PROTOKÓŁ nr 6/15
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu
odbytego w dniu 28 kwietnia 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 Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
3. Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
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 5/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015
rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/47/15 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2015-2022.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej.
9. Zapoznanie się z informacją na temat zaległości podatkowych wobec miasta w 2014 r. –
wpływ udzielanych ulg i zwolnień na dochody miasta.
10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych za 2014 rok.
11. Sprawy różne, korespondencja.
12. 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. Nikt nie wniósł uwag do porządku obrad.
Punkt 3
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Przyjęcie protokołu nr 5/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 5/15 nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła protokół.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015 rok
(zał. nr 2).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wytrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 26/6/15 stanowi
zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/47/15 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2015-2022 (zał. nr 4).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 27/6/15 stanowi
zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (zał. nr 6).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. uchwały, kto jest przeciw, w kto wstrzymuje się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 28/6/15 stanowi
zał. nr 7 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (zał.
nr 8).
Radna Janina Zapłotna uznała, że cena jest dosyć wysoka. Zapytała, czy na dzień
dzisiejszy, rzeczywiście jest taka potrzeba?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska powiedziała,
że rzeczoznawca majątkowy uśrednił cenę za działkę w wysokości 32, 44 zł za m².
Zaznaczyła, że nie jest to wygórowana cena.
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Radny Mieczysław Majcher zwrócił uwagę, że obszar, który gmina posiada, zapewne nie
wystarczy na kolejne 20 lat. Podkreślił, że to, co gmina zamierza kupić teraz będzie wpływać
na dalszą perspektywę. Uważał, że nie będzie się wyznaczać nowego miejsca pochówku.
Zaznaczył, że należy rozróżnić ceny urzędowe od cen obowiązujących na rynku.
Radny Franciszek Dydyna zapytał, czy działki o symbolu 30, 42, 44 GN są działkami
gminnymi?
Naczelnik Wydziału
odpowiedziała, że tak.
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Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 29/6/15 stanowi
zał. nr 9 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (zał. nr 10).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 30/6/15 stanowi
zał. nr 11 do protokołu.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją na temat zaległości podatkowych wobec miasta w 2014 r. –
wpływ udzielanych ulg i zwolnień na dochody miasta (zał. nr 12).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Punkt 10
Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych za 2014 rok (zał.
nr 13).
Radna Janina Zapłotna zgłosiła uwagi do przedstawionej informacji. Powiedziała, że kwota
dotacji na budowę domu wielorodzinnego powinna wynosić 924 000 zł.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że nie sporządzała tej informacji, ale
dotacja na budownictwo socjalne wynosiła ok. 369 000 zł.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że mówi o budowie budynku wielorodzinnego II etap,
którego kwota wynosiła 924 000 zł i tak jest zapisane w budżecie.
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Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że w budżecie jest zapisane na 2015 r.
Dodała, że w ubiegłym roku gmina otrzymała na I etap 369 000 zł, a w 2015 r. jest kwota,
o której mówi radna Zapłotna.
Przewodniczący Sławomir Kaftan poprosił, aby Sekretarz Miasta, która podpisała się pod
informacją przyszła na posiedzenie i udzieliła odpowiedzi. Dodał, iż wolałby, aby na pytanie
odpowiadała osoba, która przygotowywała informację. Przerwał ten punkt posiedzenia
i przeszedł do punktu następnego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że komisja otrzymała do zaopiniowania
pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu z prośbą
o wsparcie finansowe w wysokości 5 000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu (zał. nr 14).
Radny Piotr Radowski uznał, że kiedy rada będzie podejmować uchwałę o podziale
wolnych środków za 2014 r., to żeby tą kwotę wpisać jako pomoc dla KPPSP w Wieluniu.
Dodał, że jest to nieznaczna kwota, a jednostka straży pożarnej funkcjonuje na naszym terenie
i świadczy pomoc.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. pisma, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Wieluniu. Opinia komisji nr 31/6/15 stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. pkt. 10 porządku obrad (wznowienie dyskusji).
Radna Janina Zapłotna odnośnie budowy budynku wielorodzinnego II etap zapytała, czy to
jest ta kwota – 92 520, 38 zł?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że podpisała się pod informacją,
która stanowi zbiorczy dokument. Zaznaczyła, że informacje w tej sprawie są składane do
Wydziału Organizacyjnego przez poszczególne wydziały, czy jednostki. Dodała, że za
prawdziwość danych odpowiada osoba, która złożyła takie informacje.
Radna Janina Zapłotna podkreśliła, że taką informację sporządził ten, kto się pod nią
podpisał.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powtórzyła, że merytoryczny wydział, który
sporządza całość to jest Wydział Organizacyjny, a każde informację spływają
z poszczególnych wydziałów. Dodała, że uwagę, którą zgłosiła radna Zapłotna skonsultuje
z wydziałem, który przedłożył taką informację.
Radna Janina Zapłotna zwróciła uwagę, że w tej informacji brakuje informacji z M-GOPS
w Wieluniu – Program Kapitał Ludzki. Dodała, że dla zwykłej przyzwoitości powinna ona
być zapisana. Zaznaczyła, że nie wykazano środków na odnowę miejscowości Turów, na
termomodernizację budynku w Masłowicach.
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Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że środki na termomodernizację pochodzą
z umów zawieranych w formie pożyczko-dotacji. Odnośnie Masłowic powiedziała, że
w ubiegłym roku była to kwota pożyczki, a dotacja uruchamiane są w danym roku
budżetowym.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że w budżecie jest wykazana dotacja na
termomodernizację budynku na ul. Piłsudskiego, w Kurowie i w Masłowicach.
Sekretarz Miasta Magdalena odpowiedziała, że ustali kwestie, o które pytała radna
Zapłotna.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że dla niej informacja jest niepełna. Uważała, że
powinno się ją zrobić dokładnie.
Radny Piotr Radowski stwierdził, że jeżeli są uwagi, to należy je zgłosić na sesji, na której
będą pracownicy merytoryczni, i którzy udzielą odpowiedzi.
Radna Janina Zapłotna zwróciła uwagę, że jeżeli podsumuje się o kwoty, o których mówi,
to kwota razem będzie zupełnie inna.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zaznaczył, że cała rada, a nie jedna osoba decyduje, czy
taka informacja będzie odrzucona. Dodał, że część odpowiedzi radna uzyskała, pozostałe
informacje uzupełniające zostaną przedstawione na sesji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 12
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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