P R O T O K Ó Ł Nr 25/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 28 grudnia 2020 r.
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. Joanna Skotnicka-Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia
2. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
3. Radosław Urbaniak
- Kierownik Biura Burmistrza
4. Michał Mroskowiak
- Grupa CDE
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności
na terenie Gminy Wieluń”.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Wieluń na rok 2021.
4. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
5. 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 przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności na
terenie Gminy Wieluń” (zał. nr 2)

Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej zgłosiła dużo uwag do projektu, w odpowiedzi autor oznajmił, że
złoży korektę do dnia sesji. Wyraziła zdanie, że dokument jest za ogólny.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, ta ogólność zapisów wynika z zapisów rządowych czy
unijnych?
Grupa CDE Michał Mroskowiak oznajmił twierdząco. Muszą powstać najpierw programy
operacyjne, później regulaminy, które wyznaczają, na co będzie można składać wnioski w
naborach, stąd poziom ogólności.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zgłosiła następujące uwagi:
1) brak wariantowej prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz lub inne
paliwa alternatywne;
2) brak priorytetów rozwojowych, cele strategiczne w zakresie wdrażania strategii i
rozwoju elektromobilności w ramach zintegrowanego systemu;
3) brak analizy finansowo-ekonomicznej;
4) brak działań informacyjno-promocyjnych;
5) brak monitoringu strategii.
Grupa CDE Michał Mroskowiak zaznaczył, że przygotuje korektę dokumentu.
Przewodniczący Radosław Buda zadał pytania:
1) rozdział 2 Stan jakości powietrza, Czynniki wpływające na emisję zanieczyszczeń – pkt 4
- jaki wpływ na zanieczyszczenie powietrza ma uprawa?
2) co to są emisje napływowe?
Grupa CDE Michał Mroskowiak udzielił odpowiedzi na pytania:
1) pojawia się w kontekście pyłów. Jest to traktowane jako zanieczyszczenie, np. kurz na
ulicy;
2) powietrze nie zamyka się w granicach administracyjnych miasta czy gminy. Emisje
napływowe najbardziej odczuwalne są w gminach przy drogach ekspresowych,
autostrad. To są emisje, które nie powstają na terenie miasta, ale są zawiewane z
otoczenia.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zgłosiła uwagę, żeby wziąć pod uwagę plany
zagospodarowania przestrzennego i trzy wytypowane miejsca, czyli. Pl. Jagielloński, pl.
Legionów i pl. Kazimierza Wielkiego – czy tam będzie można umieścić punktowania.
Grupa CDE Michał Mroskowiak zapisał uwagę celem uzgodnienia.
Przewodniczący Radosław Buda – pkt 3.3. Niedobory systemu komunikacji i zidentyfikowany
zakres inwestycji – „Rządowy program budowy 100 obwodnic przewiduje budowę II
obwodnicy… Kryzys gospodarczy związany z COVID-19, może jednak opóźnić lub nawet
wstrzymać realizację inwestycji w planowanym przebiegu”. Skąd informacje, że II obwodnicy
Wielunia może nie być?

Grupa CDE Michał Mroskowiak stwierdził, że bazuje na programie rządowym budowy
obwodnic, nie ma dostępu do informacji czy inwestycja jest wstrzymana czy nie. Próbował
dotrzeć jedynie do informacji jaki jest stan prac.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska poinformowała, że godzinę temu pojawiła się
informacja, że jest przygotowana dokumentacja dla II obwodnicy Wielunia.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, w jaki sposób sprawdzany był stan jakości
powietrza?
Grupa CDE Michał Mroskowiak oznajmił, że kierował się wytycznymi, które udostępniał
NFOŚiGW, bazował na opracowaniach zewnętrznych, które będzie można wykorzystać przy
ewaluacji dokumentu. Rozdział poświęcony jakości powietrza jest tylko punktem wyjścia do
działań.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności
na terenie Gminy Wieluń, 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 „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr
78/25/20 stanowi zał. nr 3.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń
na rok 2021 (zał. nr 4)
Uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń
na rok 2021, 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 „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr
79/25/20 stanowi zał. nr 5.
Punkt 4
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, na jakim etapie jest rozstrzygnięcie przetargu
odnośnie wyłapywania psów na terenie miasta i gminy Wieluń?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że przetarg nie jest
rozstrzygnięty. Firma, która zaproponowała najlepszą cenę jest wzywana do uzupełnienia
dokumentów.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
Punkt 5
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Anna Jabłonowska-Nawrocka

Przewodniczący komisji
Radosław Buda

