P R O T O K Ó Ł Nr 11/19
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 12 listopada 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. Joanna Skotnicka-Fiuk
- Zastępca Burmistrza Wielunia
3. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
4. Bartosz Skupień
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
5. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego
6. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
7. Tomasz Akulicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
8. Jacek Raszewski
- Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego pod nazwą „Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego
Obywatelstwa Wielunia.
4. Informacja o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Wieluniu.
5. Informacja na temat usuwania azbestu na terenie Gminy Wieluń – stan na dzień 30.09.2019 r.
6. Informacja o stanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej - stan na dzień 30.06.2019 r.
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: 7.
Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty bez
zmian.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego pod nazwą „Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2020 (zał. nr 2)
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski poinformował
o poprawkach w projekcie uchwały.
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Radny Robert Duda zapytał, jakie inwestycje są planowane w przyszłym roku?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski zaznaczył, że m.in
naprawa nawierzchni na obiektach sportowych.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz wyraził nadzieję, że park linowy powstanie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zasugerował przewodniczącemu rady, żeby sprawdził, jakie
są koszty utrzymania takiego obiektu, koszty eksploatacyjne i pracownicze i jak parki linowe
„sobie radzą” w innych miejscowościach.
Radny Andrzej Gęsiak wyraził negatywne zdanie na temat parku linowego, wolałby aby te
pieniądze przeznaczyć na ścieżki rowerowe.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, gdzie ma być usytuowany?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że za bramą wjazdową do lasku po prawej
stronie.
Radny Robert Duda zapytał, jaki byłby koszt? Czy przewodniczący wnioskuje jednoosobowo?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że rozmawiał z mieszkańcami i z radnymi
„Klubu radnych Przyjazna Gmina” i „Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości” i była wstępna
akceptacja. Koszt to ok. 300-350 tys. zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, jak długo trwa sezon parku linowego?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaznaczył, że w miesiącach wiosennych i letnich jest
duże obłożenie, a sezon jesienno-zimowy to sezon martwy. Jednakże zdarzają się grupy, które
chcą korzystać również w zimie.
Radny Robert Duda przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radni
byli za tym, żeby jak najszybciej doprowadzić do używania bieżnię lekkoatletyczną na stadionie,
była też mowa o boisku wielofunkcyjnym na os. Stare Sady. Zasugerował, że może poczekać do
momentu ukończenia planowanych wcześniej inwestycji sportowych. Zaznaczył, że nigdy nie
było takiego pomysłu ze strony młodzieży czy środowiska sportowego.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że można pomyśleć nad realizacją obu
inwestycji, można pozyskać środki zewnętrzne. Zwrócił uwagę, że WOSiR to jest nie tylko
ośrodek sportu, ale też rekreacji. Na chwilę obecną jest ścieżka rowerowa, kilka placów zabaw i
siłownie napowietrzne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że dużo obiektów sportowych służy też rekreacji.
Radny Tomasz Grajnert zgodził się z radnym Dudą i burmistrzem, że są inne potrzeby.
Jednakże przyznał rację, że na te inwestycje można pozyskać środki zewnętrzne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nadmienił, że wnioski na dotacje są składane, ale każda
dotacja musi być oparta o środki własne. Zaznaczył, że np. inicjatywa powstania Skatepark-u
i lodowiska oraz wielu innych obiektów sportowych pojawiła się w Młodzieżowej Radzie
Miejskiej, która nigdy natomiast nie wskazywała, że jest potrzebny park linowy. Stwierdził, że
przyszły rok dla budżetu będzie trudny. Zasugerował, aby wprowadzać inwestycje pierwszej
potrzeby, którą według niego jest np. jest zbudowanie kolejnego boiska do trenowania dzieci.
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Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że ważniejsza jest wymiana nawierzchni na
„Orliku”. Wyraził pozytywne zdanie o parku linowym.
Radny Bronisław Mituła oznajmił, że dwa razy organizował obóz strażacki - na 50 osób tylko
połowa chciała skorzystać z parku linowego. Nadmienił, że dzieci bardziej są zainteresowane
aquaparkiem.
Radny Krzysztof Poznerowicz zapytał, ile osób jednorazowo będzie mogło z tego skorzystać?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że w przedstawionej ofercie jest mowa
o ok. 20 kompletach uprzęży.
Radny Krzysztof Poznerowicz wyraził zdanie, że ważniejsze jest zadaszenie lodowiska.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że wystosuje pismo do wszystkim klubów
sportowych i organizacji z zapytaniem, czy widzą potrzebę stworzenia parku linowego.
Radny Andrzej Gęsiak zapytał, jaki jest koszt projektu?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, że ok. 3-4 tys. zł. Zasugerował, aby
zapytania skierować do szkół, a nie do klubów sportowych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował o cenniku, jaki obowiązuje w parku linowym
w Sieradzu - dzieci i młodzież z terenu Sieradza nie płacą, osoby dorosłe osoby 10,00 zł, studenci
do 25 r. życia – 5,00 zł, osoby spoza Sieradza – 5,00 zł. Oznajmił, że sprawdzi, jakie ta inwestycja
generuje koszty. Poinformował, że piłkę nożną trenuje obecnie ponad 400 adeptów i trzeba
w związku z tym przygotować im bazę.
Radny Tomasz Grajnert zaproponował, aby na 2020 r. zaplanować tylko kwotę na
dokumentację parku linowego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że jeżeli dokumentacja będzie zapisana to gmina
będzie zobligowana, żeby to wykonać w okresie 3 lat. Zaznaczył, że tego wniosku nie uwzględni
w projekcie budżetu na 2020 r., zaproponował, aby odłożyć sprawę w czasie na 2 lata.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod
nazwą „Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2020, 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 28/11/19 stanowi zał. nr 3.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa
Wielunia (zał. nr 4)
Radny Robert Duda zgłosił następujące poprawki:
1) w § 4 zwrot „Przewodniczący rady” zostaje zastąpiony zwrotem „Przewodniczący rady
Miejskiej w Wieluniu;
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2) w par 3 dodać ust. 2 w brzmieniu: „W obradach Komisji Elekcyjnej, do momentu
głosowania nad wnioskiem, uczestniczy Wnioskodawca, bądź jego przedstawiciel
legitymujący się stosownym upoważnieniem”;
3) w § 3 ustęp 2 staje się ustępem 3, w którym zwrot „Przewodniczący rady zastępuje się
zwrotem „Przewodniczący rady Miejskiej w Wieluniu”;
4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „o ile z istotnych przyczyn nie jest możliwe wręczenie
Aktu Honorowego Obywatelstwa Wielunia na sesji zgodnie z zapisem § 6 ust. 1,
wręczenia dokonuje 3-osobowa delegacja, której skład ustala Burmistrz Wielunia
w porozumieniu z przewodniczącym Rady Miejskiej w Wieluniu”.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odn. § 6 ust. 2 zaproponował, aby była delegacja
5-osobowa.
Radny Bronisław Mituła zgłosił poprawkę, aby w § 3 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Wniosek
opiniuje Komisja Elekcyjna bez zbędnej zwłoki składająca się z Burmistrza Wielunia,
Przewodniczącego rady Miejskiej w Wieluniu i przewodniczących stałych Komisji Rady,
z wyłączeniem jawności obrad”.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził glosowanie nad zgłoszonymi poprawkami:
1) w § 4 zwrot „Przewodniczący rady” zostaje zastąpiony zwrotem „Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieluniu
(przy 7 głosach „za”)
2) w § 3 dodać ust. 2 w brzmieniu: „W obradach Komisji Elekcyjnej, do momentu
głosowania nad wnioskiem, uczestniczy Wnioskodawca, bądź jego przedstawiciel
legitymujący się stosownym upoważnieniem”
(przy 7 głosach „za”)
3) w § 3 ustęp 2 staje się ustępem 3, w którym zwrot „Przewodniczący rady zastępuje się
zwrotem „Przewodniczący rady Miejskiej w Wieluniu”
4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „o ile z istotnych przyczyn nie jest możliwe wręczenie
Aktu Honorowego Obywatelstwa Wielunia na sesji zgodnie z zapisem § 6 ust. 1,
wręczenia dokonuje 5-osobowa delegacja, której skład ustala Burmistrz Wielunia
w porozumieniu z przewodniczącym Rady Miejskiej w Wieluniu”
(przy 4 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się”)
5) w § 3 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Wniosek opiniuje Komisja Elekcyjna bez zbędnej
zwłoki składająca się z Burmistrza Wielunia, Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Wieluniu i przewodniczących stałych Komisji Rady, z wyłączeniem jawności obrad”.
(przy 7 głosach „za”)
Wniosek nr 7/11/19 stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Wielunia
z poprawkami, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 6 głosach
„za”, 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały
z przedstawionymi poprawkami. Opinia nr 29/11/19 stanowi zał. nr 6.
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Punkt 4
Informacja o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Wieluniu (zał. nr 7)
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz podziękował za umieszczenie stosownych informacji na
parkomatach związanych z osobami niepełnosprawnymi. Zasugerował, aby była jeszcze
informacja, że jest możliwość bezpłatnego parkowania przez te osoby.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 5
Informacja na temat usuwania azbestu na terenie Gminy Wieluń – stan na dzień 30.09.2019 r.
(zał. nr 8)
Przewodniczący Radosław Buda zadał pytania:
1) z czym jest związana zmiana wykonawcy?
2) czy w przypadku odbioru azbestu jest jakaś kontrola z ramienia gminy?
3) jak wygląda kwestia rur cementowo-azbestowych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) pyt. 2 – firma odbierająca azbest daje urzędowi potwierdzenie, to firma mająca
pozwolenie na recykling;
2) pyt. 3 - ulegają destrukcji na mniejsze części i potem stanowią podsypkę pod budowę
dróg, kostek itc. Obecnie nie ma takich sytuacji w gminie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień odn. pyt. 1
oznajmił, że było wysłane zapytanie ofertowe.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 6
Informacja o stanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej - stan na dzień 30.06.2019 r. (zał. nr 9)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, jaka jest procedura, jeśli ktoś nie chce się podłączyć?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył, że reguluje to ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jest zapis, że po wybudowaniu powinien się do
sieci przyłączyć, ale nie ma terminu. Straż Miejska prowadzi kontrole co do ilości. Jeżeli ktoś
wywozi nieczystości i ma na to dokumenty to nie można go zmusić, żeby się podłączył.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska stwierdziła, że kiedyś przy decyzjach
o warunkach zabudowy, tam gdzie były oczyszczalnie przydomowe ścieków, wszyscy
otrzymywali informację, że po wybudowaniu oczyszczalni mają się podłączyć. Czy jest tak dalej?
Czy to może kontrolować SM?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że przy kanalizacjach, które były oddawane do
użytku w latach 2014-2015 w wielu sytuacjach było tak, że mieszkańca nie było stać żeby
jednorazowo zapłacić za przyłącze 2 czy 3 tys. zł. Przedsiębiorstwo Komunalne opracowało
uproszczoną dokumentację i zaproponowało tym właścicielom nieruchomości, że jeżeli nie stać
ich na przyłączenie, to spółka takie przyłącze wykonana i kwotę rozłoży na raty. Zaznaczył, że po
przeliczeniu właściwie wszyscy się przyłączyli.
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Przewodniczący Radosław Buda zaznaczył, że w ustawie powinien być wskazany termin na
podłączenie.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik stwierdził, że
przy decyzjach o warunkach zabudowy są takie zapisy umieszczane w oparciu o ustawę
o utrzymaniu czystości i porządku mówiące, że po wybudowaniu kanalizacji jest ten obowiązek,
tylko nie ma terminu i urząd poza zapisy ustawowe nie może wykraczać. Jedynie w planach
miejscowych są wskazania, że jest konieczność przyłączeń do kanalizacji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że problem jest przy starych nieruchomościach,
nowe budownictwa są podłączone.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 7
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Radosław Buda odczytał pismo Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w sprawie wniosku komisji nt. przeniesienia parkingu znajdującego się wewnątrz Targowiska
Miejskiego przy ul. Zielonej wzdłuż ww. ulicy (zał. nr 10).
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poinformował o spotkaniu na targowisku z kupcami
w ww. sprawie. Zaznaczył, że przez środek targowiska nie powinien biec ciąg samochodowy, bo
bezpieczeństwo jest zakłócone.
Przewodniczący Radosław Buda złożył wniosek w sprawie likwidacji parkingu znajdującego się
wewnątrz Targowiska Miejskiego przy ul. Zielonej w Wielunie. Zarządził głosowanie:: kto jest za
przyjęcie ww. wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 4 głosach
„za”, 3 głosach „przeciw”) przyjęli ww. wniosek. Wniosek nr 9/11/19 stanowi zał. nr 11.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poinformował, że do Rady Miejskiej w Wieluniu
wpłynęła skarga z Prokuratury Rejonowej w Wieluniu na uchwałę Nr III/39/18 RM z dnia
21.12.2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wieluń miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaapelował do radnych, aby ponownie podpisali się pod
wnioskiem o przyznanie honorowego obywatelstwa Wielunia dla Prezydenta Republiki Niemiec.
Więcej 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

6

