PROTOKÓŁ nr 10/15
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu
odbytego w dniu 27 października 2015 r.,
w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
pod przewodnictwem Pana Sławomira Kaftana
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1) Pan Zdzisław Czerniak
2) Pan Janusz Ciosek
3) Pan Franciszek Dydyna
4) Pan Sławomir Kaftan – przewodniczący
5) Pan Jan Kępiński
6) Pan Czesław Korpal- zastępca
7) Pan Mieczysław Majcher
8) Pan Piotr Radowski
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa - Burmistrz Wielunia
2. Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
3. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4. Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
Lista obecności członków komisji oraz obecnych gości stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/144/15 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wieluń na 2015 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy
Wieluń w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Gminy Wieluń.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015 rok.
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 realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 4510E Wieluń – Toplin ul. J. Żubr i ul. Spacerowa w Gaszynie”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy.
9. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania od 1.10.2014 r.
do 30.09.2015 r.
10. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w 2015 r. w Gminie
Wieluń.
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 8 członków,
obecnych 8).
Punkt 2
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Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Sławomir Kaftan poinformował, że każdy z radnych porządek obrad
otrzymał. Zaproponował, aby wprowadzić na początek do porządku obrad dwa dodatkowe
punkty: pkt 3 „Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/144/15 w
sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015 rok” oraz pkt 4 „Zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Wieluń w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Gminy Wieluń”. Kolejne punkty zmieniłyby
kolejność w stosunku do przyjętej zmiany.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianą.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/144/15 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 ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 64/10/15
stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy
Wieluń w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 4).
Przewodniczący Sławomir Kaftan poprosił burmistrza o krótkie wprowadzenie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że jest to konsekwencja uchwały, która została
podjęta na sesji poprzedniej. Ponieważ inwestor nie wyklucza, aby te tereny były objęte
specjalną strefą ekonomiczną i jest to w uzgodnieniu z łódzką strefą ekonomiczną. Tutaj jest
poprawka, gdyż musi w preambule być dopisane „na wniosek burmistrza”.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytało o 3 ha które gmina posiada.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że są to tereny po przeciwnej stronie
drogi, które w planach miejscowych jeszcze nie są jako PU, ale myślimy już o nich na
przyszłość.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 65/10/15
stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 5
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015 rok
(zał. nr 6).
Radny Jan Kępiński zapytał o dział 600 gdzie zapisano wydatki na budowę drogi. O którą
drogę chodzi?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa chodzi o starą Fabryczną.
Radny Jan Kępiński co oznacza skreślić zadanie budowa ogrodzenia przy ul. Piłsudskiego?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że chodzi o budynek Urzędu Miejskiego
przy ul. Piłsudskiego.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka dodała, że będzie autopoprawka w której skreślony
zostanie paragraf 4.
Autopoprawka stanowi zał. nr 7.
Radny Jan Korpal zapytał, czego dotyczą zapisy: 130 000 zł przeznaczyć na promocje
gminy poprzez sport i 15 000 zł na realizacje umowy „Film promocyjny o Wieluniu”? Ten
sport czego dotyczy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że chodzi o MKS, piłkę ręczną. Pewne
zobowiązania były podjęte jeszcze za poprzedniej kadencji i należy to zrealizować. Ten film
to była umowa zawarta w poprzedniej kadencji w kwietni 2014 r. i należy to zrealizować.
Radny Jan Korpal czyli jest to konsekwencja poprzedniej kadencji?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa tak
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 66/10/15
stanowi zał. nr 8 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 9).
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka dodała, że będzie autopoprawka, która dotyczy zał. nr
3. W części opisowej zmiana będzie polegała na tym, że zostały wpisane tylko ogólne
wartości gruntów ze sprzedaży mienia, gdyż nie można wpisywać wartości ze sprzedaży
gruntów, które jeszcze nie są własnością gminy.
Autopoprawka stanowi zał. nr 10.
Przewodniczący Sławomir Kaftan czyli wartość będzie ta sama?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że tak.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 67/10/15
stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr
4510E Wieluń – Toplin ul. J. Żubr i ul. Spacerowa w Gaszynie” (zał. nr 12).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 68/10/15
stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (zał. nr 14).
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 69/10/15 stanowi
zał. nr 15 do protokołu.
Punkt 9
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania od 1.10.2014 r.
do 30.09.2015 r. (zał. nr 16).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją.
Punkt 10
Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w 2015 r. w Gminie
Wieluń (zał. nr 17).
Radny Piotr Radowski zapytał, czy będzie planowana analiza istniejących tras przebiegu jak
również ilości autobusów na poszczególnych trasach. Jeśli będą wprowadzane jakieś zmiany
to jest prośba od mieszkańców Kadłuba i Gaszyna, aby wprowadzić pilotażowo 3 kursy w
ciągu dnia.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że podobne wnioski są od mieszkańców
Masłowic, gdyż PKS zmienił sieć połączeń poza miejskich i mieszkańcy nie mogą dojechać
do pracy po godzinie 18. W budżecie na 2016 rok będą zapisane środki na wykonanie
profesjonalne studium transportu tak abyśmy ustalili siatkę i godziny połączeń autobusów. W
tej chwili wracamy do opłat za bilety bezpłatne, tak aby była znana liczba osób
korzystających z tego oraz pomyślimy, aby zrobić pilotażowo linie do Masłowic i
ewentualnie Kadłub, Piaski.
Radny Mieczysław Majcher przedstawił wniosek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
ww. sprawie (zał. nr 18). W uzasadnieniu wskazał na to, iż idea obniżki cen biletów aby
spowodować rezygnacje mieszkańców z własnego transportu na rzecz komunikacji miejskiej
była błędna. Również podwyższenie cen za parkowanie miało to na celu. Te założenia były
kompletnie błędne, gdyż liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej nie wzrosła,
nawet w niektórych momentach zmalała a kwota dopłata z budżetu gminy wzrosła. W tym
roku będzie większa o 180 000 zł niż w latach poprzednich.
Radny Jan Kępiński przypomniał, że jeszcze za czasów burmistrza Majchera starano się
opracować w zespole poszczególne linie komunikacji. Ja wykazywałem linie do Gaszyna i
Kadłuba natomiast była odpowiedź urzędnika, że mieszkańcy tych miejscowości nie zgłaszają
takich potrzeb. Widzi, że zmieniło się coś. Czy nie byłoby dobrze, aby zrezygnować z tej
odpłatności za korzystanie z komunikacji miejskiej i pozwolić mieszkańcom jeśli się to uda
jeździć komunikacja miejską.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że po to aby to określić musimy najpierw
zdiagnozować dzięki studium. Będzie to dokument, który będzie bazą do dalszych działań w
zakresie komunikacji publicznej.
Radny Janusz Ciosek zapytał, komu będzie zlecony ten audyt i czy jest sens jego
przeprowadzania każdy widzi jak to funkcjonuje? Naczelnik Pan Kluska, również PKS robili
takie analizy wewnętrzne. Czy warto zlecać to komuś zewnętrznemu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że studium transportu to nie jest taki
dokument, że ktoś usiądzie i sobie przeprowadzi analizę na podstawie mapy. Taka analiza
przy użyciu czujników na fotokomórki polega na badaniu przepływu ludzi samochodów i
trwa to prawdopodobnie 2 albo 3 miesiące i jest bardzo dużo danych, które są przetwarzane.
Na takie coś będziemy musieli ogłosić przetarg. Każde miasto, które chce w sposób pełny i
dobry określić transport u siebie musi coś takiego wykonać. Nie chodzi tylko o transport
publiczny chodzi też o to jak puścić ten transport kołowy, aby udrożnić ulice. W tej chwili
działamy po omacku i widzimy ile do tego dopłacamy.
Radny Czesław Korpal zapytał czy na razie ceny biletów zostają bez zmian?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że na tą chwile tak. Na sesji kolejnej
będą podwyższone.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją.
Punkt 11
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Sławomir Kaftan poinformował, że do komisji wpłynął „Projekt uchwały
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych
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stypendiów sportowych przedłożony” (zał. nr 19) przez Klub Radnych Sport – Zdrowie -

Edukacja w celu zaopiniowania. Ponieważ jest to już wersja nieaktualna, to komisja jak
otrzyma nowy projekt to zajmie się nim.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 12
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zamknął posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Justyna Orżanowska
Przewodniczący komisji
Sławomir Kaftan
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