P R O T O K Ó Ł nr 20/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 10 sierpnia 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. Janik Jan
- z-ca przewodniczącego
2. Kaczmarek Marian
3. Kępiński Jan
4. Korpal Czesław
5. Kucharski Grzegorz
6. Mikuś Marek
7. Wojtuniak Radosław - przewodniczący
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Drosiński Roman
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 19/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie skargi z dnia 22.06.2016 r. (data wpływu 18.07.br.) na działalność Burmistrza
Wielunia.
5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Kontrolnego w sprawie wydłużenia terminu kontroli inwestycji
Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu.
6. Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:
1) realizacji inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa
w rejonie ulicy Bojarowskiej”;
2) realizacji inwestycji pn.: „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap”.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. 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 7.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek bez zmian.
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Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 19/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że protokół nr 19/16 był wyłożony do
wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy
ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 19/16?
Punkt 4
Zaopiniowanie skargi z dnia 22.06.2016 r. (data wpływu 18.07.br.) na działalność Burmistrza
Wielunia (zał. nr 2)
Wyjaśnienia Burmistrza Wielunia stanowią zał. nr 3.
Radny Czesław Korpal zapytał, czy ta skarga jest na to, co już dawno zostało zaplanowane?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił twierdząco, na tą drogę, która
jest projektowana od 2009 r. Przybliżył historię.
Radny Marek Mikuś zaznaczył, że sprawa jest ewidentna, droga ma służyć wszystkim.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że jedni ze skarżących są znani ze swojej
postawy roszczeniowej i na nic nie chcą wydać zgody. W tej kwestii nie ma złej woli ze strony
urzędu.
Radna Janina Zapłotna – w wyjaśnieniach burmistrza jest zapis, że „decyzja Wojewody
Łódzkiego” uchyliła część zapisów” – jakich?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył, że Wojewoda Łódzki uchylił
decyzję administracyjną Starosty Wieluńskiego w tym zakresie, gdzie zawierała błąd.
Radny Marian Kaczmarek zapytał, czy można ich wywłaszczać zgodnie ze spec ustawą pod
tego rodzaju drogę?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że pod każdą drogę
publiczną.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że pod tą drogę zostały przez starostę wydane
decyzje o odszkodowania za te grunty - 94,00 zł za m2 i te decyzje gmina zaskarżyła.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za uznaniem skargi za
bezzasadną, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (7 głosów „za”)
uznali skargę za bezzasadną.
Pismo znak OR.0010.1.17.2016 stanowi zał. nr 3.
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Punkt 5
Rozpatrzenie pisma Zespołu Kontrolnego w sprawie wydłużenia terminu kontroli inwestycji KinoTeatr „Syrena” w Wieluniu
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odczytał pismo Zespołu Kontrolnego w sprawie
wydłużenia terminu kontroli inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu (zał. nr 4).
Poinformował, że pismo jest po terminie. Decyzję w sprawie wydłużenia terminu może jedynie
podjąć Rada Miejska w Wieluniu.
Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie kontroli gospodarki finansowej
w Wieluńskim Domu Kultury w Wieluniu stanowi zał. nr 5.
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Czesław Korpal poinformował, że kontrola została
zakończona na etapie, kiedy kierownik budowy przerwał prace. Do tego etapu jest napisany
protokół z kontroli.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał członków komisji, czyli będzie formułowany
wniosek do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie do planu pracy jeszcze jednej kontroli?
Radny Marek Mikuś złożył wniosek, aby ta kontrola była w późniejszym czasie, żeby była
końcowa.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że jeśli chodzi o okres - to będzie ustalony.
W tej chwili musi być wniosek do przewodniczącego o rozszerzenie tej kontroli.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że w ogóle komisja nie powinna się tym tematem zajmować
bo: Regionalna Izba Obrachunkowa zajmowała się tym tematem, wydała opinię, wcześniej
burmistrz powołał biegłych, o czym radni byli informowani na bieżąco. Zespół kontrolny
prowadził kontrolę na podstawie tych właśnie dokumentów, wiec to jest ich przepisywanie.
Zaproponowała, aby poczekać aż kino będzie gotowe. Zapytała zespól kontrolny, czy był w kinie,
czy rozmawiał z p. A., który nadzoruje obecnie przebieg realizacji inwestycji?
Radny Grzegorz Kucharski przypomniał, że kiedy była podejmowana decyzja co do powołania
zespołu kontrolnego była mowa, że w zasadzie wszystkie poprzednie lata zostały zbadane poprzez
kontrolę RIO czy wewnętrzny audyt i że jeśli ma być taka kontrola, to żeby dotyczyła 2015 roku
i żeby uzupełniała tylko wcześniejsze dokumenty.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że materia Kino-teatru „Syrena” jest na tyle
skomplikowana i rozległa, tyle jest różnych słabych punktów i fakt, że inwestycja trwa już 6 rok
świadczy o tym, że nie jest to łatwe. Gmina jest na etapie końcowym i z punktu widzenia pracy
fizycznej, którą tam trzeba zrobić, jest prawie wszystko. Tyle tylko, że po pierwszej firmie
z pierwszego etapu, nie ma dokumentów w książce budowy. I urząd teraz po 5 latach musi
odtwarzać te zapisy. A żeby to zrobić, trzeba zrobić np. ekspertyzę. Dlatego termin odbioru jest
przedłużany.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za tym, aby wystąpić do
Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej jeszcze
jednej kontroli inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu.
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji większością głosów (1 głos „za”,
4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”) odrzucili propozycję sformułowaną przez
przewodniczącego.
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Punkt 6
Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:
1) realizacji inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa
w rejonie ulicy Bojarowskiej”;
2) realizacji inwestycji pn.: „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap”.
Kontrola realizacji inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa
w rejonie ulicy Bojarowskiej”
Został powołany zespół kontrolny w składzie:
1) Marek Mikuś
- przewodniczący;
2) Czesław Korpal;
3) Radosław Wojtuniak.
Upoważnienie znak: OR. 0010.1.15.2016 jest ważne w terminie od 16.08.do 15.09.2016 r.
Kontrola realizacji inwestycji pn.: „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap”
Został powołany zespół kontrolny w składzie:
1) Marian Kaczmarek
- przewodniczący;
2) Janina Zapłotna;
3) Jan Janik..
Upoważnienie znak: OR. 0010.1.15.2016 jest ważne w terminie od 16.08.do 15.09.2016 r.
Punkt 7
Sprawy różne i wolne wnioski
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odczytał pismo Szkoły Podstawowej w Bieniądzicach
w sprawie zamontowania progów zwalniających (zał. nr 6).
Wyjaśnienia Burmistrza Wielunia w tej sprawie stanowią zał. nr 7.
Radna Janina Zapłotna zapytała, na jakiem etapie jest realizacja ww. progów?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wyraził zdanie, że będzie to zrobione
do 15 września br.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, kiedy będą zakończone prace na terenie Gimnazjum Nr 1 bieżnia i izolacja?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że bieżnia do końca wakacji
będzie zrobiona.
Radny Grzegorz Kucharski poprosił, żeby przyjrzeć się inwestycji dot. izolacji. Zapytał, co w
sprawie strzelnic, budynek się zawali, nie ma ogrzewania, nie ma wody, jedynie jest
doprowadzony prąd.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał, że w te wakacje na wydatki inwestycyjne w
szkołach została wydana kwota prawie 2 mln zł. Stwierdził, że na wszystko nie starczy, są
priorytety i to dyrektor ustala, co jest najważniejsze.
Radny Marian Kaczmarek zaproponował, żeby zrobić ekspertyzę opłacalności remontu tego
budynku.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy strzelnica przynosi zyski?
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Radny Grzegorz Kucharski oznajmił, że strzelnica jest po, żeby służyć młodzieży. Jeśli chodzi
o pozostałe osoby korzystające - wygląda to różnie.
Radna Janina Zapłotna zapytała, czy przy okazji remontu boiska na ul. Piłsudskiego przy
szkole, nie można poprawić wejścia do Przychodni „…”, gdzie jest błoto i dziury?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że jest to droga krajowa.
Radny Marek Mikuś zwrócił uwagę, że jak z ul. Częstochowskiej samochody skręcając w ul.
Agrestową zjeżdżają na lewą stronę, dojdzie do nieszczęścia.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że projekt przewiduje, że
przed skrzyżowaniem z ul. Agrestową będzie wyniesione przejście. Pomiędzy blokiem 8 a 38 na
os. Stare Sady w stronę ul. Uroczej też pojawi się nowe przejście.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
Punkt 8
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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