PROTOKÓŁ nr 15/16
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu
odbytego w dniu 22 marca 2016 r., w sali nr 11(ratusz, I piętro) Urzędu Miejskiego
w Wieluniu pod przewodnictwem Pana Sławomira Kaftana
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1) Pan Janusz Ciosek
2) Pan Zdzisław Czerniak
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) Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
Lista obecności członków komisji oraz obecnych gości stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Prezentacja porządku obrad.
Przyjęcie protokołów nr 13/16 i 14/16 z poprzednich posiedzeń komisji.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016
rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/185/16 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2016-2023.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego na drodze
powiatowej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie
przetargowym (działka nr 239).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie
przetargowym (działki nr: 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/15,
61/16, 61/17, 61/18, 61/19).
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie
przetargowym (działki nr: 606, 607, 613).
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie
przetargowym (działki nr: 92/3, 92/7, 92/8, 92/9, 92/14).
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie
służebności przesyłu.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/157/15 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów przy ul. Baranowskiego, przy ul. Ciepłowniczej oraz przy ul. 18
Stycznia w Wieluniu.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Wieluń.
1.
2.
3.
4.
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15. Sprawy różne, korespondencja.
16. 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
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Sławomir Kaftan poinformował, że każdy z radnych porządek obrad
otrzymał. Nikt nie wniósł uwag do porządku obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 13/16 i 14/16 z poprzednich posiedzeń komisji.
Uwag do protokołu 13/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 13/16.
Uwag do protokołu 14/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 14/16.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 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 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 104/15/16
stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/185/16 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2016-2023 (zał. nr 4).
Radny Jan Kępiński zapytał, czy wylewka w Kino-Teatrze „Syrena” jest już burzona?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że będzie burzona w przyszłym tygodniu
po świętach.
Radny Jan Kępiński zapytał jaki jest powód tego, że ta wylewka odpada i należy ją zrywać?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że wylewka nie odpada tylko kruszy się. Jest
to spowodowane tym, że nie jest o takich parametrach jakie powinny być.
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Radny Jan Kępiński czyli wiązanie jest słabe.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że obecnie należało zabezpieczyć mechanikę
sceny, kurtyny aby nie przedostał się kurz, trwa zabezpieczanie. Następnie musi być korekta
dokumentacji technicznej i tutaj jest problem z Panem Lebiodą, który miał to zrobić w
ubiegłym tygodniu i tego nie zrobił i kontakt jest utrudniony.
Radny Jan Kępiński zapytał kiedy nastąpi oddanie kina? Wstępna informacja burmistrza
była, że 1 maja?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.
Radny Piotr Radowski zapytał, kto będzie ponosił koszty wykonania ponownej wylewki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie ma już firmy, która wykonywała tą
wylewkę. Ponieważ firma zbankrutował nie ma od kogo dochodzić naprawy z tytułu
gwarancji.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy gmina ma zamiar dochodzić tego od inspektora nadzoru
który to nadzorował, tak aby dochodzić od niego zwrotu szkód które powstały?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że od inspektora nadzoru gmina będzie
dochodzić, do tego będzie dążyć.
Przewodniczący Sławomir Kaftan uważa, że to będzie kłopotliwe gdyż inspektor nadzoru
odbierał tą wylewkę na podstawie dokumentów, że parametry są właściwe. Inspektor nadzoru
nie sprawdza składu chemicznego tylko dostaje od wykonawcy atesty. Wyraził opinie, że w
dokumentach najprawdopodobniej wszystko się zgadza.
Radny Piotr Radowski stwierdził, że skoro wylewka się kruszy to prawdopodobnie, albo
beton był słaby, albo nie zostały zachowane prawidłowe proporcje.
Przewodniczący Sławomir Kaftan stwierdził, że to jest już spraw dla prawników.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że sprawa nie jest łatwa, całą inwestycję
nadzoruje obecnie kancelaria prawna.
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 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 105/15/16
stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
(zał. nr 6).
Radny Jan Kępiński zapytał na czym będzie polegała ta przebudowa?
Przewodniczący Sławomir Kaftan odpowiedział, że jest to koncepcja przebudowy
skrzyżowania ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Reformackiej i ul. Chopina w Wieluniu.
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Radny Jan Kępiński na czym to będzie polegało?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa będą dwa ronda.
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 106/15/16
stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym
(działka nr 239) (zał. nr 8).
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 107/15/16
stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym
(działki nr: 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/15, 61/16, 61/17,
61/18, 61/19) (zał. nr 10).
Radny Jan Kępiński zapytał, czy sąsiadujące działki które nie zostały zaznaczone na mapie
są również do sprzedania.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak, ale w tej chwili gmina chce
zobaczyć jaki będzie odzew na sprzedaż tych działkę.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał kto dokonuje wyceny działek?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wyceny dokonuje rzeczoznawca
majątkowy na podstawie przetargów jakie dokonuje gmina.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zwrócił uwagę, że są bardzo duże różnice w
cenach działek mimo, że leżą w tym samym obrębie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska
odpowiedziała, że nie są to duże różnice i są w zależności jakiej wielkości są działki, o jakim
są kształcie. Różnica jest bardzo mała.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal stwierdził, że różnica nie jest taka mała, jeżeli
np. działka nr 61/19 o powierzchni 10 ar porównują do działki nr 61/6.
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Radny Janusz Ciosek stwierdził, że rzeczoznawca nie mógłby się pomylić gdyż odpowiada
za wycenę. Cena będzie regulowana przez nabywcę i w trakcie przetargu cena może być
podbijana.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przetarg jest jawny, publiczny.
Radny Janusz Ciosek powiedział, że to rozumie ale jeżeli wychodzi się z ceną w tym samym
obrębie to powinny być trochę do siebie przybliżone.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że działka nr 61/19 jest o wielkości 6 ar,
natomiast działka nr 61/6 ma prawie 11 ar, czyli jest prawie jeszcze raz taka.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że kształt działki nr 61/6 jest kwadratowy.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal stwierdził, że można przeliczyć cenę za metr
kwadratowy.
Radny Janusz Ciosek powiedział, że podstawą każdej wyceny jest metr kwadratowy.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska powiedziała,
że średnia cena wyliczona za działki na ul. Zawadzkiego jest 54 zł/m². Różnica za cenę metra
kwadratowego między działkami może wynieść od 1 zł do 2 zł w zależności od położenia i
kształtu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że działka nr 61/6 nie jest kształtna i jest w
formie trapezu, natomiast działka nr 61/19 jest w kształcie kwadratu przy skrzyżowaniu dróg
to też ma znaczenie i jest jeszcze raz taka duża.
Radny Janusz Ciosek nie zgodził się z tym, gdyż biorąc pod uwagę średnią cenę 54 zł za
metr kwadratowy to są duże rozbieżności. Zwrócił uwagę, że najpierw jest cena wstępna
podana przez rzeczoznawcę później cena sprzedaży, a następnie cena ustalona przez przetarg.
Podał przykład, że wstępna wycena działki była 50 000 zł, a później aktualna cena 81 000 zł.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, gdzie tak jest podane?
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal mówi o tym co jest podane w Wieloletniej
Prognozie Finansowej we wstępnej wycenie nieruchomości.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, co radny próbuje przez to powiedzieć, że gmina
ma zmniejszyć ceny do tych jakie są podane WPF?
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal odpowiedział, że nie o to mu chodzi.
Powiedział, że są duże różnice przeliczając na metr kwadratowy miedzy wstępną wyceną z
WPF, a ceną aktualnie podaną.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że przetarg będzie weryfikacją tego, czy
ta cena jest właściwa. Będzie to weryfikacja rynkowa.
Przewodniczący Sławomir Kaftan wyjaśnił, że zapisy w WPF są wartościami
szacunkowymi robione prze Wydział Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa. W momencie
sprzedaży nieruchomości dokonuje się wyceny, ponieważ jest ona ważna tylko pół roku i
żaden samorząd nie będzie szacował wartości nieruchomości pod WPF, bo było by to
marnowanie pieniędzy.
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Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal powiedział, że jest to dla niego zrozumiałe
natomiast nie jest zrozumiałe dlaczego jest ta rozbieżność. Kolejna sprawa jest taka, że
przeliczając cenę 54 zł za m² to jest różnica.
Przewodniczący Sławomir Kaftan odpowiedział, że naczelnik podała średnią cenę działek
nie powiedziała, że jest to cena za poszczególne działki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaprosił radnego do wydział w celu sprawdzenia
operatów na podstawie, których rzeczoznawca wycenił działki.
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 108/15/16
stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym
(działki nr: 606, 607, 613) (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 109/15/16
stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym
(działki nr: 92/3, 92/7, 92/8, 92/9, 92/14) (zał. nr 14).
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal powtórzył pytanie odnośnie różnic w cenach,
że działa największa 15 ar został wyceniona na kwotę 72 000 zł, natomiast działa 12 ar
została wyceniona na 81 000 zł.
Radny Janusz Ciosek dodał, że faktycznie jest coś nie tak, jeżeli przeliczyć cenę za metr
kwadratowy, ale za tą wycenę odpowiada rzeczoznawca.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że ul. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej jest
drogą asfaltową, natomiast tamta działka jest przy drodze polnej.
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 110/15/16
stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Punkt 11
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (zał. nr 16).
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 111/15/16
stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Punkt 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie
służebności przesyłu (zał. nr 18).
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 112/15/16
stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Punkt 13
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/157/15 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów przy ul. Baranowskiego, przy ul. Ciepłowniczej oraz przy ul. 18 Stycznia
w Wieluniu (zał. nr 20).
Radny Jan Kępiński powiedział, że nie rozumie związku między tytułem uchwały, a
wnioskiem złożonym przez firmę Wielton.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska wyjaśniła,
że pierwsza uchwała została podjęta w dniu 29 grudnia 2015 r. „w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
przy ul. Baranowskiego”. Ponieważ do tej uchwały był już zrobiony przetarg i Pani architekt
wyraziła zgodę, gdyż liczy się czas do zrobienia tych planów, aby podłączyć jeszcze
dodatkową zmianę dotyczącą ul. Ciepłowniczej związaną ze szkołą muzyczną. Został
dołączony załącznik do uchwały pozwalający na szkołę muzyczną przy ul. Ciepłowniczej i to
była uchwała z 12 lutego 2016 r. W związku z tym, że do tej uchwały, aby było to w tym
jednym ogłoszonym przetargu dołączona została „Amerykanka”. Teraz właśnie poszerzone
jest o kolejne działki.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal powiedział, że wszystko jest jasne, ale pod tą
uchwałę powinny być dołączone szkice graficzne dotyczące ul. Ciepłowniczej i ul. 18
Stycznia. Czytamy o tym, ale tego nie widzimy.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska uważała, że
skoro te uchwał były już podejmowane to radni posiadają to w swoich materiałach, ale może
to ponownie skserować i dołączyć.
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 113/15/16
stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Punkt 14
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Wieluń (zał. nr 23).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy Komisja Architektoniczno- Urbanistyczna
odniosła się pozytywnie?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska
odpowiedziała, że tak odniosła się pozytywnie. Analiza jest wykonana do studium, jest
przeanalizowana historia robienia studium od uchwalenia studium w 2000 roku potem
poszczególne zmiany w 2010 r., 2013 r., 2015 r. Tak samo są wymienione wszystkie plany w
tej analizie. Planów jest 30: na terenie miasta Wielunia jest 16, a na terenie wiejskim 14.
Wszystko to jest opisane dlaczego i w których planach są wymagane są zmiany. Na sesji
Rady Miejskiej będzie obecna Pani architekt, która na pewno wyjaśni i odpowie na pytania.
Potrzeba przeprowadzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wieluń
w tym ocena aktualności obowiązującej zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego jest wymogiem formalnym wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 32 tej ustawy burmistrz
dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenia postępy w
opracowywaniu miejscowych planów i organizuje i opracowuje wieloletnie programy w
nawiązaniu do ustaleń studium i przekazuje radzie do uchwalenia.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał w sprawie §1 pkt 2b dotyczącego
uchwały XXXVIII/465/14 z 5 marca 2014 roku. Co w tej uchwale zmieniono? Jaki był
poprzedni zapis?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa to była uchwała dotycząca ul. Sybiraków.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal jaki był poprzedni zapis, czego dotyczyła
uchwała?
Przewodniczący Sławomir Kaftan dotyczyła przesunięcia linii zabudowy. Stwierdził, że
pytanie w tej sprawie będzie można zadać Pani architekt na sesji.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal powiedział, że przyjdzie do Naczelnik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa i dopyta.
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 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „przeciw”)
pozytywnie zaopiniowała pismo w ww. sprawie. Opinia komisji nr 114/15/16 stanowi zał. nr
24 do protokołu.
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Punkt 15
Sprawy różne, korespondencja.
Radny Zdzisław Czerniak zapytał o naprawę dróg lokalnych w terenie niezabudowanym,
gdyż że nie da się jeździć.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest zawarta umowa i te prace ruszyły.
Nie są w stanie wjechać na wszystkie drogi jednocześnie, będzie to wykonywane
sukcesywnie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 16
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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