P R O T O K Ó Ł nr 18/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 9 maja 2016 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. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
2. Maria Zarębska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
3. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
5. Honorata Freus-Grzelak - radna Gminy Wieluń
6. Andrzej Dąbrowski
- Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
7. Romuald Kucharczyk
- Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych
8. Elżbieta Kalińska
- Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 17/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Omówienie wyników kontroli dotyczącej wydatkowania środków finansowych przekazanych
na rzecz Wieluńskiego Klubu Sportowego z budżetu Gminy Wieluń w latach 2014-2015.
5. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2015 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń.
oraz sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wielunia za 2015 rok.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. 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.
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Radny Marek Mikuś zaproponował zdjęcie punktu 6 „Powołanie zespołu kontrolnego do
przeprowadzenia kontroli inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu, ponieważ radni dostali
bardzo obszerny materiał na temat kina; zapytał, w jakim celu zespół miałby być powołany?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaznaczył, że punkt został zapisany zgodnie z ramowym
planem pracy.
Radna Janina Zapłotna wyraziła zdanie, że komisja powinna w ogóle zrezygnować z tego
punktu. Przypomniała, że była już mowa o tym, że kontrola będzie przeprowadzona, ale po
zakończeniu inwestycji, a inwestycja nie jest przecież zakończona. Na dzień dzisiejszy komisja
powinna wystosować pismo do przewodniczącego rady o wycofanie tego punktu z tegorocznego
planu. Stwierdziła, że Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła obszerną kontrolę w tym
temacie.
Radny Grzegorz Kucharski przychylił się do propozycji radnej Zapłotnej.
Radny Jan Janik zapytał, czy komisja nie powinna jednak przeanalizować tego punktu?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś z radnych składa jakiś wniosek?
Radny Marek Mikuś złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 pn. „Powołanie
zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu”.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy p. A. został zatrudniony w Wieluńskim Domu
Kultury?
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska
pełnomocnictwo od burmistrza w celu pomocy merytorycznej.

oznajmiła,

że

dostał

Radna Honorata Freus-Grzelak dopytała, czy tzn. że p. A. został zatrudniony w WDK czy w
urzędzie jako pełnomocnik w sprawie inwestycji?
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska poinformowała, że został
zatrudniony w charakterze pełnomocnika ds. budowlanych w celu pomocy inspektorowi nadzoru
p. K. K.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem radnego
Mikusia o wycofanie z porządku obrad punktu 6 pn. „Powołanie zespołu kontrolnego do
przeprowadzenia kontroli inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu”.
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za”,
1 głosie „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się”) zdjęła ww. punkt z porządku obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 17/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że protokół nr 17/16 był wyłożony do
wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy
ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 17/16? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za
przyjęciem przedłożonego protokołu?
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Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 17/16 nie wnosząc uwag
Punkt 4
Omówienie wyników kontroli dotyczącej wydatkowania środków finansowych przekazanych na
rzecz Wieluńskiego Klubu Sportowego z budżetu Gminy Wieluń w latach 2014-2015.
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Radosław Wojtuniak odczytał protokół z kontroli
dotyczącej wydatkowania środków finansowych przekazanych na rzecz Wieluńskiego Klubu
Sportowego z budżetu Gminy Wieluń w latach 2014-2015 przeprowadzonej w Zakładzie Obsługi
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu.
Radna Honorata Freus-Grzelak wyraziła żal z powodu niezaproszenia na posiedzenie Prezesa
WKS-u B S, ponieważ można by mu zadać pytanie, dlaczego trenerzy nie mają płacone. Wie, że
ostatnio jakieś zaległości dla trenerów zostały uregulowane. Jeżeli gmina w ubiegłym roku
przekazała kwotę 329 tys. zł…
Przewodniczący Radosław Wojtuniak sprostował, że była to kwota 167 tys. zł.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, z czego wynika, że trenerzy nie mają płacone? Na co
więc idą te pieniądze? Na sprzęt, który rodzice sami kupują dla dzieci? Radna jest opiekunem
grupy rocznika 2005-2006 i wie, że żeby dzieci mogły trenować – sprzęt trzeba kupić samemu. Za
salę gimnastyczną też sami muszą zapłacić. Teraz dotarła do niej informacja, że w związku z tym,
że mają być uregulowane zaległości co do trenerów, będą musieli przez 3 miesiące sami opłacać
trenerów. Nie ma nic przeciwko temu, tylko jeżeli tak duże pieniądze są przekazywane dla WKS,
to na jaki cel? Rodzice płacą za wszystko, nie płacą tylko za lekarza, chyba że szczegółowe
badania.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że zespół kontrolny przeprowadził kontrolę
i nie stwierdził nieprawidłowości. Są faktury za transport, wynajem obiektów sportowych, zakup
strojów, obsługę medyczną, ekwiwalent sędziowski, opłaty licencyjne, dofinansowanie
wynagrodzeń.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy kontrola była przeprowadzona grupami, wiekami i czy ta
grupa, o której mówi radna, była brana pod uwagę?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że ta grupa nie była podana zespołowi
kontrolnemu.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy jak WKS składa ofertę to składa ją w poszczególnych
grupach?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
zaprzeczając stwierdził, że oferta jest przedkładana całościowo, przy czym w uzasadnieniu
podawana jest także liczba grup. Natomiast nie są przedstawiane plany finansowe funkcjonowania
poszczególnych grup.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy w tej kwocie znalazła się grupa, o której jest mowa?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
stwierdził, że wszystkie grupy, które zostały zgłoszone do oferty, zostały uwzględnione.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak – objęte tą dotacją?
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Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
potwierdził.
Radna Honorata Freus-Grzelak zaznaczyła, że grupy trenerów: L, B, A to są drużyny, które też
się samofinansują.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
stwierdził, że może tylko i wyłącznie opierać się na dokumentach. Była przeprowadzona analiza
wykorzystania środków z dotacji przez poszczególne grupy. Z przedstawionych dokumentów
wynika, że grupa rocznik 2006 trenera Aa wydatkowała ze środków dotacji kwotę 8.600 zł,
trenera Ta – 9.536, 18 zł, a trenera L - 8.577 zł.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, na co poszła kwota 9.536,18 zł trenera Tomczyka?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
oznajmił, że: na transport – 0 zł, wynajem obiektów sportowych – 206,00 zł, 158,00 zł, 51,00 zł,
390,00 zł, 437,00 zł., 200,00 zł, 173,00 zł; łącznie to jest ok. 1800 zł.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy kontrola wykazała nieprawidłowości w wydawaniu
środków przekazywanych przez Gminę Wieluń?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że środki były wydawane zgodnie z umowami.
Każda dotacja została wypłacona na podstawie faktur.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Protokół, który został przyjęty jednomyślnie (8 głosów „za”) przez członków komisji stanowi zał.
nr 2.
Punkt 5
Rozpatrzenie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2015 rok
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń
oraz sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wielunia za 2015 rok.
Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie wydania opinii stanowi zał. nr 3.
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 2015 rok
(zał. nr 4) wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (zał. nr 5),
sprawozdanie finansowe Gminy Wieluń za 2015 rok (zał. nr 6), informację o stanie mienia
komunalnego Gminy Wieluń (zał. nr 7) 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 2015 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 2015 rok?
Zgłosili się radni:
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Radna Janina Zapłotna zadała pytania do części opisowej:
1) w ubiegłych latach było dofinansowanie do nasadzenia roślin na terenie gminy, czy w
2015 r. nikt nie wystąpił o tą dotację? Jeśli nie, to dlaczego?
2) dlaczego zapis o dożynkach gminnych w Kurowie występuje dwa razy: w dziale 750
Administracja publiczna 37.243,45 zł i dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 13.562,55 zł?
3) wyraziła opinię, że jest małe wykonanie za opłaty za usługi na cmentarne – 71%;
4) zmiana zarządcy cmentarza komunalnego – co było przyczyną zerwania umowy
z poprzednim zarządcą i czy z tego tytułu gmina będzie ponosiła konsekwencje?
5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ile obecnie jest
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej? Zaznaczyła, że koszty wzrosły;
6) z jakiego tytułu jest 149% zwrotu podatku VAT? Jaką kwotę gmina odzyskała za samo
kino od 2012 r.?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka udzieliła odpowiedzi na pytania:
1) pyt. 2 – dożynki gminne w Kurowie – część kosztów była finansowana ze środków
przeznaczonych na promocje gminy a część ze środków przeznaczonych na działalność
kulturalną są to głownie środki pochodzące z wydatków realizowanych w ramach
funduszu sołeckiego.
2) pyt. 5 – w 2014 r. i w 2015 r. była taka sama ilość jednostek – 14;
3) pyt. 6 – głównie z rozliczeń za przebudowę kina, również jest odzyskiwany VAT
dotyczący budowy wodociągów i kanalizacji i oddanych w dzierżawę dla
Przedsiębiorstwa Komunalnego. Zwrot podatku VAT za przebudowę kina począwszy od
2012 roku do chwili obecnej wynosi 2.179.254 zł.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska udzielił
odpowiedzi na pytania:
1) pyt. 1 – w 2015 r. nie było składanego takiego wniosku, nie było tak dużych zadań, które
miałyby się z tym wiązać, wniosek będzie składany w roku bieżącym;
2) pyt. 4 – umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym przez burmistrza,
poprzedzone to było kilkukrotnym upominaniem wykonawcy. Były ważne ku temu
powody. Gmina nie będzie kar płacić.
Radny Grzegorz Kucharski zadał pytania:
1) poprosił o podanie porównania procentowego jeśli chodzi o dochody majątkowe
zrealizowane i wydatki majątkowe w stosunku do 2014 r. oraz jaki był dług Gminy
Wieluń w 2014 r.;
2) zasugerował zakup sprzętu elektronicznego dla radnych, aby zminimalizować koszty
przygotowania materiałów sesyjnych.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka udzieliła odpowiedzi na pyt. 1 - dochody z majątku gminy
w 2014 r. wynosiły 1 mln 543 tys. zł, w 2015 r. 4 mln 720 zł. Od 2015 r. dochody z mienia
komunalnego administrowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne są w 100% dochodami gminy
i z tego tytułu była planowana kwota 4 mln 200 tys. zł. Na koniec roku zaległości z tytułu
czynszów najmu lokali mieszkalnych wynoszą ok. 600 tys. zł, stąd taki niski procent wykonania.
W 2014 r. dochody te nie były dochodami gminy, były dochodami PK. Dochody z majątku gminy
w 2014 roku zostały wykonane w 114 %. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe w 2014 r., była to
kwota 19 mln 230 tys. zł, w 2015 r. 29 mln 765 tys. zł, znaczna kwota to wydatki na zakup
gruntów po byłej „cukrowni”. Zarówno w roku 2014 jak i 2015 nie było w pełnej wysokości
w stosunku do planowanej kwoty zrealizowane zadanie „Przebudowa Kino-Teatru Syrena” i
wykup gruntów pod drogę zbiorczą od ul. Częstochowskiej do ul. Opolskiej w Gaszynie. W
stosunku do planu nie ma 100% wykonania ze względu na te dwie inwestycje.
Jeśli chodzi o zadłużenie na koniec 2014 r. była to kwota 22 mln 577 tys. zł, na koniec 2015 r. 35.147 tys. zł
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Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, w którym dziale jest ujęta Gala Przedsiębiorców?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że Gala Przedsiębiorców nie jest ujęta, bo
odbyła się w 2016 r.
Członkowie komisji nie zadali więcej pytań i nie wnieśli uwag.
Członkowie komisji zapoznali się z Uchwałą Nr IV/63/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej
Zespołu Zamiejscowego w Sieradzu z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok.
Przewodniczący zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok, kto jest temu przeciwny, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Komisja Rewizyjna większością głosów (przy 6 głosach
„za”, 2 głosach „wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2014 rok;
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś z członków komisji ma pytania, uwagi
lub zastrzeżenia do sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2015 rok?
Zgłosili się radni:
Radny Czesław Korpal – str. 5 - pkt. 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń kwota 1.807.881,84
zł. Kto o tym decyduje? To jest potraktowane jako zaległość za zeszły rok?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że są przepisy specjalne, które mówią o
przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia, zapis ten dotyczy naliczenia dodatkowego
wynagrodzenia za 2015 r., wypłaca się je zawsze do końca marca następnego roku. Największa
kwota dotyczy pracowników oświaty.
Radna Janina Zapłotna – str. 4 - Pozostałe należności – pkt 12 Należności wg noty księgowej
kara dla firmy „….” 49.782,08 zł – czego to dotyczy?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka stwierdziła, że to kara nałożona na ww. firmę, toczy się
postępowanie sądowe.
Członkowie komisji nie zadali więcej pytań i nie wnieśli uwag.
Przewodniczący zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania
finansowego Gminy Wieluń za 2015 rok, kto jest temu przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Komisja Rewizyjna większością głosów (przy 6 głosach
„za”, 2 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń
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 zapytał, gdzie na ul. Palestranckiej istnieje spółka „….”? Zaznaczył,
że ww. spółka nie istnieje fizycznie na terenie Wielunia.
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Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że w 2005 r. została podjęta uchwała
w sprawie wystąpienia Gminy Wieluniu z firmy W.-U. „…” w Wieluniu, ale spółka dalej
funkcjonuje w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Radny Czesław Korpal zwrócił uwagę, że majątek gminy w roku na rok rośnie.
Członkowie komisji nie zadali więcej pytań i nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak 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 większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 3 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała ww. informację.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem wniosku skierowanego do Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Wielunia absolutorium za 2015 rok, kto jest temu przeciwny, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Komisja Rewizyjna większością głosów (przy 6 głosach
„za”, 2 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Wielunia za 2015 rok.
Wniosek nr 4/18/16 wraz z uzasadnieniem i opinią nr 5/18/16 stanowi zał. nr 8.
Punkt 5
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że wpłynęło pismo Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie kontroli gospodarki finansowej w zakresie gospodarowania majątkiem
w mieście i gminie Wieluń (zał. nr 9).
Radny Czesław Korpal stwierdził, że RIO ma dużo uwag w zakresie kontroli gospodarki
finansowej realizacji dochodów z majątku
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Maria Zarębska oznajmiła, że
dwie uwagi dotyczą jej wydziału. RIO kontrolowała okres 2011-2015 – pierwsza uwaga dotyczy
czterokrotnego organizowania przetargu – takie działanie miało miejsce, ponieważ nie było
chętnych do zakupu działki. Druga uwaga dotyczy złożonej deklaracji w 2015 r. – wydział
przygotowywał się wtedy do wieczystego użytkowania i taka była nieścisła interpretacja
przepisów; zostało zrobione jak uznali radcy prawni, ale RIO uznało inaczej.
Komisja przyjęła ww. pismo do wiadomości.
Radny Marek Mikuś zwrócił uwagę, że na ul. Agrestowej są zarośnięte tereny.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że ww. miejsca są opryskane.
Radna Janina Zapłotna przypomniała o obietnicy burmistrza w sprawie wyrównania boiska
i zasiania trawy na ul. Okólnej.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaproponował, żeby zapisać w budżecie zadanie
odnośnie budowy ww. boiska.
Honorata Freus-Grzelak zaznaczyła, że w sprawie boiska na ul. Okólnej napisała pismo do
burmistrza i dostała odpowiedź od naczelnika Presia, że pismo będzie rozpatrywane przy podziale
nadwyżki budżetowej w 2016 r.
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Radny Marek Mikuś zapytał, czy boisko przy WKS jest zakończone?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił negatywnie.
Radny Marian Kaczmarek zapytał, czy fontanna na pl. Legionów jest już właściwie
uruchomiona?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył, że instalacja ma już swoje
lata. Sterowanie pompami odbywa się metodą przestarzałą. Może należałoby się przymierzyć do
przebudowania instalacji i może wtedy będzie mniej awaryjne.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, kiedy będą nasadzone kwiaty na pl. Legionów?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska zaznaczył,
że nasadzenie rozpocznie się w dniu jutrzejszym lub pojutrze. Jest okres tzw. ostatnich
przymrozków i do końca nie było wiadomo jaka będzie pogoda.
Radna Janina Zapłotna odnośnie nauki jazdy na stadionie przy nowym boisku zapytała, czy ona
zostaje?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył, że z tego co mu wiadomo,
kierownik WOSiR postara się wyeksmitować p. Błasika.
Radny Roman Drosiński zapytał o własność terenu ul. Broniewskiego-Zielona.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że jest projekt, działka jest
własnością Skarbu Państwa, zarządcą jest starosta, gmina ma pozwolenie na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane, teraz występuje o zgłoszenie. W ciągu 30 dni od zgłoszenia
będą mogły być prowadzone prace budowlane, na przełomie czerwca-lipca będzie przebudowa
tego rejonu, czyli budowa chodnika, budowa zjazdu w ul. Broniewskiego.
Radna Honorata Freus-Grzelak oznajmiła, że na plantach na ul. Palestranckiej jest wyrwana
kostka brukowa. W tamtym rejonie jest notorycznie dewastacja; zapytała czy warto tam stawiać
kosze na śmieci?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że przez jakiś czas nie funkcjonował monitoring, dlatego sytuacja się rozluźniła.
Radny Marek Mikuś przypomniał o konieczności montażu ławek na przystankach.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska stwierdził,
że tematem się cały czas zajmuje, tylko są miejsca, gdzie trudno ustawić jest ustawić ławkę, bo
jest wąsko.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że na wielu ulicach miasta mieszkańcy nie doczekają się
koszy na śmieci. Przy podziale nadwyżki warto pomyśleć o zakupie większej ilości koszy.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy nie można wyciąć lipy na ul. Różanej przy skręcie
w ul. Reformacką?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że gmina może wyciąć, ale
o pozwolenie musi wystąpić starosta.
Radny Roman Drosiński zapytał o Basztę Swawolę.
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś sprawa jest na etapie poprzetargowym
na prace renowacyjne.
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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