P R O T O K Ó Ł Nr 15/20
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 24 lutego 2020 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. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
3. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego
4. Bartosz Skupień
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
5. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej
6. Arkadiusz Skupień
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
7. Tomasz Akulicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
8. mł.bryg.mgr inż. Tomasz Lewiński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Wieluniu
9. kom. Wiesław Moszyński
- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu
10. insp. Grzegorz Libura
- Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu
11. Katarzyna Tasarz
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
12. Anna Michniewicz
- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wieluń
13. Edyta Sujka
- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu nr 14/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych
pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Straży Miejskiej w Wieluniu;
4) Ochotniczych Straży Pożarnych;
5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
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mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu za rok 2019.
7. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2019 rok.
8. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2019 r.
9. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w
Gminie Wieluń za 2019 r.
10. Zapoznanie się z informacją z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2019.
11. Zapoznanie się z informacją z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 r.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.
13. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
14. 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. Uwag nie stwierdzono. Porządek został
przyjęty bez zmian.
Punkt 2
Informacja o sporządzeniu protokołu nr 14/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że protokół nr 14/20 został przesłany emailem do
członków komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do
protokołu nr 14/20? Nikt się nie zgłosił. Protokół nr 14/20 został przyjęty bez uwag;
Punkt 3
Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń:
1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych
pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu;
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu;
3) Straży Miejskiej w Wieluniu;
4) Ochotniczych Straży Pożarnych;
5) informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Wieluń Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w tym
sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Policji w Wieluniu (zał. nr 2)
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska podziękowała za czytelne sprawozdanie oraz za
skuteczność działania KPP.
Radny Robert Duda zasugerował, aby stanowisko radnej Zarębskiej było również stanowiskiem całej
komisji.
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że tak to odebrał. Zaznaczył, że w roku poprzednim
komenda wystosowała wnioski w kwestii poprawy bezpieczeństwa odnośnie znaków pionowych:
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chodziło o samochody marki BMW jeżdżące szybko po mieście, szczególnie przy pl. K.Wielkiego 2.
Nadmienił, że sprawa nie znalazła pozytywnego finału i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu.
Przytoczył przykład zamontowania znaku „zakaz wjazdu w określonych godzinach” przy „Era Park”, co
do postawienia którego na początku nie było zastrzeżeń, potem jednak była opinia negatywna.
Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Libura oznajmił, że nie zna szczegółów
tej decyzji, w jego mniemaniu nie stanowiłoby to jakiegoś utrudnienia.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz nadmienił, że w bardzo bliskim otoczeniu jest hotel i goście
hotelowi mogą odczuć dyskomfort co do hałasu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zaznaczyła, że chodzi o to, żeby zachowanie młodzieży było
właściwe. Powszechnie się mówi, że policja boi się podjeżdżać w tamto miejsce.
Przewodniczący Radosław Buda złożył wniosek, aby w tym miejscu ustawić znak B-1 „zakaz ruchu w
obu kierunkach”.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma stwierdził, że to uderzy w klientów.
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że można zamontować tabliczkę „nie dotyczy gości Hotelu
pod Ratuszem”.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, żeby dopisać jeszcze: „nie dotyczy
pracowników administracji samorządowej”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, czy faktycznie chodzi o to, żeby tam nie wjeżdżać
czy o zachowanie ludzi?
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że chodzi o to, żeby w godzinach od 23:00–5:00 nie
wjeżdżać.
Radny Krzysztof Poznerowicz zgłosił, że na parkingu naprzeciwko cmentarza komunalnego odbywają
się spotkania młodzieży, szczególnie w soboty. Poprosił, żeby patrol częściej się tam pojawiał w
weekend tj. piątek-sobota-niedziela w godzinach wieczornych.
Przewodniczący Radosław Buda w sprawie włamań do mieszkań na os. za szpitalem zapytał, czy nie
będzie problemu, aby służby ponadnormatywne pracowały w okresie od kwietnia do grudnia, bo
w okresie świątecznym jest najwięcej włamań?
Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Libura nadmienił, że z jego strony nie
będzie problemu.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma zaznaczył, że będzie problem z rozliczeniem, grudzień
to ostatnie dni roku.
Przewodniczący Radosław Buda w związku z powyższym wycofuje temat, wyjaśni temat
z p. skarbnik. Zaznaczył, że w rubryce na str. 43 poz. „ujawniają” jest chyba błąd.
Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Libura nadmienił, że powinno być nie
„pouczeń” a „wykroczeń”. Podziękował za przekazane środki finansowe, dzięki którym udało się kupić
dwa radiowozy.
Przewodniczący Radosław Buda zaznaczył, że na spotkaniu w kwestii radiowozów gmina powinna
być reprezentowana także przez przewodniczącego rady, a nie tylko przez osobę burmistrza.
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Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Libura podziękował za sugestię.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie za wnioskiem, aby przy wjeździe od strony
ul. Królewskiej na plac Kazimierza Wielkiego 2 (w kierunku Starostwa Powiatowego w Wieluniu)
ustawić znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” wraz z tabliczką „w godz. 23:00-5:00”, nie dotyczy
pracowników administracji samorządowej oraz gości Hotelu pod Ratuszem”.
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) przyjęli
ww. wniosek. Wniosek nr 10/15/20 stanowi zał. nr 3
Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 4)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, na jakim etapie jest uruchamianie komory tlenowej w
Masłowicach?
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł.bryg. mgr inż.Tomasz
Lewiński oznajmił, że komenda tego nie nadzoruje, ale każde urządzenia, które są do ćwiczeń czy
ratownicze muszą mieć atest, ktoś musi dokonać odbioru takiej komory. Musi to przejść przez Centrum
Naukowo-Badawcze w Józefowie i wtedy można użytkować taką komorę.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy podczas dzisiejszej nocy dużo było wyjazdów w naszym rejonie?
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł.bryg. mgr inż. Tomasz
Lewiński oznajmił, że było 18 zdarzeń, w tym 16 związanych z wiatrami, 2 to inne zdarzenia.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska podziękowała komendzie za bardzo dobrą pracę
i prowadzoną profilaktykę.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł.bryg. mgr inż. Tomasz
Lewiński poinformował, że na osiedlach są wycinane drzewa, bo nie ma np. dojazdu pożarowego.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zgodziła się, że tam gdzie trzeba wyciąć drzewa to
trzeba, ale prosi żeby pozostawić drzewa tam, gdzie nie ma takiej konieczności.
Radny Tomasz Grajnert zaznaczył, że w ubiegłym roku na osiedlach była podejmowana akcja
z użyciem podnośnika.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz podziękował za przeprowadzenie akcji „Ognisty Ratownik”.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł.bryg. mgr inż. Tomasz
Lewiński podziękował za wsparcie finansowe, dzięki któremu udało się m.in. postawić nowy płot.
Przewodniczący Radosław Buda poruszył problem parkowania przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 na
ul. Wodnej, zaznaczył, że była propozycja użyczenia terenu od KPSP.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł.bryg. mgr inż. Tomasz
Lewiński stwierdził, że rzeczywiście w godzinach od 14:00 do 16:00 samochodów jest dużo i nie ma
gdzie zaparkować. Nie ma możliwości odsprzedania placu, ale można przesunąć płot i wydzielić parking.
Zaznaczył, że został złożony wniosek na rozbudowę komendy bo dochodzą nowe samochody, które do
obecnych garaży się nie zmieszczą.
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Przewodniczący Radosław Buda w imieniu mieszkańców zapytał, czy będą jakieś represje jak rodzice
zaparkują na placu przed komendą?
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł.bryg. mgr inż. Tomasz
Lewiński stwierdził, że mogą parkować, ale tak, żeby nie zastawić wyjazdu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał burmistrza, czy jakieś decyzje są podjęte, żeby ten
parking wydzielić?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że jest zaprojektowany parking między ul.
Głowackiego a ul. Reformacką, który przylega do placu i bramy przedszkola i wzdłuż tej bramy będzie
dojazd. Ten parking rozwiąże problem parkowania dla przedszkola. Wejście, które będzie zrobione od
strony parkingu, będzie bezpieczniejsze.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, w jakiej perspektywie czasu będzie ten parking?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że dokumentacja jest gotowa, jest tylko kwestia
ogłoszenia przetargu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Informacja Straży Miejskiej w Wieluniu (zał. Nr 5)
Przewodniczący Radosław Buda ponowił prośbę przekazania rowerów do szkoły.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że nie ma problemu.
Radny Tomasz Grajnert podziękował za podejmowane działania.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, z racji tego że jest sezon grzewczy, czy dużo jest sygnałów
w kwestii spalania?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że są pojedyncze sygnały, są nakładane kary.
Przewodniczący Radosław Buda dopytał, czy dużo zgłoszeń jest na terenach wiejskich?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że w zeszłym roku dużo zgłoszeń było
z terenów wiejskich.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Informacja Ochotniczych Straży Pożarnych (zał. nr 6).
Przewodniczący Radosław Buda – odn. pielgrzymki strażaków – miał wyobrażenie, że będzie to
pielgrzymka do Częstochowy, a była z Targowiska Miejskiego do kościoła. Jak to wyglądało?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że pielgrzymki organizowane są do różnych miejsc, nie
tylko do Częstochowy. Na naszym terenie jest Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, gdzie obraz słynie
z cudów. Ksiądz kapelan wojewódzki co roku organizuje taka pielgrzymkę w różne miejsce tam, gdzie
są lokalne sanktuaria. Ponieważ zeszły rok to była okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej, dlatego
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strażacy postanowili oddać hołd i wskazać na wieluński aspekt wybuchu. W tym roku pielgrzymka
będzie organizowana w Łodzi.
Przewodniczący Radosław Buda – tabelka „udział w działaniach pożarniczych jednostek OSP” –
dominuje OSP Dąbrowa. Zapytał, czy w każdym sołectwie musi być OSP? Czy jest możliwe
rozbudowanie i skupienie wszystkiego w OSP Dąbrowa?
Radny Bronisław Mituła nadmienił, że każda jednostka OSP musi być przygotowana do tego, do czego
jest wzywana, musi posiadać odpowiedni sprzęt. OSP Dąbrowa jest zgłoszona do Państwowej Straży
Pożarnej, która informuje i zawiadamia. Jest nowy system powiadamiania, który jednostka zakupiła.
Przewodniczący Radosław Buda – ale czy nie ma możliwości przeznaczania środków na tak prężnie
działającą jednostkę czyli OSP Dąbrowa? Inne jednostki „tylko chodzą ze sztandarem”? Tylko OSP
Dąbrowa stara się o środki i sprzęt?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że to są straże ochotnicze i działalność OSP kiedyś na
wsiach miała duże znaczenie. W Wieluniu poprzez to, że jest straż zawodowa, zawsze taka jednostka
dojedzie szybciej niż ze wsi. Aktywna jest OSP Dąbrowa i jeszcze OSP Masłowice.
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że jest to stowarzyszenie, ale nie jest utrzymywane ze
swoich składek, gmina partycypuje.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że straże się przydają rzadko, ale się przydają. Podał
przykład pożaru w Kurowie. Strażacy wykonują dużo pracy, przy strażach powstają m.in. kluby
krwiodawstwa.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień zaznaczył, że to są stowarzyszenia, a
powstanie, likwidacja czy połączenie z kimś innym to jest decyzja samej OSP i jej organów statutowych.
Burmistrz nie ma do tego narzędzi prawnych. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej urząd ma
obowiązek ubezpieczenia strażaków, wyposażenia i zapewnienia jej sprawności bojowej. To, czy
jednostka wyjdzie, zależy od tego, czy coś się zdarzy i kogo zadysponuje Państwowa Straż Pożarna.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że pewne środki finansowe są kierowane „od góry” na
straże, np. na zakup samochodu OSP Kadłub, który nie będzie wykorzystywany w 100%. Taki samochód
może 3 razy w roku wyjedzie na działania bojowe, powinien najpierw być przekazany do straży
zawodowej, bo tam byłby bardziej wykorzystywany.
Przewodniczący Radosław Buda dopytał, czy nie można takiego samochodu przekazać umową?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień oznajmił, że to jest przypisanie do
konkretnej jednostki.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy jest planowany remont strażnicy w Bieniądzicach, która
jako jedyna się do tego kwalifikuje?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień stwierdził, że jest przygotowana
dokumentacja projektowa.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że w zeszłym roku zostały uregulowane kwestie
własnościowe.
Przewodniczący Radosław Buda odn. wyników zawodów gminnych 2019 – Kadłub jest na szarym
końcu, Dąbrowa na przodzie. Jak to się stało że ten samochód trafił do Kadłuba?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że to zasługa prezesa, który ma dobre wpływy
sferach poselskich.

w

Przewodniczący Radosław Buda poprosił o przekazanie Komendantowi Gminnemu w Kadłubie
podziękowania za udzieloną pomoc i zabezpieczenie osoby, która zasłabła na przystanku.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska podziękowała wszystkim strażakom ochotnikom za ich
działania.
Radny Robert Duda zaproponował, aby na sesji RM złożyć ogólne podziękowania za czujność
i służbę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych (zał. nr 7)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy w przypadku budynku przy ul. Mokrej 12 nic się nie da
nic zrobić?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś jest w komisji zajmującej się stanem technicznym
tego obiektu, ale ze względu na to, że na właścicieli wpisanych w ewidencji, został nałożony obowiązek
sporządzenia ekspertyzy, została ona wykonana w wyznaczonym terminie. Nadzór budowlany podjął
działania mające na celu zrobienie samemu tej ekspertyzy i obciążenia kosztami tych właścicieli. Nie ma
wiedzy, czy ta ekspertyza już została wykonana.
Przewodniczący Radosław Buda dopytał, ilu jest właścicieli?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że dwóch
albo trzech. Nadzór budowlany prowadzi wszystkie działania.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy można uznać taki obiekt za katastrofę budowlaną?
Skróciłoby to wszystkie procedury?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zaznaczył, że to
właśnie musi stwierdzić nadzór budowlany. Nadzór stwierdza katastrofę budowlana jak budynek się
zawali. Mogą ewentualnie stwierdzić zagrożenie, wyłączyć budynek z użytkowania czy zakazać wstępu.
To są kompetencje służb do tego uprawnionych.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy kwestia zabezpieczenia budynku jest po stronie gminy?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że nie,
jest po stronie zarządcy lub właściciela.
Radny Tomasz Grajnert w związku ze zgłoszeniami mieszkańców zgłosił, że do pustego
wielorodzinnego budynku na ul. Joanny Żubr obok Przychodni Lekarzy Specjalistów każdy ma dostęp,
każdy może wejść.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że jakiś
czas temu było ogłoszenie o licytacji tej nieruchomości przez organy egzekucyjne, natomiast na ten
moment nie ma wiedzy jak się sytuacja kształtuje. Skoro są sygnały od mieszkańców, zostanie
wystosowane pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, żeby dokonał kontroli czy
zainteresował się kwestią dostępu do nieruchomości i odpowiedniego wyegzekwowania zabezpieczenia.
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Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
(zał. nr 8)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 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 43/15/20 stanowi zał. nr 9.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym (zał. nr 10)
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska oznajmiła, że z par. 6 ust. 3 ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminie wynika, że rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości nie niższej niż 2-krotna wysokość
i nie wyższej niż 4-krotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. A zdaje się, że naczelnik Skupień
na poprzedniej komisji powiedział, że najniższa jest 3-krotność.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił, że nic
takiego nie mówił.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska radna uznała w takim razie, że źle zrozumiała.
W związku z tym, że większość społeczeństwa mieszka na osiedlach i tam jest problem z selektywną
zbiórką - wystarczy że jeden mieszkaniec w bloku nie będzie segregował, czy też taki odpad wrzuci
osoba która nie jest mieszkańcem bloku, a mieszkańcy bloku będą płacić 3-krotną cenę skalkulowaną za
odpady segregowane. Wyraziła zdanie, że 3-krotna cena jest za wysoka, mogłaby by być 2-krotna.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że cena 3-krotna wzięła się stąd, że przyjęcie odpadów
zmieszanych na instalacji komunalnej w Dylowie w tym roku wynosi 525,00 zł netto za tonę + koszt
transportu ok. 50,00 zł, czyli trzeba zapłacić 575,00 zł netto za tonę odpadów zmieszanych. Zgodnie
z danymi o ilości odpadów produkowanymi przez mieszkańców w Gminie Wieluń, na 1 mieszkańca
który złożył deklarację jest to ok. 420-430 kg rocznie. Dzieląc ilość odpadów na odpady zmieszane,
wychodzi ok. 40,00 zł. Natomiast jeżeli ktoś jednym workiem zabrudzi tą strukturę, to nikt nie będzie
wyciągał konsekwencji.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaznaczył, że jest pewna niespójność w słowach burmistrza:
jeżeli by przeliczyć te 420 kg przez cenę na bramie to wychodzi 19,25 zł miesięcznie na mieszkańca.
Skąd w takim razie 40,00 zł? Chyba że 25,00 zł miesięcznie będzie koszt dowóz tych śmieci do Dylowa.

8

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że kwota 19,25 zł jest to kwota, gdyby mieszkaniec sam
zawiózł. Jeszcze dochodzi koszt odbioru przez Przedsiębiorstwo Komunalne od 4,00 do 5,00 zł
od osoby.
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że to wychodzi 25,00 zł. A gdzie reszta?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że to jest kara, to nie jest nagroda.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz - czyli 20,00 zł dodatkowo chcemy odzyskać od osób, które
się nie stosują?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że w tę kwotę wchodzi również kara, jaka grozi
samorządowi za brak odzysku.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał:
1) jaka jest kwota kary dla mieszkańca za tonę niesegregowanych odpadów?
2) odnośnie par. 3 – zostaje naliczona kara 45,00 zł ale w jakim okresie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odn. pyt. 2 oznajmił, że za miniony miesiąc.
Radny Tomasz Grajnert zaznaczył, że w ubiegłym roku przy temacie odpadów komunalnych,
brakowało 3 tys. mieszkańców względem deklaracji, czyli deklaracji było mniej niż jest mieszkańców.
Miały być podjęte działania, żeby zmniejszyć tą liczbę. Zapytał o wyniki, ile osób udało się namówić do
złożenia deklaracji?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że problem polega na tym, że ustawodawca nie dał gminie
instrumentów, według których można by sankcjonować mieszkańców za to, że nie zgłosili osób
w deklaracji. Nawet jeżeli gmina stwierdzi, że są osoby, które zamieszkują a nie płacą za odpady, to ta
rodzina w jednym dniu składa taką deklarację, a po tygodniu przynosi deklarację, że dana osoba już nie
mieszka.
Radny Tomasz Grajnert – ale jaki jest wynik?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że wyniki nie są zadowalające, 200-300 osób przyrosło.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień zaznaczył, że
najwięcej można zdziałać w przypadku nowonarodzonych dzieci, są wysyłane regularne wezwania do
mieszkańców, którzy zapominają zgłosić. Jest blisko 90%-owy uzysk tych osób. Pozostała ilość to
deklaracje, które są trudne do udowodnienia. Mieszkaniec deklaruje, a gmina żeby poddać to
w wątpliwość, musi to udokumentować. GW jest w średniej krajowej jeśli chodzi o liczbę osób
zameldowanych do osób zgłoszonych w deklaracjach. Brakuje ok. 16% mieszkańców, którzy są
zameldowani.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że problem polega na tym, że wiadomo że wiele
mieszkań jest wynajmowanych – właściciel zgłasza jedną osobę, a faktycznie mieszkają tam obywatele
innych krajów.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy Straż Miejska nie ma narzędzia do egzekwowania tego?
(Art. 66 Kodeksu Wykroczeń).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że niezwykle trudno jest namierzyć tych ludzi
w mieszkaniach, bo oni pracują od rana do późna. Jest zamysł, żeby płatności były dokonywane od ilości
zużytej wody, głównie w zasobach wielorodzinnych. W przypadku budynków jednorodzinnych jest to
łatwiejsze.
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Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy kary naliczone będą w ramach decyzji
administracyjnej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił twierdząco.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy wydział jest przygotowany na ewentualną ilość
takich decyzji?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że kary mają mieć funkcję mobilizacyjną
dla mieszkańców.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że tu będzie stosowana odpowiedzialność zbiorowa,
będzie to problem w przypadku mieszkańców bloków. Kilka osób będzie zaśmiecać śmieci, a wszyscy
będą za to płacić. Będzie dużo odwołań od decyzji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że ludzie muszą mieć świadomość, kogo wpuszczają do
swojej zastawy śmietnikowej, to jest kwestia monitoringu, są instrumenty do uszczelnienia systemu. To
nie jest wymysł gminy, że ma nie być odpadów zmieszanych.
Przewodniczący Radosław Buda zgodził się z burmistrzem odn. potrzeby świadomości ludzi.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że na os. Wojska Polskiego Przedsiębiorstwo Komunalne
przeprowadziło edukacyjny program pilotażowy, zauważono znaczną poprawę.
Radny Robert Duda stwierdził, że wyższa kara mobilizuje do segregacji. Chodzi o to, żeby dbać
o środowisko i spełnić 50% recyklingu. O 100,00 zł wzrasta opłata marszałkowska.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zapytała, co w przypadku jeśli będzie wydana decyzja
i ktoś się od tej decyzji odwoła, jak mu się udowodni że to on wrzucił te śmieci?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że PK, w szczególnie w pierwszym okresie będzie robiło
dokumentację zdjęciową.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska - ale decyzja wydana na blok będzie dla każdego
indywidualnie. Jak się udowodni że to dana osoba wrzuciła te śmieci?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa – to jest odpowiedzialność zbiorowa.
Radny Robert Duda stwierdził, że ustawa narzuca obowiązek na gminę i trzeba sobie z tym poradzić.
Przewodniczący Radosław Buda zasugerował montaż kamer.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że duży nacisk trzeba położyć na edukację.
Przewodniczący Radosław Buda – wyraził zdanie że świadomość ludzi wzrasta.
Radny Robert Duda – odn. uwagi radnej Zarębskiej nt. zmniejszenia stawki - jeżeli rada przyjęłaby
karę w wysokości 2-krotności stawki, to nie zbilansują się koszty i rada będzie musiała dorzucić.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz – ale celem kary nie może być pokrywanie kosztów gospodarki
odpadami.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że jest kilka celów kary: edukacja ludzi, jeżeli nie byłoby
kary to nie ma sensu segregacji, musi być też efekt finansowy.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska w związku z tym, że ustawa o utrzymaniu porządku
i czystości w gminie weszła w życie 6.09.2019 r. zaznaczyła, że w terminie 12m-cy trzeba zrobić
regulamin. Kiedy będzie przygotowany?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił, że pod
koniec tego terminu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że w regulaminie ma być zawarta zmiana systemu
naliczania opłat za odpady.
Radny Robert Duda stwierdził, że generalnie problem dotyczy zasobów wielorodzinnych, może by
udostępnić lekcję poglądową w formie nagrania w TV kablowej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że planowane jest spotkanie w Wieluńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach „za”,
2 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 44/15/20
stanowi zał. nr 11.
Punkt 6
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
za rok 2019 (zał. Nr 12)
Radny Robert Duda zaproponował, aby ściągnąć pozostałe punkty z posiedzenia komisji, bo te same
będą na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska stwierdziła, żeby punkty pozostawić.
Radny Robert Duda wycofał wniosek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za rok 2019,
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. sprawozdanie. Opinia nr 45/15/20 stanowi zał. nr 13
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Punkt 7
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2019 rok (zał. nr 14)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2016-2020, za 2019 rok, 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. sprawozdanie. Opinia nr 46/15/20 stanowi zał. nr 15
Punkt 8
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń za 2019 r. (zał. Nr 16)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Wieluń za 2019 r., 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. sprawozdanie. Opinia nr 47/15/20 stanowi zał. nr 17
Punkt 9
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie
Wieluń za 2019 r. (zał. nr 18)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń za 2019
r., 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. sprawozdanie. Opinia nr 48/15/20 stanowi zał. nr 19
P u n k t 10
Zapoznanie się z informacją z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń za rok 2019 (zał. Nr 20)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
P u n k t 11
Zapoznanie się z informacją z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 r. (zał. Nr
21).
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Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
P u n k t 12
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok. (zał. nr 22)
Uwag nie stwierdzono.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
P u n k t 13
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że wpłynęły pisma:
1) od |Stowarzyszenia Zwykłego „Zdrowy region” z siedzibą w Kadłubie w sprawie natężenia ruchu
pojazdów na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Kadłub (zał. Nr 23)
Postanowiono wystosować pismo do Przewodniczącego rady celem przekazania pisma do
administratora drogi czyli do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon
w Wieluniu (znak: OR.0010.3.2.2020).
2) od radcy prawnego opinia w sprawie reklamy zawierającej błędy (zał. Nr 24)
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
Radny Tomasz Grajnert złożył wniosek w sprawie przeanalizowania cykliczności zmiany świateł na
skrzyżowaniach Kopernika-Sieradzka-Kaliska-Wojska Polskiego oraz 3 Maja-Piłsudskiego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) przyjęli
ww. wniosek. Wniosek nr 11/15/20 stanowi zał. nr 25.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
P u n k t 14
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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