
 1 

 

PROTOKÓŁ nr 47/14 

 

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu 

odbytego w dniu 31 lipca 2014 r., w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Wieluniu  

pod przewodnictwem Pana Sławomira Kaftana 

 

 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji: 
1. Pan Zdzisław Bednarek  

2. Pan Sławomir Kaftan – przewodniczący 

3. Pan Zbigniew Kucharczyk 

4. Pan Bogusław Kurzyński 

5. Pan Piotr Radowski 

 

Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji: 

1. Pan Zdzisław Bednarek – zastępca  

2. Pan Paweł Okrasa  

3. Pani Anna Rozmarynowska  

 

Ponadto obecni na posiedzeniu: 

1. Janusz Antczak – Burmistrz Wielunia 

2. Janusz Pamuła – Zastępca Burmistrza Wielunia 

3. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta Wielunia 

 

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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2014 rok. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2014-2021. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wieluńskiemu z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego na przebudowę 

drogi powiatowej.  

6. Sprawy różne, korespondencja. 

7. 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 5). 

Punkt 2  

Prezentacja porządku obrad. 

 

Przewodniczący Sławomir Kaftan poinformował, że każdy z radnych otrzymał porządek 

obrad. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 
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Punkt 3 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2014 rok (zał. 

nr2). 

Radny Piotr Radowski  odnośnie zwiększenia wydatków na wykupy nieruchomości, zapytał 

skąd wzięła się kwota 762 000 zł oraz, czy nie zaszła jakaś pomyłka? Wspomniał, że przy 

podziale nadwyżki i podejmowaniu uchwał w sprawie wykupu gruntów dyskutowano o 

brakujących środkach i środkach pochodzących z nadwyżki budżetowej. 

 

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że na podjęte przez radę uchwały w sprawie 

wykupu gruntów w obrębie Sieniec i Jodłowiec potrzebna jest kwota 560 000 zł oraz 202 000 

zł na wykup gruntów na podstawie podjętej decyzji.   

 

Radny Piotr Radowski zapytał, czy wcześniej podawano w tej kwestii jakieś informacje? 

 

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że w międzyczasie podawano 

informacje oraz, podejmowano dyskusję w tym temacie na wcześniejszych posiedzeniach.  

 

Więcej uwag nie stwierdzono.  

 

Głosowało 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 350/47/14 stanowi zał. nr 3 do protokołu.  

 

Punkt 4 

 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2014-2021 (zał. nr 4). 

 

Uwag nie stwierdzono. 

 

Głosowało 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 glosach „za”) pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 351/47/14 stanowi zał. nr 5 do protokołu.  

 

Punkt 5  

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wieluńskiemu z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi 

powiatowej (zał. nr 6). 

 

Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że gmina ma wiele zadań, które odkłada w czasie ze 

względu na brak środków, a tymczasem uczestniczy w przedsięwzięciach na drogach  

powiatowych. Podkreślił, że każdy z samorządów ma określone zadania i środki na ich 

realizację. Zastanowił się, czy drogi, chodniki które należą do starostwa już zawsze będą 

realizowane z pomocą gminy. Zaznaczył, że gmina buduje nowe osiedla i jej mieszkańcy 

również czekają na realizację innych zadań. Prosi, by zostało określone w tej kwestii 

jednoznaczne stanowisko.  

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak zwrócił uwagę, że mieszkańcy gminy również 

mieszkają na ul. Fabrycznej, ponadto jest tam dużo zakładów pracy. Zauważył, że realizacja 

tego zadania nie powinna być odkładana w czasie. Podkreślił, że nie dzieli mieszkańców na 

„waszych” i „naszych” oraz, że powiat zapewne sam nie zrealizowałby tego przedsięwzięcia. 

Wspomniał o drogach, które wspólnie z powiatem zostały zrealizowane.  

 

Radny Zbigniew Kucharczyk zapytał: 

1)  jaki będzie zakres przebudowy ul. Fabrycznej?  
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2)  zaznaczył, że zniszczeniu ulega ul. Jagieły i zapytał, czy jest jakiś plan na tę ulicę?   

 

Radny Piotr Radowski odpowiedział, że nie kwestionuje wykonania prac na ul. Św. Barbary, 

ul. P.O.W., ul. Fabrycznej. Wytłumaczył, że po to są poszczególne organy samorządu, ażeby 

wykonywały te zadania, które do nich należą. Podkreślił, że gmina budując nowe osiedla musi 

również budować nową infrastrukturę.  

 

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak stwierdził, że jeżeli dąży się do rozwiązania problemu i 

poprawy wizerunku miasta, to należy zrealizować zadanie. Odpowiadając radnemu 

Kucharczykowi: 

1) zostanie odbudowana nawierzchnia, część chodnikowa oraz powstanie szlak rowerowy; 

2) jest monitorowana, planuje się przebudowę mostku na kanale wieluńskim. Dodał, że 

stacjonująca w tym miejscu firma zobowiązała się do naprawienia ulicy. Zaznaczył, ze 

planowana jest również reorganizacja ruchu tirów.   

 

Więcej uwag nie stwierdzono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 352/47/14 

stanowi zał. nr 7 do protokołu.   

Punkt 6 

 

Sprawy różne. Korespondencja. 

 

Uwag nie stwierdzono. 

Punkt 7 

Zamknięcie posiedzenia komisji.  

 

Przewodniczący Sławomir Kaftan zamknął posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:      

   

Agnieszka Pułka 

                                                                                                             Przewodniczący 

 

Sławomir Kaftan 


