P R O T O K Ó Ł Nr 20/20
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 4 września 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 – obecny zdalnie
6. Poznerowicz Krzysztof
7. Zarębska Maria
- zastępca przewodniczącego
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Joanna Skotnicka-Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia
2. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
3. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
4. Andrzej Dominiak
- Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
5. Jarosław Kuźnik
- Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza
wykorzystania dotacji z budżetu gminy.
3. Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości, zieleni na terenie Gminy
Wieluń.
4. Zapoznanie się z informacją na temat przeprowadzanych kontroli instalacji grzewczych pod
kątem czystości powietrza na terenie Gminy Wieluń.
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.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska złożyła wniosek o zdjęcie pkt 2 pt.
„Zapoznanie się z informacją o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy Wieluń”,
ponieważ w informacji są zawarte radykalne błędy.
Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt został zdjęty z porządku obrad (przy 6 glosach „za”) (zał. nr 2)
Porządek został przyjęty ze zmianą.
Punkt 2
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, analiza wykorzystania
dotacji z budżetu gminy (zał. nr 3)
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk podziękowała za uwagi nt., które
linie komunikacyjne rozważyć do likwidacji, np. połączenia popołudniowe. Zostanie zrobiona
analiza tego tematu.
Przewodniczący Radosław Buda podkreślił, że obecnie zna temat „od środka”, rozmawia
z kolegami kierowcami. Wyraził zdanie, że komunikacja jest dla ludzi i im powinna służyć.
Zapytał, czy z jego wniosku jakieś zapisy są już realizowane?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jarosław Kuźnik
oznajmił, że zostało wystosowane pismo do przewoźnika.
Przewodniczący Radosław Buda zaznaczył, że: linia „D” godz. 17:00 z Pl. Legionów (PiaskiSrebrnica-Kurów) cieszy się dużym zainteresowaniem, ale tylko do miejscowości Kurów.
Dalej autobus jedzie pusty.
Radny Andrzej Gęsiak stwierdził, że nikt nie jeździł, bo była pandemia. Wyraził zdanie, żeby
przeczekać ten okres, temat przeanalizować.
Radny Tomasz Grajnert zaznaczył, że jeśli należy zmodyfikować tą linię, to w miarę szybko.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że zostanie zebrana
informacja od sołtysa Srebrnicy-Piaski w tej sprawie.
Przewodniczący Radosław Buda przystał na propozycję, żeby wstrzymać się z likwidacją.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska stwierdziła, że osoby starsze mają problem
z poruszaniem się i korzystają z komunikacji miejskiej. Gdyby wieczorem jechał autobus
miejski np. do Dąbrowy, to pewnie wiele osób by skorzystało.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy była rozważana opcja zwiększenia częstotliwości
połączeń z Dworca PKS do szpitala?
Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jarosław Kuźnik
zaznaczył, że jeśli były takie uwagi, to na pewno były brane pod uwagę. Jednakże nie zawsze
jest możliwość ich realizacji ze względu na ograniczony tabor i na logistykę, która jest układana
przez przewoźnika.
Przewodniczący Radosław Buda zaznaczył, że rozmawiał z Prezesem Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu, który wyraził opinię, że jeżeli na 1 km
wozokilometra nie przypada 1 osoba, to komunikacja nie powinna funkcjonować. Stwierdził,
że w weekend jest zapełniona linia o godz. 8:55 ze Starych Sadów i z powrotem. Natomiast
godz. 7:10 do Kadłuba to pusty przelot.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że poprosi o konkretne
informacje w sołectwach na ten temat.

Przewodniczący Radosław Buda zaoferował swoją pomoc w tym temacie.
Radny Krzysztof Poznerowicz zapytał o połączenia z Cukrowni ok. 7:00 czy 9:00 rano –
o jakich godzinach są odjazdy autobusów? Mieszkańcy zgłaszali, że nie mogą dojechać na
9-tą do pracy.
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że godziny odjazdu z tego terenu to: 7:26, 7:41,
8:05, 9:20, 16:07, 18:05. Zaznaczył, że z jednej strony autobusy powinny być
niskopodwoziowe.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 3
Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości, zieleni na terenie Gminy Wieluń
(zał. nr 4)
Radny Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, żeby przeznaczyć większe środki finansowe na
koszenie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że oprócz większych
środków finansowych jest plan, aby tereny przy osiedlach włączyć do bieżącego utrzymania
czystości. Poinformowała, że w związku z tym, że nie wyłoniono wykonawcy w I przetargu,
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego kolejny rejon przejęła firma p. A.Świercz.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją na temat przeprowadzanych kontroli instalacji grzewczych pod
kątek czystości powietrza na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 5)
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy w gminie jest czyściej?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma zaznaczył, że zdarzają się sytuacje, że ludzie
palą płytami wiórowymi.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy kary mają najpierw charakter pouczenia?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma stwierdził, że starają się najpierw pouczać,
jeżeli jest ciężki przypadek to wtedy jest nakładana kara.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy większe zadymienie jest w gminie czy
w mieście?
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że wszystko zależy od tego, czym
się pali.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy brane jest pod uwagę, żeby w okresie jesiennozimowym zrobić dyslokację służby?

Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że do mieszkań można wejść do
godz. 22:00. Straż pracuje do 21-ej, jeśli miałaby pracować dłużej to trzeba zmienić regulamin.
Radny Andrzej Gęsiak stwierdził, że na wsiach jest dużo posesji, gdzie pali się węglem.
Gdyby były warunki do podłączenia np. gazu, to byliby chętni.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma zaznaczył, że w pierwszej kolejności domy
powinny być docieplone, a to są koszty.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała, że jest uchwała
RM, dzięki której mieszkańcy będą mogli pozyskać dofinansowanie do przyłączy
kanalizacyjnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił program, że będzie można
uzyskać 2500,00 zł dofinansowania do 1 osoby.
Radny Krzysztof Poznerowicz dopytał, czy miejsca gdzie nie ma podłączeń były
skontrolowane?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że były takie kontrole i
na ten rok też zostały zaplanowane, ale zostały przerwane przez pandemię.
Radny Krzysztof Poznerowicz – 2500,00 zł/osoba – jak to jest w przypadku, gdzie gmina nie
wykonała sieci?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że to jest dla tych
osób, które mają nitkę i możliwość podłączenia się do kanalizacji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją
Punkt 5
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Radny Tomasz Grajnert poruszył problem nocnych wyścigów samochodowych w centrum
miasta.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie sytuacje
pod nr tel. 112.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma zaznaczył, że jest też dostępna aplikacja Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie zgłasza się miejsce wykroczenia. Może należy rozważyć
zamontowanie pinezek.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska stwierdziła, że można zrobić wywyższenia przejść
dla pieszych.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała, że urząd zwróci się
do Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego o wydanie opinii w sprawie pinezek.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, co się zadziało w sprawie wniosku nr 10/15/20
z dnia 24.02.2020 r. w sprawie ustawienia znaku 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”?

Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma stwierdził, że jeśli byłby ustawiony taki znak
to pinezki są niepotrzebne.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że temat zostanie
przeanalizowany. Powiedział następnie o planowanej przebudowie nawierzchni w okolicy
budynku Ratusza.
Radny Krzysztof Poznerowicz zaznaczył, że w sprawie instalacji stacjonarnego urządzenia
rejestrującego przy ul. Częstochowskiej 57 jest odpowiedź od Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego – zapytał, czy jest możliwość zamontowania na fotoradarze oznaczenia:
„jedź wolniej, dzieci, przejście dla dzieci”.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył, że urządzenia
z ostrzeżeniem są w gestii zarządcy drogi.
Przewodniczący Radosław Buda złożył wniosek w sprawie montażu sekundników na
sygnalizatorach świetlnych w mieście. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i większej
płynności w ruchu drogowym.
Zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem: 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 14/20/20 stanowi zał. nr 6.
Przewodniczący Radosław Buda zadał pytania:
1) co się zadziało na sygnalizacji świetlnej we wtorek przy ul. 18 Stycznia?
2) dlaczego wszystkie sygnalizatory świetlne są ostreczowane?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś udzielił odpowiedzi na pytania:
1) to jest stara sygnalizacja, została przełączona w tryb awaryjny;
2) związane z Covide-em
Radny Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, żeby wydłużyć czas zielonego światła dla osób
wjeżdżających do miasta od strony Opola.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma oznajmił, że jak będzie dłuższe „zielone”, to
dla skręcających w lewo zrobi się korek.
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

Przewodniczący komisji
Radosław Buda

