PROTOKÓŁ nr 11/15
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu
odbytego w dniu 2 grudnia 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 Janusz Ciosek
3) Pan Franciszek Dydyna
4) Pan Sławomir Kaftan – przewodniczący
5) Pan Jan Kępiński
6) Pan Piotr Radowski
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Czesław Korpal
2. Pan Mieczysław Majcher
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1) Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
2) Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
3) Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu
4) Pani Anna Michniewicz – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów
Alkoholowych w Wieluniu
5) Pan Tomasz Smolnik – pracownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu
6) Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7) Pan Tomasz Dudek – Podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju
8) Pani Zdzisława Warych – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
9) Pan Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu
Cywilnego
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. Przyjęcie protokołów nr 9/15 i 10/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2016.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016-2023.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015
rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego pod nazwą „Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2016.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie
przetargowym.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
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11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta
Wielunia.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ul. POW w Wieluniu.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o
nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o
gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy o lasach i
deklaracji na podatek leśny.
19. Zapoznanie się z informacją Burmistrza Wielunia dotycząca możliwości odzyskania przez
Gminę Wieluń gruntu przekazanego do ZGZW w Wieluniu.
20. Finansowanie wydatków oświatowych subwencją i wynikające, stąd konsekwencje dla
budżetu w 2015 roku – stan na 31.10.2015 r.
21. Zapoznanie się z informacją na temat wnioskodawców i pozyskiwanych funduszy
zewnętrznych do budżetu w 2015 roku – stan na 31.10.2015 r.
22. Stan realizacji inwestycji na dzień 31.10.2015 r.
23. Zapoznanie się z informacją Burmistrza Wielunia na temat stanu zaawansowania prac
związanych z budową zbiornika małej retencji w Kurowie.
24. Rozkład funduszy inwestycyjnych względem miasto – wieś.
25. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2016 rok (proszę o składanie
propozycji).
26. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2016 (proszę o
przygotowanie ewentualnych propozycji).
27. Sprawy różne, korespondencja.
28. 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 6).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Sławomir Kaftan poinformował, że każdy z radnych porządek obrad
otrzymał. Zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad trzy dodatkowe punkty: jako
pkt. 16 „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości”; jako pkt. 17
„Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o
gruntach oraz deklaracji na podatek rolny” oraz jako pkt. 18; „Zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy o lasach i deklaracji na podatek leśny”.
Kolejne punkty zmieniłyby kolejność w stosunku do przyjętej zmiany.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianą.
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Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 9/15 i 10/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Uwag do protokołu 9/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 9/15.
Uwag do protokołu 10/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 10/15.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2016.
(zał. nr 2).
Radny Jan Kępiński zadał pytania w sprawie:
1) budowy drogi ul. Głęboka w Wieluniu zapisano kwotę 100 000 zł - czy to dotyczy
inwestycji w całości czy tylko dokumentacji?;
2) budowy drogi ul. Potockiego w Wieluniu zapisano kwotę 350 000 zł - czy posiada
całkowite uzbrojenie tzn. czy posiada kanalizację sanitarną i czy ma wodę?;
3) budowy drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej do ul. Opolskiej w Gaszynie wiadomo, że ta pozycja w budżecie powtarza się co roku, sprawa jeżeli chodzi o
pozwolenie ze starostwa jest załatwiona, a jeżeli chodzi o stronę wojewody to nie.
Która ta część dotyczy wojewody i jest uzależniona od decyzji wojewody?;
4) budowy parkingu przy ul. 3 Maja w Wieluniu - czy chodzi o parking naprzeciwko
cmentarza?;
5) budowy drogi ul. Chopina i ul. Staszica zapisano kwotę 100 000 zł - czy to jest kwota
na dokumentację czy to już jest na samą inwestycję?;
6) termomodernizacja budynku mieszkalnego w Kurowie - co to jest za budynek?;
7) odwodnienia budynku przy ul. Piłsudskiego - czy chodzi o budynek należący do
Urzędu Miejskiego?;
8) budowy kanalizacji sanitarnej ul Sieradzka zapisano kwotę 40 000 zł – czy to jest
kwota na dokumentację, czy to już jest na realizację?;
9) zagospodarowania terenu przy ul. Sadowej zapisano kwotę 200 000 zł - czy chodzi o
urządzenie mini parku?;
10) realizacji zabytkowego centrum miasta Wielunia, odbudowa Baszty Swawola
zapisano 100 000 zł - czy to jest jeszcze robiona dokumentacja, gdyż pozwolenie ze
starostwa było już dawno wydane, czy to jest zaczątek rozbiórki i przymierzanie się
do realizacji tej baszty?
Radny Piotr Radowski odpowiedział w sprawie budynku w Kurowie, że jest to budynek
mieszkalno – użytkowy.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka:
Ad. 1) w sprawie budowy ul. Głęboka - w tym roku opracowywana jest dokumentacja,
natomiast realizacja w przyszłym roku;
Ad. 5) w sprawie budowy drogi ul. Chopina i ul. Staszica – w tym roku opracowywana jest
dokumentacja, a w przyszłym roku jest rozpoczynana realizacja. Większa wartość tego
zadania zawarta jest natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ta realizacja jest
rozłożona na lata;
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Ad. 6) w sprawie budynku w Kurowie - mieścił się tam ośrodek zdrowia;
Ad. 10) w sprawie Baszty Swawola - w przyszłym roku upływa termin pozwolenia i jest to
zadanie jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ogólny koszt zadania jest
400 000 zł i w związku z tym jest rozłożony na 2 lata w prowadzonych przedsięwzięciach.
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 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 70/11/15
stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20162023. (zał. nr 4).
Radny Jan Kępiński zapytał w sprawie kanalizacji burzowej na Os. Armii Krajowej.
Powiedział, że od wielu lat zgłasza problem kanalizacji burzowej, gdyż podczas opadów
dochodzi do zalewania piwnic. Zwrócił uwagę, że z roku na rok oddala się rozwiązanie tego
problemu. Były zapewnienia, że inwestycja będzie rozpoczęta w przyszłym roku, a jest
wpisana tylko koncepcja.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że od czegoś trzeba zacząć. Urząd musi
najpierw sprawdzić co należy wykonać, a następnie można ogłosić przetarg.
Radny Jan Kępiński stwierdził, że skoro ten problem jest od wielu lat zgłaszany to
koncepcja już dawno powinna być zrobiona.
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 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 71/11/15
stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015 rok
(zał. nr 6).
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka poinformowała, że będzie autopoprawka związana z
pismem, które wpłynęło z Ministerstwa Finansów, informującym o zwiększeniu subwencji
oświatowej o kwotę 16 343 zł.
Autopoprawka stanowi zał. nr 7.
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?
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W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 72/11/15
stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/47/15 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2015-2022 (zał. nr 9).
Radny Jan Kępiński w pkt. 5 na str. 3 zapisano „boiska asfaltowe”, o który teren chodzi?
Pracownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu Tomasz Smolnik
odpowiedział, że chodzi o teren miedzy budynkiem pływalni krytej, a „Orlikiem”. Boiska
obecnie nie spełniają swojej funkcji gdyż są zdewastowane, a służyły do gry w koszykówkę.
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 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 73/11/15 stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (zał. nr 11).
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 5 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 74/11/15
stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym
(zał. nr 13).
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 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 75/11/15 stanowi
zał. nr 14 do protokołu.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w
drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (zał. nr 15).
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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 5 radnych. Komisja większością głosów (przy 2 głosach „za” i 3
głosach „przeciw”) negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji
nr 76/11/15 stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia
(zał. nr 17).
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 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 1 głosie „za”, 4
głosach „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”) negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w
ww. sprawie. Opinia komisji nr 77/11/15 stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Punkt 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ul. POW w Wieluniu.
(zał. nr 19).
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 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 2 głosach „za” i 4
głosach „przeciw”) negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji
nr 78/11/15 stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Punkt 13
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (zał. nr 21).
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 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 79/11/15
stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Punkt 14
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych (zał. nr 23).
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 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 80/11/15
stanowi zał. nr 24 do protokołu.
Punkt 15
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok (zał. nr 25).
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 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 81/11/15
stanowi zał. nr 26 do protokołu.
Punkt 16
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o
nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości (zał. nr 27).
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 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 82/11/15 stanowi zał. nr 28 do protokołu.
Punkt 17
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o
gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (zał. nr 29).
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 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 83/11/15 stanowi zał. nr 30 do protokołu.
Punkt 18
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy o lasach i
deklaracji na podatek leśny (zał. nr 31).
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 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 84/11/15 stanowi zał. nr 32 do protokołu.
Punkt 19
Zapoznanie się z informacją Burmistrza Wielunia dotycząca możliwości odzyskania przez
Gminę Wieluń gruntu przekazanego do ZGZW w Wieluniu (zał. nr 33).
Radny Jan Kępiński Przypomniał, że sprawa trwa od wielu lat, odbyły się dwa procesy
sądowe. Jak długo to będzie jeszcze trwało? Czy koszty sądowe będzie ponosiła gmina czy
ZGZW?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska
odpowiedziała, że ZGZW zadeklarowała, że w przypadku wygranej sprawy sądowej aby
Gmina Wieluń pokryła koszty sądowe, a ZGZW zwróci grunty, ale czy tą sprawę wygrają to
trudno powiedzieć. Wciąż zakładają sprawy, a koszty sądowe rosną.
Radny Jan Kępiński wyraził opinię, aby Gmina Wieluń sfinansowała koszty sądowe.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją.
Punkt 20
Finansowanie wydatków oświatowych subwencją i wynikające, stąd konsekwencje dla
budżetu w 2015 roku – stan na 31.10.2015 r. (zał. nr 34).
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją.
Punkt 21
Zapoznanie się z informacją na temat wnioskodawców i pozyskiwanych funduszy
zewnętrznych do budżetu w 2015 roku – stan na 31.10.2015 r. (zał. nr 35).
Radny Jan Kępiński wyraził zadowolenia z tak przedstawionej informacji, gdyż daje ona
pełny obraz pozyskanych środków zewnętrznych.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją.
Punkt 22
Stan realizacji inwestycji na dzień 31.10.2015 r. (zał. nr 36).
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Przewodniczący Sławomir Kaftan stwierdził, że przygotowany materiał jest nie kompletny
gdyż brak jest informacji z pozostałych wydziałów i w związku z tym nie ma informacji o
wszystkich inwestycjach. Zgłosił wniosek, aby zdjąć punkt z porządku obrad i wystąpić do
burmistrza o uzupełnienie materiału.
Komisja jednogłośnie przyjęła ww. wniosek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 23
Zapoznanie się z informacją Burmistrza Wielunia na temat stanu zaawansowania prac
związanych z budową zbiornika małej retencji w Kurowie (zał. nr 37).
Radny Jan Kępiński wyraził opinie, iż budowa takiego zbiornika jest niezbędna z uwagi na
występujące okresowo susze.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją.
Punkt 24
Rozkład funduszy inwestycyjnych względem miasto – wieś (zał. nr 38).
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że jest jedna gmina i nie należy dokonywać
podziałów na tereny wiejskie i miejskie. Proporcie mogą być zachwiane np. na korzyść
obszaru wiejskiego z uwagi na przeprowadzanie większej kilkuletniej inwestycji budowy
kanalizacji. Natomiast inwestycje „Przebudowa - rozbudowa kino-teatru Syrena” trudno
zakwalifikować tylko do obszaru miejskiego, gdyż będzie służył wszystkim mieszkańcom.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją.
Punkt 25
Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2016 rok (zał. nr 39).
Przewodniczący Sławomir Kaftan poinformował, że nie zostanie zrealizowany z planu
pracy komisji na 2015 rok punkt pt. „Rozliczenie inwestycji: Europejskie Centrum Kultury,
Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino - Teatru „Syrena” z uwagi na nie
zakończenie w tym roku inwestycji. Zaproponował rozpatrzenie tego punktu w przyszłym
roku.
Radny Jan Kępiński zapytał, czy taka zmian planu komisji nie wymaga zatwierdzenia przez
Radę Miejską?
Radny Piotr Radowski wyjaśnił, że plan pracy wszystkich komisji jest otwarty i może
zmieniać się, oprócz komisji rewizyjnej. Komisje same mogą decydować o przełożeniu
punktu z planu pracy. Natomiast w przypadku komisji rewizyjnej wprowadzenie dodatkowej
kontroli, rezygnacja lub przesunięcie terminu, wymagana jest zgoda wyrażona przez Radę
Miejską.
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Przewodniczący Sławomir Kaftan zaproponował wprowadzenie do planu pracy komisji na
2016 r. punktu „Informacja na temat planowanej kopalni węgla brunatnego w Złoczewie”.
Podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Pan Tomasz Dudek powiedział, że nie
zależnie, czy kopalnia węgla brunatnego w Złoczewie powstanie należy zastanowić się nad
tym jak wykorzystać szanse dla mieszkańców Wielunia tzn. pośrednio dotyczące zapewnienia
infrastruktury dla firm współpracujących z kopalnią.
Przewodniczący Sławomir Kaftan stwierdził, że najpierw należałoby się dowiedzieć gdzie
to dokładnie powstanie. Powiedział, że ważna będzie lokalizacja m.in. gdzie będzie
znajdowało się zwałowisko. Prawdopodobnie zniknie 1/5 Gminy Ostrówek. Z uwagi na bliską
odległość od dużej inwestycji można zapoznać się z taką informacją i zastanowić się w jaki
sposób można byłoby wykorzystać stwarzające szanse dla Gminy Wieluń.
Radny Zdzisław Czerniak dodał, że informacja jest ważna gdyż dotyczy Powiatu
Wieluńskiego. Należy wyciągać wnioski w sprawie ewentualnego zatrudnienia w kopalni lub
rozwoju infrastruktury.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zwrócił uwagę, że Bełchatów rozwinął się w jakimś
stopniu turystycznie dzięki takiej inwestycji.
Radny Jan Kępiński dodał, że planowane są tam dwa bloki energetyczne.
Przewodniczący Sławomir Kaftan odpowiedział, że tego nie wiadomo. Na ten moment w
oficjalnych opracowaniach nie ma bloku energetycznego na terenie powiatu sieradzkiego i
wieluńskiego. Należy wziąć pod uwagę powstanie linii kolejowej.
Radny Jan Kępiński powiedział, że burmistrz Złoczewa informowała, że zgłosił się inwestor
który wyraził gotowość stworzenia 700 miejsc pracy.
Odczytał proponowany plan pracy komisji na 2016 rok, który został przyjęty przez członków
komisji (zał. nr 40).
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 26
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2016 (proszę o
przygotowanie ewentualnych propozycji).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zaproponował wprowadzenie do Planu Pracy Rady
Miejskiej na 2016 r. punktów:
1) Informacja na temat planowanej kopalni węgla brunatnego w Złoczewie;
2) Stan realizacji inwestycji na dzień 31.10.2015 r.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej.
Punkt 27
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zaproponował zaopiniowanie projektów uchwał:
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1) w sprawie opłaty targowej (zał. nr 41);
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że jest to czysto techniczna uchwała, która ze względu na nowelizację ustawy o
opłatach i podatkach lokalnych. Ta nowelizacja dopuszcza alternatywność pobierania opłaty
za targowanie. Jeżeli gmina chce może ją pobierać, jeśli nie to nie musi. Do tej pory ta opłata
była obligatoryjna.
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 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 85/11/15
stanowi zał. nr 42 do protokołu.
2) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Wieluń w Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej (zał. nr 43).
Podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Pan Tomasz wyjaśnił, że chodzi o
dołączenie kolejnego terenu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska dodała, że
jeszcze będzie zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego.
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 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 86/11/15
stanowi zał. nr 44 do protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 28
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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