P R O T O K Ó Ł nr 31/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 21 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. Wojtuniak Radosław - przewodniczący
7. Zapłotna Janina
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Sformułowanie wniosku do Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie kontroli problemowych dotyczących:
1) korespondencji urzędowej, w tym zawartych porozumień, umów oraz spisów
e-mail jaka była przeprowadzana podczas kontaktów z negocjacji pomiędzy Gminą
Wieluń a firmą T.P. za rok 2016 i 2017;
2) celowości wydatkowania środków publicznych w ramach Funduszu Nagród dla
pracowników samorządowych w latach 2015-2017.
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 7.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Radny Czesław Korpal zapytał: czy dla nas radnych są jakieś sprawy objęte tajemnicą, co jest
ujęte w tych dwóch punktach, które będą rozpatrywane, czy dla nas radnych chce się ukrywać
jaka jest gospodarka pieniędzmi publicznymi. Wszyscy się gniewają bo my jesteśmy lojalni, ja ze
swej strony uważam i też oczekuję lojalności wobec mojej osoby a idąc …, w zaparte w
manipulowanie to jest to samo co zabranie człowiekowi godności. Ja na takie rzeczy nie wyrażam
zgody.
Radna Janina Zapłotna odniosła się do poprzedniej komisji mówiąc: to co podejmujemy, czyli
powołanie tych dwóch zespołów, których nie ma w planie, to należało to zgłosić do
przewodniczącego, wprowadzić do planu i dopiero powoływać zespoły. Dodała, że w przyszłości
trzeba postępować miej nerwowo i stwierdziła, że na poprzedniej komisji przewodniczący nie
dopuścił jej do głosu.
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Radny Czesław Korpal powiedział, że nie powinno być tych komisji, a radni powinni mieć
oficjalny dostęp do wszystkich danych.
Radny Marian Kaczmarek dodał, że wypowie się w sprawie celowości wydatkowania środków
publicznych w ramach nagród dla pracowników. Stwierdził, że w jednej z poprzednich kadencji
rady padło pytanie w sprawie wynagrodzeń i nagród a odpowiedź była, że nie dotyczy to rady.
Powiedział, że zastanawiają go lata kontroli czyli 2015-2017 r. i zapytał, po co jest to potrzebne?
Radny Jan Janik odniósł się do kontroli w sprawie celowości wydatkowania środków
publicznych w ramach nagród dla pracowników mówiąc, że na dany rok jest limit płac, którego
nie można przekroczyć i dodał, że podział premii to jest sprawą pracodawcy i ma on do tego
prawo..
Radny Czesław Korpal dodał, że nie wolno tym prawem manipulować.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że było wystosowane pismo do burmistrza z prośbą
o ujawnienie informacji dotyczącej nagród i tylko dlatego w tej chwili mają być powołane zespoły
kontrolne ponieważ taka informacja nie wpłynęła. Dodał, że burmistrz nie chce udostępnić takiej
informacji radnym i uważa, że są to pieniądze publiczne i nie może być tak, że pieniędzmi
publicznymi będziemy wynagradzać pracowników urzędu stwierdzając, że dzieje się tak również
w innych miejscowościach.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że chodzi o to kto i za co dostał nagrodę.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zdementował zarzut radnej Janiny Zapłotnej, iż nie
została dopuszczona do głosu. Powiedział, że komisja dostała odpowiedź na pismo w sprawie
przeprowadzenia powyższych kontroli wraz z dołączoną opinią prawną. Wynika z niej, że można
przeprowadzić ww. kontrole po wcześniejszej decyzji Rady.
Radny Czesław Korpal odniósł się do korespondencji urzędowej w tym zawartych porozumień,
umów oraz e-maili jaką przeprowadzono podczas kontaktów z negocjacji pomiędzy Gminą
Wieluń a firmą T.P. za rok 2016 i 2017. Stwierdził, że świadczy to o tym, iż radni mieli głosować
nad czymś o czym nic nie wiedzą. Dodał, że była prowadzona między ww. korespondencja a
radni o niczym nic nie wiedzieli i mieli tylko zagłosować i powiedział, że odpowiedzialność jest
wspólna a wiedza nie jest wspólna.
Radna Janina Zapłotna odniosła się do wypowiedzi ww. mówiąc, że burmistrz może rozmawiać
z inwestorami a potem informować radnych.
Radny Roman Drosiński odniósł się do punktu dotyczącego wydatkowania środków
publicznych w ramach nagród dla pracowników mówiąc, że zasadnym jest iż powinno być
wiadomo za co pracownicy otrzymują pieniądze i w jakiej wysokości, żeby nie tworzyć
podejrzeń. Jeżeli pracownik jest zdolny i zasługuje na wynagrodzenie to dodał, że nie ma nic
przeciwko temu. Nie może być … i tym bardziej, że tutaj mamy do czynienia z pieniędzmi
publicznymi. Stwierdził, że zasadnym jest sprawdzenie za co i kto dostał nagrody i czy to jest
uzasadnione.
Radny Marian Kaczmarek zapytał, czy w 2015, 2016 roku te pieniądze były publiczne czy nie
były publiczne?
Radny Grzegorz Kucharski odniósł się do wynagrodzeń mówiąc, że ustawa z dnia 21 listopada
2008 roku o pracownikach samorządowych, art. 36 ust 6 – wynagrodzenie za pracę pracownikowi
samorządowemu, o którym mowa itd. za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można
przyznać nagrodę. Dodał, że na podstawie tej ustawy radni mają do tego prawo i chcą wiedzieć
kto i w jakiej wysokości dostał nagrody. Jeśli natomiast chodzi o kontrole z 2008, 2009 roku to
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zacytował: w odpowiedzi na wątpliwości o przeprowadzeniu kontroli z obszaru działania
organów gminy w 2009 roku nie znajduje się przepisów, aby istniały podstawy do
przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności organów poprzedniej kadencji.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odpowiedział radnemu Janikowi, że komisja nie chce
kontrolować wynagrodzeń, chce tylko kontrolować nagrody. Dodał, że są to dodatkowe pieniądze
ze środków publicznych.
Radny Jan Janik odpowiedział, że wynagrodzenie i nagrody są z funduszu płac.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dodał, że jeżeli będzie taka sytuacja i faktycznie jest to
niejawne, zostanie sformułowany wniosek i rada przegłosuje te kontrole, zostaną powołane dwa
zespoły. Wówczas pójdzie zespól kontrolny i jeżeli się okaże, że komórka kontrolowana powie,
że nie udzieli odpowiedzi to …
Radny Roman Drosiński powiedział, że do tej pory nie widział poważnych uchybień w dziale
nagród i dodał, że to co się ostatnio stało to można domniemywać, że coś jest nie w porządku, bo
okazało się, że burmistrz nie podjął pracy, która była zlecona przez Radę Miasta.
Radna Janina Zapłotna zapytała, o co to końcu chodzi, może rzeczywiście trzeba …
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie kto jest za przyjęciem porządku
obrad. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie Komisji jednogłośnie (przy 7 głosach
„za”) pozytywnie zaopiniowali porządek obrad.
Punkt 3
Sformułowanie wniosku do Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie kontroli problemowych dotyczących (zał. nr 3):
1) korespondencji urzędowej, w tym zawartych porozumień, umów oraz spisów
e-mail jaka była przeprowadzana podczas kontaktów z negocjacji pomiędzy Gminą
Wieluń a firmą TergoPower za rok 2016 i 2017;
Radny Jan Janik powiedział, że ma zastrzeżenia co do sformułowania punktu dotyczącego
celowości wydatkowania środków publicznych w ramach Funduszu Nagród dla pracowników
samorządowych. Dodał, że fundusz nagród jest w funduszu płac i należałoby tu sformułować, czy
jest przekroczony fundusz płac. Jeżeli jest przekroczony to sprawdzić dlaczego, jeżeli fundusz
płac jest limitowany i nie został przekroczony to sam podział należy do osoby, która nim
dysponuje.
Radny Marian Kaczmarek zapytał o powołane zespoły.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odpowiedział, że są anulowane, gdyż trzeba uzyskać
zgodę rady.
Zarządził głosowanie kto jest za wyrażeniem zgody na przeprowadzenie kontroli problemowej
dotyczącej korespondencji urzędowej, w tym zawartych porozumień, umów oraz spisów, e-mail
jaka była przeprowadzana podczas kontaktów z negocjacji pomiędzy Gminą Wieluń a firmą T.P.
za rok 2016 i 2017, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 7
radnych. Członkowie Komisji większością głosów (przy 4 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”)
wyrazili zgodę na przeprowadzenie ww. kontroli problemowej.
2) celowości wydatkowania środków publicznych w ramach Funduszu Nagród dla
pracowników samorządowych w latach 2015-2017.
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie kto jest za wyrażeniem zgody na
przeprowadzenie kontroli problemowej dotyczącej celowości wydatkowania środków
publicznych w ramach Funduszu Nagród dla pracowników samorządowych w latach 2015-2017,
kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie
Komisji większością głosów (przy 4 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”) wyrazili zgodę na
przeprowadzenie ww. kontroli problemowej.
Punkt 4
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Grażyna Zwierzyńska

Przewodniczący komisji:
Radosław Wojtuniak

4

