PROTOKÓŁ nr 25/17
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu
odbytego w dniu 20 kwietnia 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) Pani Bożena Sztandera – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
4) Pani Joanna Skotnicka – Fiuk – Kierownik Biura Burmistrza
5) Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
6) Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7) 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. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów 22/16, 23/17, 24/17 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2017 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/185/15 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2017-2024.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/44/15 w sprawie ustalenia
zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji
Rady Miejskiej w Wieluniu.
8. Zapoznanie się z informacją o zaległościach podatkowych wobec miasta w 2016 r. – wpływ
udzielanych ulg i zwolnień na dochody miasta.
9. Zapoznanie się z informacją dotycząca pozyskania środków zewnętrznych przez Gminę
Wieluń za 2016 rok.
10. Wyrażenie opinii w sprawie funkcjonowania w przestrzeni publicznej pomnika
„Pogromcom Hitleryzmu”.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
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Przewodniczący Sławomir Kaftan dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie
wszystkich przybyłych. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 8 członków,
obecnych 7).
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
Przyjęcie protokołów nr 22/16, 23/17, 24/17 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Uwag do protokołu 22/16 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 22/16.
Uwag do protokołu 23/17 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 23/17.
Uwag do protokołu 24/17 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 24/17.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
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? Głos
zabrali:
Radny Jan Kępiński zapytał o oświetlenie na ul. Kijak, czy w tym roku będzie zrobiona
dokumentacja? Stwierdził, że zadanie na ul. Kościuszki nie zostało do końca zrealizowane.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że na ten rok jest
zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Kijak. Zadanie zostanie podzielone
na dwa etapy. Odnośnie os. Kościuszki powiedział, że część rzeczy jest zmieniona. Dodał, że
w pierwszym etapie chcą zrobić ul. Ludową i oświetlenie na całym osiedlu oraz fragment
odwodnienia. Przetarg planowany jest w czerwcu.
Radny Mieczysław Majcher zwrócił uwagę na kwotę odszkodowań. Zapytał, czy jest
wystraczająca?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział,
że kwota dotyczy odcinka od ul. Warszawskiej do ul. Sieradzkiej. Powiedział, że są wydane
decyzje, które w najbliższym czasie staną się prawomocne. Dodał, że będzie trzeba zapłacić
odszkodowanie. Poinformował, że nie ma jeszcze wszystkich decyzji na odcinek od ul.
Częstochowskiej do ul. Opolskiej w Gaszynie. Te decyzje, które zaczęły spływać są niższe
tzn. w granicach 20-30 zł za m².
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Radny Mieczysław Majcher zapytał, jaka była pierwotnie kwota na odcinek od ul.
Częstochowskiej do ul. Opolskiej?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział,
że 3,5 mln zł.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy? Czy
przesunięcie 100 000 zł nie spowoduje, że zadanie nie będzie zrealizowane?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że nie ma
harmonogramu rzeczowo – finansowego. Powiedział, że jest to standardowy zapis umowy
tzn., że po podpisaniu umowy wykonawca powinien przystąpić do robót w ciągu 7 dni oraz
termin zakończenia umowy.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy wykonawca może wcześniej zakończyć prace?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zadanie jest realizowane w
Kurowie do jednostki wojskowej. Wykonawca zadeklarował, że w ciągu miesiąca zakończy
roboty.
Radny Czesław Korpal zapytał, czy kwota przeznaczona na odcinek drogi od ul. Sieradzkiej
do 18 Stycznia jest wystarczająca?
Przewodniczący Sławomir Kaftan poinformował, że pytanie już padło i była na nie
odpowiedź.
Radny Jan Kępiński zapytał, o realizację zadania Krakowskie Przedmieście?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że realizacja
dokumentacji projektowej jest rozłożona na lata 2016/2017.
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 208/25/17
stanowi zał. nr 4.
Punkt 5
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 Czesław Korpal zapytał, co dalej z umową na schronisko?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiedział, że jest podpisana umowa na tych samych warunkach finansowych i
rzeczowych, do czasu rozstrzygnięcia przetargu.
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 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 209/25/17
stanowi zał. nr 6.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (zał. nr 7).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
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 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 210/25/17
stanowi zał. nr 8.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/44/15 w sprawie ustalenia
zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji
Rady Miejskiej w Wieluniu (zał. nr 9).
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że radni otrzymali autopoprawkę. Zapytał,
czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały wraz z autopoprawkami, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 1
głosach „przeciw”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 211/25/17 stanowi zał. nr 10.
Punkt 8
Zapoznanie się z informacją o zaległościach podatkowych wobec miasta w 2016 r. – wpływ
udzielanych ulg i zwolnień na dochody miasta (zał. nr 11).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Jan Kępiński zapytał, czy to są drobni przedsiębiorcy?
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Sztandera odpowiedziała, że
chodzi o średnich przedsiębiorców lub w likwidacji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Informacją została przyjęta.
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Punkt 9
Zapoznanie się z informacją dotycząca pozyskania środków zewnętrznych przez Gminę
Wieluń za 2016 rok (zał. nr 13).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt nie
zgłosił się do dyskusji.
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 10
Wyrażenie opinii w sprawie funkcjonowania w przestrzeni publicznej pomnika „Pogromcom
Hitleryzmu”(zał. nr 17).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że do 14 organizacji zostało przesłane pismo
z prośbą o opinię. 12 instytucji zabrało głos w sprawie. 7 instytucji było za pozostawieniem
pomnika w przestrzeni publicznej, 3 instytucje napisały, żeby usunąć pomnik, a w dwóch
pismach nie było wyrażonej opinii.
Radny Mieczysław Majcher wskazał, że IPN również nie dał jednoznacznej odpowiedzi.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział, że konserwator odniósł się do planu
przestrzennego zagospodarowania miasta.
Radny Jan Kępiński powiedział, że zaskoczyła go wypowiedź MRM. Zwrócił uwagę na
pismo z TPW oraz dyrektora muzeum. Uważał, że napis powinien być taki jak kiedyś.
Przytoczył historię. Zaznaczył, że jest to pamiątka historyczna, a nie polityczna. Powiedział,
że jest za pozostawieniem pomnika.
Radny Czesław Korpal powiedział, ze ma odmienne zdanie. Dodał, że przeżył II wojnę
światową. Zaznaczył, że wie co to znaczy prześladowanie. Powiedział, że zaskoczyło go
pismo kombatantów i więźniów politycznych.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozostawieniem
w przestrzeni publicznej pomnika „Pogromcom Hitleryzmu”, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za” i 1
głosie „przeciw”) wyraziła się za pozostawieniem w przestrzeni publicznej pomnika
„Pogromcom Hitleryzmu’. Opinia komisji nr 212/25/17 stanowi zał. nr 14.
Punkt 11
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że na najbliższą sesję będzie prosił
o wprowadzenie punktu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Dodał, że
4 działki będą sprzedawane.
Radny Mieczysław Majcher zapytał, czy są to działki w obrębie SSE?
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy jest wstępny projekt uchwały?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie ma jeszcze opinii prawnej
i uzasadnienia.
Przewodniczący Sławomir Kaftan odczytał wstępny projekt uchwały.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jeden z chętnych prowadzi działalność,
która nie jest objęta pomocą ŁSSE. Drugim chętnym jest firma, która ma zgodę strefową, jest
to dostawca drzwi do naczep dla WIELTONU. W przypadku kolejnej działki – trwają umowy
ze strefą.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy jest wycena gruntów?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że tak.
Radny Franciszek Dydyna zapytał, jaka jest wartość metra?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie pamięta. Zaznaczył, że są tam też
budynki. Powiedział, że chodzi o zasygnalizowanie, że taki projekt uchwały będzie
przedłożony.
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

6

