PROTOKÓŁ nr 21/16
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu
odbytego w dniu 25 listopada 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) Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
3) Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4) Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
5) Pani Bożena Sztandera – Naczelnik Wydziału Podatkowego
6) Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
7) Pan Jacek Raszewski – Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu
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 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/185/15 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2016-2023.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie
bezprzetargowym (działka nr 377/4).
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie
bezprzetargowym (działka nr 655).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/140/15 w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
zabudowanej położonej w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej 22.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego pod nazwą „ Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2017.
12. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji inwestycji prowadzonych w Gminie Wieluń
na dzień 31.10.2016 r.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2017.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2024.
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15. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2017 rok (proszę o składanie
propozycji).
16. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2017 (proszę
o przygotowanie ewentualnych propozycji).
17. Sprawy różne, korespondencja.
18. 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. Zaproponował, aby komisja zajęła się zaopiniowaniem projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXVI/272/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości. Poinformował, że będzie to punkt 9 porządku posiedzenia. Zarządził
głosowanie: kto jest za przyjęciem zmian do porządku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
zmiany w porządku obrad.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok
(zał. nr 2).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy będą autopoprawki?
Radny Jan Kępiński odnośnie przetargów zapytał, czy nie było zainteresowania? Powtórzył,
że wcześniej mówił i wciąż prosi, aby przetargi były ogłaszane wcześniej.
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 167/21/16
stanowi zał. nr 3.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/185/15 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2016-2023 (zał. nr 4).
Radny Jan Kępiński odnośnie pkt. 20 załącznika 3 do uchwały – wydatki, zapytał, czy
zadanie jest już zakończone?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że nie, jest w toku.
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Radny Jan Kępiński zapytał, czy powiat włącza się w realizację zadania: przebudowa drogi
ul. Barycz i ul. Krakowskie Przedmieście?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że będzie partycypował
w kosztach.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że powiat w projekcie budżetu na 2017 rok
ma zagwarantowane na ten moment 60 000 zł dotacji dla Gminy Wieluń.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wskazał, że przedstawiona kwota
zostanie pomniejszona o dotację z powiatu.
Radny Jan Kępiński zapytał o zagospodarowanie terenu przy ul. Stodolnianej?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że polega na remoncie
drogi przez osiedle.
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 168/21/16
stanowi zał. nr 5.
Punkt 5
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. 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 162/21/16
stanowi zał. nr 7.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
bezprzetargowym (działka nr 377/4, zał. nr 8).

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 jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 163/21/16
stanowi zał. nr 9.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
bezprzetargowym (działka nr 655, zał. nr 10).

sprzedaży

nieruchomości

w

trybie
3

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 164/21/16
stanowi zał. nr 11.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/140/15 w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
zabudowanej położonej w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej 22 (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 165/21/16
stanowi zał. nr 13.
Punkt 9
Zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/272/16 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (zał. nr 14).
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik wyjaśnił,
dlaczego przedstawia się uchwałę zmieniającą.
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 166/21/16
stanowi zał. nr 15.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok (zał. nr 16).
Radny Mieczysław Majcher zapytał, czy jest to ten sam poziom jak w roku ubiegłym?
Naczelnik Wydziału Podatkowego Bożena Sztandera odpowiedziała, że 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?
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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 170/21/16
stanowi zał. nr 17.
Punkt 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego pod nazwą „ Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2017 (zał.
nr 18).
Radny Jan Kępiński zapytał, czy LO płaci za wynajem?
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział, że nie jest tak do końca. Wyjaśnił, że w
księgowości mają podział na obiekty, gdzie w przychodach jest wykazane, że LO płaci za
wynajem.
Radny Czesław Korpal uznał, że niezbędna jest dopłata do kosztów utrzymania.
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 171/21/16
stanowi zał. nr 19.
Punkt 13
Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji inwestycji prowadzonych w Gminie Wieluń na
dzień 31.10.2016 r. (zał. nr 20).
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że są niepokojące oznaki. Wykonał statystykę, z
której wyszło, że na 87 zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć, 20 jest w trakcie
projektowania, 22 trwają roboty budowlane - część może uda zakończyć się w tym roku, w 10
przypadkach trwają procedury oraz w 10 uzyskano pozwolenie na budowę. Uznał, że wiele
inwestycji zostanie przeniesiona na przyszły rok. Dodał, że 18 zadań inwestycyjnych jest
zakończonych. Zapytał, co jest tego powodem?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wyjaśnił, że część robót miała
zostać zakończona tylko na etapie projektowym, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę.
W kilku przypadkach były zabezpieczone środki. Powiedział, że w niektórych przypadkach
był ogłoszony konkurs albo wyłoniono projektanta i miało się to zakończyć na etapie
projektowania. W części przypadków nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę.
Zaznaczył, że opóźnienia powstają na skutek długiego oczekiwania na odpowiedź z instytucji.
W dwóch przypadkach inwestycje nie zostały rozpoczęte i chodzi o inwestycję na ul. Torowej
w Dąbrowie. Wyjaśnił, że nie ma projektu kanalizacji. Wskazał, że wprowadzenie dwóch
wykonawców na jeden plac budowy może przynieść wiele problemów związanych chociażby
z wypadkami, czy różnymi usterkami. W przypadku remizy w Dąbrowie, oferenci złożyli
oferty na kwoty, które nie były zabezpieczone w budżecie. W przypadku szkoły w Kadłubie,
wykonawca nie pojawił się na placu budowy. Zaznaczył, że rynek budowlany zmierza ku
normalności tzn. ceny są coraz wyższe i oscylują wokół wartości kosztorysowej.
Poinformował, że na przetarg ogłoszony w związku z inwestycją na ul. Chopina i Staszica
zgłosił się tylko jeden wykonawca z kwotą o wartości 70% wartości kosztorysowej.
Radny Mieczysław Majcher stwierdził, że są problemy w wyłonieniem wykonawców.
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że albo zgłaszają się
nierzetelni, albo oferują ceny ponad te, które są zabezpieczone w budżecie.
Radny Mieczysław Majcher zapytał, czy robi się jakiś zator w fazie projektowania?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że tak, głównie na
projektach liniowych, gdzie wymagana jest współpraca z energetyką.
Radny Mieczysław Majcher cykl inwestycyjny od momentu ogłoszenia, aż do realizacji
inwestycji wydłuża się. Stwierdził, że należałoby przyjąć dłuższy czas realizacji inwestycji.
Radny Mieczysław Majcher powtórzył, że wciąż prosi o zamontowanie spowalniaczy ruchu
na pewnych ulicach.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wyjaśnił, że najdłużej trwały
uzgodnienia w GDDKiA oraz w ZDW.
Radny Mieczysław Majcher czyli ta procedura również nie jest taka prosta.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy została nałożona kara na wykonawcę, który nie wstawił
się na placu inwestycji – szkoła w Kadłubie?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że miał aneksowaną
umowę i będą na niego nałożone kary.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy inny oferent z tego przetargu nie mógłby być przejąć tej
inwestycji?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że tak nie mogło
być. Druga oferta była powyżej wartości kosztorysowej.
Przewodniczący Sławomir Kaftan sugerował, aby od przyszłego roku wprowadzać
dokumentację na cykl wieloletni. Proces inwestycyjny wydłuża się.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś dodał, że wówczas trzeba byłoby
podpisywać umowę z wykonawcą do stycznia, z tego tytułu, że jeżeli będzie miał za dużo
czasu, to nie wyrobi się w odpowiednim czasie.
Przewodniczący Sławomir Kaftan stwierdził, że wtedy będą na niego nakładane kary.
Zaznaczył, że mówi o przetargach powyżej 30 000 euro, ogłaszanych w BIP, na które żaden
oferent się nie zgłasza. Zwrócił uwagę, że inwestycji nie jest 87, a 110. Dodał, że potężnym
problemem jest wykonanie dokumentacji w ciągu roku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że w 2017 roku będzie jeszcze ciężej wyłonić
wykonawcę. Będzie to rok funduszy unijnych, przetargi będą organizowane przez wiele
samorządów.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją.
Punkt 14
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2017
(zał. nr 21).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził wspólną dyskusję w tym i następnym punkcie.
Zaznaczył, że komisja będzie głosować każdy punkt odrębnie.
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Radny Jan Kępiński odnośnie działu 600 i ujętych dwóch pozycji – czy doszło do jakieś
pomyłki w zapisanych kwotach?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że w jednym
przypadku chodzi o przebudowę, a w drugim o budowę.
Radny Jan Kępiński zapytał o zakup busa dla przewozu osób niepełnosprawnych?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że z wnioskiem wystąpił MGOPS w
Wieluniu z przeznaczeniem dla warsztatów terapii zajęciowej mieszczących się w Olewinie.
Dodała, że bus byłby współfinansowany jeżeli będzie dofinansowanie z PEFRON.
Radny Jan Kępiński odnośnie działu 921 – czy jeszcze jeden będzie zakupiony samochód
dla WDK?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że Citroen Berlingo kiedyś służył w Straży
Miejskiej, skąd został przekazany do WDK. Jednak zużył się, wydano ok. 7 000 zł na jego
naprawę.
Radny Jan Kępiński pochwalił za pozyskanie środków zewnętrznych na remont dworca
kolejowego Wieluń – Dąbrowa oraz ścieżki rowerowej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie są to wszystkie zadania, na które
udało się pozyskać środki zewnętrzne.
Radny Jan Kępiński wyraził obawę i zapytał, czy w środku dworca będzie coś burzona.
Wyraził nadzieję, że kiedyś kolej jeszcze powstanie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie może być burzone w środku,
ponieważ całość inwestycji musi być skonsultowana z konserwatorem zabytków.
Radny Jan Kępiński odnośnie działu 926 – czy to jest ujęty ogólny koszt całej inwestycji?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że kwota 100 000 zł jest to kwota na
opracowanie programu, ponieważ do końca stycznia 2018 roku planowane jest złożenie
wniosku w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej na ten obiekt oraz targowisko, które jest
po drugiej stronie ulicy. Dodał, że dzięki porozumieniu można byłoby zdobyć więcej
punktów. Poinformował, że jest opracowywany program rewitalizacji miejskiej.
Radny Jan Kępiński czy podatek od osób prawnych jest taki sam jak w ubiegłym roku?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że nie zmienia się. Dodał, że trochę
zmienił się wskaźnik w podatkach od osób fizycznych.
Radny Jan Kępiński odnośnie działu 600 – czy 400 000 zł to jest kwota jaką bierze SPP?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że jest to ich prowizja.
Radny Jan Kępiński odnośnie Baszty Swawoli – kwota jest mniejsza w wyniku przetargu.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że tak.
Radny Mieczysław Majcher zapytał o kwotę przeznaczoną na zagospodarowanie Placu
Legionów.
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że jest propozycja zmiany wystroju. Siedziska wyniku kilkuletniego użytkowania
uległy zniszczeniu. Powiedział, że chce się zmodernizować plac poprzez zakup tych
urządzeń. Obecne siedziska byłby wykorzystywane w innych miejscach, mniej
reprezentacyjnych. Dodał, że głównie chodzi o siedziska i o rzeczy transportowane.
Radny Mieczysław Majcher zwrócił uwagę, że w ramach funduszu sołeckiego są planowane
siłownie napowietrzne. Uznał, że jakoś manią jest, że praktycznie każda wieś chce mieć
siłownię napowietrzną. Zastanawiał się czy w każdej wsi jest to potrzebne. Zaznaczył, że są to
pieniądze sołeckie i że są przeznaczane zgodnie z potrzebami tej społeczności.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że sołectwo otrzymuje środki i decyduje
o tym na co będą przeznaczone.
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że jest to jego refleksja. Dodał, że kiedyś sołtysi
przeznaczali pieniądze na inne rzeczy m.in. na poprawę bezpieczeństwa, zrobienie chodnika,
czyli bardziej funkcjonalne rzeczy.
Radny Janusz Ciosek zwrócił uwagę, że zazwyczaj ludzie nie trenują na tych siłowniach.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że na siłowni na Starych Sadach non stop są osoby ćwiczące.
Radny Franciszek Dydyna powiedział, że na wsi panie zgłaszają, że chętnie ćwiczyłyby na
siłowniach.
Radny Zdzisław Czerniak powiedział, że podział budżetu jest bardzo nieproporcjonalny.
Dodał, że został wybrany w okręgu Jodłowiec, Olewin, Sieniec i żadne propozycje z tego
okręgu nie uzyskały akceptacji w budżecie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nie zgodził się. Poprosił by spojrzeć na dział odnośnie
kanalizacji, gdzie wpisane są miejscowości Olewin i Sieniec. Zaznaczył, że irracjonalnym
byłoby budować drogi, chodniki, po to by za chwilę burzyć je ze względu na budowę
kanalizacji. Musi być zachowana kolejność inwestycji. Podkreślił, że widać w budżecie ile
pieniędzy jest przeznaczonych na kanalizację. Przypomniał, że w obszarze w którym radny
mieszka dokonano termomodernizacji szkoły, dobudowano oświetlenie, spinkę wodociągową,
oczyszczono rów melioracyjny.
Radny Czesław Korpal zaznaczył, że było zapisane, że na bieżący rok nie będą zaciągane
kredyty, a tymczasem jest zaciągnięty kredyt 5 505 000 zł. Kredyt jest związany z wydatkami.
Wyraził wątpliwości sprzedaży terenów po Cukrowni za 9 mln zł.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że kredyt jest na spłatę już zaciągniętych
zobowiązań. Zwróciła uwagę, że po raz pierwszy jest nadwyżka. Dodała, że od 10 lat się to
nie zdarzyło. Wydatki są mniejsze niż planowane dochody.
Radny Czesław Korpal zwrócił uwagę, że w przedstawionych wydatkach jest za szczodrze.
Odnośnie promocji gminy i pieniędzy przeznaczonych na rozgrywki sportowe powiedział,
jest to wielka przesada. Poprosił, by zrobić wykaz gdzie trafiło 580 000 zł.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odnośnie działu 921 wyjaśniła, że ta kwota nie jest
tylko w całości przeznaczona na organizację uroczystości patriotycznych. Powiedziała, że w
części opisowej jest wskazane na co środki będą przeznaczone. Odnośnie działu 750
promocja poprzez sport, na dzień dzisiejszy nikt nie poda jakie to będą rozgrywki.
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Radny Czesław Korpal zapytał, ile płacimy na sport zawodowy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wymienił kluby, które w tym roku otrzymały granty
finansowe.
Radny Mieczysław Majcher przypomniał, aby została wykonana rozpiska na jakie
uroczystości i w jakiej wysokości została przeznaczono dotacja dla WDK.
Radny Czesław Korpal zapytał, jeżeli inwestycje nie zostaną wykonane do 2017 roku, to
ukaże się następny wykaz, w którym będzie trzeba dokończyć inwestycje?
Przewodniczący Sławomir Kaftan wyjaśnił, że w WPF te inwestycje które są wieloletnie są
już opisane.
Radny Czesław Korpal powiedział, ze chodzi mu o te inwestycje, które nie zostaną
wykonane.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że wtedy pojawi się uchwała o tak zwanych
wydatkach niewygasających.
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 6 głosach „za” i 2
głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia komisji nr 1/21/16 stanowi zał. nr 22.
Punkt 15
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20172024 (zał. nr 23).
Dyskusja odbyła się w punkcie wcześniejszym.
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 1/21/16 stanowi
zał. nr 24.
Punkt 16
Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2017 rok (zał. nr 25).
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że w tym roku komisja nie zrealizowała z
planu pracy jednego punktu dotyczącego inwestycji w kinie. Dodał, że inwestycja jest w toku.
Radny Franciszek Dydyna zaproponował, aby do obecnego planu pracy został dopisany
punkt: „Informacja na temat podłączeń do kanalizacji sanitarnej”.
Przewodniczący Sławomir Kaftan uznał, że punkt który zaproponował radny Dydyna,
można również zaproponować do planu pracy rady.
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Radny Mieczysław Majcher powiedział, że do Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w
sprawie zanieczyszczenia powietrza poprzez zadymienie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za wprowadzeniem punktu
przedstawionego przez radnego Dydynę do planu pracy komisji, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała zmianę do planu pracy komisji na 2017 rok.
Punkt 17
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2017 (zał. nr 26).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zaproponował, aby punkty, które zgłosił radny Majcher i
radny Dydyna znalazły się w planie pracy rady.
Radny Franciszek Dydyna zaproponował, aby został dodany jeszcze punkt o azbeście.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za wprowadzeniem
punktów do planu pracy rady, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała zmianę do planu pracy komisji na 2017 rok.
Punkt 18
Sprawy różne, korespondencja.
Radny Jan Kępiński zapytał:
1) jaki jest dalszy los komunikacji miejskiej?
2) dlaczego rozebrano brył naprzeciwko pomnika Wiecznej Miłości?
3) czy rozstrzygnięto przetarg na krzesła do kina?
4) czy budynek po byłej Cukrowni będzie odnowiony?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi:
1) ponownie został przeprowadzona procedura przetargowa. Od początku grudnia usługi
powinna świadczyć firma z Zawiercia;
2) jest to decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
3) zostały otwarte oferty. Trwa procedura wyboru;
4) są prowadzone rozmowy z inwestorem, który chce tą halę reanimować i prowadzić w
niej działalność gospodarczą. Wolą jest zachowanie jej pierwotnego kształtu.
Radny Zdzisław Czerniak zwrócił uwagę na przetargi dotyczące bieżącego utrzymania dróg,
by były one organizowane wcześniej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że przetargi zostały ogłoszone i wiszą na
tablicy oraz w BIP.
Radny Piotr Radowski poinformował, że 2 punkt sesji zostanie przeniesiony na posiedzenia
rady w przyszłym roku, ponieważ nie ma informacji w tym temacie na najbliższe posiedzenie
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rady. Dodał, że Pan Wrzecioniarz poinformował, że również nie będzie mógł uczestniczyć w
sesji. Zapytał, jakie jest zdanie członków komisji?
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że był wnioskodawcą i przeczytał pismo od Pana
Wrzecioniarza oraz notatkę służbową i jest mile zaskoczony, że Pan Wrzecioniarz wykazuje
wolę spotkania.
Przewodniczący Piotr Radowski powiedział, ze grunty są do odzyskania ale będzie się to
wiązało z dużymi kosztami.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 19
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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