P R O T O K Ó Ł nr 21/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 20 października 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. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Majkowska Magdalena - Sekretarz Miasta
3. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
4. Michał Janik
- Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Elżbieta Kalińska
- Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury
6. K.G.
- Mieszkaniec Wielunia
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 20/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie skargi z dnia 30.09.2016 r. (data wpływu 4.10.br.) na działalność Burmistrza
Wielunia.
5. Omówienie wyników kontroli:
1) realizacji inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa
w rejonie ulicy Bojarowskiej”;
2) realizacji inwestycji pn.: „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap”.
6. Rozpatrzenie pisma Klubu Radnych Sport-Zdrowie-Edukacja z dnia 6.10.2016 r. w sprawie
przeprowadzenia kontroli działalności Burmistrza Wielunia.
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 8.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek bez zmian.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaproponował wykreślenie ppkt.1 z punkt 5 i przełożenie
na kolejne posiedzenie, ponieważ Kierownik Biura Zamówień Publicznych jest na zwolnieniu
lekarskim, a jej obecność jest konieczna na posiedzeniu z tytułu zapisów w protokole z kontroli,
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w którym jest mowa o zarzutach na temat przeprowadzenia przetargu i opracowania
dokumentacji.
Radny Roman Drosiński wyraził zdanie, że każdy ma prawo do obrony.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy z protokołu pokontrolnego nie wynika, że
z kierownikiem BZP nie było prowadzonych rozmów?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że nie było. Protokół został podpisany tylko
przez główną księgową Wieluńskiego Domu Kultury.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że ale jak zespół kontrolny prowadził kontrolę kierownik
BZP występował w nim jako osoba udzielająca informacji. Zapytała, czy protokół został
podpisany przez kierownika BZP?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że nie ma podpisu.
Radny Czesław Korpal zaznaczył, że komisja przetargowa została powołana zarządzeniem
338/2008 i zespól kontrolny nie miał żadnych zarzutów.
Radna Janina Zapłotna poprosiła, żeby zespół kontrolny dotarł do Kierownika BZP celem
podpisania protokołu, bo rozumie, że kontrola była przeprowadzona w BZP?
Radny Roman Drosiński oznajmił, że jeśli chodzi o komisję przetargową to jest ona u początku
całego procesu i zespół kontrolny nie odniósł się do samej komisji przetargowej w sensie
osobowym, tylko jak to owocowało na cały przebieg inwestycji. Osoba p. R. nie była
przedmiotem zainteresowania zespołu kontrolnego, stąd nie było konieczności podpisywania
przez nią protokołu.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że skoro w dniu dzisiejszym jest przygotowany cały
protokół i są podpisy osób, które w toku kontroli były sprawdzane to przekładanie tego punktu
jest niezasadne.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że protokół nie jest podpisany przez Dyrektora
WDK. Zapytał Dyrektora WDK, czy zapoznał się z protokołem?
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska oznajmiła twierdząco.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za tym, aby punkt 1 ppkt 1
„Omówienie wyników „kontroli inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu” został przełożony
na następne posiedzenie?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (4 głosy „za”,
2 głosy „wstrzymujące się”, 2 głosy „przeciw”) przełożyli punkt na kolejne posiedzenie.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek ze zmianą.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 20/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że protokół nr 20/16 był wyłożony do
wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy
ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 20/16?
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Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 20/16 nie wnosząc uwag
Punkt 4
Zaopiniowanie skargi z dnia 30.09.2016 r. (data wpływu 4.10.br.) na działalność Burmistrza
Wielunia (zał. nr 2)
Wyjaśnienia Burmistrza Wielunia stanowią zał. nr 3.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że Skarżącemu gmina proponowała kilka
rozwiązań dojścia z wodą na jego posesję Skarżącego, ale on nie chciał tych wersji przyjąć.
Chciał, żeby urząd zniszczył nową nawierzchnię i wybudował mu przyłącze. Gmina nie buduje
nikomu przyłączy, tylko podłącza wodę do granicy działki.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że jedna z wersji zakładała,
że wodociąg będzie przebiegać w bardzo bliskim sąsiedztwie domu, na co Skarżący nie wyraził
zgody.
Radny Marek Mikuś wyraził zdanie, że Skarżący jest osobą niepełnosprawną i powinno się mu
pomóc.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że urząd chce mu pomóc, tylko Skarżący nie
akceptuje wersji proponowanej przez urząd.
Radny Grzegorz Kucharski zadał pytania:
1) ile razy urzędnicy osobiście pojawiali się u Skarżącego?
2) czy gmina osobom w szczególnej sytuacji zdrowotnej nie powinna szukać jakiegoś
rozwiązania?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) burmistrz osobiście spotkał się ze Skarżącym w siedzibie urzędu min. 4 razy, wiele razy
były z nim prowadzone u naczelnika Presia; były mu przedstawione 2 wersje, które
zdaniem urzędu są najbardziej sensowne i ekonomiczne z punktu widzenia Skarżącego;
2) urząd nie może budować przyłączy, bo zabraniają tego przepisy; nie ma wyjątków nawet
dla osób niepełnosprawnych,
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że ma wiedzę, że Skarżący wcześniej mówił, że jak będzie
remontowana ulica Cicha to on tą wodę sobie podłączy. Zapytała, czy są notatki z rozmów ze
Skarżącym?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że Skarżący nic takiego nie
deklarował.
Radny Czesław Korpal zaznaczył, że on jest za tym, żeby pomóc Skarżącemu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powtórzył, że urząd zaproponował pomoc. Skarżący nie
pozwala jednak, żeby przejść siecią przez jego działkę.
Radny Grzegorz Kucharski – ale czy to nie jest tak, że ma do tego prawo?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że ma do tego prawo, ale urząd nie może teraz
„rozbierać” ul. Cichej.
Radny Grzegorz Kucharski oznajmił, że skarżący nie ma pieniędzy, więc należałoby mu
pomóc.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że jeżeli urząd zrobi przyłącze jednej osobie, bo
nie ma pieniędzy, to zaraz pojawią się następni.
Radna Janina Zapłotna zapytała, jaki jest koszt przyłączenia?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że w przypadku zgody
skarżącego na podejście pod dom, byłby koszt rzędu kilkuset złotych. Gdyby chciał włączyć się
do istniejącego wodociągu, jest to koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych, bo trzeba zrobić
przewiert.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że jeżeli radny Kucharski uważa, że należy
doprowadzić przyłącze wodociągowe Skarżącemu ul. Cichą, to niech radny złoży taki wniosek do
budżetu.
Radny Grzegorz Kucharski zauważył, że zadaniem urzędu jest tak rozwiązywać sprawy, żeby
mieszkańcy byli zadowoleni.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa sprostował, że zadaniem gminy jest zaspokajanie potrzeb
mieszkańców. Natomiast, jeżeli urząd zaakceptowałby to, co proponuje Skarżący, to jednocześnie
urząd nie zabezpieczyłby potrzeb następnych dwóch działek.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że technicznie uzasadniony
wariant jest prosty: albo po stronie zachodniej i Skarżący robi przewiert pod jezdnią, albo po
stronie wschodniej i żaden z mieszkańców nie robi przewiertów. Albo robią go wszyscy, albo nie
robi nikt.
Radny Roman Drosiński stwierdził, że są takie sytuacje, że woda czy kanalizacja jest
prowadzona przez działki dlatego, żeby umożliwić podłączenie. Wyraził zdanie, aby odrzucić
skargę, bo skarżący wymusza poniesienie dodatkowych kosztów.
Radny Grzegorz Kucharski oznajmił, że przejście przez działkę Skarżącego to jest jego dobra
wola. Nie każdy mieszkaniec musi dysponować taką dobrą wolą, co nie oznacza, że gmina nie ma
obowiązku dbania również o takiego mieszkańca.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że gmina nie jest od dbania obywatela. Gmina
jest od tego żeby, tworzyć infrastrukturę, tworzyć możliwości czy warunki.
Mieszkaniec Wielunia K.G. zapytał, dlaczego najpierw wykonano drogę, a potem wodociąg?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że nie chce odpowiadać za to, co działo się
w poprzedniej kadencji.
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 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (6 głosów „za”,
2 głosy „wstrzymujące się”) uznali skargę za bezzasadną.
Pismo znak OR.0010.1.21.2016 stanowi zał. nr 4.
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Punkt 5
Omówienie wyników 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.
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Marek Mikuś odczytał protokół z kontroli realizacji
inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ulicy
Bojarowskiej” przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego
w Wieluniu.
Uwag nie stwierdzono.
Protokół, który został przyjęty jednomyślnie (8 głosów „za”) przez członków komisji stanowi zał.
nr 5.
Kontrola realizacji inwestycji pn.: „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap”.
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Marian Kaczmarek odczytał protokół z kontroli
realizacji inwestycji pn.: „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego – II etap”
przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu.
Członek Zespołu Kontrolnego Janina Zapłotna omówiła wniosek o opracowanie wytycznych
w sprawie kryteriów ocen na etapie wszczęcia postępowania o przeprowadzenie zamówienia
publicznego.
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem
o opracowanie wytycznych w sprawie kryteriów ocen na etapie wszczęcia postępowania
o przeprowadzenie zamówienia publicznego.
Jednomyślnie „za”
Protokół, który został przyjęty jednomyślnie (8 głosów „za”) przez członków komisji stanowi zał.
nr 6.
Punkt 6
Rozpatrzenie pisma Klubu Radnych Sport-Zdrowie-Edukacja z dnia 6.10.2016 r. w sprawie
przeprowadzenia kontroli działalności Burmistrza Wielunia (zał. nr 7)
Radny Grzegorz Kucharski omówił wniosek Klubu Radnych Sport-Zdrowie-Edukacja z dnia
6.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności Burmistrza Wielunia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przychylił się do wniosku.
Radny Marek Mikuś zaznaczył, że w omawianym miejscu jest szlaban z tabliczką „teren
prywatny” - czyj to jest teren?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że to teren gminy, na który ludzie zaczęli wywozić
śmieci.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy ewentualny inwestor nie wziąłby tego terenu tak jak jest?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyraził zdanie, że trzeba przeprowadzić kontrolę.
Radny Marek Mikuś stwierdził, że z państwem K. został sporządzony akt notarialny i tam był
zapis, że po zrobieniu takich i takich prac będzie wypłacone wynagrodzenie. I jest też informacja
od burmistrza, że zostało zawarte porozumienie, które niejako zmienia umowę notarialną. Czy
umowa notarialna nie powinna być zaaneksowana?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że zespół kontrolny będzie miał dostęp do
wszystkich dokumentów.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za wnioskiem
o wystąpieniem do przewodniczącego rady …..
Radna Janina Zapłotna zapytała, dlaczego do rady?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odpowiedział, że to rada podejmuje decyzję.
Radna Janina Zapłotna przyznała rację, bo tematu nie ma w planie pracy komisji.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy przewodniczący komisji nie może podjąć decyzji o
utworzeniu zespołu kontrolnego?
Radny Marian Kaczmarek oznajmił, że tej kontroli nie ma w planie pracy.
Radny Marek Mikuś stwierdził, że w każdej chwili plan pracy może ulec zmianie.
Radna Janina Zapłotna oznajmiła, że plan jest otwarty i zawsze można zgłosić poprawki.
Zaproponowała powołanie zespołu kontrolnego.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za powołaniem zespołu
kontrolnego, 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”) powołali zespół kontrolny w ww. sprawie.
Został powołany zespół kontrolny w składzie:
1) Grzegorz Kucharski
- przewodniczący;
2) Marek Mikuś;
3) Jan Janik.
Upoważnienie znak: OR. 0010.1.18.2016 jest ważne w terminie od 24.10.do 21.11.2016
Punkt 7
Sprawy różne i wolne wnioski
Radna Janina Zapłotna zapytał przewodniczącego komisji, kto zapraszał na posiedzenie osobę z
zewnątrz. Stwierdziła, że należy pytać osoby obecne na posiedzeniu, w jakim celu czy punkcie
przybyły.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że on nie zapraszał mieszkańca.
Radny Grzegorz Kucharski odczytał art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że do
zadań własnych gminy należą m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
Radna Janina Zapłotna zaznaczyła, że nie można stwarzać precedensu.
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Radny Marian Kaczmarek stwierdził, że ustawa o zaopatrzeniu w wodę zmieniła projektowanie
przyłączy do budynków. Kiedyś było tak, że od drogi do wodomierza jak było 20 m, to było to po
stronie przedsiębiorstwa, które przejmowało sieć do eksploatacji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaproponował składkę na to przyłącze w czynie społecznym.
Radna Janina Zapłotna poprosiła burmistrza o szczegóły na temat RIPOK.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że pod koniec roku będzie przygotowany projekt
uchwały. Będzie możliwość przerobu rocznego w mechanicznej części 30 tys. ton, w części
biologicznej 15 tys. ton. Dzięki temu, że będzie RIPOK, będą dofinansowania zewnętrzne na
inwestycje na składowisko.
Radna Janina Zapłotna zapytała o program „Kawka”, w ramach którego miały być dopłaty dla
mieszkańców.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że na chwilę obecną nic takiego się nie dzieje.
Urząd nie zrezygnował do końca z ww. programu.
Radny Marian Kaczmarek zwrócił uwagę, że rozkopany jest parking przed cmentarzem.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że budowa miała być zakończona do końca
września br.
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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