P R O T O K Ó Ł nr 14/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 17 grudnia 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. Mikuś Marek
4. Kaczmarek Marian
5. Kępiński Jan
6. Korpal Czesław
7. Kucharski Grzegorz
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. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
4. L.R.
- Skarżący
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Wielunia.
4. 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 8.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek bez zmian.
Punkt 3
Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Wielunia (zał. nr 2)
Wyjaśnienia Burmistrza Wielunia pismo znak IR.7231.136.2015 z 8.12.2015 r. stanowią zał. nr 3.
Wyjaśnienia Burmistrza Wielunia pismo znak IR.7231.136.2015 z 15.12.2015 r. stanowią zał. nr
4.
Skarżący poinformował, że burmistrz w dniu wczorajszym przeprosił go za zwłokę w
odpowiedzi na pismo. Przybliżył istotę skargi.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że skarga jest zasadna. Przeprosił za to, co się
stało. Uważa, że zapisy dot. oznakowania Strefy Płatnego Parkowania w sposób poziomy są
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kuriozalne. Na ul. Kaliskiej, gdzie jest ładna kostka trzeba rysować białe linie, co estetycznie
wygląda fatalnie.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że miejsca dla inwalidów
będą malowane na niebiesko.
Radna Janina Zapłotna wyraziła zdanie, że burmistrz powinien być wobec swoich pracowników
bardziej stanowczy.
Radny Marian Kaczmarek zaznaczył, że skarga, obojętnie jakie stanowisko zajmie komisja,
musi trafić na sesję RM. Uważa, że skargę należy uznać za zasadną
Radny Grzegorz Kucharski oznajmił, że jeśli skarżący wycofa skargę, procedura jest zamknięta.
Jeśli nie, to musi być procedowana na sesji.
Radny Czesław Korpal stwierdził, że skargę należy uznać za zasadną.
Skarżący przyjął przeprosiny burmistrza, ale skarga pozostaje skargą. Podkreślił, że wystarczyło
mu odpisać, że ze względu na zawiłość sprawy odpowiedź zostanie udzielona w terminie
późniejszym.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał Skarżącego, czego oczekuje po rozpatrzeniu skargi?
Skarżący odpowiedział, że oczekuje, że burmistrz zacznie respektować prawo.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za uznaniem skargi za
zasadną, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (7 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący się”) uznali skargę za zasadną.
Pismo znak OR.0010.1.25.2015 stanowi zał. nr 5.
Punkt 4
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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