P R O T O K Ó Ł Nr 16/20
Ze zdalnego posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 5 maja 2020 r. 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. Tomasz Akulicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
4. Anna Dziuba-Marzec
- radna Rady Miejskiej w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu nr 15/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr LVIII/578/18 w sprawie Statutu Gminy
Wieluń.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/393/20 z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2020.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń (Cukrownicza).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń (Porzeczkowa).
7. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń za 2019 rok.
8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń
prowadzonego przez Gminę Wieluń, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
9. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
10. 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 15/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że protokół nr 15/20 został przesłany emailem do
członków komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do
protokołu nr 15/20? Nikt się nie zgłosił. Protokół nr 15/20 został przyjęty bez uwag.
1

Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr LVIII/578/18 w sprawie Statutu Gminy
Wieluń z autopoprawką (zał. nr 2)
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy zmiana statutu jest podyktowana zakupem urządzeń
elektronicznych?
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił twierdząco.
Radny Tomasz Grajnert zaproponował, aby brzmienie dzisiejszej uchwały wprowadzić w momencie
kiedy radni otrzymają urządzenia. Nie wiadomo kiedy to nastąpi, więc dzisiaj przedłożona zmiana jest
niepotrzebna.
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że w § 12 jest zapis, że materiały przesyła się listownie za
pokwitowaniem, elektronicznie lub w inny skuteczny sposób. Tablety są już zakupione, od następnej
sesji mają funkcjonować.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że tablety rzeczywiście są, pozostaje kwestia
podpisania umów z poszczególnymi radnymi. Zapis w uchwale mówi, że materiały mogą być
dostarczone listownie za pokwitowaniem, elektronicznie lub w inny skuteczny sposób. Uważa, że
dzisiejsza zmiana jest prawidłowa. Wyraził zdanie, aby nie zmieniać statutu za często. Są to czytelne
zapisy. Zaznaczył, że w przypadku planów zagospodarowania przestrzennego, taki dokument będzie do
wglądu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr LVIII/578/18 w sprawie Statutu Gminy Wieluń z
autopoprawką, 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 49/16/20 stanowi zał. nr 3.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/393/20 z dnia 31 marca 2020 roku w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2020. (zał. nr 4)
Radny Tomasz Grajnert odnośnie § 8 ust.1 zapytał, czy wszelkie dokumentacje będą wykonywane
w 2021 czy to będzie dzielone?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, że w budżecie jest tak zapisane, że w tym roku
będą prowadzone prace dokumentacyjne związane z uzyskaniem pozwoleń, żeby w 2021 r. rozpocząć
budowę schroniska.
Radny Tomasz Grajnert w związku z powyższym zgłosił poprawkę, aby w § 8 ust. 1 koniec zdania
brzmiał: „oraz uzyskanie pozwoleń niezbędnych do ogłoszenia przetargu w 2020 r. i do rozpoczęcia
robót budowlanych w roku 2021”.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zaproponowała, żeby to sprecyzować: po słowach „do
ogłoszenia przetargu” dodaje się „w 2020 r.”.
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Radny Tomasz Grajnert zgodził się z sugestią radnej.
Radny Robert Duda zaznaczył, że program jest przyjmowany na 2020 rok i wszelkie działania
w 2020 r. są oczywiste. Poprawka nie jest zasadna.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgodził się z sugestią radnego Grajnerta, ponieważ ten zapis
nie jest jasny.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził zdanie, że zapis jest czytelny.
Radny Robert Duda stwierdził, że burmistrz realizuje budżet na 2020 r., w którym jest zapis na temat
budowy schroniska.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska wyraziła zdanie, że zmiana dotycząca dopisania roku
2020 powinna być. Zgłosiła następnie poprawkę, aby w rozdziale 8 tytuł „Działania propagujące
adopcję zwierząt” zamienić na „Działania mające na celu znalezienie nowych właścicieli”. Zaznaczyła,
że adopcja dotyczy dzieci a nie zwierząt.
Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że ani w ustawie o ochronie zwierząt ani w prawie, nie
istnieje słowo „adopcja”. To słowo odnosi się tylko do człowieka.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odnośnie poprawek wyraziła zdanie, że nie
wpłyną one na to, czy psy będą adoptowane czy też nie. Stwierdziła, że w całej Polsce używa się
takiego nazewnictwa.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska uściśliła, że chodzi tylko o zmianę słowa. W słowniku
języka polskiego jest zapis, że adoptować można dzieci, nie zwierzęta.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że analogicznie nie powinno się
używać słowa „właściciele”, tylko „opiekunowie”. To jest tylko gra słów, takiego słowa używa się we
wszystkich programach adopcyjnych w całej Polsce
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaznaczył, że zwierzę w rozumieniu ustawy jest rzeczą.
W dokumentach urzędowych powinno być nazewnictwo zgodne z językiem polskim i z ustawami.
Radna Anna Dziuba-Marzec odnośnie „właścicieli” przytoczyła art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie
zwierząt – zaznaczyła, że słowo „właściciel” co do zwierzęcia istnieje w prawie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zasugerował, żeby cała uchwała była spójna, należy zmienić
wszędzie, gdzie jest słowo „adopcja”.
Radny Robert Duda zgodził się z przewodniczącym Akuliczem w kwestii ujednolicenia zapisów.
Radny Tomasz Grajnert zapytał radnej Zarębskiej, czy ma być zamiana nazwy rozdziału czy
dopisanie punktu?
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska oznajmiła, żeby zmienić wszędzie, gdzie występuje
słowo „adopcja”.
Radny Robert Duda zasugerował, aby tytuł brzmiał „Działania mające na celu znalezienie nowych
właścicieli zwierząt” – dodać słowo „zwierząt”.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami: kto jest za, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
1) poprawka, aby w rozdziale 8 wprowadzić następujące zmiany:
- „tytuł „Działania propagujące adopcję zwierząt” zmienić na: „Działania mające na celu znalezienie
nowych właścicieli zwierząt”,
- „par. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „W ramach działań propagujących znalezienie nowych
właścicieli zwierząt organizowane będą:
1) akcje znalezienia nowych właścicieli zwierząt, wspólnie ze schroniskiem, z którym gmina ma
podpisaną umowę itd….”
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. poprawkę
2) poprawka, aby w par. 8 ust. 1 koniec zdania brzmiał: „oraz uzyskanie pozwoleń niezbędnych do
ogłoszenia przetargu w 2020 r. i do rozpoczęcia robót budowlanych w roku 2021”.
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 3 głosach „za”,
4 głosach „przeciw”) negatywnie zaopiniowali ww. poprawkę.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/393/20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wieluń na rok 2020 z poprawką, 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 poprawką. Opinia nr
50/16/20 stanowi zał. nr 5.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń (Cukrownicza) (zał.
nr 6)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał przewodniczącego rady, kto był inicjatorem nazwy? Jaka
jest geneza powstania projektu uchwały?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że nie był to jego projekt.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że w miejscu, w którym była kiedyś „Cukrownia” żeby ulica była znakiem czasu, przez wzgląd na pamięć.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy było zebranie z mieszkańcami w kwestii nazewnictwa
ulic, w przypadku np. ul. Magnoliowej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że sprawa ul. Magnoliowej jest w toku, odnośnie
ul. Cukrowniczej – nie było konsultacji społecznych w tej sprawie.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził zdanie, że mieszkańcy cieszą się z tej nazwy.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska stwierdziła, że to stosowna nazwa, bo „Cukrownia”
była miejscem historycznym.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń (Cukrownicza), kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 51/16/20 stanowi zał. nr 7.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń (Porzeczkowa)
(zał. Nr 8)
Przewodniczący Radosław Buda poprosił o przedstawienie genezy nazwy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że droga mieści się na osiedlu Stare Sady, które
w swojej nazwie powinno zawierać nazwy owoców, jest już ul. Malinowa, Agrestowa.
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w
sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń (Porzeczkowa), 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 52/16/20 stanowi zał. nr 9
Punkt 7
Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń za 2019 rok. (zał. nr 10)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją dotyczącą budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń
prowadzonego przez Gminę Wieluń, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (zał. Nr 11)
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że ewentualne pytania zostaną przekazane do
adresatów w formie pisemnej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaznaczył, że w informacji dotyczącej gminy nie są zawarte
wszystkie inwestycje zapisane w budżecie. Na poprzednich komisjach był wniosek o uzupełnienie
informacji o wszystkie inwestycje zapisane w budżecie na 2020 r.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że każdy z radnych wie, jak wygląda załącznik
inwestycyjny do budżetu. Może radnym zostać przekazany właśnie taki załącznik. Dodatkowo,
inwestycje gminne są na bieżąco omawiane na sesjach RM.
Przewodniczący Radosław Buda przypomniał, że co roku jest ten punkt omawiany na posiedzeniu
komisji.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz nadmienił, że po to jest ten punkt rozpatrywany, żeby była
pełna informacja nie tylko dla radnych, ale i dla mieszkańców.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że dla mieszkańca Gminy Wieluń nie jest ważny zapis,
ale jaka droga będzie fizycznie wykonywana.
Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła burmistrza, aby wypowiadał się w swoim imieniu, a nie
w imieniu mieszkańca. Ta informacja jest deklaracją tego, co burmistrz zamierza zrealizować.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że woli sprawdzać place budowy i widzieć jak roboty
są faktycznie realizowane. Ten rok jest najtrudniejszym od bardzo dawna. Trudno będzie określić,
które inwestycje zapisane w budżecie będą zrealizowane w sposób pełny, a które nie. Dopiero data
31 grudnia oceni faktyczne wykonanie inwestycji. Stwierdził, że uzupełnienia informacji chcą radni,
którzy nie są członkami tej komisji.
Dyskusja została zamknięta.
Punkt 9
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady
w sprawie zapisania w planie pracy komisji punktu: „Informacja Burmistrza Wielunia o realizacji
złożonych wniosków przez komisję”.
Radny Tomasz Grajnert zgłosił uwagi:
1) brak oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego w miejscu skrętu do restauracji „Amfiteatr”,
2) niewidoczne znaki na ul. Szkolnej przy przejściu dla pieszych
3) czy w ramach gwarancji będzie dosiana trawa na boisku za szpitalem?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) temat zostanie sprawdzony;
2) temat zostanie sprawdzony;
3) trawa zostanie posiana po ustaniu deszczy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy jest już gotowa odpowiedź na jego pytanie
odnośnie umowy na podpisanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że odpowiedź zostanie udzielona do końca dzisiejszego
dnia.
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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