P R O T O K Ó Ł nr 6/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 12 maja 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. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
3. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
4. Maria Zarębska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 5/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń;
oraz sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wielunia za 2014 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając
wszystkich obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 8 członków komisji,
obecnych 5.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Zaproponował, aby w punkcie 4 ppkt 1 stał się ppkt 2, a ppkt 2 stał się ppkt 1.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek ze zmianą.
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Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 5/15 z poprzedniego posiedzeń komisji.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że protokół nr 5/15 był wyłożony do
wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy
ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 5/15? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za
przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 5/15 nie wnosząc uwag
Punkt 4
Rozpatrzenie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń
oraz sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wielunia za 2014 rok.
Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie wydania opinii stanowi zał. nr 2.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok
(zał. nr 3) wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (zał. nr 4),
sprawozdanie finansowe Gminy Wieluń za 2014 rok (zał. nr 5), informację o stanie mienia
komunalnego Gminy Wieluń (zał. nr 6) oraz występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Wielunia. Poinformował, że członkowie Komisji Rewizyjnej
otrzymali wcześniej powyższe materiały.
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu

wraz

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś z członków komisji ma pytania, uwagi
lub zastrzeżenia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok?
Zgłosił się radny:
Radny Jan Kępiński zadał pytania do części opisowej:
1) str. 9 - budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia (zadanie ujęte
w wykazie wydatków niewygasających) – dlaczego nie został uwzględniony do
ul. Częstochowskiej?
2) str. 10 – odszkodowanie za las nabyty do zasobu z licytacji w Jodłowcu oraz
odszkodowanie za grunt nabyty pod drogę w Jodłowcu – o które grunty chodzi?
3) str. 12 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego kara za użytkowanie obiektu
niezgodnie z prawem budowlanym – poprosił o wyjaśnienie;
4) str. 14 – zawarto umowę na przystosowanie centrum do odbioru, przetwarzania,
nagrywania i odtwarzania sygnałów z cyfrowych kamer w technologii IP na kwotę
123.029,00 zł. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane i sprawę skierowano na drogę
postępowania sądowego – czy sprawa jest rozstrzygnięta?
5) str. 14 – zakupiono kamerę do prezentacji miasta w Internecie – kto tą kamerą dysponuje?
6) str. 14 różne rozliczenia – przebudowa drogi ul. Fabryczna na odc. drogi krajowej Nr 8 do
ul. Długosza w Wieluniu 39.962,50 zł – o co tu chodzi?
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7) str. 14 różne rozliczenia – na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu
71.992,04 zł – czy jest ten sprzęt zakupiony, czy jest potwierdzenie zakupu, czy rachunek
jest dostarczany do gminy czy pozostaje w szpitalu?
8) str. 19 – wydatki na odgrzybianie budynku Centrum Rehabilitacji i Terapii
w Olewinie 12.000,00 zł – poprosił o wyjaśnienie, czy tam są uregulowane sprawy
odprowadzenia wód?
9) str. 26 – budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w
Gaszynie – jak daleko są posunięte prace przy projektowaniu tej drogi?
10) modernizacja na os. Wojska Polskiego – pozostał chodnik na ul. Biedala oraz ogrodzenie
placu zabaw – jest zapis, że trwają roboty, ale robót nie widać. Dlaczego taki długi termin
zakończenia prac?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka udzieliła odpowiedzi:
1) pyt. 10 - termin wynika z umowy zawartej z wykonawcą;
2) pyt. 1 i 9 – na dzień dzisiejszy projekty nie zostały wykonane, nazwy zadań wynikają z
uchwalonego przez radę wykazu wydatków majątkowych na 2014 rok;
3) pyt 7 – pomoc jest udzielana dla Powiatu Wieluńskiego, Powiat ma to na swoim stanie a
jedynie przekazuje do użytkowania dla SPZOZ. Każda dotacja jest rozliczana, kserokopie
rachunków po wykorzystaniu środków są przedkładane w gminie;
4) pyt. 4 – sprawa jest niezakończona, skierowana na drogę postępowania sądowego;
5) pyt. 3 – kara nie jest związana z basztą Męczarnia, jest związana z użytkowaniem
wodociągu w Dąbrowie;
6) pyt. 8 – sprawa nie jest uregulowana, bo pieniądze są co roku przeznaczane na ten cel;
7) pyt. 5 – kamerę internetową zakupiono i zainstalowano przy pl. Legionów i jest
zintegrowana ze strona internetowa Urzędu Miejskiego;
8) pyt. 6 – kwota 39.962,50 zł stanowi pomoc z gminy w wykonaniu dokumentacji
przebudowy drogi ul. Fabryczna na odc. drogi krajowej Nr 8 do ul. Długosza w Wieluniu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odnośnie pyt. 1 oznajmił, iż to jest wykonanie budżetu za
2014 r., ten odcinek nie był w tamtym roku uwzględniony, ta kwestia została zapisana przez
nowego naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska odnośnie pyt. 2
– decyzję zridową wydaje starosta i ustala odszkodowanie za grunt zajęty pod drogą. Starosta
powołuje rzeczoznawcę majątkowego, który ustala kwotę za grunt zajęty pod drogę. Gmina
zabezpiecza środki na wypłatę. Jeżeli ktoś się nie zgadza z odszkodowaniem to są prowadzone
negocjacje. Na rozprawie administracyjnej jest ustalane, czy ta kwota jest właściwa. Jeżeli nie ma
żadnego odwołania, to taka kwota jest wypłacana.
W tej części obrad stan członków wynosi 7.
Członkowie komisji nie zadali więcej pytań i nie wnieśli uwag.
Członkowie komisji zapoznali się z Uchwałą Nr IV/98/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej
Zespołu Zamiejscowego w Sieradzu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok.
Przewodniczący zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2014 rok, kto jest temu przeciwny, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Komisja Rewizyjna jednomyślnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok;
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś z członków komisji ma pytania, uwagi
lub zastrzeżenia do sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok?
Zgłosili się radni:
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego - Aktywa stan na
koniec roku – 3.908.580,86 zł – co się mieści w tej kwocie?
2) jaka jest różnica pomiędzy wolnymi środkami w 2013 r. a 2014 r.?
3) jaka jest różnica pomiędzy środkami niewygasającymi w 2013 r. a 2014 r.?
4) nadpłacony podatek przez Urząd Skarbowy w Łodzi – niewykorzystane środki
z dotacji celowej oraz rozliczenie świadczeń alimentacyjnych – jaka była przyczyna
niewykorzystania?
5) rozliczenia z Urzędem Skarbowym PIT, CIT 2– poprosił o przybliżenie.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka udzieliła odpowiedzi:
1) w tej kwocie mieszczą się wydatki niewygasające, subwencja oświatowa, którą gmina
otrzymuje w grudniu, środki nie wykorzystane do końca roku;
2) za 2014 r. była to kwota – 2.308,932,02 zł, za 2013 - 2.386.543,24 zł;
3) za 2014 r. to kwota 800.711,83 zł, za 2013 - 2.123.953,15zł;
4) świadczenia alimentacyjne jest to zadanie realizowane w ramach dotacji celowej, środki z
funduszu są wypłacane i następnie są ściągane od dłużników alimentacyjnych, wystawiane
są tytuły wykonawcze na zaległości od dłużników alimentacyjnych; dotacja jest
przeznaczona na ściśle określone zadania wynikające z ustawy;
5) część dochodów tj. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków
i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych są to dochody realizowane przez
urzędy skarbowe i przekazywane w stycznia następnego roku, dotyczą miesiąca grudnia
2014 roku.
Radny Jan Janik zadał pytania:
1) analiza sprawozdania RB-28S wykonanie wydatków – odsetki bankowe;
2) dział 801, rozdział 80101 – kwota 725,19 zł – co to jest za kwota?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka udzieliła odpowiedzi:
1) zapłacono odsetki od wypłaconej nagrody jubileuszowej;
2) dotyczy to działu Oświata i wychowanie – wypłacono odsetki od nagrody jubileuszowej
dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieluniu przy jej obliczaniu zastosowano
obniżony wymiar zatrudnienia.
Radny Marek Mikuś odnośnie świadczeń alimentacyjnych zapytał, czy gmina ma możliwość
zatrudnienia firmy windykacyjnej?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, iż tytuły wykonawcze są wystawiane do
Urzędu Skarbowego i w ten sposób następuje egzekucja świadczeń. Urzędy Skarbowe mają
trudności z egzekucją.
Od tego momentu stan członków wynosi 8.
Członkowie komisji nie zadali więcej pytań i nie wnieśli uwag.
Przewodniczący zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania
finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok, kto jest temu przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Komisja Rewizyjna jednomyślnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś z członków komisji ma pytania, uwagi
lub zastrzeżenia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń?
Zgłosił się radny:
Radny Marian Kaczmarek zadał pytania:
1) czy spółka „…..” istnieje na terenie Wielunia? Bo fizycznie jej nie ma;
2) wybrany majątek gminy powierzony do zarządzania Przedsiębiorstwu Komunalnemu –
czy wykreślony jest budynek znajdujący się na ul. Śląskiej 13 w Wieluniu i budynek w
Olewinie, które to budynki są puste?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka udzieliła odpowiedzi:
1) w 2005 r. została podjęta uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Wieluniu z firmy …..
„…..” w Wieluniu, ale spółka dalej funkcjonuje w rejestrze;
2) jeżeli nie ma protokołów likwidacji to są na majątku gminy.
Członkowie komisji nie zadali więcej pytań i nie wnieśli uwag.
Przewodniczący zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń, kto jest temu przeciwny, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Komisja Rewizyjna jednomyślnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. informację.
Przewodniczący zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku
skierowanego do Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wielunia
absolutorium za 2014 rok, kto jest temu przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Komisja Rewizyjna jednomyślnie (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wielunia za
2014 rok.
Wniosek nr 2/6/15 wraz z uzasadnieniem i opinią nr 2/6/15 stanowi zał. nr 7.
Punkt 5
Radny Marian Kaczmarek zwrócił uwagę, żeby oczyścić rów przy ul. Konopnickiej.
Radny Czesław Korpal odnośnie omawianej ostatnio skargi na sesji RM w Wieluniu zaznaczył,
że żeby uniknąć dalszych zaniechań w zakresie gospodarowania majątkiem, należy rozliczyć
osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy. Remonty powinny być prowadzone z własnej
działalności a nie z dotacji gminy.
Radny Jan Kępiński zapytał, co się dzieje z pomieszczeniem po „Olimpie”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że prowadzone są rozmowy z bankiem.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, żeby na ul. Moniuszki zwrócić uwagę na połączenie
nawierzchni asfaltowej z wlotami osiedlowymi oraz połączeniem z parkingiem – wykonanie
budzi wiele wątpliwości.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak przypomniał, że w planie pracy komisji na II kwartał jest
planowana kontrola inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu.
Radny Czesław Korpal zauważył, że ww. kontrola obejmuje za duży obszar, to zbyt szeroki
temat.
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Radny Grzegorz Kucharski zaznaczył, że kontrolę należy przeprowadzić po oddaniu kina do
użytku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że w dniu dzisiejszym mija termin na
uzupełnienie dokumentów przez projektanta i inspektora nadzoru związanych ze złożoną
dokumentacją do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia zamiennego. Jeżeli dokumenty
nie zostaną dostarczone to będzie to samowola i sprawa nabierze zupełnie innego wymiaru.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy nie jest zasadne wstrzymanie dotacji na to
zadanie? W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że dotacja jest
wstrzymana.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy projektantowi została zapłacona kwota za
dokumentację zamienną? W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że
kwestia płatności za projekt zamienny nie leży po stronie gminy, tylko po stronie WDK. Było
ustalone, że zostanie to zrobione bezpłatnie, ale dokumentu do tej chwili nie ma.
Po telefonicznej informacji ze SP Burmistrz poinformował, że termin na uzupełnienie
dokumentów minął. Procedura będzie następująca: gmina zgłasza sprawę do Nadzoru
Budowlanego, który w wyniku kontroli stwierdzi, że nastąpiła samowola budowlana. Następnym
etapem jest uprawomocnienie samowoli – są dwie drogi: 1) rozbiórka tego, co nie zostało
zaprojektowane, 2) kara, którą ponosi inwestor z tytułu wykonania czegoś poza projektem – kara
przy takim obiekcie będzie wynosiła ok. 250.000 zł. Ta kara może być zapłacona przez gminę, ale
gmina będzie jej dochodzić od wykonawcy. Gmina kosztów nie poniesie, tylko cała procedura
wydłuży się w czasie minimum o pół roku. Zaznaczył, że został pełniony błąd – na widowni na
samym końcu na wprost sceny została wydzielona część pod obsługę sceny, która to powierzchnia
zabrała kilka dobrych miejsc. Poza tym trudne będzie skontaktowanie się pracownika z tego
miejsca z pracownikiem w projektowni.
Radny Roman Drosiński zapytał, jaki będzie koszt wykonania projektu zamiennego?
W odpowiedzi Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że określi to przetarg.
Członkowie komisji zgodzili się (jednogłośnie) z propozycją, aby wystąpić do Rady Miejskiej
w Wieluniu o przesunięcie kontroli inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu na IV kwartał.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
Punkt 6
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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