P R O T O K Ó Ł nr 30/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 10 listopada 2017 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. Korpal Czesław
5. Kucharski Grzegorz
6. Mikuś Marek
7. Wojtuniak Radosław - przewodniczący
8. Zapłotna Janina
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Miasta Wielunia
2. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
3. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Jacek Raszewski
- Kierownik WOSiR
5. Joanna Skotnicka-Fiuk - Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr 29/17 z poprzedniego posiedzenia.
4. Omówienie wyników kontroli:
1) Działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2016;
2) Wydatków na promocje Gminy Wieluń za 2016 rok.
5. Powołanie zespołów kontrolnych.
6. Sprawy różne, korespondencja.
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 8. Zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący przeprowadzenia
kontroli problemowej:
1) kontroli korespondencji urzędowej w tym zawartych porozumień, umów oraz spis e-maili
jaka była przeprowadzona podczas kontaktów z negocjacji pomiędzy Gminą Wieluń a
firmą T.P za rok 2016 i 2017;
2) kontroli zasadności i celowości wydatkowanych przez Urząd Gminy Wieluń środków
publicznych w ramach Funduszu Nagród dla pracowników samorządowych za lata 2015,
2016 i 2017.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: nawet Komisja Rewizyjna nie ma prawa
kontrolować korespondencji e-mailowej.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dodał: to jest pana burmistrza stwierdzenie.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał: my mamy taką opinię prawną i takich danych nie
udostępnimy.
Radna Janina Zapłotna powiedziała: nie uważam panie przewodniczący, że jest taka potrzeba.
Jakby nie było to Burmistrz reprezentuje to miasto i on podejmuje rozmowy a Komisja Rewizyjna
cóż ma do tego? To samo co z płacami, są naczelnicy i proponują swoim pracownikom, ja nie
rozumiem.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał: też nie ma prawa Komisja Rewizyjna sprawdzać
wynagrodzeń pracowników. Naczelników owszem, ale nie może pracowników …
Radny Grzegorz Kucharski powiedział: moim zdaniem to jest tak, że trochę macie racji, bo
jednak Rada Miejska oprócz funkcji uchwałodawczej pełni funkcję kontrolną. Szczególną rolę
w tym zakresie ma Komisja Rewizyjna, która jeśli chodzi o udostępnienie danych publicznych, a
tak się wydaje, że sprawy związane z przedsięwzięciami prowadzenia rozmów pana burmistrza to
nie są sprawy objęte szczególnie jakąś tajemnicą jak również wypłaty tak samo jak nasze diety.
One też są publiczne, są prezentowane mimo, że nie jesteśmy pracownikami Urzędu Miasta.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: jest jedna różnica, że radny jak kandyduje do
Rady to wie o tym, że musi składać oświadczenie majątkowe, to jest sprawa publiczna. Podobnie
Burmistrz wie o tym, że musi te wszystkie dane udostępniać. My możemy podać te dane
stanowiskami, bez nazwisk. Nie możemy tego personalizować i do tego nas nikt nie zmusi, chyba,
że sąd.
Radny Roman Drosiński poprosił o opinię pani sekretarz.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że opinię będzie wydawał radca
prawny, ale jeśli się już wywiązała dyskusja to faktycznie jest orzecznictwo bogate w tym
zakresie i było to jeszcze za kadencji poprzednich burmistrzów, że wszelkiego rodzaju ustalenia,
uzgodnienia, notatki czy e-maile nie stanowią informacji publicznej. Jeżeli byłoby postępowanie
prokuratora czy innych instytucji uprawnionych to wtedy jest to wszystko badane, ale państwo
macie prawo składać tutaj różne wnioski, propozycje, my się do nich odniesiemy. Będzie też
opinia prawna radcy prawnego na ten temat, czy te dokumenty będą udostępnione. One mogą być
udostępnione w pewnym zakresie, te które stanowią informację publiczną i takowe państwo
zawsze dostajecie i dostawać będziecie. W innym zakresie my jesteśmy zobowiązani stosować też
przepisy o ochronie danych osobowych i tak jak pan Kucharski mówi tutaj o dietach to jest
nieporozumienie zestawiając to z wynagrodzeniami, bo pan o swoim wynagrodzeniu nie
powiedział tylko o diecie. Funkcjonariusz publiczny tak jak radny pobiera dietę, która jest na
podstawie uchwały Rady i jest to informacja publiczna i nie ma tu co porównywać. Natomiast
kwestie wydatków dotyczących nagród to co jest informacją publiczną to będzie udostępnione na
wniosek i tutaj nie ma żadnego problemu. Inne kwestie, bo są orzeczenia sądów (nawet z 2017
roku), które wyraźnie mówią o tym czyje wynagrodzenia w tym nagrody mogą być podawane.
Wyjątek stanowi wyrażenie zgody przez pracownika, że on udostępni tą informację, ale to
dotyczy wyłącznie pracownika, który nie jest naczelnikiem, kierownikiem, nie wydaje decyzji
administracyjnych i nie uczestniczy w procesie decyzyjnym. Tak stanowi orzecznictwo, ale
państwo złożycie wniosek, my się ustosunkujemy i dostaniecie państwo tylko to co jest
informacją publiczną.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak przeczytał opinię sądu administracyjnego: Naczelny Sąd
Administracyjny uznał, że informacja dotycząca wysokości nagród przyznawanych i wypłacanych
każdemu pracownikowi Urzędu Gminy jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów ustawy
o dostępie do informacji publicznej. Jest to wyrok z dnia 20 września 2016 roku.
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Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dodała: ale tutaj nie wolno skrótem mówić, trzeba
przeczytać jeśli się czyta, to całe orzeczenie, dlatego, że sąd wyraźnie wskazuje kto to są
funkcjonariusze publiczni, bo się potem albo mówi nieprawdę, albo ktoś kto odbiera tą informację
zrozumie opatrznie. Jest wyraźnie napisane, kto to jest ten funkcjonariusz publiczny i tak jak było
zacytowane to tam się to też znajduje.
Radny Czesław Korpal powiedział, iż ważną sprawą jest źródło dochodów tych pieniędzy. Jeżeli
np. pracuje się w danej branży to jasną sprawą jest, że pobiera się zarobki a oprócz tego i nagrody.
Jeśli pochodzą z gminy to dlaczego my mamy powiedzieć, czy jest to prawnie czy nieprawnie.
Radna Janina Zapłotna zwróciła się do przewodniczącego mówiąc: był pan członkiem Komisji
Rewizyjnej za czasów burmistrza M., za czasów burmistrza A. i był temat między innymi
wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta. Robiliśmy to, ale poszczególne wydziały
stanowiskami, a nie osobowo. Dodała: stawiam formalny wniosek, aby poczekać na opinię
prawnika i powrócić jeszcze raz do tych tematów.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział: nie zgadzam się z panią sekretarz, ponieważ nie tylko
moje diety są publiczne, ale również moje zarobki. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych w art. 36 ust. 6 mówi o tym, że oczywiście tacy pracownicy
mogą otrzymywać nagrody i uważam, że teraz my jako radni działając zgodnie i na podstawie tej
ustawy mamy możliwość wglądu w takie rzeczy jak informacje o nagrodach.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że w zakresie informacji publicznej.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie kto jest za wprowadzeniem tych
dwóch kontroli problemowych do porządku czyli:
Kontrola 1 – kontrola korespondencji urzędowej w tym zawartych porozumień, umów oraz spis
e-maili jaka była przeprowadzona podczas kontaktów z negocjacji pomiędzy Gminą Wieluń a
firmą T.Po za rok 2016 i 2017.
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie Komisji (przy 5 głosach „za”, 2 głosach
„przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali wprowadzenie ww. kontroli
problemowej do porządku.
Kontrola 2 – kontrola zasadności i celowości wydatkowanych przez Urząd Gminy Wieluń
środków publicznych w ramach funduszu nagród dla pracowników samorządowych za lata 2015,
2016 i 2017.
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie Komisji (przy 5 głosach „za”, 2 głosach
„przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali wprowadzenie ww. kontroli
problemowej do porządku.
Poinformował, że w punkcie 6 będzie powołanie zespołów.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie kto jest za przyjęciem porządku
obrad. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie Komisji większością głosów (przy 7
głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali
porządek obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów Nr 29/17z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że protokół nr 29/17 był wyłożony do
wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad.
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Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 29/17? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie,
kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie (przy 8 głosach „za”) przyjęli protokół nr 29/17 nie wnosząc
uwag.
Punkt 4
Omówienie wyników kontroli:
1) Działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2016 rok (zał. nr 3).
Przewodniczący Komisji Kontrolnej Jan Janik odczytał Protokół Kontroli przeprowadzony
w WOSiR.
Radny Czesław Korpal powiedział: na tym basenie urząd dopłacił 92 087 zł. w rozliczeniu
koszty przychodu i rzeczywiste poniesione koszty, ale jest to jedna z instytucji do których trzeba
dopłaty ponosić.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał: pan postuluje, żeby basen zamknąć?
Radny Czesław Korpal powiedział: że nic nie postuluję tylko uzupełniam, a na następnej sesji
odniesiemy się do kosztów jakie są planowane.
Radny Marian Kaczmarek zapytał kierownika WOSiR, czy na przyszły rok planuje po
zachodniej stronie poprawić chodnik, bo po asfalcie zwłaszcza przy zjeżdżalni trudno się chodzi.
Dodał, że głównie z tego korzystają dzieci, a stan techniczny jest fatalny. Remont poprawiłby
warunki estetyczne i użytkowe.
Radny Roman Drosiński zapytał o stan techniczny miski metalowej na krytym basenie?
Radny Grzegorz Kucharski powiedział: w pewnym momencie pada kwota 27 tys. zł na
remonty, które zostały przeprowadzone na terenie basenu odkrytego. Państwo stwierdzacie, że
jest estetycznie, że stan jest bardzo dobry tych toalet, a kilka dni temu w artykule lub
w dokumentacji czytałem, że SANEPID kwestionuje jakość tego budynku jak również toalet.
Będą potrzebne kolejne nakłady, żeby dokonać remontu … Poprosił o wyjaśnienie.
Kierownik WOSiR Jacek Raszewski odpowiedział na zadane pytania dotyczące:
a. radnego Kaczmarka – będzie to wzięte pod uwagę i gospodarczym sposobem będzie to
zrobione;
b. radnego Korpala – do wszystkich obiektów tego typu w Polsce się dopłaca, my musimy w
części zarobić
c. radnego Drosińskiego – niecka jest w tej chwili naprawiona. Farba na zewnątrz niecki
czasem odchodzi, ale jest to remontowane najczęściej w czasie wakacji.
d. radnego Kucharskiego – to co komisja sprawdzała to tam stoi z boku oddzielny budynek
toalet. Te toalety były w złym stanie (ściany się waliły, wypadały okna) i te pieniądze oraz
wszystkie nakłady były na ten budynek, bo SANEPID po kontroli mówił, że nie przyjmie
tego. To co pan mówił, to budynek zaplecza i też SANEPID grozi, że nie dopuści tego do
użytkowania. Są to głównie przebieralnie zrobione z płyty pilśniowej. W tym roku jeżeli
będą środki to będziemy chcieli to zrobić. Robią to wszystko pracownicy, nie jest to
zlecane na zewnątrz. To co już musieliśmy zlecić to zostało zlecone jak np. wymiana
okien.
Radny Czesław Korpal uzupełnił swoją wypowiedź mówiąc, że nie wszystko jest na minusie
i stwierdził, że hotel i targowisko jest na plusie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że targowisko nie jest obiektem sportowym.
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Kierownik WOSiR Jacek Raszewski dopowiedział, że w momencie tworzenia WOSiR zakład
budżetowy po to powstał, żeby móc odliczyć VAT, ale musiał mieć zapewnione przychody. Po to
właśnie poprzednia Rada dodała targowisko, które zapewnia przychody i z tych przychodów jakie
uzyskujemy dokładamy do działalności statutowej, czyli do obiektów sportowych.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem protokołu
z kontroli WOSiR. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie
(przy 8 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosie „wstrzymującym się”) przyjęli protokół
z ww. kontroli.
2) Wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2016 rok (zał. nr 4).
Przewodnicząca Komisji Kontrolnej Janina Zapłotna odczytała Protokół
przeprowadzonej w Biurze Burmistrza Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

Kontroli

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poprosił o odczytanie załączników do ww. protokołu.
Przewodnicząca Komisji Kontrolnej Janina Zapłotna odczytała Załączniki do Protokołu
Kontroli przeprowadzonej w Biurze Burmistrza Urzędu Miejskiego w Wieluniu.
Radny Czesław Korpal powiedział, że sprawozdanie jest olbrzymie i dodał, że skwituje to
jednym zdaniem: brak dyscypliny finansowej pieniędzy publicznych. Stwierdził, że brak jest
jakiejkolwiek kontroli, znajomości rzeczy. Jak można zaplanować kwotę pieniężną na imprezę
a wydać dwa razy tyle. Jest to nielogiczne, a na przyszłość trzeba zapisać tak: jeśli 100 zł. masz
zaplanowane, a wydasz 105 zł to te 5 zł zwracasz do kasy. Nie ma innego wyjścia i innego
sposobu tłumaczenia tych rzeczy. Musimy być w tym przypadku konsekwentni, to jest pieniądz
publiczny.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że był członkiem tego zespołu kontrolnego i jak
państwo słyszeliście można tam wyróżnić po kontroli przekroczenia w dziale kultura i promocja.
Były one razem ze sobą związane. Dodał: mnie osobiście kwoty tych przekroczeń uderzyły, bo
jak próbowałem sobie razem ze sobą zsumować jeśli chodzi o kulturę to na imprezach, które się
odbyły przekroczenie razem to jest 216 504,69 zł., a przekroczenia dotyczące promocji to jest
łącznie 114 816,26 zł co daje łącznie kwotę 331 320 zł. i tu jest uderzająca wielkość tych
przekroczeń. W trakcie kontroli mówiłem pani J., że dziwne jest to (zresztą macie to państwo w
załącznikach) tłumaczenie, iż nagle dowiadujemy się, że impreza jest masowa jeśli np. mówimy o
Dniach Wielunia czy Sylwestrze. Przecież z założenia człowiek na co dzień nie parający się tym
chyba rozumie, że tego typu imprezy są masowymi i trzeba na początku zakładać, że będą koszty
związane czy ze Strażą Pożarną, Policją czy Pogotowiem. Również jeśli chodzi o różne zespoły to
nagle się okazuje, że ten sprzęt przez nich wymagany podnosi nam wręcz dwukrotnie te koszta.
Dodał, że może to powiedzieć w imieniu zespołu, czy warto to wszystko robić, czy nie
powiedzieć, że my dziękujemy w tym przypadku jeśli tyle mamy przekroczyć, to my szukamy
innego rozwiązania gdzie zmieścilibyśmy się w tych założeniach. Te przekroczenia w stosunku
do pierwotnego planu budżetu, chociażby wizyta Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju
gdzie na osobę w ciągu dwóch dni wydaje się 768 zł. (łącznie z panem burmistrzem to jest na 33
osoby). Jest to uderzające, bo czasami można byłoby powstrzymywać się przed aż tak
nadmiernymi wydatkami.
Złożył wniosek formalny, aby powyższa informacja znalazła swoje odzwierciedlenie na
najbliższej Sesji Rady Miejskiej, żeby w ramach tej przejrzystości działania i dostępu do
informacji publicznej wszyscy radni mogli zostać poinformowani w sposób skuteczny i mogli
dyskutować nad tym, czy taki sposób zarządzania jest prawidłowy czy nie.
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Przewodnicząca Komisji Kontrolnej Janina Zapłotna dodała, że komisja długo rozmawiała na
powyższy temat, ale tak jak powiedziała pani kierownik ona organizowała po raz pierwszy
dożynki, bo w tym roku już wszystkie imprezy, które są np. dożynki robił WDK wiem, że nie ma
tych przekroczeń.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że dożynki robiła gmina tylko, że były one
reaktywowane po iluś latach.
Przewodnicząca Komisji Kontrolnej Janina Zapłotna powiedziała, że myślała o Dniach
Wielunia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że nie było w ubiegłym roku ukrywane, iż ze
strony gminy były popełniane błędy. Dodał, że kilkakrotnie mówił iż tych błędów nie będzie
w roku …. Odniósł się do wypowiedzi radnego Korpala mówiąc, że jeżeli gmina podchodziłaby
do wszystkiego w taki sposób jak mówił to ww. to co zrobić w sytuacji subwencji na oświatę
w wysokości 18 mln zł a wydajemy na oświatę 25 mln zł.
Radny Czesław Korpal powiedział: niech pan burmistrz nie myli pojęć, bo to jest obowiązek
a nie przyjemność.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dodał, że to było stwierdzenie radnego i ma takie prawo.
Radny Czesław Korpal powiedział: my musimy szkolnictwo utrzymać, a tam gdzie jest zabawa
nie mamy takiego obowiązku. Niech pan takich przykładów nie daje …
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził: powiedział pan wyraźnie o tym, że jeżeli jest
zaplanowane 100 a wydane jest 105 to …, czyli jeżeli państwo planuje wydanie na oświatę 20
mln …
Radny Czesław Korpal dodał: proszę nie … do tego oświaty.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: bo pan to zgeneralizował. Pan powiedział to
generalnie, że jeżeli w urzędzie zaplanowane jest 100 a wydane jest 105 to trzeba zapłacić
z własnej kieszeni.
Radny Czesław Korpal powiedział: nie mylić tego z oświatą,. Oświata to jest nasze …
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: bo pan powiedział to generalnie, nie mówił pan
wyłącznie …, że wydatki gminy jeżeli proponujemy 100 a …
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział: panie burmistrzu proszę odpowiadać na
pytania nie prowadzić tutaj …, bo jeżeli państwo chcecie porozmawiać to po komisji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał: proszę pana to nie jest tak, że możemy zaplanować
wszystko co do joty, to nie jest możliwe. Planowaliśmy na budowę kanalizacji na ul. Torowej
w Dąbrowie kwotę 1,700 mln zł, bo taki był kosztorys. Okazało się, że za te pieniądze nie
znaleźliśmy żadnego wykonawcy, to co mieliśmy powiedzieć, że nie robimy kanalizacji bo …
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział: to jest inna sprawa panie burmistrzu. Proszę
odpowiadać na pytania radnych.
Radny Czesław Korpal powiedział: niech pan nie myli pojęć, kanalizacja jest rzeczą potrzebną.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał burmistrza: czy w związku z tym wyciągnął pan
jakieś konsekwencje do pani kierownik?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: w związku z czym?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odpowiedział: w związku z takimi przekroczeniami.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: te przekroczenia były z pełną moją aprobatą
ponieważ myśmy podpisywali umowę z zespołem Śląsk na koncert i w momencie w którym
podpisywaliśmy tę umowę mieliśmy tylko napisane, że oczywiście po naszej stronie leżą koszty
sceny. Natomiast okazało się, że te koszty pojawiły się w czasie jak budżet był założony.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że radny Korpal mówił o tym, iż trzeba się pilnować
tych założeń, które przed sobą mamy i zapewne przekroczenie tej złotówki, to była pewnego
rodzaju przenośnia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że w 2017 roku nie było takich przekroczeń.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że pierwotny plan na promocje kiedy przyjmowany był
budżet to było 556 500 zł., środki które wydatkowane były w ciągu całego roku to było 895 430 zł
a więc różnica wynosi 338 000. Kultura pierwotny plan 496 867 zł wydatkowane 624 907 zł z
czego, przekroczenie 155 000 zł. Wielkość tych przekroczeń jest duża, ale wiadomo, że nie da się
zaplanować budżetu co do złotówki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że zostały wyciągnięte wnioski i w roku 2017
takich przekroczeń nie ma.
Radny Czesław Korpal odpowiedział: jak nie ma panie burmistrzu, na Dni Wielunia w zeszłym
roku 200 tys. zł zaplanowano, wydano 240 tys. zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że było pozyskane dużo więcej pieniędzy.
Radny Czesław Korpal odpowiedział: to znaczy, że jak pozyskam to mogę je wydać i stwierdził,
że chodzi o te 84 tys. pozyskanych pieniędzy i to powinno iść w inne miejsce tam gdzie będą
ubytki. Byłyby wtedy pieniądze rezerwowe.
Radny Marian Kaczmarek dodał, że zespół kontrolny długo zastanawiał się czy w tak szerokim
zakresie te wszystkie imprezy jakie są organizowane w Wieluniu muszą być wykonane. Została
stwierdzona i pokazana rozbieżność między wydatkami planowanymi a wykonanymi. Wynika
z tego, że trzeba ograniczyć (trudno było zrozumieć, że sylwester tyle kosztuje - trzy godziny na
rynku). Sugestia komisji była taka, że z niektórych rzeczy powinno się zrezygnować. Czy trzeba
zapraszać tak renomowane zespoły. Takie rozmowy były przeprowadzone z panią kierownik
dyskutując nad każdym jednym tematem pokazując stanowisko komisji a kierownik się odnosiła.
Konkluzja była taka, że pani kierownik będzie teraz tego przestrzegała. Pan Burmistrz powiedział,
że wróciliśmy do dożynek i w tym przypadku należy się ograniczyć do tego, aby były to dożynki.
Trzeba robić imprezy, bo są one potrzebne lecz nie należy tego robić z takim przepychem.
Radny Roman Drosiński powiedział, że każdy wie iż mając określoną pulę pieniędzy należy je
tak dzielić aby wystarczyło i należy tę dyscyplinę finansową trzymać.
Przewodnicząca Komisji Kontrolnej Janina Zapłotna zaproponowała przegłosowanie
wniosków:
1. Przestrzegać zakładanych planów, wydatków na promocję i kulturę zgodnie z zapisami
uchwały budżetowej Gminy Wieluń.
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem powyższego
wniosku. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 8
głosach „za”,) przyjęli ww. wniosek.
2. Ograniczyć wydatki, starać się o środki zewnętrzne w tym sponsoring.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem powyższego
wniosku. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 8
głosach „za”,) przyjęli ww. wniosek.
3. Ograniczyć wydatki na catering proporcjonalnie w stosunku do wysokości środków na całą
imprezę.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem powyższego
wniosku. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 8
głosach „za”,) przyjęli ww. wniosek.
Radny Grzegorz Kucharski złożył wniosek formalny, aby na najbliższej sesji wszyscy radni
mogli się zapoznać z informacją na temat kontroli w zakresie wydatków na promocję Gminy
Wieluń za 2016 rok.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem powyższego
wniosku. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie Komisji (przy 5 głosach „za”, 3
głosach „wstrzymujących się”) przyjęli ww. wniosek.
Radny Marian Kaczmarek powiedział: ja proponuję, jak ten temat będzie na sesję, to proponuję
aby zorganizować osobną sesje, aby nie był to 37 punkt.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że gmina zrobi zestawienie jakie były wydatki
promocyjne w latach poprzednich bo to pokaże … do budżetu jakie gmina miała wtedy, a jakie
ma teraz.
Punkt 5
Powołanie Zespołów Kontrolnych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaproponował, żeby Komisja przeprowadziła kontrole
nieprzejęcia przez Gminę Wieluń udziałów w Energetyce Cieplnej w roku 2009.
Radna Janina Zapłotna dodała: rzeczywiście, tu należałoby się zająć …
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził powołanie Zespołów Kontrolnych
Problemowych dotyczących:
1. Kontroli korespondencji urzędowej w tym zawartych porozumień, umów oraz spis e-maili jaka
była przeprowadzona podczas kontaktów z negocjacji pomiędzy Gminą Wieluń a firmą
TergoPower za rok 2016 i 2017.
Został powołany zespół kontrolny w składzie:
1) Roman Drosiński;
2) Czesław Korpal;
3) Radosław Wojtuniak - przewodniczący.
Upoważnienie znak: OR. 0010.1.20.2017 jest ważne w terminie od 20.11.do 24.11.2017 r.
Zarządził głosowanie, kto jest za powołaniem powyższego zespołu kontrolnego w podanym
składzie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Zespół kontrolny w powyższym składzie został powołany
jednogłośnie (przy 8 głosach „za”)
Poinformował, że kontrola problemowa odbędzie się w dniach 20.11.2017r do 24.11.2017r.
2. Kontroli zasadności i celowości wydatkowanych przez Urząd Gminy Wieluń środków
publicznych w ramach Funduszu Nagród dla pracowników samorządowych za lata 2015, 2016 i
2017.
Został powołany zespół kontrolny w składzie:
1) Grzegorz Kucharski - przewodniczący;
2) Marek Mikuś;
3) Marian Kaczmarek.
Upoważnienie znak: OR. 0010.1.19.2017 jest ważne w terminie od 20.11.do 24.11.2017 r.
Zarządził głosowanie, kto jest za powołaniem powyższego zespołu kontrolnego w podanym
składzie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Zespół kontrolny w powyższym składzie został powołany
(przy 7 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”)
Poinformował, że kontrola problemowa odbędzie się w dniach 20.11.2017r do 24.11.2017r.
Punkt 6
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że zostało wystosowane do burmistrza
pismo z prośbą o informacje na temat sposobu realizacji wniosków pokontrolnych przyjętych
przez Komisje Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 11.04.2017 r.
Radny Czesław Korpal powiedział, że na następną sesję wypadałoby w związku z tymi
sprawozdaniami przygotować wykaz wszystkich imprez z planowanymi kosztami na następny rok
i osobami odpowiedzialnymi.
Radna Janina Zapłotna stwierdziła, że radni dostają kalendarz imprez.
Radny Czesław Korpal dodał: ale gdzie masz pieniądze.
Radna Janina Zapłotna dodała, że są w budżecie.
Radny Czesław Korpal powiedział: jeżeli będziemy na sesji to ja chcę wiedzieć za czym ja
głosuję.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dodał: jeżeli złoży pan wniosek do pani kierownik, to
pani kierownik wyszczególni.
Radna Janina Zapłotna powiedziała że przychyla się do tego co mówił Burmistrz i dodała, że
oczywiście powinien być powołany taki zespół kontrolny. Postawiła wniosek formalny w sprawie
powołania zespołu kontrolnego: dlaczego Gmina nie wykupiła mimo, długu jaki Z. miał
w stosunku do Gminy, udziałów od Z. w Energetyce Cieplnej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał: miała prawo pierwokupu.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział: nie wiem, czy Komisja Rewizyjna może się zająć taką
sprawą sprzed lat
Radna Janina Zapłotna dodała: a dlaczego się nie może zająć.
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Radny Grzegorz Kucharski dodał: mówimy teraz o jakim okresie czasu, co my mamy
kontrolować
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa i Radna Janina Zapłotna powiedzieli, że 2009 rok.
Radny Grzegorz Kucharski dodał: nie mam pojęcia, czy jest taka możliwość kontrolowania
2009 roku, czy jak pan Burmistrz sugeruje, to może powinien do prokuratury zgłosić jeżeli ma
podejrzenie, że nastąpiło coś nie tak.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: czy pana jako radnego to nie interesuje?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dodał: … pan Burmistrz tak wypytuje jak prokurator.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: czy coś się nie podoba.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dodał: jest pan na posiedzeniu i trochę powagi.
Radny Czesław Korpal powiedział: udziałowcami jesteśmy my jako gmina, jest jeszcze
Spółdzielnia i udziałowcem był Z. W tym czasie co minął należało zrobić, żeby nie wpuszczać
następnego udziałowca na rynek. Jeżeli jednak ten udziałowiec wszedł to ja nie wiem co my tam
mamy do szukania.
Radna Janina Zapłotna dodała: ale gmina miała pierwsza …
Radny Czesław Korpal powiedział: gmina nie wyszła z propozycją kupna.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: ale gmina nie musi wyjść …
Radny Roman Drosiński zadał pytanie: jaki okres przeszły Komisja Rewizyjna może
kontrolować?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że musi sprawdzić w przepisach
i wtedy odpowie.
Punkt 7
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Grażyna Zwierzyńska

Przewodniczący komisji:
Radosław Wojtuniak
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