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PROTOKÓŁ nr 46/14 

 

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu 

odbytego w dniu 10 czerwca 2014 r., w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu  

pod przewodnictwem Pana Sławomira Kaftana 

 

 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji: 
1. Pan Zdzisław Bednarek  

2. Pan Franciszek Dydyna - zastępca 

3. Pan Sławomir Kaftan – przewodniczący 

4. Pan Zbigniew Kucharczyk 

5. Pan Bogusław Kurzyński 

6. Pan Paweł Okrasa 

7. Pan Piotr Radowski 

8. Pani Anna Rozmarynowska 

 

Ponadto obecni na posiedzeniu: 

1. Janusz Antczak – Burmistrz Wielunia 

2. Janusz Pamuła – Zastępca Burmistrza Wielunia 

3. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta Wielunia   

4. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta Wielunia 

5.Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości 

i Planowania Przestrzennego   

 

Lista obecności członków komisji oraz obecnych gości stanowi zał. nr 1 do protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Prezentacja porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 45/14 z poprzedniego posiedzenia komisji.  

4. Zaopiniowanie  

1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2013 rok; 

2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2013 rok; 

3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 

31 grudnia 2013 roku; 

4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2013 rok: 

a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, 

b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 

c) Wieluńskiego Domu Kultury. 

5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za     

2013 rok. 

6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wielunia 

      absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2013 rok. 

7.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za     

okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: 

1) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu; 

2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu; 

3) Wieluńskiego Domu Kultury. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków 

za 2013 rok. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego    

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Wieluń (Masłowice). 
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10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego   

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Wieluń (Kurów). 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Wieluń (ul. Piłsudskiego). 

12.  Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXXVI/436/13 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2014-2021.  

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wieluńskiemu z przeznaczeniem na pomoc dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wieluniu. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy komunalnych zasobów mieszkaniowych i użytkowych. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia współwłasności zabudowanej 

nieruchomości gruntowej. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawy zmiany wysokości udziałów nieruchomości 

wspólnej. 

17.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy. 

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie   

bezprzetargowym. 

20. Zaopiniowanie Strategii Rozwoju Gminy Wieluń 2025.   

21. Sprawy różne, korespondencja. 

22. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Sławomir Kaftan dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie 

wszystkich przybyłych. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 8 członków, 

obecnych 8). 

Punkt 2  

Prezentacja porządku obrad. 

 

Przewodniczący Sławomir Kaftan poinformował, że każdy z radnych otrzymał porządek 

obrad. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu nr 45/14 z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

Uwag do protokołu nr 45/14 nie stwierdzono. 

Głosowało 6 radych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) przyjęła protokół nr 45/14. 

 

Punkt 4 

Zaopiniowanie: 

1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2013 rok; 

2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2013 rok; 

3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 

31 grudnia 2013 roku; 

4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2013 rok: 

a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, 

b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 

c) Wieluńskiego Domu Kultury. 
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Ad. 1 Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2013 rok (zał. nr 2 

).   

 

Uwag nie stwierdzono.  

 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2013 rok.  

Opinia komisji nr 326/46/14 stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 2 Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2013 rok (zał. nr 4). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Gminy Wieluń za 2013 rok.  

Opinia komisji nr 349/46/14 stanowi zał. nr 5 do protokołu.  

 

Ad. 3 Zaopiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na 

dzień 31 grudnia 2013 roku (zał. nr 6).  

 

Uwag nie stwierdzono.  

 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według 

stanu na 31 grudnia 2013 roku.  

Opinia komisji nr 328/46/14 stanowi zał. nr 7 do protokołu.   

 

Ad. 4a Zaopiniowanie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Miejskiej 

i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok (zał. nr 8). 

 

 Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej 

i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok. 

Opinia komisji nr 329/46/14 stanowi zał. nr 9 do protokołu.  

 

Ad. 4b Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi 

Wieluńskiej w Wieluniu (zał. nr 10)  

 

Radny Piotr Radowski odnosząc się do nadwyżki przychodów nad kosztami, zapytał, co jest 

tego przyczyną? 

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak odpowiedział, że wynika to z bardzo dobrej pracy 

i współpracy, przede wszystkim ze szkołami. 

 

Radny Piotr Radowski uznał, że kwota nadwyżki muzeum jest duża. Zwrócił uwagę, że 

kwota dotacji przyznawana muzeum powinna być weryfikowana. Zaznaczył, że nie jest 

przeciwny, aby wspierać finansowo muzeum.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum 

Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. 
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Opinia komisji nr 330/46/14 stanowi zał. nr 11 do protokołu.  

 

Ad. 4c Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wieluńskiego 

Domu Kultury (zał. nr 12) 

 

Uwag nie stwierdzono.  

 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wieluńskiego 

Domu Kultury. 

Opinia komisji nr 331/46/14 stanowi zał. nr 13 do protokołu.  

 

Punkt 5 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za     

2013 rok (zał. nr 14). 

 

Uwag nie stwierdzono.  

 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. 

Opinia komisji nr 327/46/14 stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

Punkt 6  

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wielunia absolutorium 

z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2013 rok (zał. nr 16). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.  

Opinia komisji nr 332/46/14 stanowi zał. nr 17 do protokołu.  

 

Punkt 7 

 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za     

okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: 

1) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu; 

2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu; 

3) Wieluńskiego Domu Kultury. 

 

Ad. 1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Wieluniu (zał. nr 18). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. 

Opinia komisji nr 334/46/14 stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

Ad. 2 Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (zał. nr 

20). 
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Uwag nie stwierdzono. 

 

W glosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ww. sprawie.  

Opinia komisji nr 335/46/14 stanowi zał. nr 21 do protokołu.  

 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 3013 roku Wieluńskiego Domu Kultury (zał. nr 22).  

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. 

Opinia komisji nr 335/46/14 stanowi zał. nr 23 do protokołu. 

 

Punkt 8  

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za 

2013 rok (zał. nr 24).  

 

Radny Piotr Radowski złożył propozycję, aby ze środków, które mają zostać przekazane do 

MGOPS kwotę w wysokości 30 000 zł przeznaczyć na pomoc rzeczową dla poszkodowanej 

rodziny Sitek z Kadłuba. Przypomniał, że wraz z burmistrzem podpisali się pod apelem o 

wsparcie finansowe dla rodziny. W jego uznaniu kwota 10 000 zł jaką zamierza przeznaczyć 

gmina jest zbyt mała. Zaznaczył, że na zbliżającej się sesji będzie wnioskował o zwiększenie 

kwoty na ten cel.  

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak zasugerował, aby podział środków jaki ustalono nie 

uległ zmianie. Zaznaczył, że jeżeli będzie potrzeba dalszego dofinansowania rodziny gmina 

zwiększy pomoc.    

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

 W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” 

i 2 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.  

Opinia komisji nr 336/46/14 stanowi zał. nr 25 do protokołu.  

 

Punkt 9 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego    

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Wieluń (Masłowice, zał. nr 26). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 glosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.  

Opinia komisji nr 337/46/14 stanowi zał. nr 27 do protokołu. 

  

Punkt 10 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Wieluń (Kurów, zał. nr 28). 
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Uwag nie stwierdzono.  

 

W glosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.  

Opinia komisji nr 338/46/14 stanowi zał. nr 29 do protokołu. 

 

Punkt 11 
 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Wieluń (ul. Piłsudskiego, zał. nr 30). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.  

Opinia komisji nr 339/46/14 stanowi zał. nr 31 do protokołu.  

 

Punkt 12 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/436/13 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2014-2021 (zał. nr 32). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” 

i 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. 

Opinia komisji nr 340/46/14 stanowi zał. nr 33 do protokołu.  

 

Punkt 13  

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wieluńskiemu z przeznaczeniem na pomoc dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wieluniu (zał. nr 34). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W glosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” 

i 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.  

Opinia komisji nr 341/46/14 stanowi zał. nr 35 do protokołu.   

 

Punkt 14 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

komunalnych zasobów mieszkaniowych i użytkowych (zał. nr 36). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W glosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. 

Opinia komisji nr 342/46/14 stanowi zał. nr 37 do protokołu.  

 

Punkt 15 
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia współwłasności zabudowanej 

nieruchomości gruntowej (zał. nr 38). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.  

Opinia komisji nr 343/46/14 stanowi zał. nr 40 do protokołu.  

 

Punkt 16 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości 

wspólnej (zał. nr 41). 

 

Uwag nie stwierdzono.  

 

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. 

Opinia komisji 344/46/14 stanowi zał. nr 42 do protokołu. 

 

Punkt 17 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (zał. nr 43). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. 

Opinia komisji nr 345/46/14 stanowi zał. nr 44 do protokołu.  

 

Punkt 18  

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (zał. nr 

45). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. 

Opinia komisji nr 346/46/14 stanowi zał. nr 46 do protokołu.  

 

Punkt 19  

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym (zał.nr 47). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. 

Opinia komisji nr 347/46/14 stanowi zał. nr 48 do protokołu. 

 

Punkt 20 

 

Zaopiniowanie Strategii Rozwoju Gminy Wieluń 2025 (zał. nr 49). 
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Uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” 

i 3 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała Strategię Rozwoju Gminy Wieluń 

2025. 

Opinia komisji nr 348/46/14 stanowi zał. nr 50 do protokołu.  

 

Punkt 21  

 

Sprawy różne. Korespondencja. 

 

Uwag nie stwierdzono. 

Punkt 22 
 

Zamknięcie posiedzenia komisji.  

 

Przewodniczący Sławomir Kaftan zamknął posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:      

   

Agnieszka Pułka 

                                                                                                             Przewodniczący 

 

Sławomir Kaftan 


