P R O T O K Ó Ł Nr 12/19
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 3 grudnia 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. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
4. Bartosz Skupień
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
5. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego
6. Arkadiusz Skupień
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
7. Radosław Urbaniak
- Kierownik Biura Burmistrza
8. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
9. Tomasz Akulicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 w sprawie określenia
warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wieluń dofinansowania na
realizację projektu pn.: „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz
z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą
towarzyszącą.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń
na lata 2020-2030.
7. Zaopiniowanie pisma Związku Legionistów Polskich i ich rodzin w sprawie zmiany tekstu na
planowanej tablicy upamiętniającej działalność niepodległościową polskich oddziałów
wojskowych i organizacji wojskowych i paramilitarnych w Wieluniu w latach 1914-1918.
8. Informacja o funkcjonowaniu obrony cywilnej na terenie Gminy Wieluń.
9. Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez gminę.
10. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2020 rok
11. Propozycje do ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2020 rok.
12. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
13. 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: 7.
Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty bez
zmian.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 w sprawie określenia
warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców (zał. nr 2)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał naczelnika Janika, czy brał udział w negocjacjach
z mieszkańcami?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że
nie brał udziału.
Przewodniczący Radosław Buda zaznaczył, że zmiana polega na tym, że nie będzie
oprocentowania, jeśli kwota będzie rozłożona na raty.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że na 200 wniosków, są
tylko 2 wnioski o rozłożenie na raty. To są takie kwoty, które ludzie wpłacają jednorazowo – do
20 tys. zł maksymalnie.
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że niektórzy mają operaty szacunkowe do kwietnia i
będą chętni na taką formę spłaty, czyli raty.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaznaczył, że były spotkania z mieszkańcami
w Wieluńskim Domu Kultury. Pismem z dnia 26.11.2019 r. p. Antoniak wystąpił z propozycją, że
umożliwienie zakupu osobom o niższych dochodach jest uzasadnione i umożliwi to rozłożenie na
raty bez zabierania tej bonifikaty 10%. To nie będzie obciążenie dla budżetu, bo tych osób będzie
niewiele.
Przewodniczący Radosław Buda nadmienił, że mieszkańcy podkreślali, że nie mają zdolności
kredytowej.
Radny Robert Duda zaznaczył, że jeśli nie mają zdolności kredytowej to i tak mogą wykupić
mieszkanie z 75% bonifikatą. Czy znana jest szacunkowa liczba mieszkańców, ile już wykupiło
mieszkania zgodnie z obowiązującą uchwałą o bonifikatach?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zaznaczył, że
ok 60 szt. jest podpisanych, do końca roku uda się podpisać ok. 15-20.
Radny Robert Duda nadmienił, że będzie głosował przeciw projektowi uchwały.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 w sprawie określenia warunków
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
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W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji (przy 3 głosach „za”, 3 głosach
„przeciw”) nie wydali opinii. Pismo znak: OR.0010.3.8.2019 stanowi zał. nr 3.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (zał.
nr 4)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał o zapis w uzasadnieniu: „wzrost dochodu ze wzrostem
stawek w całości zostanie przeznaczony na funkcjonowanie Wieluńskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji” – w jakiej dziedzinie? Powziął informację, że wieluński sport straci jeżeli nie będzie
podjęta ww. uchwała.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że na spotkaniu burmistrza
z prezesami klubów sportowych, była to jedna z przedstawionych alternatyw, które mogą się
zdarzyć. WOSiR musi mieć odpowiedni poziom dochodów i miał on być utrzymamy właśnie
dzięki wpływom z opłaty parkingowej. Dzięki temu WOSiR nie musiałby podnosić innych opłat.
Przewodniczący Radosław Buda zasugerował, aby zarządzeniem burmistrza przyznać dotację
dla WOSiR nie 50% do 50%, tylko 60% do 40% tak, jak jest w innych miastach.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że na spotkaniu z prezesami klubów
sportowych burmistrz powiedział, że alternatywy są dwie: albo zostaną podniesione stawki za
użytkowanie obiektów sportowych przez kluby albo ceny dla osób korzystających z parkingów
płatnych.
Radny Tomasz Grajnert odczytał fragment uzasadnienia: „koszty utrzymania dróg stale rosną
i w roku następnym, z uwagi na zapowiadane podwyżki będą jeszcze wyższe, koniecznym jest
wprowadzenie zaproponowanych nowych stawek opłat. Wzrost dochodu związany ze wzrostem
stawek w całości zostanie przeznaczony na funkcjonowanie Wieluńskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji” – zapytał, czy te środki są przeznaczane na drogi czy na WOSiR?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka stwierdziła, że dochody z tytułu opłat za parkingi
stanowią 100% dochodów gminy i są przeznaczone na utrzymanie dróg. Odrębną kwestią jest
prowizja dla WOSiR, która stanowi wydatek budżetu gminy.
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że brakuje analizy, ile będzie kosztować podwyżka
pracowników czy też jaka kwota w rozbiciu zostanie przeznaczona na kluby sportowe.
Radny Robert Duda zauważył, że podwyżka ma wynosić 0,50 zł – nie będzie to dla
mieszkańców dużym ubytkiem.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zaznaczyła, że na spotkaniu z klubami
sportowymi, Zastępca Prezesa Zarządu p. Muszalski mówił, że najważniejszym celem jest
pozbawienie miasta smrodu spalin.
Radny Robert Duda stwierdził, że to jest zachęta do korzystania z bezpłatnej komunikacji
miejskiej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że p. Muszalskiemu chodziło o to, żeby
opłata była np. 20,00 zł/h, a nie 0,50 zł. Głównym celem spotkania było to, że poszła w obieg
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informacja, że radni nie przegłosowali uchwały nt. podwyżek opłat za parkowanie i przez to będą
podniesione opłaty za korzystanie z obiektów sportowych.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zasugerowała, aby każdy sobie wyrobił
swoje zdanie na temat, pod jakim kątem było skierowane zaproszenie do klubów sportowych.
Przypomniała, że na poprzedniej komisji radny Radowski apelował do burmistrza o podniesienie
podatków, a kiedy jest propozycja podniesienia opłat za parkowanie - jest sprzeciw.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że być może chodzi o samą zasadę: że
jednym udziela się jakichś udogodnień, które pozwalają na niewydawanie pieniędzy, a innym
podnosi się koszty funkcjonowania w gminie np. o 0,50 zł. Burmistrz na każdym spotkaniu
podkreśla, że odkąd jest burmistrzem to nie podniósł podatków – może to był błąd?
Radny Robert Duda zaznaczył, że podatki lokalne dotyczą wszystkich mieszkańców gminy,
a opłata parkingowa także tych spoza gminy.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że podniesienie cen za
parkingi w większości gmin jest wprowadzane w związku z podwyżką minimalnego
wynagrodzenia czy cen związanych z energią.
Radny Tomasz Grajnert dopytał, jakie będzie w przyszłości argumentowane ewentualne
podniesienie podatków?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka stwierdziła, że na podniesienie wynagrodzeń do
minimalnego dla WOSiR potrzeba ok. 390 tys. zł.
Przewodniczący Radosław Buda odn. ściągalności stwierdził, że za mało jest inkasentów
i należy podnieść opłatę do 5,00 zł.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że to się wiąże
z zatrudnieniem większej ilości osób i przeznaczeniem większej puli środków. Nadmieniła, że ten
rok jest rekordowy jeśli chodzi o ściągalność.
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że ktoś nadzoruje Strefę Płatnego Parkowania, ktoś
bierze za to odpowiedzialność. Stawki za parkowanie są minimalne, może trzeba podnieść do
5 zł/h.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz nadmienił, że aby podnieść opłatę, trzeba stworzyć
mieszkańcom warunki do tego, żeby środkiem komunikacji publicznej dostać się wszędzie,
przynajmniej w obrębie ścisłego centrum. Poza tym powinien być parking np. przy
ul. Głowackiego.
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że w projekcie uchwały brakuje konkretnych kwot
na kluby sportowe.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że nie może być takiego zapisu w uzasadnieniu
do projektu uchwały, bo uchwała ustala stawki opłat, które są w 100% dochodami gminy. Jeżeli
nie zostanie podjęta uchwała o stawce, WOSiR nie otrzyma dotacji przedmiotowej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz dopytał, kiedy będzie taka uchwała przedłożona?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że nie można przedkładać
budżetu WOSiR na przyszły rok, jeżeli ta uchwała nie zostanie przyjęta.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że Kierownik WOSiR może wystąpić
z propozycją o zmianie alokacji środków, a komisja może wydać jedynie opinię w tej sprawie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia
3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz
wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 4 głosach
„za”, 1 głosie „przeciw”, 2 glosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały. Opinia nr 30/12/19 stanowi zał. nr 5.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wieluń dofinansowania na
realizację projektu pn.: „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz
z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą
(zał. nr 6)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wieluń dofinansowania na realizację projektu
pn.: „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą, 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 31/12/19 stanowi zał. nr 7.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020 (zał.
nr 8)
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że jako radny zgłosi następujące poprawki do
projektu budżetu na 2020 r.:
1) przebudowa drogi – ul. Kochanowskiego w Wieluniu (dokończenie III etapu);
2) wymiana chodnika przy ul. Kamiennej w Wieluniu;
3) rozbudowa monitoringu wizyjnego na os. za szpitalem – projekt.
Zapytał, czy kwota 385 tys. zł na „Orlik” jest w budżecie WOSiR?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła twierdząco (jest w budżecie
WOSiR). Zapytała radnego, czy wskaże źródła finansowania poprawek do budżetu?
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że poinformuje na sesji budżetowej.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk w związku z planowanym zakupem
tabletów dla radnych poinformowała, że za abonament będzie kwota 15,00-20,00 zł.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, jak będzie rozwiązana sprawa doładowywania
tabletów?
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że to jest kwestia techniczna do rozwiązania.
Radny Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, żeby tablety były odpowiedniej wielkości.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz dopytał, czy jeżeli radny będzie życzył sobie formę
papierową - to ją otrzyma?
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że nie powinien tego wymagać.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska wyraziła zdanie, że ktoś, kto chce się
przygotować solidnie do sesji to musi materiał zaznaczyć. A na tablecie nie będzie to możliwe.
Przewodniczący Radosław Buda zaznaczył, że przy składaniu wniosku o tablety kierował się
ekologią, opinią radych powiatowych czy ułatwieniem pracy osobom z obsługi rady.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk dodała, że koszt zakupu tabletów to
koszt zakupu jednej kserokopiarki.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020, 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 „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr
32/12/19 stanowi zał. nr 9.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na
lata 2020-2030 (zał. nr 10)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020, 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 „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia
nr 33/12/19 stanowi zał. nr 11.
Punkt 7
Zaopiniowanie pisma Związku Legionistów Polskich i ich rodzin w sprawie zmiany tekstu na
planowanej tablicy upamiętniającej działalność niepodległościową polskich oddziałów
wojskowych i organizacji wojskowych i paramilitarnych w Wieluniu w latach 1914-1918 (zał.
nr 12)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
Związku Legionistów Polskich i ich rodzin w sprawie zmiany tekstu na planowanej tablicy
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upamiętniającej działalność niepodległościową polskich oddziałów wojskowych i organizacji
wojskowych i paramilitarnych w Wieluniu w latach 1914-1918, 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 34/12/19 stanowi zał. nr 13.
Punkt 8
Informacja o funkcjonowaniu obrony cywilnej na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 14)
Przewodniczący Radosław Buda zadał pytania:
1) wyczytał, że gmina powinna otrzymać dotację z budżetu państwa, natomiast w tym roku
gmina sama zabezpieczyła kwotę 10.000 zł;
2) kto kontroluje przynależność kocy czy łóżek?
3) gdzie jest główny magazyn?
4) jak wygląda algorytm postępowania w razie nagłego zdarzenia?
5) czy z magazynów można wykorzystać sprzęt np. w razie powodzi?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień udzielił odpowiedzi na
pytania:
1) gmina co roku otrzymywała dotację, w tym roku nie otrzymała. Temat obrony cywilnej
jest traktowany pobłażliwie. Gmina ma obowiązek utrzymania systemu, więc zabezpiecza
środki;
2) sprzęt jest zinwentaryzowany;
3) przy ul. Okólnej;
4) jest to system bardziej zarządzania kryzysowego gdzie Komenda Powiatowa Policji
i Komenda Straży Pożarnej zna swoje zadania w sytuacji zagrożeń;
5) tak, to jest sprzęt do wykorzystania w przypadku nagłych zdarzeń.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz nawiązując do pyt. 1 radnego Budy zaznaczył, że
zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania
i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy
administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U z 2004 r. Nr 152, poz. 1599),
przedsięwzięcia w zakresie planowania obronnego są finansowane z budżetu państwa.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, co się dzieje gdy urząd nie zabezpieczy tej kwoty?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień stwierdził, że można powołać
się na ustawę, ale jeśli przestanie działać system to będzie wina burmistrza, a nie wojewody.
To są bardzo małe kwoty zabezpieczane w budżecie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 9
Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez gminę (zał.
nr 15)
Przewodniczący Radosław Buda zwrócił uwagę, że wzdłuż dróg gminnych powinny być
zamontowane zasłony przeciwśnieżne z siatki.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś nadmienił, że są w wybranych
miejscach, tam gdzie jest przestrzeń otwarta z jednej strony i jest nawiewanie śniegu.
7

Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
P u n k t 10
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2020 rok
Uwag nie zgłoszono. Plan pracy został przyjęty i stanowi zał. nr 16.
P u n k t 11
Propozycje do ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2020 rok.
Propozycji nie zgłoszono.
P u n k t 12
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że wpłynęły pisma:
1) pismo od Burmistrza Wielunia – odpowiedź na wniosek nr 5/10/2019 w sprawie
lokalizacji parkingu dla samochodów o tonażu powyżej 3,5 ton (zał. nr 17)
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
2) raport z dot. monitorowania niskiej emisji dymu z użyciem drona w dniu 30.10.2019 r.
(zał. nr 19);
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
3) pismo od radnego M.Brysia (zał. nr 19) w sprawie:
a) problemu dotyczącego parkujących pojazdów na chodniku przy barze orientalnym
„Quang Ngoc” przy ul. 18-go Stycznia (droga wojewódzka nr 486), które utrudniają
przejście pieszym na tym odcinku;
b) parkowanie pojazdów na skrzyżowaniu ul. 18-go Stycznia oraz ul. Krótkiej (przy
sklepie monopolowym), które ograniczają widoczność przy wyjeździe z ul. Krótkiej;
c) rozwiązania problemu parkowania pojazdów przywożących i odbierających dzieci
z Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Wodnej w Wieluniu, poprzez wybudowanie
parkingu na terenie przedszkola, co przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa na
ww. ulicy.
Wystosowano pisma do Burmistrza Wielunia odn. pkt a) i b) o zwiększenie kontroli przez
Straż Miejską i Komendę Powiatową Policji w Wieluniu celem respektowania przez
użytkowników dróg obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Zwiększone kontrole
ww. miejsc przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i użytkowników dróg
(pismo znak: OR.0010.3.7.2019);
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odn. pkt c nadmienił, że rozmawiał z Komendantem
Straży Pożarnej, żeby przesunąć ogrodzenie albo utworzyć zatoczkę.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że może trzeba przesunąć
płot, który znajduje się na działce gminnej.
Radny Tomasz Grajnert poruszył następujące kwestie:
1) temat parkingu przy ul. Głowackiego, który rozwiązałby też problem parkowania przy
przedszkolu;
2) konieczność zmodernizowania ul. Popiełuszki przy Szkole Podstawowej Nr 4 i wykonanie
kilku miejsc parkingowych;
3) brak przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego przy „Body Art.”, gdzie samochody
parkują prostopadle.
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odn. pyt. 2 radnego Grajnerta
nadmienił, że przy ul. Głębokiej jest dużo miejsc postojowych.
Radny Robert Duda dodał, że w pobliżu jest też duży parking przy sklepie „Lidl”.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaznaczył, że na ul. Skłodowskiej od strony
os. Kopernika jest krawężnik, który w przypadku opadów uniemożliwia odpływ wody – jakie jest
rozwiązanie tego problemu i w jakim czasie?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień nadmienił,
że rozmowy z Wieluńską Spółdzielnią Mieszkaniową już się toczą. Nie powinno dokonywać się
jakichkolwiek zmian na gruncie, które zaburzą dotychczasowy spływ wody, bo to jest naruszenie
stosunków wodnych.
Radny Krzysztof Poznerowicz zgodził się ze stwierdzeniem naczelnika.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk potwierdziła, że od jakiegoś czasu jest
szukane rozwiązanie tego problemu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień nakreślił
ramy czasowe rozwiązania ww. problemu: luty-marzec – zebrania wspólnot, podjęcie wtedy
stosownych uchwał, które uprawomocniają się po 21 dniach, następnie zarządca wspólnot składa
wniosek uzgodniony z konserwatorem zabytków do Starostwa Powiatowego o uzyskanie
pozwolenia na budowę – załatwienie sprawy: jesień 2020-wiosna 2021.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
P u n k t 13
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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