P R O T O K Ó Ł nr 2/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 26 stycznia 2015 r.
w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1,
pod przewodnictwem Pana Radosława Wojtuniaka
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Drosiński Roman
2. Janik Jan
- z-ca przewodniczącego
3. Kaczmarek Marian
4. Kępiński Jan
5. Korpal Czesław
6. Kucharski Grzegorz
7. Mikuś Marek
8. Wojtuniak Radosław - przewodniczący
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
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Omówienie realizacji wniosków pokontrolnych za 2014 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2014 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2015.
7. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
1) działalności i wydatków Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za 2014 rok;
2) działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając
wszystkich obecnych. Następnie stwierdziła prawomocność obrad – na stan 8 członków komisji,
obecnych 8.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia
proponując, aby w punkcie 7 dopisać podpunkt 2) „Kontrola działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wieluniu”.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek ze zmianą.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 1/14 z poprzedniego posiedzenia komisji.
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że wymieniony protokół był wyłożony do
wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad.
Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 1/14? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie,
kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 1/14 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Omówienie realizacji wniosków pokontrolnych za 2014 rok
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, iż w 2014 r. odbyły się 4 kontrole
i w wyniku ich przeprowadzenia nie zostały sformułowane wnioski pokontrolne.
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 5
Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2014 rok
Radny Grzegorz Kucharski zaproponował, aby od przyszłego roku w sprawozdaniu była
zapisana ilość rozpatrywanych skarg przez komisję.
Członkowie komisji zgodzili się z uwagą radnego.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Członkowie komisji jednomyślnie (przy 8 głosach „za”) przyjęli sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu za 2014 rok, stanowiące zał. nr 2 do protokołu.
Zostało ono przekazane Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wieluniu zgodnie z § 90 ust. 1 i 2
Statutu Gminy Wieluń.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2015 (zał.
nr 3)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) czy opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która była wydawana w listopadzie, jest
wiążąca do aktualnego projektu budżetu? Czy dokonując poprawek w budżecie gminy można
robić zmiany z działu do działu czy tylko w obrębie danego działu?
2) budowa drogi Wieluń, ul. Agrestowa – to jest kawałek drogi łączącej z ul. Sadową?
3) budowa drogi ul. Agrestowa – II etap - to dokończenie modernizacji starej części?
4) dział 600 Transport i łączność - zmniejszono środki o kwotę 963.000 zł;
5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono środki o kwotę 975.000
zł – dlaczego nie jest ujęta kwota na modernizację Baszty Swawola?
6) pomieszczenie po sklepie „Olimp” na ul. Królewskiej 1 – wyraził przekonanie, że dobrze by
było, gdyby było oddane do użytku;
7) dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszono o kwotę 147.000 zł – była to kwota
przewidziana na budowę bieżni w Gimnazjum Nr 1;
8) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – podziękował za umieszczenie
zadania: dobudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sieradzkiej – projekty oraz dobudowa
wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. 3 Maja;
9) Wieczna Miłość – o jakie oświetlenie dodatkowe chodzi?
10) czy na budowę sztucznego boiska przy WKS jest dokumentacja?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiadając na pyt. 1 stwierdził, że w ogólnych ramach
budżet nie uległ zmianie. Zostały tylko zmienione niektóre zadania inwestycyjne. Skarbnik
Miasta Danuta Kondracka doprecyzowała, że opinia RIO dotyczy projektu budżetu, który był
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przygotowany na dzień 15 listopada 2014 r. Burmistrz może wnosić autopoprawki do projektu
budżetu również radni mogą zgłaszać poprawki. Wątpliwości może budzić jedynie fakt
niezabezpieczenia środków na zadania, na które są już zaciągnięte zobowiązania. Po uchwaleniu
budżet jeszcze raz jest sprawdzany przez RIO.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pozostałe pytania:
1) j.w.
2) oznajmił twierdząco;
3) oznajmił twierdząco, chodzi o połączenie z ul. Sadową;
4) 5) zwiększenie jest związane z pożyczko-dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na przebudowę
i rozbudowę Kino-Teatru Syrena (uchwała podjęta na sesji 29 grudnia 2014 r.).
Poinformował, że jest problem z Basztą Męczarnią – Urząd Marszałkowski zażądał
zwrotu pieniędzy z tytułu jej przebudowy;
6) 7) 8) 9) kwota na to zadanie zostanie zdjęta, ponieważ nie ma dokumentacji na oświetlenie, kwota
będzie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowych dobudowy oświetleń
w mieście i gminie;
10) oznajmił twierdząco.
Radny Czesław Korpal stwierdził, że istniejące oświetlenie pomnika Wieczna Miłość jest
wystarczające.
Więcej uwag nie stwierdzono
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu budżetu Gminy Wieluń na 2015 rok, kto jest temu przeciwny, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Komisja jednomyślnie (przy 8 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt budżetu.
Opinia nr 1/2/15 stanowi zał. nr 4
Punkt 7
Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
1) działalności i wydatków Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za 2014 rok;
2) działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu.
Kontrola działalności i wydatków Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za 2014 rok
Został powołany zespół kontrolny w składzie:
1) Radosław Wojtuniak
- przewodniczący;
2) Czesław Korpal
- członek;
3) Roman Drosiński
- członek;
4) Grzegorz Kucharski
- członek.
Upoważnienie znak: ORK. 0010.1.11.2015 jest ważne w terminie od 2 do 27 lutego 2015 r.
Kontrola działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu
Został powołany zespół kontrolny w składzie:
1) Marian Kaczmarek
- przewodniczący;
2) Jan Janik
- członek;
3) Jan Kępiński
- członek;
4) Marek Mikuś
- członek.
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Upoważnienie znak: ORK. 0010.1.1.2015 jest ważne w terminie od 2 do 27 lutego 2015 r.
Punkt 8
Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odczytał pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi w sprawie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych
w mieście i gminie Wieluń (zał. nr 5).
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
Radny Jan Kępiński – projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowa zał. nr 3
wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 3 – konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie
Wielunia: okres realizacji od 2014 do 2017, limit 2015 – 451.785,00; limit 2016 – 451.785,00;
limit 2017 – 112.947,00 – poprosił o wyjaśnienie różnic.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka stwierdziła, że wysokość kwot zależy od czasu trwania
umowy. Umowa na konserwację i utrzymanie zieleni obowiązuje do 31 marca 2017 r., więc nie
dotyczy całego 2017 roku.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy sprawami księgowymi przebudowy
pomieszczenia na ul. Królewskiej 1 w Wieluniu zajmował się tut. urząd? W odpowiedzi
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że jednostki kultury mają swoją obsługę
księgową, z budżetu jest udzielana dotacja na działalność statutową, oprócz tego może być
dotacja celowa na określone zadania, w tym wypadku była na remont tego pomieszczenia.
Z takiej dotacji jest składane rozliczenie.
Radny Czesław Korpal zapytał o Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej? W odpowiedzi
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, iż tylko jednostki kultury mają osobowość
prawną i oddzielną księgowość.
Punkt 9
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał zamknięcia posiedzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący komisji

Anna Nawrocka

Radosław Wojtuniak
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