że
to będzie odniesienie się głównie do zrealizowanych celów.
Radna Anna Marzec-Dziuba zapytała, kiedy taki raport był po raz ostatni przedstawiony radzie?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik nadmienił, że
w 2012 r. skończył się program ochrony środowiska i kolejne prace rozpoczęły się w 2018 r.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska oznajmiła, że jeżeli chodzi o zakłady
zwiększonego ryzyka - wymieniona jest tylko spółka „Bałtyk Gaz”, a przecież jest nim też
„Spółdzielnia Dostawców Mleka” czy „Wielton”
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, ile urząd zapłacił za wykonanie tego programu?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że
ok. 4 tys. zł.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaznaczył, żeby przy aktualizacji wpisać „Wielton” czy
„Koronę”.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy aktualizację może zrobić wydział?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik nadmienił, że
zmieniły się przepisy w zakresie ochrony środowiska i prognozę oddziaływania na środowisko
musi zrobić osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia. Co do zakładów
zwiększonego ryzyka, sprawdzi czy są jakieś ustalenia wynikające z przepisów. Organy
opiniujące nie wniosły uwag w tym zakresie.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zaznaczyła, że organy opiniujące opiniują to, co
im się przedstawi. Nie wiedzą, jakie są zakłady wysokiego ryzyka na naszym terenie. Uważa, że
powiat powinien wydać opinię na piśmie.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że
ustawa mówi, że jeśli powiat miałby uwagi, to by się do nich ustosunkował. Ustawa Prawo
ochrony środowiska jasno wskazuje, które organy powinny zaopiniować i jest to Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska i Inspektor Sanitarny. Zgodził się, że każde przedsięwzięcie jeśli
będzie zakwalifikowane jako potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko, będzie
prowadzone postępowanie w zakresie środowiskowym i będzie musiało spełniać wymogi
wynikające z innych ustaw. Program jest wewnętrznym dokumentem, gmina i rada ocenia jego
realizację i planuje kolejne rzeczy, które mają być w nim zawarte.
Radny Robert Duda - raportowanie odbywa się co 2 lata, ale od dnia przyjęcia tego dokumentu?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił
twierdząco.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy te zgłoszone uwagi będą ujęte?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zaznaczył, że
do dnia sesji RM postara się temat sprawdzić i wyjaśnić. Poprosił, aby na przyszłość, gdy ten
dokument dociera do radnych (ten był wysłany w lutym br.), zgłaszać uwagi wcześniej.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zaproponował, aby nie wydawać opinii w tej sprawie.
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
postanowili nie wydawać opinii w ww. sprawie.
Punkt 4
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z
dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek
procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz
najemców (zał. nr 4)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, dlaczego akurat teraz jest taka inicjatywa, a nie w roku
2018, kiedy była podjęta uchwała?
Pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej Tomasz Antoniak zaznaczył, że możliwość
zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej została określona w 2018 r., rada dopiero w październiku
uchwaliła statut, stosowną uchwałę.
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Radny Tomasz Grajnert zapytał, dlaczego akurat taki procent bonifikaty?
Pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej Tomasz Antoniak nadmienił, że w wielu
samorządach w Polsce były takie bonifikaty wprowadzone. W zasobach komunalnych mieszkają
głównie emeryci i renciści, którzy mają niskie dochody. Uważa, że trzeba te bonifikaty obniżyć,
bo ludzie nie będą w stanie wykupić tych mieszkań.
Radny Tomasz Grajnert stwierdził, że okres karencji wynosi 5 lat. Zapytał p. Antoniaka czy nie
boi się, że po 5 latach właściciele sprzedają mieszkanie po cenie rynkowej? Jest propozycja
bonifikaty 99%, kupią więc mieszkanie za przysłowiową złotówkę, a po 5 latach sprzedają lokal
za ogromne pieniądze.
Pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej Tomasz Antoniak zaznaczył, że w latach
2005-2007 obowiązywała ustawa, dzięki której ludzie też wykupili mieszkania za przysłowiową
złotówkę.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że w tym roku zostało podjętych kilkadziesiąt uchwał
umożliwiających kupno mieszkania po określonych bonifikatach i co teraz radny ma powiedzieć
ludziom?
Pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej Tomasz Antoniak stwierdził, że to
mieszkaniec składa wniosek.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zapytała, czy osoby, które chcą wykupić
mieszkania, będą w stanie je utrzymać? W takich zasobach Przedsiębiorstwo Komunalne nie
będzie już przeprowadzać remontów.
Pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej Tomasz Antoniak zaznaczył, że mieszkańcy
mają tego świadomość, założą wspólnotę i utworzą fundusz remontowy.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zaznaczył, że
aż 197 osób złożyło wnioski na podstawie wcześniejszych bonifikat nie mając wiedzy, że będzie
taka inicjatywa, więc nie można mówić, że ich nie stać i że mają niskie dochody.
Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła o wyjaśnienie zapisu w uzasadnieniu do projektu
inicjatywy: „Z uwagi na przepisy mogą, a nie muszą przejąć to mieszkanie po swoich rodzicach,
aby nadal w nim móc mieszkać”.
Pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej Tomasz Antoniak – chodzi o to, że jeżeli
główny najemca umrze.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, że jeśli ktoś mieszka w tym mieszkaniu to będzie
wyrzucony?
Pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej Tomasz Antoniak oznajmił, że nie jest
pewne, że to mieszkanie dostanie.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, jak będą wyglądały relacje z sąsiadami pomiędzy tymi,
którzy wykupili z 85% bonifikatą, a tymi którzy będą mieć 98%?
Pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej Tomasz Antoniak zaznaczył, że wszyscy
będą mieli równe prawa.
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Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy jest możliwość prawna stworzenia § 3, że z chwilą
wykupienia z taką bonifikatą, te osoby nigdy nie mogą sprzedać powyżej wartości rynkowej?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zaznaczył, że
nie ma możliwości takiego zapisu.
Pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej Tomasz Antoniak stwierdził, że
w obowiązującej uchwale jest zapis, że trzeba zamieszkiwać 5 lat, może należy to zmienić na
20 lat.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, co się dzieje w momencie, kiedy właściciele nie mają
pieniędzy na remont budynku, kto ponosi koszty?
Pełnomocnik komitetu inicjatywy obywatelskiej Tomasz Antoniak oznajmił, że wtedy koszty
przechodzą na gminę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28
czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek
procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na
rzecz najemców r., kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
negatywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 24/10/19 stanowi zał. nr 5.
Punkt 5
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/277/08 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym (zał. nr 6)
Przewodniczący Radosław Buda zaproponował, aby ekwiwalent pieniężny dla członka OSP
wynosił 20,00 zł.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień oznajmił, że na 2020 r.
zaproponowano 15,00 zł, bo nie można przewidzieć ilości wyjazdów. Przytoczył wydatki z tytułu
ekwiwalentu na przestrzeni lat: 2014 – 10.400 zł ; 2015 – 7300,00 zł, 2016 – 5800,00 zł, 2017 –
3450,00 zł, 2018 – 5075,00 zł. Przywołał stawki za ekwiwalent z sąsiednich gmin. Nadmienił, że
koszt szkolenia jednej osoby to ok.500,00 zł.
Radny Tomasz Grajnert zasugerował, że skoro członek OSP ma płacone za szkolenie, to może
należy zrezygnować ze stawki 2,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień stwierdził, że to jest zachęta
dla nich. Zaznaczył, że szkolenia są organizowane prze PSP (nieodpłatne) i gminę (płatne).
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała naczelnika, czy jak jedzie na szkolenie to bierze urlop
bezpłatny?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień oznajmił, że nie, bierze
delegację.
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Radna Anna Dziuba-Marzec zwróciła uwagę, że strażacy nie szkolą się dla siebie, tylko po to,
żeby służyć społeczeństwu, więc społeczeństwo powinno jakiś koszt ponieść z tego tytułu.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień nadmienił, że to ustawa
pozwala wypłacić gminie ekwiwalent za każdą godzinę udziału w akcji bądź szkoleniu i do
decyzji rady należy, jaki ten ekwiwalent będzie.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, dlaczego te ekwiwalenty otrzymują tylko strażacy
należący do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień nie zgodził się z tym
stwierdzeniem.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że uchwała jest sprzeczna sama w sobie, bo:
w uzasadnieniu jest zapis, że przez 11 lat nic więcej nie otrzymali, a na końcu jest zapis, że „nie
wpłynie na większe obciążenie budżetu Gminy Wieluń”.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy żeby strażak ochotnik mógł pojechać do
pożaru musi mieć ukończone szkolenie?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień oznajmił, że żeby wziąć udział
w akcji pożarniczej musi być przeszkolony i trzeźwy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zasugerował zwiększenie kwoty do 20,00 zł dla
strażaków „jadących do pożaru”.
Radna Anna Dziuba-Marzec poparła przewodniczącego rady w tej kwestii.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień oznajmił, że nie jest
planowane większe obciążanie budżetu gminy.
Radny Robert Duda zadał pytania:
1) od jakiego wieku można być członkiem OSP?
2) jak często są organizowane takie szkolenia?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień udzielił odpowiedzi na
pytania:
1) od 16 roku życia;
2) raz do roku.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził zdanie, żeby do projektu uchwały nie wprowadzać
żadnych zmian.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/277/08 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia
24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział
członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr
25/10/19 stanowi zał. nr 7.
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Punkt 6
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/467/17 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych (zał. nr 8)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/467/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schroniskach dla osób bezdomnych, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 26/10/19 stanowi zał. nr 9.
Punkt 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Wieluń na lata 2019-2023 (zał. nr 10)
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Przewodniczący Radosław Buda zgłosił następujące poprawki:
1) aby z § 3 wykreślić:
a) ustęp 10: „uwrażliwiać punkty obsługi samochodów prowadzące diagnostykę na
dokładne zwracanie uwagi na sprawność techniczną pojazdów dopuszczanych do
ruchu” – organem nadzorującym jest Starostwo Powiatowe, osoby z urzędu czy rady
nie są adekwatne,
b) ustęp 12: „zabiegać, by GDDKiA ujęła w planie budowę obwodnicy Wielunia dla dróg
krajowych 43 i 45”,
c) ustęp 14: „kontrolować prawidłowość zabezpieczenia placów budów”,
d) ustęp 15: „kontrolować stan techniczny instalacji elektrycznych, gazowych
i przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i usługowych przez
odpowiednie służby”.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma:
1) odn. ustępu 10 – zgodził się z radnym;
2) odn. ustępu 12 – zaznaczył, że obwodnica powinna być;
3) odn. ustępu 14 – może należy zmienić na „zapobiegać”;
4) odn. ustępu 15 – może należy zmienić na „przypominać, reagować”.
Przewodniczący Radosław Buda wycofał skreślenie ustępu 12.
Radny Robert Duda:
1) odn. ust. 14 – zmienić na: „reagować na nieprawidłowość zabezpieczenia placów budów”;
2) odn. ust. 15 – zmienić na: „reagować na zły stan techniczny”.
Radna Anna Dziuba-Marzec – w ust. 15 może trzeba dopisać instalacje wod-kan.
Przewodniczący Radosław Buda:
1) w rozdziale II Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w gm.
Wieluń L.p. II pkt 3: „gromadzenie informacji na temat niewłaściwego oznaczenia” można dopisać Straż Miejską?
2) w § 2 ust. 3 wykreślić pkt 6: „ograniczoną profilaktykę zdrowotną”;
3) par 3 ust. 6 – „zobowiązać placówki oświatowo-wychowawcze do opracowania własnych
programów poprawy bezpieczeństwa” – jak to jest realizowane?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma:
1) można dopisać;
2) zostawić zapis;
3) chodzi o montowanie monitoringu w szkołach, przestrzeganie regulaminów, które są na
terenie szkół.
Przewodniczący Radosław Buda:
1) § 3 ust. 6 może zmienić na: „aktualizowanie własnych programów poprawy
bezpieczeństwa w placówkach oświatowo-wychowawczych”;
2) § 2 ust. 5 pkt 4 „nieprzestrzeganie przepisów bhp w trakcie prowadzonych robót” – za
dużo nie można narzucić, bo są inne służby do kontrolowania.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma odn. § 2 ust. 5 pkt 4 – to jest ogólny zapis, że
takie zagrożenia mogą wystąpić.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że skoro gmina i tak nic z tym nie robi, to są to
martwe zapisy.
Radny Tomasz Grajnert zaznaczył, że może program powinien zawierać zapisy, w zakresie
których gmina może coś zrobić.
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Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka Fiuk oznajmiła, że w takim wypadku trzeba
by było usunąć wiele innych zagrożeń.
Przewodniczący Radosław Buda zasugerował okrojenie programu i wpisanie zadań
rzeczywiście podejmowanych.
Radny Robert Duda odn. § 2 ust. 5 pkt 4 stwierdził, że lepiej żeby ten zapis był, niż go
wykreślać.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska odn. zagrożeń budowlanych oznajmiła, że urząd
monituje, co zostało zrobione; uważa, żeby zapis zostawić.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik wyraził
zdanie, że takie zagrożenia powinny być zapisane w programie, a urząd w miarę możliwości
będzie podejmował działania.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zasugerował, aby uzupełnić program o informacje
z nazwą wydziału i nr. telefonu.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że jeżeli ktokolwiek dzwoni do SM,
wysyłany jest patrol, robiona jest dokumentacja i sprawa przekazywana jest dalej.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska potwierdziła, że po telefonie jest podejmowana
interwencja z urzędu.
Radny Robert Duda oznajmił, żeby w § 3 ust. 15 zmienić na: „kontrolować stan techniczny
instalacji elektrycznych, gazowych , przewodów kominowych i instalacji wod-kan w budynkach
mieszkalnych i usługowych przez odpowiednie służby”.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Poprawki radnych zostały przyjęte jako autopoprawki burmistrza.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego Gminy Wieluń na lata 2019-2023 z autopoprawkami, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały z autopoprawkami. Opinia nr 27/10/19 stanowi
zał. nr 11.
Punkt 8
Informacja o stanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej - stan na dzień 30.06.2019 r. (zał. nr 12)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 9
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że wpłynęło pismo od A. Pabińskiej –
Przewodniczącej Zarządu Osiedla Nr 6 w sprawie zakłócania porządku na os. Wyszyńskiego (zał.
nr 13).
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Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że do SM również wpłynęło takie
pismo i została udzielona odpowiedź, że w miarę posiadanych środków zostaną skierowane
patrole w tamten rejon.
Radny Tomasz Grajnert złożył wniosek, aby podjąć stosowne czynności w kwestii lokalizacji
parkingu na terenie miasta Wielunia dla pojazdów powyżej 3,5 ton. Wniosek ten jest
motywowany licznymi zgłoszeniami mieszkańców, którzy prowadzą swoją działalność
transportową i nie mają możliwości parkowania swoich samochodów z uwagi na brak
wyznaczonych miejsc na terenie miasta.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie nad ww. wnioskiem: kto jest za, kto jest
przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie
komisji większością głosów (przy 3 głosach „za”, 3 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie
zaopiniowali ww. wniosek (zał. nr 14).
Radny Tomasz Grajnert oznajmił, że mieszkańcy proszą o aktualizację rozkładów jazdy
autobusów.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że urząd na bieżąco
monituje do „PKS Sp. z o.o.” o zmiany i są bardzo duże problemy z ich wyegzekwowaniem.
Postanowiono wystosować pismo do Przewodniczącego Rady celem wysłania pisma do PKS Sp.
z o.o. o aktualizację rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Gminie Wieluń (pismo znak:
OR.0010.3.4.2019).
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że Miejska Rada Seniorów dąży do
stworzenia Centrum Seniora – wskazała dwie lokalizacje: budynek po „Olimpie” i „Kino-Teatr
Syrena” – zapytał, czy jest już jakaś decyzja?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że w przypadku budynku po
„Olimpie”, Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury umieściła ogłoszenie o wynajęcie lokalu.
Odnośnie Centrum Seniora, jest przygotowywana informacja o działaniach podejmowanych na
rzecz seniorów na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zasugerował, aby przyjąć politykę senioralną na terenie
Gminy Wieluń, który to dokument posłuży do otrzymania jakichkolwiek dofinansowań.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że nie ma nic przeciwko,
żeby powstał taki program, ale to Miejska Rada Seniorów powinna takie założenia wypracować.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz przedłożył ofertę na wykonanie projektu koncepcyjnego
parku linowego (zał. nr 15). Nadmienił, że wystosował wniosek do burmistrza o zabezpieczenie
środków na wykonanie projektu.
Radny Robert Duda zapytał, czy jest zapotrzebowanie społeczne na tą inwestycję? Zaznaczył, że
bardziej potrzebna jest wymiana murawy na boisku „Orlik” czy też zadaszenie lodowiska.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że burmistrz przygotowuje
projekt budżetu i zapewne zapoznał się z wnioskiem. Potwierdziła, że konieczna jest wymiana
murawy na „Orliku”.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz złożył wniosek w sprawie przeniesienia parkingu
znajdującego się wewnątrz Targowiska Miejskiego przy ul. Zielonej w Wieluniu, wzdłuż ww.
ulicy. Wniosek ten jest motywowany poprawą bezpieczeństwa pieszych korzystających
z targowiska oraz słabym oznakowaniem parkingu.
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Wniosek nr 6/10/19 w tej sprawie został wystosowany do Burmistrza Wielunia (zał. nr 16).
Radny Krzysztof Poznerowicz - w związku z brakiem odpowiedzi poprosił, aby ponowić pismo
w sprawie umiejscowienia sygnalizatora wzbudzanego S-5 przy Młodzieżowym Domu Kultury
przy ul. 3 Maja w Wieluniu. Wystosowano pismo znak: OR.001.3.5.2019.
Więcej uwag ani korespondencji 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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