P R O T O K Ó Ł Nr 22/20
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 13 listopada 2020 r. w trybie zdalnym
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. Jarosław Surma
- Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu
3. Jacek Raszewski
- Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji
4. Tomasz Akulicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i
porządku publicznego na lata 2019-2023, za rok 2019:
1) Straż Miejska w Wieluniu;
2) Starostwo Powiatowe w Wieluniu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
3) Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu;
4) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.
3. Zapoznanie się z informacją o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy
Wieluń.
4. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania.
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
Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i
porządku publicznego na lata 2019-2023, za rok 2019:

1)
2)
3)
4)

Straż Miejska w Wieluniu;
Starostwo Powiatowe w Wieluniu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu;
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

Straż Miejska w Wieluniu (zał. nr 2)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Starostwo Powiatowe w Wieluniu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku (zał. nr 3)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu (zał. nr 4)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu (zał. nr 5)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 3
Zapoznanie się z informacją o czystości wód, powietrza i hałasu na terenie Gminy
Wieluń (zał. nr 6)
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zaznaczyła, że informacja wpłynęła
po raz drugi, ale zawiera błędy - są w niej przywołane nieistniejące akty prawne. Na
poprzedniej komisji była ta sprawa poruszona, wystosowano pismo, inspektorat ma do
dnia sesji poprawić informację.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania (zał. nr 7)
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta
Punkt 5
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Radosław Buda poruszył temat bezpieczeństwa na terenie
Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Odbywa się tam rażące łamanie prawa
przez użytkowników samochodów. Zarząd osiedla proponuje montaż spowalniaczy.
Radny Robert Duda stwierdził, że najprostszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie
znaku: „zakaz wjazdu za wyjątkiem pracowników WOSiR”.
Radny Tomasz Grajnert nadmienił, że szlaban jest też jakimś rozwiązaniem, tylko
bardziej kosztownym.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że w związku z istniejącym w głębi
lasku parkingiem, szlaban nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o urządzenia
zwalniające, jest za. Zapytał, czy zostały poczynione jakieś działania w związku z
postawieniem znaku: „zakaz wjazdu po godz. 22-iej” przy Starostwie Powiatowym w
Wieluniu? Cały czas odbywają się w tym miejscu rajdy samochodowe.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odnośnie parkingu przy stadionie – to jest obiekt
publiczny, więc szlabanu nie można zamontować. Przy budynku są miejsca
parkingowe dla pracowników WOSiR i one są wystarczające. Można rozważyć jakieś
rozwiązania, żeby nie dochodziło do nadmiernej prędkości.
Przewodniczący Radosław Buda zasugerował, aby na początku nie ponosić
kosztów, można zamontować znak B-2 z tabliczką „nie dotyczy pracowników WOSIR
oraz osób uczestniczących w zawodach sportowych” oraz zasugerować godziny
wieczorowo-nocne.
Radny Tomasz Grajnert zaznaczył, że to parking publiczny, mieszkańcy z niego
korzystają. Lepszym rozwiązaniem jest montaż progu zwalniającego.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska wyraziła zdanie, że stanowisko
burmistrza i radnego Grajnerta jest dobre, z parkingu powinni móc korzystać wszyscy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odnośnie montażu znaku „zakaz wjazdu po 22iej” przy starostwie, jest przeciwny. Zwrócił uwagę, że kiedy będą jakieś uroczystości,
np. obchody 1 września, nie będzie można wjechać.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że w takich przypadkach znak
można zasłonić.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powtórzył, że jest przeciwny takim znakom.
Przewodniczący Radosław Buda nie zgodził się ze zdaniem burmistrza. Jak są
jakieś imprezy, znaki zasłania się. To jest wola mieszkańców, żeby jakieś kroki tam
poczynić.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że w kraju obowiązują przepisy ruchu
drogowego, jest odpowiedni system kar przy przekroczeniu prędkości. Nie da się
wszystkiego uregulować zakazami.
Przewodniczący Radosław Buda stwierdził, że jeśli chodzi o system pomiarowy
prędkości - wokół ronda przy starostwie nie da się zmierzyć prędkości.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz podkreślił, że w tym przypadku nie chodzi
tylko o przekraczanie prędkości, ale o to, co się dzieje przy samym rondzie.
Radny Bronisław Mituła oznajmił, że jak zostanie zamknięty parking przy starostwie,
to młodzież przeniesie się w inne miejsce.
Przewodniczący Radosław Buda złożył wniosek w sprawie montażu progu
zwalniającego w okolicy parkingu przy budynku Wieluńskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji.

Zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem: kto jest „za”, kto jest „przeciw” a kto
„wstrzymał się od głosu’? W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji
(przy 6 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. Wniosek nr 16/22/20
stanowi zał. nr 8.
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

