P R O T O K Ó Ł Nr 17/20
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 27 maja 2020 r. w sali nr 101 (Budynek w parku)
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. Romuald Kucharczyk
- Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych
5. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
6. Bartosz Skupień
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7. Tomasz Akulicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na ul. 18 Stycznia w
Wieluniu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda na węźle drogowym
łączącym drogę wojewódzką nr 488 z drogą krajową nr 47 w miejscowości Jodłowiec.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu ul.
Księdza Jerzego Popiełuszki i ul. Warszawskiej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ul.
Sieradzkiej w Wieluniu i ul. Zajazd w Dąbrowie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany opłaty targowej.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawiania przez Gminę Wieluń pogrzebu
osobom umarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych.
9. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji w roku 2019 rocznego programu współpracy
Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o
wolontariacie.
10. Zapoznanie się z informacją dotycząca budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń
prowadzonego przez Gminę Wieluń, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. (uzupełnienie
informacji).
11. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
12. 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
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na ul. 18 Stycznia w Wieluniu
(zał. nr 2)
Radny Tomasz Grajnert zaznaczył, że w poprzednim roku radni proponowali, żeby jakiejś
ulicy nadać imię Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy harcerstwa polskiego
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że w planach jest jeszcze budowa kilku rond.
Przy omawianym rondzie jest proponowana nazwa im. ks. Stefana Farysia, ponieważ ulica przy
tym rondzie jest im. ks. Popiełuszki, a obaj byli ofiarami komunizmu. Stefan Faryś został też
odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy w kwestii nadawania nazw był prowadzony
sondaż wśród mieszkańców, ponieważ niektóre nazwiska mogą budzić kontrowersje?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że w tym roku z racji koronawirusa nie było
żadnych konsultacji. To rada jest tym organem, który reprezentuje społeczeństwo. Propozycja
wynikała z konsultacji wewnętrznych w gronie kierownictwa urzędu i Muzeum Ziemi
Wieluńskiej.
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że jego pytanie wynikało z tego, że w
przypadku nadania nazwy ulicy, były konsultacje z radą sołecką.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że tam gdzie, są nadawane numery porządkowe,
jest szerszy zakres konsultacji – z radą sołecką czy radą osiedla.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na ul. 18 Stycznia w
Wieluniu, 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 53/17/20 stanowi zał. nr 3.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda na węźle drogowym
łączącym drogę wojewódzką nr 488 z drogą krajową nr 47 w miejscowości Jodłowiec (zał. nr
4)
Radny Krzysztof Poznerowicz oznajmił, że w materiałach, które radni otrzymali na komisję
jest numer 47, a w nagłówku 74.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że prawidłowy numer
to 74.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda na węźle drogowym
łączącym drogę wojewódzką nr 488 z drogą krajową nr 47 w miejscowości Jodłowiec, 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 54/17/20 stanowi zał. nr 5.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu ul. Księdza
Jerzego Popiełuszki i ul. Warszawskiej (zał. nr 6)
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska oznajmiła, że na wczorajszym posiedzeniu
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej został wypracowany wniosek w sprawie nazwania
omawianego ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a rondo na skrzyżowaniu ul.
Sieradzkiej w Wieluniu i ul. Zajazd w Dąbrowie - imieniem Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że nadanie imion rondom czy ulicom to
kompetencja radnych. Została zaproponowana taka nazwa, bo nazwa im. Bitwy Warszawskiej
1920 r. jest bardziej kompatybilna z ul. Warszawską. W tym roku jest też obchodzone 100-lecie
tej bitwy.
Odnośnie nazwy ronda na skrzyżowaniu ul. Sieradzkiej w Wieluniu i ul. Zajazd w Dąbrowie skoro jest propozycja, żeby rondo w Jodłowcu nazwać im. Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego, to drugie rondo też by wypadało nazwać imieniem prezydenta, który zginął
w Smoleńsku. Zaznaczył, że jest to najbardziej uczęszczana droga w mieście więc nazwa będzie
widoczna dla większej ilości osób.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska uściśliła, że osoba która składała wniosek na
komisji tłumaczyła to tym, że osoba Lecha Kaczyńskiego powinna być wyeksponowana w
mieście, a nie na jego obżerzach.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że ważnym argumentem przemawiającym
za tym, aby rondo na skrzyżowaniu ul. Księdza Jerzego Popiełuszki i ul. Warszawskiej nazwać
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest fakt, że był on z wizytą w Wieluniu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że to rondo przy „Zajeździe Boryna” też się
mieści na terenie Wielunia.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poinformował, że wniosek z Komisji Zdrowia i
Polityki Społecznej będzie omawiany w trakcie dyskusji na sesji RM.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu ul.
Księdza Jerzego Popiełuszki i ul. Warszawskiej, 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 55/17/20 stanowi zał. nr 7.
Punkt 5
Zaopiniowanie
skrzyżowaniu

projektu

uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda na
ul. Sieradzkiej w Wieluniu i ul. Zajazd w Dąbrowie (zał. nr 8)

Uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ul.
Sieradzkiej w Wieluniu i ul. Zajazd w Dąbrowie, 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 56/17/20 stanowi zał. nr 9.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa (zał. nr 10)
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zapytała, czy nie można nadać nazwy
związanej tematycznie z tym terenem tak, jak to jest np. na terenach sadów, czy ulice związane
z poetami itd.?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zgodził się, że w przypadku miasta na osiedlach są nazwy
tematyczne, ale w przypadku wsi, ilość ulic jest bardzo różna. Poinformował, że Rada Sołecka
wyraziła pozytywną opinię w tej kwestii.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz nadmienił, że ul. Chorwacka mogłaby być
początkiem podobnych nazw. Mogłaby to być dzielnica z nazwami państw.
Radny Tomasz Grajnert stwierdził, że mógłby to być tzw. sektor unii europejskiej.
Radny Bronisław Mituła zaznaczył, że nazwa była konsultowana z mieszkańcami, którzy
wyrazili na nią zgodę.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził zdanie, że skoro mieszkańcy wyrażają zgodę, nazwy
nie należy zmieniać.
Więcej uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa, 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 57/17/20 stanowi zał. nr 11.

Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany opłaty targowej (zał. nr 12)
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że będzie złożona
autopoprawka, która uzupełni uzasadnienie w zakresie kosztów finansowych.
Przewodniczący Radosław Buda rozumie, że projekt uchwały został stworzony na kanwie
ostatniej sesji RM?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił, żeby sprawdzić par. 3 czyli zapis: „Uchwała
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z
mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.|”. Z informacji uzyskanych z RIO należy sprawdzić
czy można wprowadzić w życie używając dwóch terminów.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że ww. zapis był
konsultowany w porozumieniu z radcą prawnym.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda – z uwagi na niejednoznaczne odpowiedzi zaproponował
nie wydawanie opinii.
Komisja nie wydała opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany opłaty targowej.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawiania przez Gminę Wieluń pogrzebu osobom
umarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych (zał. nr 13)
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień omówił
genezę powstania projektu uchwały.
Radny Tomasz Grajnert w związku z zapisem w § 3 zapytał, gdzie będą przechowywane
dzieci martwo urodzone?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że w kostnicy przyszpitalnej.
Przewodniczący Radosław Buda w związku z zapisem w § 5, że traci moc uchwała nr
XX/188/04 - jakie zapisy utraciły moc?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
stwierdził, że poprzednia uchwała nie dotyczyła sprawowania pochówku dzieci martwo
urodzonych, dotyczyła na mocy ustawy sprawowania pogrzebów w ramach pomocy społecznej
(osób bezdomnych). Natomiast omawiana uchwała podtrzymuje w tym zakresie poprzednią
uchwałę i jest uzupełniona o zapis dotyczący martwych dzieci.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy jest brana pod uwagę możliwość innego terminu oprócz
okresu 5 lub 7 miesięcy oczekiwania dla takiej rodziny? Może należy wprowadzić krótszy
termin np. raz na kwartał?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uściślił, że chodzi o dzieci, których rodzice nie chcą
pogrzebać.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz dopytał, co w przypadku kiedy po miesiącu czy
dwóch jednak zdecydują się pogrzebać dziecko - może należy wprowadzić poprawkę, że wtedy
rodzic może w każdej chwili pochować.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że zwłoki wtedy są w kostnicy przyszpitalnej.
Po to jest okres tylu miesięcy żeby minął szok i wtedy być może rodzice będą chcieli te dzieci
przyjąć. Decyduje o tym szpital. Ww. uchwała dotyczy wyłącznie przypadków, kiedy rodzice
nie chcą pogrzebać dzieci.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że rodzic może stwierdzić np. po miesiącu,
że pochowa dziecko, a zapis w § 1 ust. 5 mu to uniemożliwi. Wystarczy zapisać, że w przypadku
kiedy rodzic zmienia zdanie, umożliwić mu to.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że ww. uchwała nie
blokuje odbioru dziecka, po to jest ten długi okres. Ono jest w tym czasie przechowywane w
szpitalu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaznaczył, że chciałby, żeby było to uregulowane
prawnie.
Przewodniczący Radosław Buda poparł przewodniczącego Akulicza.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk przytoczyła ust. 5 projektu uchwały,
który mówi, że „samo pochowanie dzieci odbywa się po podpisaniu oświadczenia”.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że przygotuje poprawkę w tej sprawie na
sesję RM.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że dla gminy i dla szpitala najprostszą sprawą
jest, żeby to właśnie rodzice zajęli się pochówkiem martwego dziecka. Nie wierzy w to, że
szpital od razu pierwszego dnia daje matce do podpisu oświadczenie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że radna Dziuba-Marzec
apelowała na wczorajszej komisji, żeby za dużo nie rozmawiać na ten temat, jest to temat za
bardzo delikatny żeby go podejmować na sesji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie sprawiania przez Gminę Wieluń pogrzebu
osobom umarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych 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 58/17/20 stanowi zał. nr 14.

Punkt 9
Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji w roku 2019 rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie (zał.
nr 15)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał o kwestie finansowe związane z klubem “Siatkarz”
tj. o sprawę trenera, który z całą grupą przeszedł do Wieluńskiego Klubu Sportowego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że jest mowa o realizacji przez poszczególne
kluby sportowe zajęć z zakresu kultury fizycznej, które gmina zamawia w klubach sportowych.
Są dwie sprawy: jest rok budżetowy, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia i sezon piłkarski,
który trwa od września do maja. Z punktu widzenia budżetowego klub sportowy “Siatkarz”
rozliczył dotację w sposób właściwy. Inną kwestią jest to, że cała grupa chciała przejść do
innego klubu w tym roczniku. Jeśli w trakcie sezonu następuje transfer z klubu do klubu, należy
się transfer finansowy. Prezes “Siatkarza” zrobił to, co mógł zrobić. Kluby są niezależnymi od
gminy podmiotami, mają swój statut. W tym roku była zrobiona zmiana jeśli chodzi o wypłatę
dotacji. Wcześniej był ogłaszany jeden konkurs na cały roku, obecnie są robione dwa
konkursy.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy lepiej jest gdy są takie sekcje czy ma to być
skupione w jednym stowarzyszeniu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że bardziej transparentny byłby klub, który
specjalizuje się np. w piłce nożnej. Lepiej, żeby to było skupione w jednym klubie.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy za zawodnika jest obligatoryjnie 1000,00 zł za
czy są widełki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że są widełki, to jest minimalna stawka.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z realizacji w roku 2019 rocznego programu współpracy Gminy
Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacieh, 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 59/17/20 stanowi zał. nr 16.
P u n k t 10
Zapoznanie się z informacją dotycząca budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń
prowadzonego przez Gminę Wieluń, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. (uzupełnienie
informacji) (zał. nr 17)
Uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją

P u n k t 11
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Radosław Buda zwrócił uwagę, żeby przy scieżce rowerowej przecinającej
drogę na Kurów, przyciąć drzewa od mostku na Chotów.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odn. punktu na sesji dot. rozpatrzenia petycji bez
rozpatrzenia w związku z tym, że Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu
26 maja br. złożyła wniosek do Przewodniczącego Rady o wezwanie wnoszących petycję do
uzupełnienia danych, będzie wnioskował na sesji o zdjęcie tego punktu. Poprosił, żeby jeszcze
raz pochylić się nad tematem pod względem prawnym.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nadmienił, że petycja wpłynęła do RM i że
Przewodniczący Rady ma taki sam dostęp do radcy prawnego jak burmistrz; burmistrz nie musi
być w takich sprawach pośrednikiem.
Radny Tomasz Grajnert zwrócił uwagę na:
1) czy coś wykonane w temacie oświetlenia na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i
Powstańców 1863?
2) czy została zasiana trawa na boisku za szpitalem?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) została zgłoszona do operatora czyli firmy “Lumen”;
2) będzie zrealizowane przez wykonawcę.
Radny Andrzej Gęsiak zadał pytania:
1) czy będzie w tym roku zbierany azbest?
2) zwrócił uwagę, że w Kurowie na piaskowni robi się dzikie wysypisko śmieci, może
należy ogrodzić czy postawić tabliczki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) Urząd jest uzależniony od konkursów ogłaszany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska;
2) można postawić tabliczkę, trzeba zweryfikować kto wywozi odpady. Teren można
ogrodzić, każdy sołtys ma fundusz sołecki, który może na ten cel.
Radny Tomasz Grajnert zaznaczył, że na osiedlu za szpitalem, na Wiśniowej też było dzikie
wysypisko. Była powołana Straż Obywatelska, współpraca ze Strażą Miejską, mieszkańcy byli
uczuleni.
Radny Krzysztof Poznerowicz potwierdził, że była współpraca była ze SM i Naczelnikiem
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy gmina monitoruje kwestię budowy zbiornika
małej retencji w Kurowie ze spółką “Wody Polskie” w Poznaniu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że w ostatnim czasie wpłynęło zapytanie z
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi czy gmina ma planach budowę zbiorników małej retencji.
Zaznaczył, że Urząd zgłosi taki akces. Na chwilę obecną nie ma żadnego programu.
Przewodniczący Radosław Buda dopytał, jak wygląda sprawa terenów?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że teren jest przygotowany pod względem
planów miejscowych.
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że obok Kluczborka ok. 3 lata temu powstał
zbiornik który ma 50ha. Co jest powodem, że u nas trwa to tak długo?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że w momencie kiedy powstała spółka “Wody
Polskie”, zostały jej przekazane uprawnione uprawnienia związane ze zbiornikiem małej
retencji. Zbiornik w Kurowie został za czasów burmistrza Antczaka wpisany do Krajowego
Planu Budowy Zbiorników Małej Retencji Zlewni Rzeki Odry. Po zmianie władzy centralnej
wycofano się z niego i powstała spółka “Woda Polskie”. Kluczbork prawdopodobnie załapał
się jeszcze na stare programy. Budowa takiego zbiornika w sumie to min. 4 lata. Budowa tego
zbiornika będzie możliwa, kiedy zdecydowaną większość kosztów przejmie państwo.
Radny Andrzej Gęsiak stwierdził, że w Kurowie są dwa miejsca na zbiorniki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że zbiornik, który jest w Kurowie to jest
zbiornik małej retencji. To, o czym mówi radny, nie ma żadnego położenia z rzeką.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz:
1) petycja – uchwała powstała na podstawie stanowiska burmistrza z 17.04 i na podstawie
tego samego stanowiska komisja wydała swoją opinię. Ponownie poprosił o zajęcie się
sprawą;
2) zbiornik małej retencji w Kurowie – czy burmistrz rozmawiał z profesorem, który był
na spotkaniu w Kurowie, była mowa o przeprowadzeniu niezbędnych badań jeśli chodzi
o podłoże. Burmistrz deklarował wtedy, że podejmie współpracę z profesorem;
3) uchwały związane ze zgodą na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wierzchlas –
tam był lokal w masie spadkowej - dlaczego lokal nie jest przedstawiony jako część
majątku gminy, który można sprzedać w celu odzyskania pieniędzy które zapłacono za
długi poprzedniego właściciela?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) petycja jest skierowana do RM, on wyraził tylko swoje stanowisko;
2) profesorowi przekazał swoją wizytówkę i że chętnie nawiąże z nim kontakt, profesor
do dnia dzisiejszego się nie skontaktował;
3) lokal mieszkalny – analizowana jest cena i możliwość odkupu tego udziału od drugiej
strony, żeby wciągnąć go do zasobu mieszkaniowego gminy i zaproponować rodzinie
oczekującej na mieszkanie komunalne.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odp. 3 – kiedy były zapytania o cenę? Sprawa jest
od 2017 r., dlaczego do tej pory nie został kupiony?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że w tej chwili jest dobry czas, ceny mieszkań
spadają.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz – odn. odpowiedzi 2 – był na spotkaniu w Kurowie
i to burmistrz miał się kontaktować, a nie profesor. Zapytał, komu zależy na tym, żeby budować
zbiornik?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że interes jest obustronny, ponieważ za
ekspertyzę zapłaci Gmina Wieluń.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaznaczył, że na podstawie dokumentów który
instytut posiada, wstępna opinia byłaby bezpłatna. Powtórzył, że to gminie powinno zależeć
bardziej żeby ten zbiornik powstał, a nie profesorowi.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że najważniejszą sprawą, która jest przy każdej
inwestycji jest model finansowania. GW zbuduje zbiornik małej retencji tylko wtedy, kiedy
główny ciężar inwestycji to będą środki zewnętrzne. Dopóki nie będzie na to jasnego programu
finansowania, wszelkie prace przygotowawcze i koszty z tym związane są bezpodstawne.
Radny Tomasz Grajnert stwierdził, że w zeszłym roku był na spotkaniu „Wód Polskich” w
Warszawie, na którym była mowa, że żeby wpisać GW do Programu Budowy Małych
Zbiorników Retencji to trzeba pewne koszty ponieść, np. badania geologiczne, bez tego
dokumentu gmina nie zostanie dopisana do tego programu. Takie były informacje ze strony
pracownika „Wód Polskich”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że jeżeli program będzie przyjęty przez „Wody
Polskie”, że rusza budowa zbiorników małej retencji to wtedy gmina zrobi takie badania.
Rozmowa z pracownikiem nie jest żadnym dowodem.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy jakieś kroki zostały poczynione, że gmina może w tym
kierunku iść?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że wszelkie instytucje rządowe, które udzielają
dotacji na różne inwestycje, muszą mieć ogłoszony dokładny program, w ramach którego
można składać wniosek o środki. Póki co nie ma takiego programu.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zgodziła się, że musi być najpierw określony
program. Zaznaczyła, że koncepcja tego zbiornika została opracowana i pewnie będzie można
niektóre zapisy wykorzystać. Jeżeli program nie jest ogłoszony to szkoda płacić za coś, czego
się nie wykorzysta.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
P u n k t 12
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Anna Jabłonowska-Nawrocka
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