PROTOKÓŁ nr 19/16
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu
odbytego w dniu 2 września 2016 r., w sali nr 101 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 Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
3) Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
4) Pani Maria Zarębska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5) Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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 protokołu nr 18/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2016 roku.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok.
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/185/15 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2016-2023.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni przy budynku SP ZOZ
w Wieluniu.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 4508E Wieluń – Dąbrowa – Kurów w miejscowości Kurów od km 5+506,5 do km
6+276,5 dł. 770 m, od km 6+276,5 do km 6+528 dł. 251,5 m, od km 6+528 do km 7+165
dł. 637 m”.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie
bezprzetargowym.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
13. Zapoznanie się z informacją z działalności spółek za 2015 r., w których udziały posiada
Gmina Wieluń:
1) Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu;
2) Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wieluniu;
3) Wieluńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wieluniu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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14. Zapoznanie się z informacją dotycząca przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta
i gminy Wieluń (informacja dotycząca Gminy Wieluń była dostarczona na XXIV sesję
RM).
15. Zaopiniowanie wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019.
16. Sprawy różne, korespondencja.
17. 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 protokołu nr 18/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu 18/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 18/16.
Punkt 4
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2016 roku (zał. nr 2).
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał na jakie cele sportowe została
przeznaczona kwota 200 000 zł?
Przewodniczący Sławomir Kaftan odpowiedział, że na to pytanie zostanie udzielona
odpowiedź na sesji Rady Miejskiej.
Radny Jan Kępiński zapytał:
1) w związku z obniżaniem się kwoty przychodów z tytułu opłaty targowej - czy to
oznacza, że kwota przychodów z tego tytułu planowana jest nad wyrost?
2) w sprawie wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – ponieważ
sprawozdanie jest do 30 czerwca, czy to co było w czerwcu jest wpłacane w lipcu i w
związku z tym ten wskaźnik wzrośnie ?
3) w sprawie wpływy z tytułu udziału w kosztach z tytułu modernizacji budynków
mieszkalnych z lat ubiegłych - ile to lat obejmuje, gdyż jest wysoki wskaźnik? Czy to
oznacza, że za budynki komunalne, które są docieplane należności nie są przez
mieszkańców regulowane na bieżąco?
4) stwierdził, że wskaźnik wydatków majątkowych jest niski. Przypomniał, że mówił o
tym, że przetargi są ogłaszane za późno. Widać, że jest zastój jeśli chodzi o
inwestycje;
5) w sprawie rozbiórki budynku przy ul. Śląskiej - o który budynek chodzi? Czy chodzi o
budynek koło ujęcie wody? Przypomniał, że zwracał się do burmistrza o ocenę
techniczną tego budynku, czy nadaje się do użytkowania;
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6) w sprawie planowanej I ligi piłki ręcznej w Wieluniu – ponieważ były rozmowy z
burmistrzem, aby znaleźć środki na ten cel. Czy już coś wiadomo na ten temat?
7) w sprawie boiska przy ul. Wojska Polskiego dofinasowane przez Ministerstwo Sportu
i turystyki- wydaje się, że boisko jest już zakończone i co jeszcze tam będzie robiono
skoro napisano, że zadanie jest w trakcie realizacji?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Maria Zarębska
potwierdziła, że chodzi o budynek przy ujęciu wody.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka udzieliła odpowiedzi radnemu Kępińskiemu:
1) w sprawie boiska przy ul. Wojska Polskiego - jest to informacja za I półrocze 2016 r. i
obecnie w rzeczywistości boisko jest zakończone oraz przygotowywane są dokumenty
do ministerstwa w sprawie przyznania środków;
2) w sprawie wskaźnika wydatków majątkowych - odnosi się to do sześciu miesięcy i w
tej chwili jest on jest już inny i może wynosić nawet 30 % – 40 %. Jest to na
podstawie dokumentów, które już są zapłacone. Główny ciężar wydatków
majątkowych następuje w drugim półroczu;
3) w sprawie opłaty targowej stwierdziła, że takie są wpływy. Są prowadzone kontrole, a
w ostatnim okresie można zaobserwować, że liczba handlujących zmniejszyła się;
4) w sprawie podatku od osób prawnych - jest to 5% wpłat przekazywane prze Urzędy
Skarbowe z całej Polski. W informacji ujęte są wpływy dokonane do końca czerwca;
5) w sprawie docieplenia budynków - chodzi o wpłaty mieszkańców dokonywane w
kolejnych latach po zakończeniu docieplenia budynku i dlatego nazywa się to „z lat
ubiegłych”.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zgłosił uwagę w sprawie braku porządku poza
centrum Wielunia m.in. na ul. Młodzieżowej i ul Kosynierów, gdzie rosną chwasty. Nie
zgodził się z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Waldemara Kluski, że pieniędzy starcza na koszenie nie więcej niż dwa razy w roku na
terenach poza centrum miasta. Stwierdził, że dwa razy w roku to można kosić tylko łąkę.
Radny Jan Kępiński stwierdził, że obecnie dokonująca koszenia trawy w części zachodniej
firma nie zbiera jej i wygląda to nieestetycznie. Zapytał, czy w umowie jest zapis mówiący o
tym, aby teren po skoszeniu był sprzątany?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że wynika to z tego, że na terenie miasta jest kilka kategorii dróg i kilku
zarządzających pasami drogowymi. Na ul. 18 Stycznia rzeczywiście firma zbierała skoszoną
trawę i na kilku innych odcinakach. Na dodatkową prośbę przed 1 września firma dokonała
zbierania skoszonej trawy na terenach zurbanizowanych w centrum. Natomiast poza centrum
wszystko zależy od specyfikacji wpisanej do umowy. Przy następnym podejściu do przetargu
w przyszłym roku będzie zwrócona na to uwaga. Powiedział, że po pierwszym koszeniu na
terenach wiejskim i po drugim koszeniu na terenie miasta uzgodnił z burmistrzem, aby
wstrzymać się z kolejnym koszeniem do końca lipca po to, aby od sierpnia wznowić prace i
przygotować się na okres jesienny. Dodał, że dodatkowo zostały wzięte pod uwagę tereny,
które przez ostatnie lata nie były wykaszane. Przychylił się do opinii radnego Korpala, że
wszystkie tereny powinny być w należytym stanie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem informacji,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
informację.
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Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok
(zał. nr 3).
Radny Piotr Radowski zapytał, czy uzasadnienie do projektu uchwały jest prawidłowe,
skoro wymienione w nim imprezy już zakończyły się i zostały rozliczone? Czy to jest
właściwe, że po ich rozliczeniu przeznaczane są na nie dodatkowe środki w wysokości 81 000
zł? Na co? Czy dany wydział merytoryczny lub pracownik urzędu mógł zawrzeć jakąkolwiek
umowę lub zamówić usługę nie mając pokrycia w budżecie na ten cel?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że środki są z tytułu podpisanych
umów dzierżawy terenów wynajmowanych podczas tych uroczystości. Dlatego o tą kwotę
jest zwiększona kwota na realizację tych imprez. Ogólnie wymieniono, że na rzecz
uroczystości. Oczywiście środki na realizację „Dni Wielunia” już zostały zrealizowane,
koszty zostały poniesione. Kierownik Biura Obsługi Burmistrza rozlicza poszczególne
imprezy. Natomiast wszystkie rachunki, które spływają w ramach tej działalności kulturalnej
mieszczą się w tym planie finansowym. Jest to zabezpieczenie środków na imprezy do końca
roku. Wszystkie rachunki, które spływają mieszczą się w tym planie finansowym w dziale
kultura na ten rok. Imprezy rozliczane są przez Kierownik Biura Obsługi Burmistrza.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał, czy prawidłowe jest pobranie kwoty
81 000 zł bez podjęcia uchwały? Zostały zabrane środki z innych rodzajów.
Przewodniczący Sławomir Kaftan wyjaśnił, że kwota przeznaczona zwiększa dochody z
imprez. Można było zapisać, że jest to na np. sylwestra.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka potwierdziła, że można było wpisać, że przeznaczone
są na np. sylwestra.
Radny Piotr Radowski wyjaśnił, że chodzi o to, że zapis w uzasadnieniu jest niefortunny,
gdyż kwota 81 000 zł jest przeznaczona na imprezy, które już odbyły się.
Radny Mieczysław Majcher dodał, że imprezy na które została zaplanowana określona
kwota odbyły się i teraz zwiększane jest na to co już było zaplanowane dodatkowo 81 000 zł.
Stwierdził, że wpisanie imprez, które się już odbyły jest rzeczywiście niefortunne.
Radny Jan Kępiński dodał, że rozumie przez to, że zaplanowane jest 200 000 zł do końca
roku i dodatkowo do tego działu kultura dodawana jest kwota 81 000 zł.
Radny Piotr Radowski powiedział, że zapis w uzasadnieniu do projektu uchwały będzie
budził wątpliwości radnych. Do wymienionych w nim imprez powinny być dopisane
pozostałe imprezy np. 11 Listopada, sylwester. Wówczas jasne by było, że 81 000 zł jest
dodawane do tego działu.
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 większością głosów (przy 3 głosach „za” i 5
„wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 144/19/16 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
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Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/185/15 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2016-2023 (zał. nr 5).
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 145/19/16
stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zał. nr 7).
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał, co będzie okrojone w budżecie na
2017 rok, aby zniwelować zadłużenie skoro już nie będzie można zaciągnąć kredytu w
kolejnych latach?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że jest to spłata wcześniejszych
zobowiązań. Jeżeli wskaźniki na to pozwolą gminie to można zaciągnąć kolejny dług.
Przewodniczący Sławomir Kaftan dodał - jest to kwestia wskaźnikowa tak naprawdę.
Radny Mieczysław Majcher zgłosił kwestie formalną, że w dziale 754 w uzasadnieniu do
projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie został popełniony błąd polegający na zapisie
mówiącym o zmniejszeniu środków o 200 000 zł na rozbudowę remizy w Dąbrowie w
związku z koniecznością rozpisania nowego przetargu. Wcześniej była mowa o zwiększeniu
środków na ten cel do wysokości najniższej kwoty ofertowej.
Radny Piotr Radowski - zmniejszamy środki, żeby zwiększyć?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że zmniejszane jest w tym roku, gdyż
odbył się przetarg i najniższa oferta była dużo wyższa niż środki przeznaczone na ten cel.
Dlatego zwiększana jest wartość do wartości kosztorysowej zadania. W Wieloletniej
Prognozie Finansowej zwiększane jest do najniższej kwoty oferty przetargowej.
Radny Mieczysław Majcher dodał, że nie zrozumiałe jest zmniejszenie kwoty na ten cel w
tym roku o 200 000 zł skoro wiadomo, że oferty w przetargu były wyższe niż kwota
wcześniej na to przeznaczona?
Radny Piotr Radowski zapytał, jaka była wartość kosztorysowa?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka była wartość 900 000 zł. Oferty złożone do przetargu
były wyższe niż cała ta kwota kosztorysowa. Czyli te środki, które były przeznaczone w tym
roku nie będą wykorzystane. Dlatego w tym roku pozostawiono tylko 100 000 zł. W tym roku
kwota zostanie zmniejszona z 300 000 zł do wysokości 100 000 zł gdyż, wykonawca nie
będzie w stanie wykonać prac do końca roku na wyższa wartość. Łącznie kwota na ten cel
zostanie zwiększona do wysokości 1 350 000 zł.
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Radny Mieczysław Majcher zwrócił uwagę, że jeszcze nie odbył się drugi przetarg a już
wiadomo, że wykonawca nie będzie w stanie wykonać prac na kwotę wyższa niż 100 000 zł
w tym roku.
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 większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 146/19/16 stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni przy budynku SP ZOZ
w Wieluniu (zał. nr 9).
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 większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1
„przeciw”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr
147/19/16 stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr
4508E Wieluń – Dąbrowa – Kurów w miejscowości Kurów od km 5+506,5 do km 6+276,5 dł.
770 m, od km 6+276,5 do km 6+528 dł. 251,5 m, od km 6+528 do km 7+165 dł. 637 m” (zał.
nr 11).
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zwrócił uwagę na konieczność dopisania
wykonanie chodników przy dworcu kolejowym, ul. Kolejowej.
Przewodniczący Sławomir Kaftan wyjaśnił, że do tej uchwały nie ma możliwości dodania,
dopisania tego. Dotyczy to tzw. schetynówki. Udział Gminy Wieluń w tym zadaniu jest w
wysokości 25,1% po to, aby uzyskać maksymalną ilość punktów starając się o dofinasowanie
od wojewody.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał, czy to oznacza, że trzeba napisać
nowy wniosek?
Przewodniczący Sławomir Kaftan odpowiedział, że nie można tego dopisać do tej uchwały.
To musi być całkiem inne porozumienia. Ul. Kolejowa nie ma możliwości załapania się pod
tzw. schetynówkę.
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 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 148/19/16
stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały
bezprzetargowym (zał. nr 13).

w

sprawie

sprzedaży

nieruchomości

w

trybie

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 większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 149/19/16 stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (zał. nr 15).
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 150/19/16
stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Punkt 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (zał.
nr 17).
Radny Jan Kępiński zapytał o który klin pokazany na mapce chodzi, trójkąt ul.
Młodzieżowa, ul. Traugutta i ul. Sikorskiego?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska ten trójkąt
znajduje się przy garażach i jest to teren ogólnodostępny.
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 151/19/16
stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Punkt 13
Informacja z działalności spółek za 2015 r., w których udziały posiada Gmina Wieluń:
1) Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu (zał. nr 19);
2) Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wieluniu (zał. nr 20);
3) Wieluńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wieluniu (zał. nr
21).
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Uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją.
Punkt 14
Zapoznanie się z informacją dotycząca przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta
i gminy Wieluń (informacja dotycząca Gminy Wieluń była dostarczona na XXIV sesję RM)
(zał. nr 22).
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że dla niego taka informacja jest nie do
przyjęcie, gdyż nie o to chodziło. Jeśli chodzi o tereny wiejskie w Gminie Wieluń informacja
jest dokładanie taka sama jaka radni otrzymali w czerwcu. Chodzi o stan na dzień 1 stycznia i
jak jest po kontroli i ile się przyłącza. Nic z tego nie wynika. W czerwcu Komisja Zdrowia i
Polityki Społecznej był wniosek o odrzucenie tego materiału. Dodał, że mówił naczelnikowi
jak to ma wyglądać. Zgłosił wniosek formalny o uzupełnienie materiału lub zdjęcie z
porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej pkt. 21 pn. :„Informacja dotycząca przyłączy
kanalizacyjnych na terenach miejskich i wiejskich Gminy Wieluń”. Zarządził głosowanie: kto
jest za przyjęciem ww. wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się”) przyjęła ww. wniosek.
Wniosek nr 4/19/16 stanowi zał. nr 23 do niniejszego protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 15
Zaopiniowanie wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na
lata 2017-2019 (zał. nr 24).
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal powiedział, że chciałby aby w planie ujęto
informację kiedy będą przeprowadzane i jakie wymiany instalacji.
Radny Jan Kępiński zapytał, czy Pan Korbiel wykonuje wszystkie naprawy dotyczące
zarządzanych przez niego ujęć wody w ramach swojego budżetu? Zapytał gdzie będą
odprowadzane wody deszczowe?
Radny Piotr Radowski to jest burzówka i idzie prosto do rzeki.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że nie podoba mu się część planu
przygotowana przez Pana Jerzego Korbiela z Zakładu Eksploatacji Wodociągów.
Przypomniał, że w ubiegłym roku wodociąg w Turowie był niezdatny do użycia po analizie,
która została wykonana na zlecenie Gminy Wieluń hydrofornia jest w opłakanym stanie,
natomiast nitka wodociągu została wybudowana za czasów burmistrza Majchera. Uważa, że
tak naprawdę powinna zostać rozwiązana umowa z Panem Jerzym Korbielem, a wszystkie
wodociągi powinny być zarządzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o .o. Skoro
wodociąg w Turowie jest w tak opłakanym stanie to obawia się, że trzy pozostałe wodociągi
zarządzane przez Pana Korbiela mogą być w podobnym stanie. Ten plan inwestycyjny nie jest
to tak naprawdę żadnym planem biorąc pod uwagę jakie koszty inwestycyjne będzie ponosiło
Przedsiębiorstwo Komunalne. Zgłosił wniosek formalny o to aby:
1) z uwagi na zły stan ujęcia wody w Turowie zostały dokonane kontrole na pozostałych
trzech ujęciach wody którymi zarządza Pan Jerzy Korbiel z Zakładu Eksploatacji
Wodociągów
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2) za całość wodociągów odpowiadała jedna firma i wszystkie ujęcia wody były zarządzane
przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 2
„wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek.
Wniosek nr 4/19/16 stanowi zał. nr 25 do niniejszego protokołu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 16
Sprawy różne, korespondencja.
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 18
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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