PROTOKÓŁ nr 4/15
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu
odbytego w dniu 5 marca 2015 r., w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
pod przewodnictwem Pana Sławomira Kaftana
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Zdzisław Czerniak
2. Pan Franciszek Dydyna
3. Pan Sławomir Kaftan – przewodniczący
4. Pan Czesław Korpal- zastępca
5. Pan Mieczysław Majcher
6. Pan Piotr Radowski
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
3. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
4. Pani Bożena Sztandera Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
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 protokołów nr 1/14, 2/14 i 3/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015
rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/47/15 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2015-2022.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego na przebudowę
drogi powiatowej.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych.
9. Sprawy różne, korespondencja.
10. 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 7 członków,
obecnych 7).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Sławomir Kaftan poinformował, że każdy z radnych porządek obrad
otrzymał (zał. nr 2). Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
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Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 1/14, 2/14 i 3/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Uwag do protokołu nr 1/14 nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 16 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) przyjęła protokół.
Uwag do protokołu nr 2/14 nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) przyjęła protokół.
Uwag do protokołu nr 3/15 się stwierdzono.
Głosowało 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) przyjęła protokół.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015 rok
(zał. nr 3).
Uwag nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie, pozytywnie (przy 7 głosach „za”) zaopiniowała
projekt w ww. sprawie. Opinia nr 15/4/15 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi na
finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń (zał. nr 5).
Radny Piotr Radowski zaznaczył, że uchwała była podejmowana w ubiegłym roku. Zapytał,
dlaczego dzisiaj jest ponownie podejmowana?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że uchwała podjęta w ubiegłym roku
obowiązywała w 2014 r. i była na pokrycie deficytu w 2014 roku. Przedstawiona uchwała jest
na pokrycie deficytu w 2015 r.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie, pozytywnie (przy 7 głosach „za”) zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 16/4/15 stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/47/15 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2015-2022 (zał. nr 7).
Uwag nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie, pozytywnie (przy 7 głosach „za”) zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 17/4/15 stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 7
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi
powiatowej (zał. nr 9).
Radny Zdzisław Czerniak poprosił, by szczegółowo został omówiony projekt oraz zapytał,
której drogi dotyczy?
Przewodniczący Sławomir Kaftan odpowiedział, że 200 m na ul. Przemysłowej.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że chodzi o wspólne przygotowanie
dokumentacji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że gmina może wykonywać drogi na terenie
gminy.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że w radiu podawano, że będzie wykonany chodnik w
Nietuszynie.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zaznaczył, że gmina nie może odpowiadać, za czyjeś
wypowiedzi w radiu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie, pozytywnie (przy 7 głosach „za”) zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 18/4/15 stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
leśnego i rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso od osób fizycznych (zał. nr 11).
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zwróciła uwagę, że sołtysi na spotkaniu
wnioskowali o wypłatę wynagrodzeń do 5 dnia miesiąca.
Przewodniczący Sławomir Kaftan odpowiedział, że zapis może zostać zmieniony jednak
nie widział w tym sensu. Zaznaczył, że sołtysi najpierw powinny wykonać sprawozdawczość
rozliczenia, a następnie otrzymać wynagrodzenie.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Sztandera odpowiedziała, że
wynagrodzenie zostaje wypłacone w ciągu miesiąca, a z roku na rok przybywa podatników.
Dodała, że pierwsza rata podatku jest bardzo duża. Sprawozdania do izby rolniczej muszą
zostać przygotowane od 7 do 15 dnia miesiąca.
Radny Franciszek Dydyna zapytał, czy wpłacanie przez internat ma wpływ na wartość
funduszu sołeckiego.
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Sztandera odpowiedziała, że
sołtys otrzymuje wynagrodzenie za osobiście pobrane opłaty z tytułu podatku.
Radny Piotr Radowski poinformował, że sołtysi zgłaszali, że wskaźnik 10% wynagrodzenia
za inkaso stanowi niską kwotę, tym bardziej, że muszą roznosić nakazy płatnicze.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że sołtysom co miesiąc jest wypłacany
ryczałt w wysokości 150 zł.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, jaka jest rozpiętość kwotowa wynagrodzeń
sołtysów?
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Sztandera odpowiedziała, że
średnia kwota wynosiła ok. 70 000 zł.
Przewodniczący Sławomir Kaftan uznał, że powinno się pozostać przy wskaźniku 10%.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie, pozytywnie (przy 7 głosach „za”) zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 19/4/15 stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz.
nr 637, zał. nr 13).
Radny Czesław Korpal zapytał, czy budynek zostanie wykupiony, a działki będą objęte
wieczystą dzierżawą?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że grunt zostanie wykupiony pod szkołę
muzyczną.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie, pozytywnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia nr 20/4/15 stanowi zał. nr 14 do
protokołu.
Punkt 10
Sprawy różne, korespondencja.
Radny Czesław Korpal zapytał, dlaczego złożone 7 lat temu wnioski dotyczące budżetu
gminy nie zostały do tej pory uwzględnione oraz, która komisja pracowała nad budżetem?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że każda komisja pracuje nad budżetem
na dany rok i go opiniuje.
Radny Czesław Korpal uważał, że w każdej komisji powinny być wyłonione podkomisje,
które przekazywałyby wyniki swojej działalności pozostałym członkom. Zapytał, kto jest
autorem budżetu?
Przewodniczący Sławomir Kaftan wyjaśnił, że radni otrzymali projekt budżetu, który
następnie był opiniowany przez każdą komisję. Dodał, że po uchwaleniu budżetu burmistrz
jest zobowiązany go wykonywać.
Radny Czesław Korpal pytał, w jaki sposób rozpatrywano wnioski, czy były one w ogóle
analizowane?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał radnego Korpala, jaki wniosek został złożony?
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Radny Czesław Korpal odpowiedział, że od 2008 r. przewodniczący osiedli składają
wnioski w tych samych tematach i nie są one rozpatrywane.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wytłumaczył radnemu Korpalowi w jaki sposób odbywa
się opracowanie budżetu na dany rok.
Radny Czesław Korpal zaznaczył, że poprzedni burmistrz dużo obiecywał i nic nie zrobił, a
obecny nie obiecuje i nie daje pewności czy przekaże środki na dany cel.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał, że w dniu dzisiejszym o godz. 16:00
odbędzie się spotkanie z przewodniczącymi wszystkich osiedli i zapewnił, że temat zostanie
poruszony.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zamknął posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Agnieszka Badera
Przewodniczący komisji
Sławomir Kaftan
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