P R O T O K Ó Ł Nr 21/20
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 8 października 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. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
5. Arkadiusz Skupień
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
6. Jacek Raszewski
- Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
7. Romauld Zalwert
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gminie Wieluń
8. Paweł Podyma
- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Wieluniu
9. Tomasz Akulicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
10. Jarosław Rozmarynowski – radny Rady Miejskiej w Wieluniu
11. Sławomir Kaftan
- radny Rady Miejskiej w Wieluniu
12. Anna Dziuba-Marzec
- radna Rady Miejskiej w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołów nr 18/20, 19/20 i 20/20 z posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sołectwie Gaszyn.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 w sprawie określenia
warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki
pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie
wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na obszarze Gminy Wieluń.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki
pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie
Wieluń w Osiedlu/Sołectwie ….
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki
pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Wieluń.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki
pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały zmiany Uchwały Nr III/39/18 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Wieluń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
10. Zapoznanie się z informacją na temat usuwania azbestu na terenie Gminy Wieluń – stan
na dzień 30.09.2020 r.
11. Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości, zieleni na terenie Gminy
Wieluń (informacja uzupełaniająca)
12. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
13. 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 protokołów nr 18/20 19/20 i 20/20 z posiedzeń komisji.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że:
1) protokół nr 18/20 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 18/20? Nikt
się nie zgłosił. Protokół nr 18/20 został przyjęty bez uwag;
2) protokół nr 19/20 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 19/20? Nikt
się nie zgłosił. Protokół nr 19/20 został przyjęty bez uwag;
3) protokół nr 20/20 został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 20/20? Nikt
się nie zgłosił. Protokół nr 20/20 został przyjęty bez uwag.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
(zał. nr 2)

Radny Andrzej Gęsiak wyraził zdanie, że jest za projektem uchwały, ale może trzeba
automatycznie podnieść wysokość stawki, żeby budżet gminy nie ucierpiał.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej burmistrz zaproponował godzinę 15-tą, do czego radna
pozytywnie się odniosła.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, że pandemia
spowodowała, że parkujących ludzi jest mniej, więc wpływów jest mniej. Przychody w
stosunku do ubiegłego roku są niższe. Zatrudnione są 4 osoby; jeśli byłoby skrócenie godzin to
nie byłoby dla nich pracy. Dlatego burmistrz proponuje przedział czasowy od 8:00 do 15:00.
Radny Sławomir Kaftan stwierdził, że SPP jest coraz mniej wykorzystywana. Handel, który
odbywa się w centrum Wielunia jest coraz szczuplejszy, bo przenosi się w okolice centrów
handlowych. Dlatego proponuje godzinę 14:00, bo o tej godzinie wyjeżdżają pracownicy z
zakładów pracy. Co do osób zatrudnionych – 2 osoby pracują w terenie, a 2 pracują w biurze i
zajmują się m.in. windykacją jeszcze od 2016 r. Gdyby skrócić SPP o 3h, nie trzeba by
zmniejszać zatrudnienia, tylko zintensyfikować prace związane m.in. z windykacją. Projekt
uchwały jest zasadny.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski zaznaczył, że WOSiR
przejął zaległości od poprzedniej firmy i je wyprowadza, oprócz tego na bieżąco jest
prowadzona windykacja.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz zaproponował, aby pierwsza
godzina parkowania w strefie była bezpłatna.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał radnego Kaftana o ostatnie zdanie uzasadnienia:
„powyższe wpłynie pozytywnie na rozwój handlu w strefie płatnego parkowania”.
Radny Sławomir Kaftan oznajmił, że to jest domniemanie, przypuszczenie. Ponieważ obecnie
ludzie robią zakupy tam, gdzie jest bezpłatne parkowanie, to jest nadzieja, że będą jeździć tam
gdzie jest strefa, ale po godzinach obowiązywania.
Przewodniczący Radosław Buda zaznaczył, że klient pójdzie tam, gdzie jest taniej. Zwrócił
uwagę, że sklepy znajdujące się na terenie SPP mają ceny wyższe niż sklepy sieciowe.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał ideę wprowadzenia SPP - handlujący na
ulicach, klienci przyjeżdżający do tych sklepów nie mieli gdzie zaparkować, bo parkingi były
zajęte przez pracowników banków, sklepów itd., znajdujących się na terenie strefy.
Zaproponowano więc wprowadzenie SPP, która spowoduje rotację pojazdów. Wnioskodawcą
tego pomysłu był ówczesny viceburmistrz R.Kaja. Wtedy przekazano strefę firmie zewnętrznej,
a gmina pozyskiwała ok. połowę przychodów. Burmistrz J.Antczak wprowadził zmianę i był
obowiązek wpisywania numerów rejestracyjnych samochodów.
Zaznaczył, że na początku był za zniesieniem strefy, ale sprzedawcy go przekonali żeby tego
nie robić. Stworzono 3 miejsca blisko centrum do bezpłatnego parkowania – ul. Podwale, ul.
Reformacka i ul. Targowa. Docelowo SPP została przekazana do WOSiR, zostały zmniejszone
wtedy opłaty za parkowanie.

Jeżeli właściciele sklepów twierdzą, że skrócenie czasu SPP im pomoże, to proponuje wariant
pośredni – większość sklepów jest czynna od 9tej. Zaproponował godziny od 8:00 do 14:00.
Gdyby właściciele sklepów w SPP zasugerowali pracownikom, żeby parkowali w miejscu gdzie
jest Era Park, to klienci którzy kończą pracę po14:00, nie pojechaliby do „Era Park”, bo nie
mieliby tam gdzie zaparkować i pojechaliby gdzie indziej.
Przypomniał, że w 2015 r. zorganizowano imprezę „Kaliska Fashion Day” żeby przekonać ludzi
do robienia zakupów w lokalnych sklepach. Zaproponowano sprzedawcom wydłużenie czasu
pracy sklepów do godz. 18:00, bo część ludzi pracuje do 16:00 czy 17:00. Właściciele
zaproponowali, że tym, którzy przyjadą w tych godzinach do sklepu, zwrócą opłatę za parking.
Zapał handlowców był krótki, bo do 18tej było czynnych kilka sklepów. Większość stwierdziła,
że wygodniejsze dla nich godziny to 9:00-17:00. Ponowił propozycję funkcjonowania strefy w
godzinach od 8:00 do 14:00.
Radny Tomasz Grajnert zaznaczył, że jedna sprawa to konkurencja, a druga to specyfika
handlu. Handel, który kiedyś skupiał się w centrum miasta, w całej Polsce przechodzi na
zewnątrz w okolice większych miejsc jak galerie. Byłby za godzinami od 8:00 nawet do 15:00.
Radny Jarosław Rozmarynowski stwierdził, że propozycja godzin od 8:00 do 14:00 jest
słuszna. Ad vocem wypowiedzi radnego Grajnerta - godzina dla handlowców to jest różnica,
bo wszyscy mają problemy, w jakich godzinach pracować żeby zwiększyć swoje obroty.
Zaproponował, aby wprowadzić te godziny „na próbę”.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zapytała, czy jak strefa będzie obowiązywać do
godziny 14:00, czy kierownik WOSiR nie zwolni jakiegoś pracownika?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski stwierdził, że musi to
przedyskutować z kierowniczką strefy, nie odpowie w tej chwili. Zrobi wszystko, żeby
stanowiska utrzymać.
Radny Tomasz Grajnert – ad vocem wypowiedzi radnego Rozmarynowskiego – nie upiera się
przy godz. 15:00. Automatycznie poprzez zmniejszenie wpływów do WOSiR, zmniejszy się
wpływ do budżetu – czy to będzie w jakiś sposób wyrównane?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, na chwilę obecną trudno określić, jak to wpłynie
na poziom przychodów WOSiR-u. Może okazać się, że cała kwota ze SPP pójdzie na koszty
WOSiR-u.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy jak WOSiR przejmował SPP, był zrobiony audyt?
Czy nie ma jakiegoś przedawnienia jeśli chodzi o windykację?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że sprawy windykacyjne przepadają po 5 latach.
Decyzja podjęta w 2025 r. o nieprzedłużaniu umowy z „Project and Parking” tylko przekazaniu
WOSiR-owi była bardzo dobra. Gmina ma poprzez to wpływ na funkcjonowanie strefy.
Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że o 14:00 kończą pracę zakłady pracy: „Korona” i
„Wielton” i żeby się nie okazało, że pracownicy z tych firm będą parkować do 16-tej, a ci co
skończą o 15-tej i tak nie zaparkują. Zaproponowała, aby od 14tej zrobić pierwsze 30 minut
gratis.

Radny Krzysztof Poznerowicz zasugerował, aby podnieść opłatę o 0,50 zł; nie będzie wtedy
problemu żeby zwalniać pracowników.
Przewodniczący Radosław Buda złożył wniosek, aby w § 2 ust.1 otrzymał brzmienie: „Opłacie
podlega parkowanie w Strefie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00
do 14:00 z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu”.
Zarządził głosowania:
1) kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku przewodniczącego Budy, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji
(przy 7 głosach „za”)przyjęli wniosek. Wniosek nr 15/21/20 stanowi zał. nr 3.
2) kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XV/174/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej
strefie i sposobu ich pobierania wraz z przyjętym wnioskiem, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji (przy
7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Opinia nr 67/21/20 stanowi zał.
nr 4.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sołectwie Gaszyn (zał. nr 5)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sołectwie Gaszyn, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji (przy 7 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 68/21/20 stanowi zał. nr 6.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 w sprawie określenia
warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców (zał. nr 7)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji (przy 7 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 69/21/20 stanowi zał. nr 8.

Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki
pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie
wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na obszarze Gminy Wieluń (zał. nr 9)
Dyskusja dotyczy punktu 6,7,8 i 9
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odniósł się do wszystkich trzech uchwał. Zaznaczył, że w
obecnych czasach kiedy jest koronawirus, ryzykowne jest przeprowadzanie konsultacji, bo
istnieje obawa, że spora część osób nie przyjdzie ze względu na ryzyko zachorowania. Poza
tym, jeśli za niedługo zostaną wprowadzone obostrzenia to trudne będzie przeprowadzenie
konsultacji. Z tego powodu jest przeciwny w obecnym momencie, aby podjąć ww. uchwały.
Zaznaczył, że wprowadzając ten pakiet uchwał, ogranicza się w jakiejś mierze prowadzenie
działalności gospodarczej dla wielu podmiotów gospodarczych z terenu gminy, co rodzi skutki
gospodarcze i ekonomiczne. Wiążą się z tym niższe dochody z tytułu opłat za sprzedaż
alkoholu, które wpływają na konto gminy. Gmina z tych środków w dużej mierze finansuje
zajęcia sportowe dla dzieci. Stwierdził, że używki towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów.
Żadne zakazy i ograniczenia administracyjne, jak pokazuje historia, nigdy nie przyniosły
dobrych efektów jeśli chodzi o alkohol. Zalecił, aby z podjęciem uchwał poczekać do momentu
uchwalenia nowego programu tzw. alkoholowego.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że w grudniu był uchwalany Gminny Program
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wtedy radni wyrazili swoje zdziwienie, że na sport
są zmniejszane środki. Zwróciła uwagę, że na osiedlach odbywają się spotkania. Przekazała
radnym informator dla radnych wydany przez PARPA. Stwierdziła, że omawiane projekty
uchwał nie przewidują ograniczenia sprzedaży alkoholu po godz. 22-iej w lokalu. Dziwi się, jak
zabieganie o wzrost majętności przedsiębiorców z tytułu sprzedaży alkoholu ma się do ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dodatkowo jest skarga
prokuratorska – jest wyrok WSA, wystąpienie pokontrolne NIK, Uchwały zostały przygotowane
po to, żeby były zgodnie z tymi wytycznymi i żeby realizować zapis z ustawy. To są tylko
uchwały inicjujące, aby skierować do konsultacji.
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Surma odnośnie godz. 22-iej jest za. Zapytał, na jakiej
zasadzie będą wydawane nowe decyzje na sprzedaż alkoholu jeżeli spełni się wszystkie
wymagania?
Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że dokładnie na tej samej jak obecnie, bo co by było,
gdyby było więcej chętnvch niż zapisane w ustawie. Jest określona ilość, gminna komisja
opiniuje takie wnioski.
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu Paweł
Podyma zapytał, czy to ograniczenie sprzedaży alkoholu po 22-iej dotyczyłoby wszystkich
punktów bez wyjątku? A stacje benzynowe?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień oznajmił twierdząco. Będzie to
dotyczyło wszystkich punktów sprzedaży, również stacji benzynowych.

Radna Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków. Można
zrobić, że poszczególne osiedla mają albo nie.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, na jakich zasadach będą wydawane nowe
zezwolenia?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień oznajmił, że ważna jest uchwała
o godzinach nocnych, o miejscach usytuowania ale również uchwała wprowadzająca limity –
radni proponują zmniejszenie limitów. Aktualna sytuacja jest taka, że jest 110 zezwoleń na
każdy z rodzajów alkoholi. W proponowanych projektach liczby są mniejsze. Aktualnie w
poszczególnych kategoriach jest więcej zezwoleń wydanych niż jest proponowane w
uchwałach. Obecnie, kiedy upływa termin na zezwolenie, przedsiębiorca występuje z
wnioskiem. Jeżeli ww. uchwały wejdą w życie i będą upływały terminy ważności obecnie
wydanych zezwoleń, (na BIP zostanie opublikowany wykaz wydanych zezwoleń z okresami
ważności) i jeżeli przedsiębiorcy będą chcieli przedłużyć zezwolenie, to go nie otrzymają, bo
nie będzie limitu. W tych limitach również zawarte są zezwolenia jednorazowe.
Radny Tomasz Grajnert – rozumie, że intencją tych podjętych uchwał jest to, że trzy instytucje
wymienione przez radną Dziubę-Marzec wykazały błędy w uchwale alkoholowej? Czy urząd
gminy nie jest zobowiązany do podjęcia kroków wynikających z kontroli uchwał przez
poszczególne instytucje? Mając wiedzę gdzie były wnioski pokontrolne NIK, ile koncesji
nowych zostało wydanych w tym roku?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień oznajmił, że na tą chwilę nie
odpowie, ile w tym roku wydano nowych zezwoleń.
Radny Tomasz Grajnert poprosił o przygotowanie informacji przed sesją, ile nowych punktów
powstało w tym roku.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień zaznaczył, że z tego co zostało
opublikowane na BIP, będzie wskazany okres ważności zezwolenia, nie będzie zaznaczone
tylko, czy to będzie nowy punkt.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że jeżeli chodzi o skargę prokuratorską, która
została wystosowana na tą uchwałę, do skargi przychylił się WSA, ale proces prawny się nie
zakończył. Urząd zaskarżył orzeczenie do NSA, sprawa nie jest na ta chwilę zakończona, więc
nie trzeba dokonywać korekt w uchwałach dotyczących punktów sprzedaży alkoholi.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że jeżeli zostanie skarga kasacyjna odrzucona przez
NSA to i tak trzeba będzie podjąć uchwałę, żeby odległości były zachowane. Siłą rzeczy i tak
ileś punktów nie dostanie zezwolenia na sprzedaż. „Jeżeli odliczymy te punkty to zmieścimy
się w tym co jest zaproponowane w projekcie uchwały”.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Arkadiusz Skupień – odnośnie wypowiedzi radnej
Dziuby nt. „jeżeli zostanie skarga kasacyjna odrzucona przez NSA to i tak trzeba będzie podjąć
uchwałę, żeby odległości były zachowane” – nie do końca tak jest; w wyroku WSA stwierdzono
nieważność § 3, 4 i 5. Bez § 4 i 5 gmina może funkcjonować. Gmina odwołała się co do § 3 i
tylko ten paragraf będzie rozstrzygany w NSA. Jeżeli NSA uchyli ten przepis, to gmina na pewno
będzie podejmowała jakieś kroki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz – ad vocem wypowiedzi radnego
Grajnerta - burmistrz otrzymał wystąpienie pokontrolne NIK, gdzie są zapisy, jak powinien
urząd funkcjonować jeśli chodzi o przeciwdziałanie skutkom używania alkoholu. Jeśli chodzi o
radę, w dziale 4 ppkt 1 NIK wnosi „o stanowienie aktów prawa miejscowego określających
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasady usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń i odstępstw od zakazu tej
sprzedaży”.
Radny Tomasz Grajnert – co do ograniczenia godzinowego zapytał, czy ktoś z radnych mieszka
w centrum miasta? Ma informacje, że mieszkańcy nie radzą sobie z sytuacją na ul. Krakowskie
Przedmieście, gdzie jest kilka punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a pobliski park jest
traktowany jak toaleta. Może należy zrobić ograniczenia w godzinach nocnych?
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz zasugerował, żeby przedstawiciel
policji wyraził swoją opinię.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zaznaczyła, że w związku z tym, że jest pandemia
i nie ma zebrań, czy nie należałoby odsunąć tej uchwały na termin późniejszy?
Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że podjęcie uchwały w niczym nie przeszkadza, nie są
wpisane żadne terminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz zgłosił wniosek, aby komisja
zwróciła się do Policji i Straży Miejskiej o opinie w sprawie wszystkich omawianych projektów
uchwał.
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu Paweł
Podyma nadmienił, że jeśli policja otrzyma takie pismo, udzieli odpowiedzi.
Radna Anna Dziuba-Marzec doprecyzowała wniosek, że nie uchwał, tylko załączników do
uchwał.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowania:
1) kto jest za wnioskiem przewodniczącego Akulicza w sprawie skierowania pisma do
Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej o opinie w sprawie załączników do
omawianych projektów uchwał, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością (przy 3 głosach
„za”, 4 głosach „przeciw”) nie przyjęli ww. wniosku;
2) kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie skierowania do
zaopiniowania przez jednostki pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady
Miejskiej w Wieluniu w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnych
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży na obszarze Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością (przy 3 głosach
„za”, 4 głosach „przeciw”) negatywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr
70/21/20 stanowi zał. nr 10.

Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki
pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Wieluń w
Osiedlu/Sołectwie …. (zał. nr 11)
Dyskusja w punkcie 6
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki
pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Wieluń w
Osiedlu/Sołectwie …., kto jest za, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością (przy 2 głosach „za”, 1
głosie „przeciw”, 4 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały. Opinia nr 71/21/20 stanowi zał. nr 12.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki
pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Wieluń (zał. nr 13)
Dyskusja w punkcie 6
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością (przy 2 głosach „za”, 1
głosie „przeciw”, 4 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały. Opinia nr 72/21/20 stanowi zał. nr 14.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki
pomocnicze Gminy Wieluń projektu uchwały zmiany Uchwały Nr III/39/18 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wieluń
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (zał. nr 15)
Dyskusja w punkcie 6
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością (przy 3 głosach „za”, 4
głosach „przeciw”) negatywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 73/21/20 stanowi
zał. nr 16.
P u n k t 10
Zapoznanie się z informacją na temat usuwania azbestu na terenie Gminy Wieluń – stan na
dzień 30.09.2020 r. (zał. nr 17)
Uwag nie stwierdzono.

Informacja została przyjęta.
P u n k t 11
Zapoznanie się z informacją o utrzymaniu porządku, czystości, zieleni na terenie Gminy Wieluń
(informacja uzupełaniająca) (zał. nr 18)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
P u n k t 12
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Radosław Buda poinformował, że wpłynęły pisma:
1) od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w rejonie Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu (zał. nr 19);
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
2) od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w sprawie istniejących sygnalizacji świetlnych
zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich Nr 486 i 488 w Wieluniu (zał. nr 20);
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
3) od mieszkańców w sprawie podjęcia działań związanych z dostępnością napojów
alkoholowych (zal.nr 21);
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
4) od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie montażu
sekundników na sygnalizatorach świetlnych w mieście Wieluń (zał. nr 22).
Pismo zostało przyjęte do wiadomości
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska poinformowała, że otrzymała wniosek od
mieszkańców osiedla Armii Krajowej, żeby na ul. Młodzieżowej zamontować progi
zwalniające.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nadmienił, że wniosek w pierwszej kolejności musi być
zaopiniowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego Starosty
Wieluńskiego.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że mieszkańcy muszą
zdawać sobie sprawę z utrudnień, jakie niesie ze sobą zamieszkanie w pobliżu ulicy, gdzie są
zamontowane progi zwalniające. Zwalnianie samochodów powoduje hałas.
Przewodniczący Radosław Buda oznajmił, że w okolicy Poczty Polskiej przy pl. Legionów jest
potrzeba postawienia wiaty przystankowej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przyznał, że pomysł jest dobry, temat zostanie
przeanalizowany.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.

P u n k t 13
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Anna Jabłonowska-Nawrocka
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