P R O T O K Ó Ł Nr 7/15
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 15 czerwca 2015 r. w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
przy pl. Kazimierza Wielkiego 1, pod przewodnictwem Romana Drosińskiego
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Budzyna Ryszard
- zastępca przewodniczącego
2. Ciosek Janusz
3. Drosiński Roman
- przewodniczący
4. Janik Jan
5. Kępiński Jan
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Wojtuniak Radosław
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
3. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
4. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszk.
5. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń;
3) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2014 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji
Wieluń.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, kryteriach
wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji
i sposobu jej rozliczania.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów
w Wieluniu oraz nadania jej statutu.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Roman Drosiński dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając wszystkich
obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 6 członków komisji, obecnych: 5
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Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Roman Drosiński zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Uwag nie zgłoszono.
Członkowie komisji (jednomyślnie) przyjęli porządek bez zmian.
Punkt 3
Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń;
3) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok.
Pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie zaopiniowania sprawozdania
z wykonania budżetu stanowi zał. nr 2.
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (zał. nr 3)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok.
Głosowało 5 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. sprawozdanie.
Opinia nr 12/7/15 stanowi zał. nr 4.
2) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń (zał. nr 5)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Wieluń. Głosowało 5 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie)
zaopiniowała ww. informację.
Opinia nr 13/7/15 stanowi zał. nr 6.
3) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok (zał. nr 7)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad sprawozdaniem finansowym
Gminy Wieluń za 2014 rok.
Głosowało 5 radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. sprawozdanie.
Opinia nr 14/7/15 stanowi zał. nr 8.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2014 rok (zał. nr 9).
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) zał. nr 2 dział 754 rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6.000,00 zł, rozdział
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł – na co kwoty są
przeznaczone?
2) zał. nr 3 dział 600 rozdział 60016 § 6050 Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego 430.000
– co będzie wykonane w ramach tej kwoty?
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3) zał. nr 3 dział 700 rozdział 70005 § 6060 Nabycie nieruchomości do zasobów gminy
1240.000,00 – o jakie nieruchomości chodzi?
4) dział 754 rozdział 75495 § 6050 rozbudowa monitoringu III etap – poprosił o wyjaśnienie.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka udzieliła odpowiedzi:
1) kwota 6.000,00 zł na zakup psa dla KPP, kwota 5.000,00 na dofinansowanie zakupu dla
PSP. Przy komendach wojewódzkich jest tworzony fundusz wsparcia z przeznaczeniem
dla danej jednostki;
2) kwota wynika z zawartej umowy, to zadanie wieloletnie;
3) na wykup gruntów pod drogi powstałe w wyniku uchwalenia planów i dokonania
podziałów;
4) w ubiegłym roku środki nie zostały wydane, przeszły do wolnych środków i w roku
bieżącym będą realizowane.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska odnośnie pyt. 3
oznajmiła, że chodzi o ul. Zieloną i Częstochowską.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy Urząd posiada informację o kosztach zakupu psa? W
odpowiedzi Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, iż na tą chwilę nie ma takich
danych; po uchwaleniu środków w budżecie jest zawierane porozumienie z KPP, komenda
rozlicza środki, przedstawia faktury.
Radny Jan Kępiński zapytał, czy ul. Spacerowa ma nawierzchnię bitumiczną? W odpowiedzi
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, iż to droga powiatowa o
nawierzchni bitumicznej.
Radny Jan Kępiński zapytał, czy zadłużenie będzie pokryte pożyczką, wolnymi środkami?
W odpowiedzi Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że cała kwota wolnych środków
za 2014 to 2.308,932,02 zł. Wszystkie środki zostały rozplanowane na wydatki. Wydatki są
w takiej samej wysokości jak są wolne środki po stronie wydatków.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna odnośnie zał. nr 3 dział 010 rozdział 01010 §
6050 Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrowa ul. Torowa zapytał, dlaczego tylko 1000 zł? W
odpowiedzi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, iż te środki
pozwolą na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac.
Radny Ryszard Ciosek zapytał, jak wygląda sprawa monitoringu która ma się rozstrzygnąć na
drodze sądowej i ilu pracowników jest tam zatrudnionych? W odpowiedzi Burmistrz Wielunia
Paweł Okrasa oznajmił, iż nie ma wyznaczonego terminu rozprawy. Osoby zatrudnione na
stanowiskach ds. monitoringu są w większości z grupą niepełnosprawności.
Radny Ryszard Ciosek zapytał o efekty ich pracy zwracając uwagę, czy tyle osób nie jest za
dużo? W odpowiedzi Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zaznaczyła, że osoby pracują na
zmiany, praca jest zapewniona 24h/dobę. Raz na m-c składają sprawozdania, informują o
wykrytych nieprawidłowościach. Zapewniona jest ciągłość ich prac, zatrudnia się tyle osób, żeby
praca całodobowa była zapewniona.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka dopowiedziała, że gmina jest zobowiązana do
zatrudniania osób z niepełnosprawnością – wtedy nie odprowadza składek na PHRON.
Radny Jan Kępiński zaproponował, aby zorganizować komisje wyjazdową w celu zapoznania
się z pracą osób zatrudnionych na stanowiskach ds. monitoringu.
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Radny Jan Janik – zał. nr 3 dział 010 rozdział 01010 § 6050 dobudowa wodociągu we wsi
Masłowice – projekty – czy to będzie wodociąg czy studnie? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, iż jedyną możliwością jest budowa studni.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy wolne środki za 2014 wchodzą w zmiany w
wydatkach na 2015 r. Jaka była to kwota? W odpowiedzi Skarbnik Miasta Danuta Kondracka
oznajmiła, iż 2.308.932,02 zł.
Przewodniczący Roman Drosiński stwierdził, że jest ujęta kwota 2.708,932 zł, natomiast
zmniejszenie 28.000 zł. Z podliczenia wszystkich kwot w poszczególnych działach wychodzi
kwota 2.500,237 zł. Skąd się więc wzięła kwota 2.308.932,02 zł? W odpowiedzi Skarbnik
Miasta Danuta Kondracka zaznaczyła, że po stronie dochodów oprócz wolnych środków jest
zwiększenie o 72.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Oprócz tego w
wydatkach jest nie tylko zwiększenie, ale po przeprowadzonych przetargach jest zmniejszenie,
albo rozbijanie zadania na zadanie wieloletnie. Ostatecznie budżet się bilansuje.
Przewodniczący Roman Drosiński odnośnie działu 801 Oświata i wychowanie wzrost o 950.000
zł na wynagrodzenia zapytał, jak te środki będą dzielone? W odpowiedzi Skarbnik Miasta
Danuta Kondracka oznajmiła, że to uzupełnienie już brakujących środków.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyn zaznaczył, że kwota wolnych środków
2.308.932,02 zł to całość kwoty, która zostanie przekazana na pokrycie deficytu, natomiast kwota
789.468,67 to kwota która wynika z przesunięć? W odpowiedzi Skarbnik Miasta Danuta
Kondracka oznajmiła, że deficyt budżetowy to różnica między dochodami a wydatkami. Jeżeli sa
wprowadzane zadania po stronie wydatków – nie ma pokrycia w dochodach, reszta jest z wolnych
środków.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało 5
radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 15/7/15 stanowi zał. nr 10
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych
(zał. nr 11)
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna odnośnie drogi powiatowej nr 4508 w
miejscowości Dąbrowa ul. Wolności zapytał, czy można doprojektować chodnik? W odpowiedzi
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że sprawa leży po stronie powiatu, gmina
wyraziła aprobatę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało 5
radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 16/7/15 stanowi zał. nr 12.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wieluń
(zał. nr 13)
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska omówił
projekt uchwały.
Radny Jan Kępiński – str. 2 turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym - 582 osoby.
Zapytał, czy liczona jest turystyka jednodniowa. W odpowiedzi Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił, że to nie ma
znaczenia, bo dane są szacunkowe.
Przewodniczący Roman Drosiński zadał pytania:
1) czy korzystne jest aby wody opadowe były kierowane do oczyszczalni ścieków?
2) str. 9 pkt 8 – „dla ujęcia wody we wsi Ruda oraz ujęcia wody przy ul. Piłsudskiego
ustalone były strefy ochrony pośredniej przed dniem 1 stycznia 2001 r., z mocy prawa na
dzień dzisiejszy wyznaczone granice wygasają…” – czyli studnie nie mają w tej chwili
strefy ochrony?
3) mapa graficzna jest nieczytelna, nie ma zaznaczonej sieci istniejącej, nie ma planowanej.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska udzielił
odpowiedzi na pytania:
1) dla samego przebiegu technologicznego oczyszczania ścieków jest to niezbędne;
2) z mocy prawa być może te strefy nie są wymagane.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiadając na pyt. nr 3 oznajmił, iż
to co jest zaznaczone, to w tym obszarze kanalizacja sanitarna się mieści. To jest stan faktyczny.
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) co to znaczy „ogólnospławna grawitacyjna”?
2) kiedyś były kosze w kanalizacji burzowej, gdzie gromadziły się nieczystości, obecnie ich
nie ma.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś udzielił odpowiedzi na pytania:
1) to stare sieci, gdzie wody opadowe i bytowe spływają;
2) sieć należy odpowiednio konserwować.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało 5
radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 17/7/15 stanowi zał. nr 14
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, kryteriach wyboru inwestycji do
dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
(zał. nr 15)
Radny Jan Kępiński zapytał, co w wypadku, jeżeli wszyscy zwrócą się o dofinansowanie
i wszyscy spełnią warunki? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej
Preś oznajmił, iż wnioski są wysyłane do WFOŚiGW, gmina jest tylko pośrednikiem, nie ponosi
kosztów, część wniosków odpadnie z różnych powodów.
Radny Jan Janik zwrócił uwagę na nieścisłość zapisów w § 18 (niezapłaconych) i § 22 pkt 2
(dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty). Zaproponował, aby w § 18 skreślić słowo
„niezapłaconych”. W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś
zaznaczył, że taki zapis jest podstawą do przekazania dotacji.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa potwierdził, że zapis jest prawidłowy. Zapis w § 18 dotyczy
wniosku o otrzymanie dotacji, a § 22 dotyczy rozliczenia dotacji.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zadał pytania:
1) czy to będą zasady refinansowania?
2) czy tylko wymienione koszty w § 5 mogą być sfinansowane?
3) § 13 pkt 6 – „o dotację mogą się ubiegać wnioskodawcy spełniający wymagania: do
granicy nieruchomości doprowadzony został przewód kanalizacyjny lub wybudowana
została studzienka kanalizacyjna lub przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji
sanitarnej” – wpłynęły wnioski z os. Bojarowska i ul. Torowej w Dąbrowie – co w tym
wypadku?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiadając na pyt. nr 1 oznajmił twierdząco,
wnioskodawca sam ponosi koszty.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś udzielił odpowiedzi na pyt. nr 2 i nr 3:
1) pyt. nr 2 - tak, te wymienione;
2) pyt. nr 3 - z ul. Torową nic w tym roku nie będzie robione. Os. Bojarowska – będą
starania, żeby rozszerzyć nie tylko samą ul. Bojarowską. Kanał będzie czynny od samego
początku, na os. Bojarowska pojawi się czynna kanalizacja sanitarna z wyjątkiem ul.
Belwederczyków. Dotyczy to 4 ulic.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy informacja o możliwości dofinansowania jest
podawana tylko przez internet? W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Maciej Preś oznajmił, iż sołtysi angażują się w informowanie mieszkańców.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało 5
radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 18/7/15 stanowi zał. nr 16.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu oraz
nadania jej statutu (zał. nr 17)
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy 11 osób to dobra ilość? W odpowiedzi
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że jeżeli okaże się, że jest za mało albo za
dużo, to w każdej kadencji można dokonać zmian.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska wyraził
zadowolenie, że jego pomysł wyborczy jest realizowany.
Radny Janusz Ciosek oznajmił, że trzeba się zastanowić, czy tworzenie nowych rad jest
potrzebne nowemu burmistrzowi. W odpowiedzi Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska
zaznaczyła, że możliwość utworzenia takiej rady wynika z ustawy. Obecnie jest nacisk na
środowisko senioralne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyraził pozytywne zdanie o tworzeniu Miejskiej Rady
Seniorów i pomysł włączenia się seniorów w działania lokalnego samorządu. Jest to także
element społeczeństwa obywatelskiego.
Radny Jan Kępiński także wyraził pozytywną opinię.
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Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy kwota 2.000,00 zł na obsługę organizacyjną to
kwota roczna? W odpowiedzi Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła twierdząco.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało 5
radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 19/7/15 stanowi zał. nr 18.
Punkt 9
Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Roman Drosiński odczytał pisma:
1) od Burmistrza Wielunia w sprawie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Krótkiej
i ul. Nadodrzańskiej (zał. nr 19);
Komisja przyjęła pismo do wiadomości
2) od Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia w sprawie uregulowania ruchu pojazdów
wjeżdżających na teren parku przy stadionie (zał. nr 20)
Komisja postanowiła rozpatrzyć pismo na następnym posiedzeniu komisji.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że zostały przygotowane
trzy dodatkowe materiały na najbliższą sesję:
1) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu;
2) projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego głosowania w szpitalu;
3) deklaracja w sprawie osiedlenia rodziny z Ukrainy na terenie Gminy Wieluń (zał. nr 21)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) Tygodnik Wieluński w sprawie inwestycji amerykańskiej firmy – gdzie jest przewidywany
teren do powstania inwestycji?
2) Kanał, rów za ogrodzeniem na terenie lasku – ogrodzenie jest na terenie ogrodu, teren
zarośnięty – należy wyczyścić rów, wykosić trawę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiadając na pyt. nr 1 oznajmił, iż firmie podane są 3
lokalizacje, o szczegółach powiem jak będą podpisane dokumenty.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
odpowiadając na pyt. nr 2 - do jesieni zostanie zrobione.
Zastępca przewodniczącego Ryszard Budzyna zadał pytania:
1) na jakim etapie jest wniosek składany odnośnie ul. Sybiraków dot. zmiany oznakowania?
2) czy funkcjonuje program utylizacji?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś udzielił odpowiedzi na pytania:
1) jest w toku, znaki są zamówione;
2) tak.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przedstawił sytuację rodziny mającej się osiedlić na terenie
gminy.
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało 5
radnych. Komisja pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 20/7/15 stanowi zał. nr 22.
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P u n k t 10
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący komisji

Anna Nawrocka

Roman Drosiński
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