P R O T O K Ó Ł Nr 13/19
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 23 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. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
3. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego
4. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
5. Bartosz Skupień
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
6. Anna Michniewicz
- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu nr 9/19 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń
na lata 2020-2030.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego pod nazwą „Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2020.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ruda.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/418/13 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2020.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2020.
10. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
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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. Zaproponował zdjęcie punktów:
3 - „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 202”
i 4 – „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wieluń na lata 2020-2030”, ponieważ komisja zajmowała się już tymi tematami.
Radny Robert Duda zaproponował, aby pozostawić ww. punkty, bo jest wprowadzonych sporo
autopoprawek burmistrza.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za zdjęciem punktu 3 i 4, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Porządek obrad
został przyjęty bez zmian (przy 3 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”).
Punkt 2
Informacja o sporządzeniu protokołu nr 9/19 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że protokół nr 9/19 został przesłany emailem
do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi
uwagi do protokołu nr 9/19? Nikt się nie zgłosił. Protokół nr 9/19 został przyjęty bez uwag.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020 (zał.
nr 2)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020 z autopoprawkami,
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 „przeciw”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 35/13/19
stanowi zał. nr 3.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na
lata 2020-2030.
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2020-2030
z autopoprawkami, 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 „przeciw”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 36/13/19
stanowi zał. nr 4.
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Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego pod nazwą „Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2020 (zał. nr 5)
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 6 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr
37/13/19 stanowi zał. nr 6.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ruda (zał. nr 7)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ruda, 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 38/13/19 stanowi zał. nr 8.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/418/13 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych (zał. nr 9)
Radny Tomasz Grajnert zapytał, jakie były wcześniejsze stawki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przytoczył wysokości górnych stawek określone w uchwale
Nr XXXIV/418/13 RM z dnia 6.11.2013 r.:
1) jednorazowy odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych gromadzonych
w pojemnikach o pojemności:
a) 110 litrów i 120 litrów – było 10 zł,
b) 240 litrów – było 19 zł,
c) 1100 litrów – było 82 zł,
d) 7000 litrów – było 410 zł;
2) jednorazowy odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gromadzonych
w pojemnikach o pojemności:
e) 110 litrów i 120 litrów – było 15 zł,
f) 240 litrów – było 29 zł,
g) 1100 litrów – było 92 zł,
h) 7000 litrów – było 473 zł.
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Przewodniczący Radosław Buda zapytał, na postawie czego są ustalane nowe stawki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że wszystkie odbierane odpady podlegają albo
recyklingowi albo składowaniu i są koszty z tym związane. Była też zaczerpnięta opinia z innych
samorządów.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, jakie są proponowane stawki na dzień dzisiejszy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że przedsiębiorca, który odbiera odpady od
podmiotów gospodarczych, sam ustala indywidualne stawki, gmina ustala tylko górną granicę.
Gmina jest odpowiedzialna za odbiór odpadów od osób fizycznych, natomiast firmy mają prawo
wybrać dowolnego odbiorcę.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy autorem projektu uchwały jest Przedsiębiorstwo
Komunalne?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że autorem zawsze jest gmina.
Radny Tomasz Grajnert wyraził zdanie, że podwyżki zaproponowane w projekcie uchwały są
duże.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że to jest górna granica. Nie może pozostać
stawka 10,00 zł, ponieważ nikt nie będzie chciał odbierać odpadów. Nowa ustawa daje
możliwość, że: dla osób indywidulanych jest rozważany system mieszany, brana jest pod uwagę
możliwość opłaty od gospodarstwa domowego. Dodatkowo, jeżeli ktoś ma swój kompostownik
o określonych parametrach i deklaruje, że nie będzie oddawał odpadów bio, to może mieć opłatę
niższą. Analizowane jest obecnie, który przyjąć model.
Radny Andrzej Gęsiak zasugerował, aby może wprowadzić opłatę od pojemnika.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że jeżeli zostanie wprowadzona opłata od
pojemnika to istnieje ryzyko, że ludzie będą wywozić śmieci do lasu.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, dlaczego jest tak, że np. rodzina 6-osobowa płaci 60,00 zł za
1 pojemnik odpadów zmieszanych, a inni 30,00 zł za 3 pojemniki z odpadami segregowanymi.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że aby system działał prawidłowo, musi być dużo
nakładów i dużo pracy edukacyjnej, budowanie świadomości ludzi nt. segregacji odpadów. Druga
rzecz to elementarna uczciwość.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził zdanie, że jeśli chodzi o segregację, jest dużo lepiej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nadmienił, że jeśli chodzi o segregację w przypadku
zabudowy jednorodzinnej - nie ma problemów. Problem jest przy zabudowach wielorodzinnych
gdzie jest większa anonimowość. W planie jest, aby na os. Wojska Polskiego przy blokach
komunalnych przeprowadzić akcję informacyjną gdzie należy kierować poszczególne odpady.
W tej chwili odbieranych odpadów zmieszanych jest ponad 60%.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/418/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia
6 listopada 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 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 38/13/19 stanowi zał. nr 10.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2020 (zał. nr 11)
Radny Tomasz Grajnert zadał pytania:
1) jeśli chodzi o obszar Edukacja publiczna - jakie były organizowane kampanie edukacyjne,
w których była mowa o zwalczaniu problemu alkoholowego – czy wiele jest w trakcie roku?
2) Rozdział 3 Diagnoza problemu uzależnień w Gminie Wieluń – od czego zależy to, że w 2019
r. była robiona ankieta wśród szkół, natomiast dokument odnosi się do 2012 r.;
3) są podejmowane różne działania, a to jest trzeci taki sam program, szczególnie analiza swot
jest taka na sama na przestrzeni lat.
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Michniewicz
udzieliła odpowiedzi na pytania:
1) a) w „Kino-Teatrze Syrena” było zorganizowane spotkanie z Piotrem Nagielem,
b) był wyświetlany film „Najlepszy” i było spotkanie z głównym bohaterem,
c) spotkanie „Wyrwani z niewoli”,
d) spotkanie z p. Anną Marią Wesołowską;
2) ankieta została rozesłana do szkół i szkoły dopiero w przyszłym roku odpowiedzą na nią;
3) analiza swot została wykonana w 2012 r. i jest cały czas powielana. Nic się nie zmieniło, bo
nic nie było innego wykonywane. Program jest dobrze opracowany.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa od. pyt. 3 dopowiedział, że problem uzależnień jest
generalnie taki sam i ta analiza nie będzie podlegać modyfikacjom co roku. Zaznaczył, że jeśli
ktoś ma uwagi jakie kwestie poprawić, to będą one przyjęte.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy w 2019 r. było wiele kontroli sprawdzających odnośnie
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Michniewicz
oznajmiła, że były takie kontrole. Przynajmniej raz w miesiącu są kontrolowane 3 punkty.
Przewodniczący Radosław Buda zadał pytania:
1) rozdział 10 Preliminarz wydatków na realizację zadań w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2020 –
jakie środki są przeznaczone na oprawę prawną – czy rodziny patologiczne mogą
korzystać z porad prawnych?
2) spotkanie z p. Anną Marią Wesołowską – to była inicjatywa Komendy Powiatowej Policji
czy we współpracy?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzieliła odpowiedzi
na pytania:
1) z tych środków są finansowane porady prawne. W 2019 r. było to realizowane przez
Stowarzyszenie „Tratwa”;
2) we współpracy.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że największą pozycją są środki za zadania
w zakresie sportu dziecięcego. Oznajmił, że w składzie komisji są osoby spoza urzędu, które mają
do czynienia z problemem (np. przedstawiciele policji).
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń 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 40/13/19 stanowi zał. nr 12.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2020 (zał. nr 13)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń
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 41/13/19 stanowi zał. nr 14.
P u n k t 10
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
P u n k t 11
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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