PROTOKÓŁ nr 24/16
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu
odbytego w dniu 23 marca 2017 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 Franciszek Dydyna
3) Pan Sławomir Kaftan – przewodniczący
4) Pan Jan Kępiński
5) Pan Czesław Korpal- zastępca
6) Pan Mieczysław Majcher
7) Pan Piotr Radowski
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1) Pan Zdzisław Czerniak

Ponadto obecni na posiedzeniu:
1) Pan Paweł Okrasa - Burmistrz Wielunia
2) Pani Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
3) Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4) Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
Lista obecności członków komisji oraz obecnych gości stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Prezentacja porządku obrad.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2017 rok.
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/185/15 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2017-2024.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4541 E ul.
Szpitalna w Wieluniu”.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wieluńskiego
zadania zarzadzania odcinkiem drogi powiatowej nr 4544E.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy.
8. Zaopiniowanie uchwały wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 881/16).
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr
323 i 337).
10. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/272/16 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości.
11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w Wieluniu, przy ul.
Ciepłowniczej.
12. Zaopiniowanie uchwały wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
(obręb 4).
13. Zaopiniowanie uchwały wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
(obręb 15).
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Punkt 1
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 (zał. nr 2).
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2017 rok
(zał. nr 3).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt nie
zgłosił się do dyskusji.
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 196/24/17
stanowi zał. nr 4.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/185/15 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2017-2024 (zał. nr 4).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Jan Kępiński powiedział, że ciągle dopytuje o połączenie drogi od ul. Warszawskiej
do ul. Ciepłowniczej. Zwrócił uwagę, ze tereny są wykupione, a nie jest to uwzględnione w
WPF. Zapytał, co musi być zrobione, żeby zostało to ujęte w prognozie?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że WPF praktycznie są ujmowane
wszystkie przedsięwzięcia, ale które są w trakcie realizacji. Dodała, że wykaz zawartych
umów znajduje się w uchwale budżetowej.
Radny Jan Kępiński zapytał ośrodki, które zostały przeznaczone na ten cel?
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że nie ma jak zapisać, jeżeli są niesprzedane.
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 197/24/17
stanowi zał. nr 6.
Punkt 5
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Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4541 E ul.
Szpitalna w Wieluniu” (zał. nr 7).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Jan Kępiński zapytał na co są przeznaczone środki? Stwierdził, że 80 tys. na tą
inwestycje, to bardzo małe środki.
Przewodniczący Sławomir Kaftan odpowiedział, że powiat również ma 80 tys. zł, czyli za
160 tys. zł zostanie ogłoszony przetarg i za te wartość wykona się zadanie.
Radny Jan Kępiński uznał, że tylko chodnik.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że niecały.
Radny Mieczysław Majcher zapytał, czy w budżecie powiatu na ten rok, to zadanie było
ujęte?
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że było ujęte w budżecie na dzień 15
listopada.
Radny Mieczysław Majcher zapytał, czy wiadomo na co wystarczy środków, na co będzie
przeprowadzony przetarg?
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że nie jest w stanie na ten moment
odpowiedzieć.
Radny Janusz Ciosek powiedział, że dobrze, ze zaczyna się tam cos robić. Ulica wymaga
remontu.
Radny Mieczysław Majcher uważał, że powinien być zrobiony kosztorys dotyczący całości
i przystąpić do przetargu, podzielić na etapy.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że kosztorys, projekt jest na całość. Dodał,
że będzie jakiś etap wykonany.
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
głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia komisji nr 198/24/17 stanowi zał. nr 8.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu
Wieluńskiego zadania zarzadzania odcinkiem drogi powiatowej nr 4544E (zał. nr 9).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
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Radny Mieczysław Majcher zapytał, jaki jest cel tego działania?
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że chodzi o odcinek drogi od. ul.
Krakowskie Przedmieście…
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że chodzi o odcinek drogi od u. Targowej do ul.
Chopina.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że chodzi o budowę dwóch rond oraz
przebudowę drogi z wejściem na tereny miejskie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, ze inwestycja połączona jest z przebudową
Podwala i miejsca przy ratuszu i banku. Powiedział, że chcą w wyniku tej przebudowy
stworzyć kilka miejsc parkingowych przy banku, chociażby dla osób niepełnosprawnych.
Dodał, że chcą przejąć prym projektowy i uzgodnienia z konserwatorem zabytków.
Radny Mieczysław Majcher zapytał, czy jest jakaś koncepcja?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jest koncepcja. Powiedział, że będzie
spotkanie z konserwatorem zabytków i jeżeli zostanie to zaakceptowane, to zostanie radnym
przekazane.
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że słyszą o budowie rond i przebudowie, ale nie
było żadnej wizualizacji. Zaznaczył, że nie wiedzą co ma tam być i dlaczego.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że budowa ronda zarówno przy wyjeździe z
ul. Chopina i Reformackiej jest rzeczą nieuniknioną. Dodał, że rondo upłynni ruch.
Powiedział, że będą robić przebicie do ul. Staszica od ul. Chopina. Powiedział, że
skrzyżowanie Krakowskie Przedmieście – Targowa, a Królewska – Barycz jest
skrzyżowaniem, gdzie sygnalizacja świetlna bardzo często jest niesprawna. Podkreślił, że
zostały sprawdzone koszty naprawy sygnalizacji świetlnej a budowa ronda są porównywalne.
Uważał, że rondo jest bardziej bezpieczne i upłynnia ruch. Podkreślił, że na tą koncepcję musi
zgodzić się konserwator zabytków.
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że rozumie te argumenty.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że chcą do tego podłączyć Podwale, ulica
wygląda źle, a jest to centrum miasta. Powiedział, że chcą przerobić całość plus
wygospodarować przy banku i urzędzie elementy, które zatrzymają wodę i kilka miejsc
parkingowych.
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że powinna być zachowana pewna kolejność, czyli
wykonanie prezentacji, koncepcji, przedstawienie radzie, następnie uzyskanie akceptacji, a
potem przekazanie w zarząd itd.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, że oczywisty jest fakt, że korkuje się
ul. Chopina. Powiedział, ze chodzi o całość i nie może być to dzielone na skrawki.
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że chodzi o to, aby uświadomić radnych czego
dotyczą decyzje.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że dotyczą tego obszaru.
Radny Mieczysław Majcher zapytał, jakie będą źródła finansowania?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że po połowie miasto i powiat.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że rada powiatu podjęła uchwałę na dzień
15 listopada i było zapisane w budżecie pomoc finansową na rzecz Gminy Wieluń w
wysokości 60 tys. zł, a na ostatniej sesji zostało to zmienione na 74,5 tys. zł, ponieważ tyle
wynosiło 50% po przetargu, jeśli chodzi o wykonanie dokumentacji. Dodał, że na tą sesję
radni powiatowi mają przygotowany projekt uchwały odnośnie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Wieluń w związku z przebudową tej drogi w wysokości 74 500 zł.
Radny Mieczysław Majcher powiedział, ze właśnie tych informacji zabrakło.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że nie kojarzy ani w mieście, ani w powiecie
żeby radni decydowali nad koncepcjami jak ma wyglądać przebudowa, któreś drogi.
Powiedział, że są projektanci, którzy od tego są. Zaznaczył, ze musi to być uzgodnione z
konserwatorem zabytków i nie wiadomo, czy uda zrobić się to, co by chcieli.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w tej kwestii gmina jest prowadzącym,
wyszła z tą inicjatywą.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy założenia koncepcji są zaakceptowane przez panią
konserwator?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powtórzył, że odbędzie się spotkanie z panią
konserwator.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy wcześniej były w tym temacie rozmowy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że były rozmowy, ale konserwator nie
powiedziała, ani tak ani nie, ponieważ chciała widzieć, jak będzie to wyglądać na mapie.
Powiedział, że zostało to przygotowane i chce pokazać jej tą koncepcję. Powiedział, że ul.
Krakowskie Przedmieście znajduje się poza centrum miasta, mury są daleko przed. Dodał, że
mają mapy i zdjęcie, które pokazują, że to co powstało od placu K. Wielkiego w kierunku
centrum, to są to lata powojenne. Dodał, że ten teren nie jest terenem miejsca historycznego.
Dodał, że rondo to nie jest kwestia konserwatora zabytków, ponieważ jest to poza miejscem
historycznym.
Radny Piotr Radowski odnośnie poniesienia po połowie kosztów przez gminę i powiat w
zakresie dokumentacji, projektowania i współpracy, zapytał, czy również między gminą a
powiatem zawarto porozumienie i finansowania wykonawstwa budowy na ul. Krakowskie
Przedmieście skrzyżowania z Targowa, dalej ul. Królewska i Reformacka?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie ma porozumienia i na pewno będzie
w tej sprawie rozmowa. Powiedział, że najpierw była podpisana umowa na tworzenie
dokumentacji, kosztorys, a później jest ustalany sposób finansowania. Zaznaczył, że
starostwo nie będzie finansować Podwala, ani pl. K. Wielkiego, ponieważ jest to teren gminy.
Radny Piotr Radowski powiedział, że wie, że ul. Królewska i Podwale jest terenem
gminnym, ale chodzi o budowę dwóch rond, czyli na drodze powiatu z drogami gminnymi.
Uważał, że są założenia, że wszystko robimy wspólnie do od początku do końca, czyli od
dokumentacji do finalnego zakończenia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, czy w historii gminy była taka dokumentacja,
która byłaby stworzona wspólnie z powiatem i przy realizacji, któraś ze stron powiedziałby,
że dalej tego nie finansują? Powiedział, że nie pamięta takiej sytuacji.
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Radny Mieczysław Majcher powiedział, że były podpisywane porozumienia przed
realizacją inwestycji. W takim porozumieniu określano zadania jakie są po stronie powiatu, a
jakie po stronie gminy, sposób finansowania itd.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że teraz jest taka sama jaka była przy
każdej innej inwestycji. Dodał, że najpierw było porozumienie o koncepcji, następnie
porozumienie o dokumentacji, dalej jeżeli będzie znany dokładny kosztorys według
ewentualnych poprawek pani konserwator, to wtedy wraz ze starostą zostanie ustalone jak
będzie wykonane zadanie. Podkreślił, ze dokumentacja jest ważna 3 lata i wciągu trzech lat
jest czas by zrealizować to zadanie. Dodał, że być może uda się pozyskać na ten cel środki
zewnętrzne. Powtórzył, ze w historii nie zdarzyło się, żeby któraś ze stron w wyniku
porozumienia wycofała się z dalszej realizacji zadania.
Radny Janusz Ciosek uznał, ze wszystkie drogi są nasze, każdymi poruszamy się i nawet
gdyby gmina wydała 80%, a starostwo 20% to tez będzie dobrze.
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 5 głosach „za” i 3
głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia komisji nr 199/24/17 stanowi zał. nr 10.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (zał. nr 11).

Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt nie
zgłosił się do dyskusji.
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 200/24/17
stanowi zał. nr 12.
Punkt 8
Zaopiniowanie uchwały wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 881/16, zał. nr
13).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt nie
zgłosił się do dyskusji.
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 201/24/17
stanowi zał. nr 14.
Punkt 9
Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr
323 i 337, zał. nr 15).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt nie
zgłosił się. 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 202/24/17
stanowi zał. nr 16.
Punkt 10
Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/272/16 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości (zał. nr 17).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił. 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 203/24/17
stanowi zał. nr 18.
Punkt 11
Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w Wieluniu, przy ul.
Ciepłowniczej (zał. nr 19).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Jan Kępiński powiedział, że wówczas zastanawiano się, czy zdążymy ze szkołą
muzyczną.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że plan wszedł w życie, a po interwencji
pana Glińskiego zaczekano do lutego i teraz jest pozwolenie i wpisana budowa do budżetu
Ministerstwa Kultury. Dodał, że chodzi o polepszenie warunków pod parking.
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 204/24/17
stanowi zał. nr 20.
Punkt 12
Zaopiniowanie uchwały wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
(obręb 4, zał. nr 21).
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Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił. 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 205/24/17
stanowi zał. nr 22.
Punkt 13
Zaopiniowanie uchwały wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu
(obręb 15, zał. nr 23).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt nie
zgłosił się do dyskusji. 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 206/24/17
stanowi zał. nr 24.
Punkt 14
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Zdzisław Czerniak zapytał o remont szatni w Olewinie, czy są środki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Powiedział, że naczelnik Preś i
pracownik urzędu sprawdzili jaki jest stan szatni i jedna z nich jest do utylizacji, a pozostałe
będą remontowane.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 15
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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