P R O T O K Ó Ł Nr 19/20
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 25 sierpnia 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. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
4. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
5. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
6. Bartosz Skupień
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7. Daniel Kałuża
- Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
8. Tomasz Akulicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2019 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień
31 grudnia 2019 roku;
4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 rok;
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Wieluń.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
6. 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:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2019 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień
31 grudnia 2019 roku;
4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 rok;
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury
1) Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok (zał. nr 2)
Uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok, 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 „przeciw”) pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie. Opinia nr
60/19/20 stanowi zał. nr 3.
2) Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2019 rok (zał. nr 4)
Uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2019 rok, 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 „przeciw”) pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie. Opinia nr
61/19/20 stanowi zał. nr 5.
3) Zaopiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na
dzień 31 grudnia 2019 roku (zał. nr 6)
Uwag nie stwierdzono
Komisja nie wydała opinii w powyższej sprawie.
4) Zaopiniowanie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 rok (zał. nr
7)
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
Uwag nie stwierdzono

Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2019 rok
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Wieluń 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 62/19/20 stanowi zał. nr 8.
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
Uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2019 rok
Muzeum Ziemi Wieluńskiej 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 66/19/20 stanowi zał. nr 9.
c) Wieluńskiego Domu Kultury
Uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2019 rok
Wieluńskiego Domu Kultury 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 63/19/20 stanowi zał. nr 10.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Wieluń (zał. nr 11)
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że przy swojej posesji obok pojemnika
niebieskiego wystawił karton z papierami, który nie został odebrany tylko dlatego, że nie jest
w kolorze niebieskim. Zapytał, czy można coś zrobić w takich przypadkach?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że odpady powinny być wystawiane w takich workach i pojemnikach, jakie są zapisane
w regulaminie. Są to wytyczne, które określa rozporządzenie ministra. Tu jest kwestia tego, czy
firma będzie chciała odstąpić od obowiązujących przepisów. Porozmawia z wykonawcą, czy
będzie w stanie odbierać takie kartony.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża
nadmienił, że chodzi o to, żeby ludzi nie przyzwyczajać do wystawiania odpadów w obojętnie
jaki sposób. Były przypadki, że ludzie przestali korzystać z koszy na odpady zmieszane
i wystawiali w małych workach.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz uściślił, że tu jest mowa tylko i wyłącznie o czystej
makulaturze.

Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża stwierdził,
że odpad to jest odpad. Jest rozporządzenie ministra w sprawie szczegółowej zbiórki
selektywnej. Usługa ma być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. To jest już
tylko kwestia firmy odbierającej, czy jest na tyle elastyczna, że ten odpad odbierze. Nie można
tego od niej egzekwować.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz dopytał, czy ma pociąć karton nożyczkami i wrzucić
do worka?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża oznajmił,
że można go rozerwać i wrzucić do niebieskiego worka. Mieszkańcy też muszą się stosować
do przepisów.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał odn. umowy z Przedsiębiorstwem
Komunalnym na kolejny okres - do kiedy jest podpisany aneks i na jaką kwotę?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że w ramach zamówień uzupełniających, które przewiduje postępowanie przetargowe, został
przedłużony termin obowiązywania umowy, jest zwiększona maksymalna nominalna wartość
umowy, termin został przedłużony o 2 miesiące bez zmiany stawki za odbiór odpadów.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża dodał, że
umowa została przedłużona na 2 miesiące, bo niedługo będzie pozwolenie na uruchomienie
kompostowni i wtedy będą negocjowane stawki.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zadał pytanie odn. zintegrowanego pozwolenia na
użytkowanie kompostowni – nie ma już żadnych uwag ze strony Urzędu Marszałkowskiego i
wszystkie 40 punktów zostało wyjaśnionych, wniosek jest przyjęty i obecnie jest oczekiwanie
na decyzję?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że urząd w momencie od pozwolenia na użytkowanie kompostowni, nie prowadził takiej
korespondencji z Urzędem Marszałkowskim.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz dopytał, czy można się skontaktować z PK w trakcie
posiedzenia komisji i dowiedzieć się, na jakim to jest etapie?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża oznajmił,
że przewidując że kompostowania będzie uruchomiona, aneks został podpisany tylko na
2 miesiące.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy można skontaktować się z PK czy
wniosek został złożony prawidłowo?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk nie rozumie po co ataki dotyczące
kompostowni, skoro wszystkim zależy na jej uruchomieniu. Nie będzie dzwonić do Prezesa,
bo nie wie, czy nie ma jakiegoś spotkania w tej chwili. Może to ustalić na następne posiedzenie.
Przewodniczący Radosław Buda nadmienił, że komisje są po to, żeby zadawać pytania.
Pytanie jest zasadne, radni chcą, żeby wszystko było transparentne.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz złożył wniosek w sprawie przygotowania informacji
z realizacji wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o zintegrowane
pozwolenie na funkcjonowanie kompostowni w Rudzie, do dnia sesji RM, tj. do 27.08.br.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że nad tą sprawą pracuje
PK, urząd nie ma wiedzy w tej chwili na ten temat. Nie wie, czy do dnia sesji RM, PK udostępni
te informacje.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zaznaczyła, że wniosek jest zasadny, tylko
z zapisem, na jakim etapie jest realizacja wniosku w sprawie kompostowni.
Radny Tomasz Grajnert dodał, że radni chcą uzyskać tylko informację, na jakim etapie jest
ta sprawa. Gmina jest 100% udziałowcem i niemożliwe, że nie ma wiedzy na ten temat.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie
przygotowania informacji z realizacji wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi o zintegrowane pozwolenie na funkcjonowanie kompostowni w Rudzie, do dnia sesji
RM tj. do 27.08.br., kto jest za, 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 13/19/20 stanowi zał. nr 12.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał o zapis dot. § 2 ust. 1 pkt 5 – zużyte opony należy
przekazywać do punktów wymiany opon – mieszkańcy chcieli oddać opony w tych punktach,
ale nie chcą ich tam przyjmować. Czy to się na odbywa na zasadzie umów zawartych
z urzędem?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
zaznaczył, że zapisy w regulaminie wskazują wszystkie możliwości postępowania z danym
rodzajem odpadów. W przypadku zużytych opon każda z firm, która wymienia opony ma limit
opon, który jest zobowiązana odebrać. Po przekroczeniu tego limitu firmy muszą te opony
utylizować na warunkach komercyjnych. Nie ma więc wtedy obowiązku przyjęcia tych opon.
W przypadku pozostałych punktów, np. sprzętu elektronicznego, nie ma takiego limitu.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża dodał, że
musi być taki zapis. Bez takiego zapisu każdy, kto wymienia opony, musiałby je zabrać ze sobą.
Radny Andrzej Gęsiak zapytał, czy będzie zbierany azbest?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że w tym roku zbiórki azbestu nie będzie. Kwota ok. 500 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przekazana większym gminom.
W przyszłym roku Gmina Wieluń będzie prawdopodobnie przystępować do zbiórki.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poruszył kwestie:
1) problem z odbiorem styropianu;
2) osobne pojemniki na popiół – czy nie zastanowić się, żeby popiół zbierać osobno.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża udzielił
odpowiedzi na pytania:

1) popiół – taniej jest, jeśli nie jest odbierany oddzielnie. Jest odbierany z innymi odpadami
zmieszanymi. Na chwilę obecną przechodzi przez sito frakcji, która jest poddawana
kompostowaniu;
2) styropian – wytwórcą tego odpadu jest firma wykonująca ocieplenie. Droższa firma
odbiera ten styropian, tańsza firma pozostawia mieszkańcowi. Odpad styropianu nie
może trafić na składowisko odpadów komunalnych, powinien zostać przekazany na
składowisko odpadów niebezpiecznych, najbliższe jest w okolicach Bełchatowa.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy na stronie urzędu można umieścić
informacje o firmie w Bełchatowie, która odbiera styropian?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża oznajmił,
że w pierwszej kolejności należy kontaktować się z dużymi firmami wykonującymi ocieplenie
budynku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że ma świadomość, że styropian jest
wywożony do miejsc nielegalnych. Nowy PSZOK będzie dawał możliwość składowania takich
odpadów za odpłatnością. Pomysł o umieszczeniu nazwy firmy jest dobry, tylko nie można
reklamować jednej prywatnej firmy, ale umieścić nazwy np. 3 firm.
Radny Andrzej Gęsiak zwrócił uwagę, żeby tam, gdzie się kupuje styropian, mieć możliwość
jego oddania.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, na jakim etapie jest temat jego interpelacji
w sprawie listu intencyjnego?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że wszelkie decyzje związane ze współpracą
z kimkolwiek w zakresie instalacji będą możliwe wtedy, kiedy będzie pozwolenie
zintegrowane. Jest w kontakcie z samorządowcami, którzy wyrażają wolę współpracy. Poza
tym to jest współpraca dużo szersza, niż tylko sama instalacja kompostowni. Tutaj w grę
wchodzi też składowanie tych odpadów, które nie będą poddane segregacji. Gmina złoży
wniosek, żeby na nowych terenach, które przejmie od Lasów Państwowych była jeszcze jedna
kwatera na odpady, które nie będą poddane recyklingowi. Do czasu, kiedy nie będzie
pozwolenia zintegrowanego i nie będzie przyjętego nowego Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami, w którym znajdzie się instalacja w Rudzie jako ta, oprócz linii do mechanicznego
przetwarzania odpadów biologicznego będzie jeszcze możliwość składowania – wtedy będzie
możliwość współpracy z samorządami.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, z jakimi gminami burmistrz się kontaktował
i w jakiej formie? Gdyby instalacja była wspólnie zawnioskowana przez grupę gmin, to
podejście Urzędu Marszałkowskiego byłoby inne, niż gdy występuje sama Gmina Wieluń.
Może należałoby podpisać list intencyjny w tej sprawie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że kontakty z gminami są nieustannie w
różnych aspektach. Dopóty, dopóki nie będzie ustalonych kwestii formalnych, nie można
zrobić żadnego kroku w tym kierunku. Każdy z wójtów - Pątnowa, Konopnicy czy Osjakowa
doskonale zna tą sytuację, korespondencja meilowa nie jest prowadzona, są prowadzone
rozmowy. Nie uważa, żeby w tym momencie taki list podpisywać. Urząd Marszałkowski zdaje
sobie sprawę, że ta część województwa jest dosyć silnie zhermetyzowana, bo jedynym
składowiskiem jest teraz składowisko w Dylowie. Pierwszym zadaniem gminy jest dbałość o
jej interes, a w dalszej kolejności o interesy gmin sąsiednich. Jeśli gmina będzie mieć instalację,
to przyjmie odpady z innych gmin, ale te gminy będą też musiały ponieść koszty. Nadmienił,

że pieniądze z opłaty marszałkowskiej w połowie wracają do gminy, w której znajduje się
składowisko.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odn. tego, że pieniądze wracają do gminy - tym
bardziej powinno gminie zależeć, żeby podjąć współpracę z gminami sąsiednimi. Chodziło o
to, żeby gminy partycypowały w kosztach np. stworzenia linii do segregacji. Nie rozumie,
dlaczego jest opór, żeby podpisać list intencyjny.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powtórzył, że wszystko musi mieć swój czas i wszystko
musi być poparte dokumentami. Pierwsza ważna rzecz to uzyskanie pozwolenia
zintegrowanego na działalność kompostowni, druga to przejęcie gruntów od Lasów
Państwowych, następnie wniesienie tych gruntów aportem do PK. Kolejnym elementem będzie
podjęcie rozmów z wszystkimi chętnymi samorządami do współpracy.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska stwierdziła, że nie wiadomo, czy gminny
program gospodarki odpadami współgra z powiatowym czy wojewódzkim.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że pierwszy w kolejności jest plan krajowy,
potem wojewódzki, a potem plan gminny.
Przewodniczący Radosław Buda - aby w § 15 ust. 1 był zapis: „dopuszcza się umieszczanie
odchodów w koszach na odpady pod warunkiem, że są zebrane w torebkach foliowych
biodegradowalnych”.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że nie ma to znaczenia, bo i tak są składowane do odpadów zmieszanych. Nie wie, jakby to
miało być egzekwowane.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy w chwili obecnej gmina wydaje woreczki na
psie odchody?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
zaznaczył, że urząd dysponuje woreczkami, które są typowo do zbierania psich odchodów.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża – k woli
uzupełnienia - worki biodegradowalne rozkładają się od 3 do 6 m-cy. A proces kompostowania
trwa od 4 do 8 tyg. Wszyscy zarządcy kompostowni życzą sobie, żeby odpad biodegradowalny
był czysty, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.
Przewodniczący Radosław Buda dopytał, czy gmina wycofała się z dostawienia
specjalistycznych koszy do odpadów po pieskach?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
stwierdził, że gdzieniegdzie takie kosze są dostawiane.
Przewodniczący Radosław Buda - § 15 ust. 4 – „podczas wyprowadzania psów w miejscach,
gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi,
lecz w założonym kagańcu chyba że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne
zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione itd….” – czy tym zapisem nie otwiera się „puszki
pandory”? Pytanie ma charakter prewencyjny, żeby przeciwdziałać, żeby nic się nie stało.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił,
że to jest kwestia egzekucji wobec właściciela.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że jeżeli pies ma założony kaganiec, to nie
należy podchodzić do tematu tak drastycznie. W pkt 4 jest zapis, że: na wezwanie opiekun psa
zobowiązany jest do założenia psu uwięzi” – żeby uszczegółowić czyje wezwanie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień nadmienił
o uwagach Prokuratury Rejonowej w Wieluniu do regulaminu, przytoczył wyrok NSA z dnia
13.09.2012 nawiązujący do art. 77 kodeksu wykroczeń.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża oznajmił,
że gdyby nie było takich zapisów, to każdy pies wychodzący z domu musiałby mieć założoną
smycz. Ten zapis chroni dwie strony: przed tym, żeby nic groźnego się nie wydarzyło oraz dla
psów małych czy mniej agresywnych dopuszcza się chodzenie bez smyczy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby dopisać słowo „na każde
wezwanie”, opiekun psa.
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża zaznaczył,
że to będzie ograniczanie swobód i praw, a regulamin tego zabrania.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy jest katalog ras psów?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Daniel Kałuża oznajmił,
że nie ma katalogu, to jest ogólny zapis.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 64/19/20 stanowi zał. nr 13.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zał. nr 14)
Uwag nie stwierdzono.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?

W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 65/19/20 stanowi zał. nr 15.
Punkt 5
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska poinformowała, że wpłynęły pisma:
1) od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie wniosku nr 12/18/20
w sprawie instalacji urządzenia rejestrującego przy ul. częstochowskiej 57 w Wieluniu
(zał. nr 16);
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
2) od Głównego Inspektoratu Ruchu Drogowego w sprawie usunięcia stacjonarnego
urządzenia rejestrującego w miejscowości Kadłub 91, w rejonie drogi krajowej nr 45,
167 km+670 (zał. nr 17)
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
3) od radnego K.Poznerowicza w sprawie zamontowania sygnalizatora S-5 przy
Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu na ul. 3 Maja w Wieluniu (zał. nr
18)
Postanowiono wystosować wniosek w tej sprawie
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie
zamontowania sygnalizatora S-5 przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu na
ul. 3 Maja w Wieluniu – DK-45: kto jest za, 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. wniosek. Wniosek nr 12/19/20 stanowi zał. nr 19.
Radny Tomasz Grajnert zasugerował, żeby do ww. wniosku dołączyć podpisy rodziców.
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że we wcześniejszych wnioskach była załączona
opinia policji.
Radny Krzysztof Poznerowicz nadmienił, że podpisy rodziców też były załączane.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zadał pytania:
1) sztab kryzysowy w Starostwie Powiatowym – jakie tematy były poruszane, czy są jakieś
wytyczne w związku z Covid-em– poprosił o informację na sesję;
2) działki na Jodłowcu – czy są już plany związane z wydzieleniem drogi?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa – odn. pkt 2 – ewentualny inwestor musi do końca 2020
r. nabyć grunty i gmina nie jest w stanie tego warunku spełnić, jeżeli by chciała dokonać
podziału tych działek pod kątem dróg. Nawet, jeżeli potencjalny nabywca chciałby zgodnie z
planem wybudować tą drogę, wtedy następuje podział i wtedy gmina te grunty odkupuje na
bazie odszkodowań wyliczonych na podstawie operatu szacunkowego i transakcji kupnasprzedaży w tamtym rejonie. Jeżeli ten przetarg nie będzie rozstrzygnięty pozytywnie, to już
nie będzie kolejnego przetargu na niższą wartość. W przyszłym roku gmina będzie się starała
odkupić te tereny.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy będzie przeniesiona siłownia napowietrzna z
ul. Kochanowskiego na ul. Tuwima?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że będzie to wykonane.
Radny Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, żeby na ul. Biedala przy skręcie z ul. Wojska
Polskiego postawić znak, żeby 10m od skrzyżowania nie można było parkować.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że nie trzeba stawiać znaku, bo zgodnie z
przepisami, od przejścia dla pieszych musi być odległość 15 m. Pozostaje kwestia weryfikacji
tego.
Przewodniczący Radosław Buda zwrócił uwagę, że w mieście są poprzekręcane
kierunkowskazy.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że wykonawcy starają
się to regularnie naprawiać.
Radny Andrzej Gęsiak oznajmił, że sołtysi w niedługim czasie będą zbierać podatki, chciałby
żeby gotówka przynoszona do urzędu była w jakiś sposób ochroniona.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że dla sołtysów będzie udostępnione
pomieszczenie zamknięte.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
Punkt 6
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Anna Jabłonowska-Nawrocka
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