P R O T O K Ó Ł nr 32/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 5 grudnia 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. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4. Jakub Krawczyk
- Radca Prawny
5. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
6. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
7. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 30/17 i 31/17 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2018 (materiał dostarczony we wcześniejszym terminie).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018- 2025 (materiał dostarczony we wcześniejszym terminie).
6. Zapoznanie się z informacją o sprawach sądowych z udziałem Gminy Wieluń za lata
2015-2017
7. Powołanie zespołów do przeprowadzenia kontroli problemowych dotyczących:
1) korespondencji urzędowej, w tym zawartych porozumień, umów oraz spisów
e-maili jaka była przeprowadzana podczas kontaktów z negocjacji pomiędzy
Gminą Wieluń a firmą TergoPower za rok 2016 i 2017;
2) celowości wydatkowania środków publicznych w ramach Funduszu Nagród dla
pracowników samorządowych w latach 2015-2017.
8. Sprawy różne, korespondencja.
9. 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.
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Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Wprowadził zgodnie z decyzją Rady Miejskiej punkt dotyczący powołania zespołów do
przeprowadzenia kontroli problemowych: korespondencji urzędowej, w tym zawartych
porozumień, umów oraz spisów e-maili jaka była przeprowadzana podczas kontaktów
z negocjacji pomiędzy Gminą Wieluń a firmą TergoPower za rok 2016 i 2017 oraz kontroli
dotyczącej celowości wydatkowania środków publicznych w ramach Funduszu Nagród dla
pracowników samorządowych w latach 2015-2017.
Zaproponował, aby punkt dotyczący kontroli był punktem nr 7.
Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą.
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie Komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 2 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali porządek obrad wraz
z wprowadzoną zmianą.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 30/17 i 31/17 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że protokół nr 30/17 oraz 31/17 był
wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad.
Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 30/17? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie,
kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęli protokół nr 30/17 nie wnosząc
uwag.
Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 31/17? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie,
kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęli protokół nr 31/17 nie wnosząc
uwag.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2018
(zał. nr 3).
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Roman Drosiński zaproponował zmiany w uchwale budżetowej dział 750, rozdział
75075: Zakup materiałów promocyjnych – zmniejszenie o 30 000 zł ; ogłoszenia płatne –
zmniejszenie o 20 000 zł.; promocja gminy przez udział w zewnętrznych wydarzeniach –
zmniejszenie o 25 000 zł.
Radny Grzegorz Kucharski zaproponował, aby głosowanie wniosków odbywało się po każdym
przedstawionym wniosku.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że na wszystkich komisjach powtarzają się te same
wnioski i zapytała, czy jest sens powtarzania tego samego?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odpowiedział, że jest taka procedura przyjmowania
budżetu i każdy radny ma prawo wnioskować.
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Radny Marian Kaczmarek zapytał, czy wniosek radnego Drosińskiego jest taki sam czy inny
w porównaniu do poprzednich komisji?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy jest akceptacja, aby po zgłoszeniu wniosku
przez radnego Drosińskiego był od razu głosowany? Zarządził głosowanie, kto jest za taką formą?
W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Członkowie Komisji (przy 5 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowali głosowanie po przeczytaniu wniosku.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 750, rozdział 75075: Płatne ogłoszenia–
zmniejszenie o 20 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w tych płatnych ogłoszeniach są ogłoszenia,
które gmina musi realizować z racji ustawy o gospodarce nieruchomościami, czy z racji
przetargów. Takie ogłoszenia muszą ukazywać się w gazetach.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał skarbnika miasta, ile kosztują gminę ogłoszenia
płatne w gazecie?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć, gdyż
trzeba byłoby to wszystko policzyć.
Radny Czesław Korpal powiedział, że na wszystkich komisjach były zajmowane stanowiska
w powyższych sprawach. Dodał, że została podjęta decyzja, żeby coś zrobić dla ludności
Wielunia. Ma to być darmowa miejska komunikacja i dlatego też są zdejmowane pewne kwoty.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „przeciw”, 2 głosach „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 750, rozdział 75075: Promocja gminy
poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach– zmniejszenie o 25 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 3 głosach „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 750, rozdział 75075: Wydawnictwa GW –
zmniejszenie o 60 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w tym punkcie jest wznowienie albumu prof.
Olejnika oraz dofinansowanie do Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 3 głosach „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 750, rozdział 75075: Współpraca GW z
zagranicą – zmniejszenie o 10 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „przeciw”, 2 głosach „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 750, rozdział 75075: Wydarzenia objęte
patronatem Burmistrza – zmniejszenie o 10 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w tych środkach są takie wydarzenia jak:
współzawodnictwo przedszkolaków, szkół, imprezy organizowane przez harcerzy itp. Dodał, że
na sesji budżetowej poinformuje co z tych środków zostało wydane.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „przeciw”, 2 głosach „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 750, rozdział 75075: Gala dla
Przedsiębiorców – zmniejszenie o 15 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 7 głosach
„za”, 1 głosach „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 750, rozdział 75075: Wieluński Bieg
Pokoju i Pojednania – zmniejszenie o 15 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że pomysłodawcami tego biegu był Klub Sport,
Zdrowie, Edukacja i dodał, że dziwi się iż radni z ww. klubu będą głosowali za zdjęciem
powyższej kwoty
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział, że pierwszy bieg to była kwota ok. 40 000 zł.
i ta kwota wystarczyła.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że na ww. biegu nie muszą być pakiety startowe,
prysznice, nie musi być stref masażu. Stwierdził, że powyższy bieg cieszy się powodzeniem
wśród biegaczy.
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że jest za tym aby utrzymać te kwotę, bo nic nie stoi na
przeszkodzie jeżeli zostaną pieniądze można je wykorzystać na coś innego. Dodał, że powyższy
bieg zaczyna być marką Wielunia. Ludzie bardzo chętnie tu przyjeżdżają mówiąc, że ten bieg jest
zrobiony profesjonalnie.
Radny Grzegorz Kucharski odniósł się do wypowiedzi Burmistrza. Dodał, że inaczej można
gospodarować pieniędzmi, bardziej oszczędnie i gospodarnie np. medale można kupić o połowę
taniej. Stwierdził, że ten bieg należałoby pozyskiwać sponsorów i nie należy mówić, że
wszystkiego braknie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że w pierwszym biegu brało udział dwieście osób
a w ostatnim biegu brało udział ponad trzysta osób i dlatego też ten koszt jest wyższy. Co do
pozyskiwania sponsorów to powiedział, że po ostatniej sesji ciężko będzie pozyskać takich
sponsorów.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „przeciw”, 2 głosach „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 921, rozdział 92195: Organizacja
uroczystości patriotycznych – zmniejszenie o 20 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że dziwnym jest aby osoba, która przywiązuje
taką wagę do uroczystości patriotycznych proponowała zmniejszenie wydatków finansowych na
taki cel.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „przeciw”, 2 głosach „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 921, rozdział 92195: Rocznica wybuchu II
wojny Światowej – zmniejszenie o 40 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 3 głosach „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
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Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 921, rozdział 92195: Dożynki Gminne –
zmniejszenie o 20 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że najlepiej byłoby gdyby tych dożynek nie było.
Stwierdziła, że nie było dożynek, miasto dokładało pieniądze na jarmark (ok. 500 zł), który
organizowany był w klasztorze oo. Franciszkanów, wszystkie sołectwa przychodziły z wieńcami
dożynkowymi.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 6 głosach
„za”, 1 głosie „przeciw”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 921, rozdział 92195: Wieluński Dance –
zmniejszenie o 5 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 7 głosach
„za”, 1 głosie „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek dot. działu 921, rozdział 92195: Pozostałe wydarzenia
– zmniejszenie o 15 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Janina Zapłotna zapytała, co kryje się pod nazwą pozostałe wydarzenia?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że te które nie są wymienione, dodatkowe
w ciągu roku, które niespodziewanie się pojawiają.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uzupełnił wypowiedź podając przykład, że drużyna
siatkarek, piłkarek awansowała do ogólnopolskich rozgrywek i trzeba było zapłacić pieniądze za
przejazd tej drużyny na turniej, aby nie narażać budżetu szkoły.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział, że jeżeli takie wydarzenie będzie miało
miejsce w roku 2018, to jeżeli Burmistrz zawnioskuje do Rady to Rada …
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 2 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek do działu 750, rozdział 75023: Wynagrodzenia
osobowe pracowników z pochodnymi – zmniejszenie o 500 000 zł.
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że ten sam wniosek był omawiany na
Komisji Budżetowej i radny Majcher poprosił o wyliczenia skąd taka kwota w porównaniu do
roku 2016, 2017 i na 2018 rok. Radny otrzymał wyliczenia i po tym odstąpiono od zdejmowania
powyższych środków.
Radny Grzegorz Kucharski poprosił o przedstawienie wyliczenia.
RadnyRoman Drosiński zapytał jakie były wynagrodzenia w ubiegłym roku za 2016 rok?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że za rok 2016 wykonanie na
wynagrodzeniach było 3 068 520 zł., fundusz nagród, który był 4% to 151 493 zł., nagrody
jubileuszowe otrzymały dwie osoby 28 764 zł., odprawy emerytalne dla dwóch osób 49 200 zł.
i łącznie na wynagrodzenia osobowe wydano 3 297 977 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
244 236 zł., wynagrodzenia bezosobowe 34 084 zł., składka ZUS po stronie pracodawcy
587 630zł., fundusz pracy 61 921 zł., czyli łącznie na wynagrodzenia i pochodne od tych
wynagrodzeń za rok 2016 wydano 4 225 848 zł. Przewidywane wykonanie w 2017 roku:
wynagrodzenia styczeń, luty to kwota 533 438 zł, od miesiąca marca wzrosły wynagrodzenia
pracowników o ok. 6% i tu miesięcznie było wtedy 284 906 zł. razem dziesięć miesięcy i była to
kwora 2 849 060 zł. Wzrosło zatrudnienie w 2017 roku, są to trzy osoby i łączne przewidywane
wykonanie wynagrodzeń za 2017 rok 3 382 498 zł. Fundusz nagród 149 370 zł., nagrody
jubileuszowe 38 430 zł. dla trzech osób, odprawy emerytalne dla trzech osób 77 500 zł.,
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 5 675 zł., ekwiwalent dla osoby przechodzącej na
emeryturę 4 296 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256 699 zł., wynagrodzenia bezosobowe
36 500 zł., składka ZUS po stronie pracodawcy 652 261 zł., fundusz pracy 94 027 zł., łącznie
4 697 256 zł. Obecne wynagrodzenia na całe dwanaście miesięcy 3 418 872 zł. brutto, wzrost
wynagrodzeń przewidziany na 2018 rok ok. 7 % tj. kwota ok. 258 000 zł. czyli łącznie na
wynagrodzenia zaplanowane jest 3 687 457 zł plus wynikający z regulaminu 4 % fundusz nagród
147 600 zł., nagrody jubileuszowe jedenaście osób 80 000 zł., odprawy emerytalne dla trzech
osób to 81 000 zł., wynagrodzenia za nadgodziny 10 000 zł. i łącznie to jest 3 996 057 zł.
Wynagrodzenie roczne czyli te 8,5% od wynagrodzeń za 2017 rok to 309 400 zł., wynagrodzenia
bezosobowe to 25 000 zł., składka ZUS pracodawcy to 715 200 zł., fundusz pracy 102 600 zł.
czyli łącznie 5 148 257 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaproponował wycofanie powyższego wniosku.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że jest to kwestia do przemyślenia i dodał, że cieszy go
iż będzie punkt o powołaniu zespołu kontrolnego do spraw nagród, bo tam są też uderzające
kwoty. Powiedział, że nie wie czy wszystkie kwoty wynikają zawsze i wyłącznie z regulaminu
i wysokość tych nagród, które są przyznawane pracownikom urzędu też jest zadziwiająca.
RadnyRoman Drosiński zapytał ile osób na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest w urzędzie.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy odliczając straż
miejską, monitoring to jest 68 osób.
RadnyRoman Drosiński zapytał jaka jest przeciętna wysokość wynagrodzenia dzieląc na
inspektorów i kadrę kierowniczą.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nie zostało to policzone gdyż nikt o to
nie prosił.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że Dziennik Łódzki podawał bardzo szeroko
wynagrodzenia kadry kierowniczej w Urzędzie Miejskim, każdy z naczelników składa
oświadczenie majątkowe, które jest dostępne na BIP i tam wiadomo jakie są wynagrodzenia
poszczególnych naczelników.
Radny Roman Drosiński poprosił o przesłanie na e-maila ww. informację z podziałem na
stanowiska.
Radny Czesław Korpal powiedział: kwota 150 000 zł to kwota na narody i zapytał, ile osób
dostało te nagrody?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zapytała o który rok radny pyta, bo za 2016 rok
wypłacono te 151 493 zł. i przeważnie wszystkie osoby dostały.
Radny Czesław Korpal dodał „to co to za nagroda jak to jest urawniłowka”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że nagroda ta była przyznawana w różnej
wysokości.
Radny Roman Drosiński powiedział, że jeśli wynagrodzenie przedstawione przez skarbnika ma
wynosić w przyszłym roku 5 200 000 zł.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka dodała, że jest to całość z ZUS-em, z pochodnymi czyli
ZUS pracodawcy, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne
a same wynagrodzenia to 3 687 457 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że w tym roku jest jedenaście jubileuszówek
a w tamtym roku były trzy, dlatego koszty wzrastają. Wzrosło o trzy osoby zatrudnienie i z tego
tytułu ok. 130 000 zł jest wyższe wynagrodzenie. Stało się tak dlatego, że weszła w życie
centralizacja podatku VAT i musiała być osoba, która się tylko i wyłącznie podatkiem VAT dla
wszystkich jednostek sektora zajmuje. Jest przyjęta osoba do środków unijnych, która rozlicza
wszystkie umowy i osoba do Biura Zamówień Publicznych, ponieważ odejdzie na emeryturę pani
Rajska i osoba, która po niej przejmie obowiązki, aby była przygotowana.
Radny Roman Drosiński powiedział, że wycofuje wniosek w sprawie zdjęcia 500 000 zł z
wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi.
Zgłosił wniosek do działu 750, rozdział 75023: Obsługa prawna – zmniejszenie o 100 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że jeśli chodzi o obsługę prawną ponieważ nie można
tego zdjąć z uwagi na przepisy w dniu poprzednim na komisji został postawiony wniosek, aby
Burmistrz z tej umowy zrezygnował w ciągu trzech miesięcy.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dodał, że na tą chwilę muszą być środki zabezpieczone
i poprosił o wyjaśnienie panią skarbnik.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że obsługa prawna i umowa zawarta
z kancelarią IURICO jest również umieszczona oprócz środków w budżecie w wieloletniej
prognozie finansowej w wykazie przedsięwzięć. Jest zawarta umowa. Jeżeli jest zawarta umowa
i zostały przyjęte przedsięwzięcia uchwałą Rady, czyli cała umowa musi mieć zabezpieczenie.
Jeżeli środki zostają zdjęte, czyli powstają zobowiązania na które nie ma pokrycia, jest to już
naruszenie prawa. Zawarte umowy muszą mieć zabezpieczenie na dany rok budżetowy.
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Radny Roman Drosiński zapytał do kiedy jest umowa?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że do pierwszego kwartału 2019 roku.
Radny Roman Drosiński powiedział, że wycofuje wniosek w sprawie zdjęcia 100 000 zł
z pozycji: obsługa prawna.
Radny Czesław Korpal zapytał, czy można tę umowę rozwiązać?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że należałoby to sprawdzić, ale
w każdej umowie taki zapis się umieszcza.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek do działu 750, rozdział 75023: Zakup usług
pozostałych – zmniejszenie o 100 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odczytała wyliczenie:
Kwotę 350.000 zł planuje się wydatkować na następujące zadania:
1) Zakup usług pocztowych
2) Opieka autorska ZETO Olsztyn system Puma
3) Opieka autorska FINN, serwis, aktualizacje
4) Opieka autorska oprogramowania GISON
5) Opieka autorska oprogramowania GEO-System
6) Opieka autorska programu PBUSC
7) Opieka autorska JST DOSKOMP
8) Legislator edytor XML- przedłużenie licencji
9) Oprogramowanie Legalis – przedłużenie licencji
10) Program antywirusowy odnowienie licencji
11) Serwis drukarek i kserokopiarek
12) Serwis sprzętu komputerowego
13) Utrzymanie domen internetowych
14) UTM – aktualizacja, zabezpieczenia internetowe
15) Modernizacja systemu alarmowego UM
16) Dozór budynków
17) Konserwacja i dzierżawa urządzeń do wody Dar Natury
18) Porządkowanie archiwum, regeneracja ksiąg USC przed przekazaniem
do Archiwum Państwowego
19) Wywóz śmieci
20) Przegląd budynków, naprawy konserwacyjne
21) Pozostałe nieprzewidziane wydatki

145.000 zł;
39.000 zł;
21.000 zł;
5.289 zł;
5.535 zł;
4.000 zł;
1.300 zł;
2.500 zł;
5.000 zł;
9.000 zł;
15.000 zł;
5.000 zł;
500 zł;
2.500 zł;
3.500 zł;
20.000 zł;
2.500 zł;
10.000 zł;
5.000 zł;
40.000 zł;
8.376 zł.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dodała, że na powyższe wydatki są wiążące umowy.
Radny Roman Drosiński zapytał o kwotę 40 000 zł związaną z bieżącym utrzymaniem.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że są to trzy budynki do utrzymania.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dodała, że jest to ratusz (samodzielny budynek),
budynek przy ul. Piłsudskiego (również samodzielny budynek), budynek w parku wspólny
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z powiatem (po stronie Urzędu Miejskiego jest mniejszy koszt w stosunku do powiatu).
Powiedziała, że robione są też przeglądy roczne związane z przepisami.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że są to budynki wiekowe i wymagają co roku
odpowiednich nakładów, żeby je utrzymać w dobrym stanie.
Radny Roman Drosiński powiedział, że wycofuje wniosek w sprawie zdjęcia 100 000 zł
z pozycji: zakup usług pozostałych.
Radny Jan Janik zapytał, gdzie powyższe środki po zatwierdzonych zmianach budżetowych
będą przesunięte i czy pomyślano o tym, aby po przegłosowaniu darmowych kursów
autokarowych zwiększyć kwotę na transport?
Radny Grzegorz Kucharski złożył wniosek, aby w dziale 600, rozdział 60616 – Transport i
łączność wpisać zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Nowy Świat” – wpisać kwotę 30 000 zł. Dodał, że dobrze byłoby, aby radni
kiedy będzie konstruowany budżet mieli informacje jakie wnioski wpływają od mieszkańców,
sołtysów, przewodniczących Zarządów Osiedli, od dyrektorów Placówek OświatowoWychowawczych. Stwierdził, że w dużej mierze pokazywałoby to jakie są potrzeby.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że oczywiście radni mogą się zapoznać ze
wszystkimi wnioskami wpływającymi do gminy. Stwierdził, że postrzega rolę burmistrza i Rady
w ten sposób, aby patrzeć na gminę nie oczami mieszkańca tylko oczami całej gminy. Te rzeczy,
które są najbardziej potrzebne z punktu widzenia całej gminy są umieszczone.
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że chce postrzegać gminę i jej potrzeby oczami
każdego mieszkańca Gminy Wieluń. Ponowił swój wniosek, wpisać w dziale 600, rozdział 60616
zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Nowy Świat” – odcinek ok. 300 m. wpisać kwotę 30 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał naczelnika, czy wystarczy kwota 30 000 zł. na
opracowanie ww. dokumentacji?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że ta dokumentacja była zrobiona przed laty i straciła
ważność.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał od ilu lat czekają mieszkańcy na tę drogę?
Radny Marian Kaczmarek powiedział, że … Burmistrz mówił, iż priorytetem dla tej gminy jest
sprawa budowy kanalizacji i te zadania są realizowane.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że 30 000 zł. starczy na ten
projekt. Dodał, że jest to droga, która przy krajówce się zaczyna i przy krajówce się kończy, nie
tworzy ona połączenia komunikacyjnego tylko stanowi dojazd do posesji z drogi krajowej.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 6 głosach
„za”, 2 głosach „wstrzymujących się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zapytał o budowę drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul 18 Stycznia.
Dodał, że jest taka sugestia, aby to była budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Sieradzkiej
łącznie z rondami na obu ulicach.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że będzie w nazwie pierwszy etap od ul.
Sieradzkiej do Warszawskiej.
Radny Roman Drosiński zapytał o budowę ul. Fabrycznej na kwotę 300 000 zł.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył „jeżeli chcemy zacząć od ul.
Sieradzka, Warszawska, bo to trzeba zrobić w ciągu dwóch lat, trzeba wygospodarować na to
zadanie 1 mln zł” … i dodał, że trzeba to zrobić kompleksowo bo jest to droga, która stanowi
dojazd do oczyszczalni bez tej drogi budując łącznik Sieradzka, Warszawska …
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział „to państwo ujęliście w budżecie taką kwotę
1 mln zł.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział: tak, 1 mln zł miał być
robiony pierwszy etap czyli do kanału. Dalej trzeba jeszcze wybudować przepust. Stwierdził, że
pewno trzeba będzie zwiększyć wartość w WPF na rok …
Radny Roman Drosiński ponowił pytanie o kwotę 300 000 zł na budowę ul. Fabrycznej.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że w tych 300 000 zł to
jest tylko część zadania wieloletniego. Zadanie wieloletnie na ten etap miało się składać z budowy
ul. Fabrycznej od drogi powiatowej do ostatniego zabudowania, w kolejnym etapie miała być
budowana droga do oczyszczalni ścieków, ale to jest fragment tej drogi do oczyszczalni ścieków
i na 1 mln zł to miała być połowa w ciągu dwóch lat zrealizowanej drogi Fabrycznej.
Radny Roman Drosiński powiedział „czyli to jest odejście od ul. Fabrycznej”.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że odejście od ul.
Fabrycznej w stronę firmy Poraj. Na ul. Rymarkiewicz podpisana jest umowa z firmą
wykonawczą i tutaj nie można dokonać jakiejkolwiek zmiany.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek do działu 600, rozdział 60095: Budowa urządzeń
ochrony przed hałasem – zmniejszenie o 100 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, czy zasadne jest to zdjęcie i czy na ulicy
Popiełuszki nie ma ruchu i nic tam nie jeździ?
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”,3 głosach „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek do działu 700, rozdział 70004: Wykonanie instalacji
CO i CW ul. Paderewskiego 1-3, 18-20, 5-7, 9-11 – zmniejszenie o 100 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że podobno wspólnoty nie wyrażają zgody.
Radny Marian Kaczmarek dodał, że z tyłu za budynkami jest wykonana sieć, która jest
przygotowana do podłączenia poszczególnych bloków.
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że od wielu lat najemcy mieszkań występowali o to, aby mieć możliwość zmiany
systemu ogrzewania. Cała nitka ciepłownicza jest wykonana, chodzi o to, aby rozprowadzić to
w budynku. Dodał, że wszystkie budynki gminy będące we wspólnotach były zgłoszone do
programu realizowanego przez Wydział Inwestycji i myślano, że będzie do tego dofinansowanie.
Okazało się, że jeśli jest to budynek we wspólnocie to tego dofinansowania nie będzie, gdyby
były one w 100% gminne to wówczas dofinansowanie byłoby możliwe.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał jak wychodzi struktura właścicieli we
wspólnocie 1-3?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć.
Radna Janina Zapłotna powiedziała, że trzeba byłoby się zastanowić, gdyż ludzie bardzo dużo
zalegają z czynszem i jeśli dojdą opłaty za ogrzewanie to wówczas przestaną płacić.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że przychodzą do niego mieszkańcy z ww.
wspólnot i dodał, że nie wszystkich należy traktować jednakowo, bo wśród nich są osoby, które
bardzo regularnie płacą. Często są to osoby starsze, które nie mają siły, aby wnosić węgiel i sobie
palić. Dodał, że pewne założenia były robione po to żeby tym ludziom poprawić komfort życia
i żeby zmniejszyć w mieście zanieczyszczenie powietrza.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poprosił radnego o wycofanie tego wniosku.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że skoro są to wspólnoty mieszkaniowe, to wspólnota
w jakiejś części …
Radny Roman Drosiński zapytał, jaki byłby koszt wykonania tej instalacji …?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że koszt wyjdzie dopiero po przetargu, to są kwoty szacunkowe wynikające
z kosztorysów, natomiast są rozwiązania techniczne, które pozwalają zostawienie jednego lokalu
własnościowego bez centralnego ogrzewania z czasem, z możliwością późniejszego podłączenia
się.
Radny Marian Kaczmarek dodał, iż trzeba pamiętać o tym, że Ciepłownia wykonała inwestycję
polegająca na wykonaniu nitki wzdłuż tych bloków i robiła to wtedy kiedy nie było przepisów, że
wspólnota ma swoje prawa. Stwierdził, że Energetyka Cieplna poniosła koszty i oczekuje
odbiorcy i jest to argument, że powinno się to zrobić.
Radny Roman Drosiński powiedział, że wycofuje wniosek w sprawie zmniejszenia o 100 000 zł
wykonania instalacji CO i CW ul. Paderewskiego 1-3, 18-20, 5-7, 9-11.
Radny Jan Janik zapytał, czy istnieje możliwość prawna po podłączeniu takiego ciepła, żeby nie
przyjmowała gmina tego wszystkiego, czyli rozliczenia z Ciepłownią tylko bezpośrednio każdy
z mieszkańców. Dodał, że jeśli zostanie podłączone ciepła a ludzie przestaną płacić …
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że wspólnotą zarządca zarządza …
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek do działu 700, rozdział 70005: Nabycie nieruchomości
do zasobów gminy – zmniejszenie o 1 500 000 zł.
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik powiedział, że
przeznaczoną kwotę 2 850 000 zł. można rozbić na dwie kwoty tj. jedna to 1 500 000 zł. i tutaj są
odszkodowania dotyczące ul. Głębokiej. Są postępowania, jedno postępowanie, gdzie Starostwo
wydało jedną decyzję, natomiast jest odwołanie od tej decyzji, są jeszcze decyzje, które nie
zostały wydane (przebudowa ul Głębokiej) i jest to kwota na ten moment 891 590 zł.
Odszkodowanie dotyczące ul. Ciepłowniczej ze względu na to, że jedna ze stron odwołała się od
decyzji Starosty i postępowanie jest w trakcie, jest to kwota 318 000 zł., odszkodowanie ul.
Częstochowska (zbiorczo) 46 750 zł. Te postępowania nie zakończą się w tym roku dlatego te
kwoty zostały zapisane w budżecie na przyszły rok. Z tego 1 500 000 zł zostaje kwota 243 660 zł.
Tak naprawdę jest to kwota pozostawiona na pozostałe nabycia do zasobów, które na pewno
wynikną, bo to są np. zakupy, które gmina będzie musiała poczynić, bo są wstępne szkice
podziałów w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy
występując o podział wydzielają drogi wyznaczone w tym planie i gmina ma obowiązek przejęcia
tych dróg i wypłaty za nie odszkodowania. Jednocześnie musi być zabezpieczona kwota, bo
wiadomo, trzeba będzie przystąpić do zamiany z lasami państwowymi pod składowisko
w Rudzie. Nie wiadomo czy te nieruchomości leśne, które gmina posiada wystarczą w zupełności
na pokrycie tej zamiany i dlatego też jakaś kwota musi być jeszcze zabezpieczona. Pozostaje
pozostała kwota do wypłaty odszkodowań w postępowaniach tj. 220 000 zł przebudowa dróg: ul.
Krakowskie Przedmieście, Barycz, Królewska, 400 000 zł przebudowa drogi ul. Rymarkiewicz,
200 000 zł jest to ul. Stodolniana w Wieluniu, 250 000 zł budowa drogi, ul. Kijak i 280 000 zł
przebudowa ul. Paderewskiego, Roosevelta, Skłodowskiej, Struga. Są to w 90% kwoty związane
z wypłatą odszkodowań w postępowaniach inwestycyjnych gminy. Niewielka część wolnych
środków pozostaje na to, aby mieć zabezpieczenie …
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał o ul. Głęboką, czy nie było w budżecie w tym
roku zabezpieczonej tej kwoty?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział, że
nie dojdzie do wypłaty tych odszkodowań.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”,3 głosach „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek do działu 900, rozdział 90095: Zagospodarowanie
Placu Legionów – zmniejszenie o 60 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział, że jest powtórzenie w tym roku tych 100 000 zł, żeby ten plac zrobić.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”,2 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek do działu 900, rozdział 90095: Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych Cukrownia – zmniejszenie o 500 000 zł.
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Zapytał, czy chodzi o tereny osiedla, czy o tereny po Cukrowni?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że chodzi o jedno i drugie.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy jest zrobiona dokumentacja.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że oczywiście jest zrobiona.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, a na ten zakres, który mamy te 750 000 zł?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że właściwie jest. Projekt
drogowy wraz z uzbrojeniem i kanalizacją, wodociągiem itd. dla terenów po Cukrowni jest to
kwota wpisana w WPF, to jest kwota ponad 3 mln zł. Dodatkowo równolegle projektuje się sieć
wodociągowa i kanalizacyjna na osiedlu i to są środki, które będziemy musieli wypłacić, to jest
kilkanaście tysięcy złotych. Na taką kwotę w tej chwili mamy na pewno zobowiązania. Jeżeli
będzie takie życzenie to mogę przedstawić wykaz na jaką kwotę są podpisane zobowiązania
i umowy na dokumentacje projektowe, ile jeszcze trzeba będzie wypłacić.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział „czyli na dokumentacje projektowe”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „dwie całkowicie … rzeczy, jedna to jest na
tereny po byłej Cukrowni, po zakładzie gdzie została wydzielona droga miedzy … i tam jest
również doprowadzona woda, kanalizacja i w tej chwili jest faza uzgodnień z EWE, żeby tam
doprowadzić nitkę gazową, my jesteśmy w fazie przetargów na te nowe tereny, które tam są
wydzielone. My będziemy jak niepoważni ludzie, skoro inwestor kupi, a gmina mu nie
doprowadzi wody i kanalizacji. … To jest działalność ewidentnie sabotażowa ze strony Rady,
jeżeli Rada …, który inwestor kupi grunt na którym nie będzie miał wody ani kanalizacji. …”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”,3 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Roman Drosiński zgłosił wniosek do działu 921, rozdział 92109: Dotacja celowa dla
WDK (chodzi o kino Syrena: na zakup sterownika do oświetlenia itd.) – zmniejszenie o 250 000
zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział „popieram ten wniosek z tego względu, że
w kino włożyliśmy tyle środków finansowych. W tej chwili WDK prowadzi tam działalność
w imieniu Gminy, ma też własne środki, na pewno będą dochody i będzie ich stać na zakup tych
urządzeń”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 0 głosach „przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zgłosił wniosek o wprowadzenie nowego zadania –
Remont boiska na osiedlu za szpitalem – kwota 180 000 zł.
Radna Janina Zapłotna zapytała naczelnika „proszę powiedzieć orientacyjnie ile kosztowało
boisko na Okólnej, druga sprawa: nie mamy chodników, to co mówił ty kolega Grzesiu a my
chcemy boisko zrobić za 180 000 zł. mamy dosłownie 10 min. z osiedla do Gaszyna. Przepiękne
boisko za ciężkie pieniądze, … biorąc pod uwagę ilość mieszkańców korzystających z tych boisk,
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to tu na naszym osiedlu przychodzą tak: przedszkolaki, ze szkoły dzieci, z MOPS-u, osiedla
i jakbyśmy policzyli to pan robi sobie panie przewodniczący już kampanię wyborczą”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odpowiedział: to jest pani zdanie.
Radna Janina Zapłotna dodała „ ja się na to nie zgadzam”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział „proszę pana naczelnika o koszty jakie były
poniesione na ul. Okólnej”.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział „nie chciałbym
wprowadzić w błąd, ale była to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych …”.
Radna Janina Zapłotna powiedziała „ja nie mówię, że mamy nie robić, bo jest zrobiony projekt,
projekt jest ważny trzy lata i możemy to zrobić w następnych latach, a zrobić to co rzeczywiście
…, żeby się ludzie nie przewracali po chodnikach”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak odpowiedział „a u nas na boisku się też przewracają”.
Dodał „robimy boisko w Olewinie za 190 000 zł”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „ja protestuję przeciwko mówieniu o boisku, …
tylko, że przy boisku jest cała infrastruktura piłkarska o której pan radny Mikuś jako trener
piłkarski wie, że na takim boisku są szatnie, prysznice i cała infrastruktura. Tam nie ma nic
w Olewinie, stąd, żeby zrobić w sposób dobry muszą być zrobione nowe szatnie, muszą być
zrobione natryski a tego po prostu nie ma, stad samo boisko to jest koszt niewielki.
Doprowadzenie wody, odprowadzenie ścieków itd. …”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 3 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radna Janina Zapłotna powiedziała „na początku już mówiłam, że powinniśmy się spotykać
wszystkie Komisje nt. budżetu, bo co się okazuje, jest teraz grupa osób, nie zorganizowaliście
zebrania, bo nie było kiedy i powtarzamy wczoraj na Komisji Budżetowej, Komisji Prawa
i Porządku, teraz na tej Komisji, każdy jeden ma … „.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział „takie mamy prawo”.
Radna Janina Zapłotna dodała „tak nie powinno być, gdybyśmy się spotkali razem wszystkie
Komisje to wtedy faktycznie moglibyśmy dyskutować …”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział „szanowna pani radna jest pani już …
kadencje, czy były takie praktyki, że wszystkie Komisje się spotykały, proszę mi powiedzieć”?
Radny Grzegorz Kucharski zgłosił wniosek do działu 600, rozdział 60016: Wpisać zadanie o
treści – Wymiana chodnika przy ul. Uroczej w Wieluniu – wartość 100 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 2 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
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Radny Grzegorz Kucharski zgłosił wniosek: Wpisać zadanie o treści – Przebudowa chodnika
przy ul. E. Plater i J. Bema w Wieluniu – wartość 160 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Grzegorz Kucharski zgłosił wniosek: Wpisać zadanie o treści – Przebudowa drogi
gminnej w osiedlu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wieluniu przy bl. 3 i 7 działka 637
obręb 9 wg projektu z 2016 r. - wartość 140 000 zł.
Radna Janina Zapłotna powiedziała „przejęliśmy od Spółdzielni grunty, teraz my będziemy
ponosić koszty i w związku z powyższym jestem przeciw”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział „czy wie pani radna, że przekazaliśmy za
złotówkę grunty a w tej chwili musimy wypłacić odszkodowanie 890 000 zł …”.
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 3 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Grzegorz Kucharski zgłosił wniosek do działu 700: Wpisać zadanie o treści –
odwodnienie, oświetlenie, docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej, wymiana chodnika
I etap na os. Młodzieżowa – wartość szacowana 240 000 zł.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział „ten projekt zawierał
wszystkie te elementy z wyjątkiem ocieplenia. Ocieplenia ścian nie ma, jest uzupełnienie tynków,
remont …”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział „jeżeli w projekcie nie ma to proszę, jeżeli
w projekcie nie ma wykreślić słowo ocieplenie”.
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 7 głosach
„za”, 0 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Grzegorz Kucharski zgłosił wniosek do działu 600 Rozdział 60095: Wpisać zadanie o
treści – montaż wyniesionego przejścia dla pieszych – Wieluń, ul. Moniuszki – koszt inwestycji
30 000 zł.
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 6 głosach
„za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Grzegorz Kucharski zgłosił wniosek do działu 600 Rozdział 60016: Wpisać zadanie o
treści – Przebudowa ul. Roosevelta, Paderewskiego, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu – wartość
2 500 000 zł.
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział „w tej chwili mamy
podpisaną umowę i być może jeszcze w tym roku pewne prace rozpocznie wykonawca, na samą
ul. Roosevelta zostały …”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał „mamy wpisane pieniądze w budżecie związane
wykupami … My możemy zarezerwować 2 800 000, ale to będzie nierealne, żebyśmy te
pieniądze przerobili. Zanim będziemy mieć pieniądze na budowę, zanim dokonamy wykupu,
zanim dokonamy ogłoszenia przetargu to będzie połowa roku, albo i później …”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zawnioskował, żeby inwestycja ta była dwuletnia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że inwestycja ta jest zapisana, tylko wszystko
musi mieć logikę.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś dodał, że w tej chwili jest wszczęcie
postępowania o wydanie decyzji …
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zawnioskował powtórnie, żeby inwestycja ta była
dwuletnia i aby w pierwszym roku przeznaczyć 1 000 000 zł, w drugim roku …
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zasugerował, żeby jeszcze dopisać
drugi etap, bo pierwszy etap to było zakończenie czyli …
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała „jest WPF i wykaz jest przedsięwzięć do niej,
tam są określona limity. WPF jest od roku 2018 do 2025, tam są podane dochody, wydatki, ile
wynoszą wydatki bieżące, ile wydatki majątkowe. Nie możemy przekroczyć wydatków
majątkowych, bo jest limit i tutaj nie przejdzie wtedy mimo, że chcielibyśmy wpisać”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poprosił Skarbnika o sprawdzenie jaki będzie limit
w 2019 roku i ile będziemy mogli wprowadzić …
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka dodała „była propozycja do WPF, żeby wpisać ul. Długą
w Rudzie, to samo …”.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział „była propozycja, która jak pamiętamy nie przeszła”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku z rozłożeniem na dwa lata, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 0 głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Grzegorz Kucharski zgłosił wniosek do działu 900 Rozdział 90095: Wpisać zadanie o
treści – Zagospodarowanie terenu przy ul. Agrestowej projekt i wykonanie –I etap – wartość
180 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 0 głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Grzegorz Kucharski zgłosił wniosek do działu 926 Kultura Fizyczna: Wprowadzić
zadanie o treści – Projekt i wykonanie siłowni napowietrznej wraz z placem zabaw w Parku im.
Kałuży – wartość 60 000 zł.
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Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 0 głosach „przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Grzegorz Kucharski zgłosił wniosek do działu 600 Rozdział 60016: Wpisać zadanie o
treści – Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Zachodniej – wartość 250 000 zł.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 0 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Radny Grzegorz Kucharski zgłosił wniosek do działu 900 mówiąc, aby zasadniczo nie zmieniać
zapisu w Rozdziale 90015 a tylko go uzupełnić i zwiększyć kwotę. Zapis brzmiałby – Dobudowa
oświetlenia na terenie miasta i gminy, ul Targowa, Moniuszki, Kilińskiego, Plac Jagielloński –
zwiększyć kwotę o 100 000 zł, czyli ze 100 000 do 200 000 zł.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział „jeżeli zadanie tamto jest
niemożliwe do zrealizowania w roku 2018, jeżeli mówimy o Targowej, bardzo bym chciał to
zrobić, dlatego ono się pojawiło jakiś czas temu w sensie doprojektowania …”.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał „wykreślić Targową, zostawić resztę”?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział „będzie ciężkie, bo tak
naprawdę oświetlenie funkcjonuje w oparciu o obwody, rozdział teraz tego, zmiany punktów
zasilania, pewne decyzje jeżeli chodzi o lokalizacyjne zostały …, ze względu na to, że
powiedzmy równolegle …, kilka miesięcy temu dopiero PGE zaczęło prace nad stworzeniem
projektu polegającego na skablowaniu linii napowietrznych zasilających, skablowaniem
przyłączy. Myślę, że nie ma szans, żeby oni w roku 2018 zaczęli tam prace budowlane. Ten
projekt (z tego co rozmawiałem z projektantami, którzy próbowali się podjąć tego tematu) nie
będzie łatwy. Tam był trzykrotnie ogłaszany przetarg, pierwszy był w roku 2016, trzykrotnie nikt
się nie zgłosił, za czwartym razem dopiero pewien projektant podjął się dla PGE skablowania tej
linii wraz z przebudową przyłączy”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy podtrzymuje?
Radny Grzegorz Kucharski odpowiedział, że podtrzymuje.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 0 głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się”) przyjęli wniosek w ww. sprawie.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem projektu
budżetu przedstawionego przez Burmistrza, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 0 głosach
„za”, 5 głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się”) nie przyjęli budżetu Gminy Wieluń
przedstawionego przez Burmistrza.
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Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20182025 (zał. nr 4).
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem Wieloletniej
Prognozy Finansowej, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 3 głosach
„za”, 5 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”) nie przyjęli Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją o sprawach sądowych z udziałem Gminy Wieluń za lata 2015-2017
(zał. nr 5).
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Marian Kaczmarek podziękował Burmistrzowi za tą informację i odniósł się do swojego
wystąpienia na sesji w sprawie zaległości czynszowych. Powiedział „przeanalizowałem tą
informację, szkoda że pan przewodniczący nie pozwolił panu Burmistrzowi udzielić odpowiedzi
na moje pytanie … ja oceniam, że przez te trzy lata, bo takie było moje pytanie, co w ciągu tych
trzech lat od kiedy gmina zajmuje się regulowaniem należności z tytułu opłat od lokali.
Wystąpiono o 204 sprawy o zapłaty czynszu i 32 spray o eksmisje. Mam tylko pytanie, bo z tych
204 spraw ile otrzymaliśmy wyroków o ściągnięciu należności, ile ewentualnie o nieściągnięciu,
bo to miałoby wpływ na tą informację, którą otrzymaliśmy. Moglibyśmy to doprowadzić do stanu
faktycznego. Natomiast 32 sprawy o eksmisje to jest taka sytuacja, że patrząc na to trzeba by
myśleć znowu o budowie następnych budynków socjalnych, bo gdzieś te 32 wyroki trzeba będzie
wykonać. … Drodzy państwo ja nie zmieniam swojego stanowiska w sprawie tzn. nadal uważam,
że trzeba podjąć wszelkie starania, żeby dotrzeć do tych ludzi. Pan naczelnik mówił tutaj przed
chwilą, że wspólnota itd. Ja chce państwu powiedzieć na przykładzie mojego bloku. Na 34
mieszkania 16 wspólnoty, 18 Przedsiębiorstwa Komunalnego i z tej informacji …, jestem
przekonany, że właściciele lokali też nie płacą a gmina reguluje za nich należności … z
centralnym, ciepłą wodą … A więc, kto realizuje zobowiązania właścicieli mieszkań, czy SA
umowy indywidualne zawarte z energetyką cieplną, czy to jest umowa zawarta przez gminę i
obsługuje daną wspólnotę. Dlatego myślę, że jest to informacja o tyle ważna, że możemy dalej
szukać rozwiązań, które spowodowałby, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie przekonać, tym
bardziej że mamy w budżecie zapisane ponad … na dotacje mieszkaniowe na przyszły rok.
Doprowadzić, przekonać do tego, aby ci ludzie korzystali z tego … Dlatego panie Burmistrzu
nadal podtrzymuję swoje stanowisko, żebyśmy taki zespół powołali”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „taki zespół będzie powołany na pewno. My
tutaj w urzędzie zaczynamy też głęboką analizę sytuacji całej gospodarki mieszkaniowej, która
jest realizowania przez Przedsiębiorstwo Komunalne. Mamy bardzo dużo uwag co do tej
gospodarki i na pewno takie spotkanie się odbędzie z zarządem Przedsiębiorstwa Komunalnego
i będą podjęte być może bardzo radykalne decyzje”.
Radny Czesław Korpal zapytał radcę prawnego „czy jest jakaś możliwość prawna
w wyegzekwowaniu pieniędzy, a jeżeli nie to może odpracowania tego na rzecz gminy tej
należności, czy jest taka forma możliwa, żeby ktoś tą zaległość odpracował?
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Radna Janina Zapłotna powiedziała „myśmy w pierwszej kadencji, za kadencji Burmistrza
Majchera proponowali, ale to nie jest proste, bo trzeba tych ludzi …, że to jest droższe, tak nam
Burmistrz mówił …”.
Radca Prawny Jakub Krawczyk powiedział „nie ma takiej możliwości, nie ma czegoś takiego
jak ściągnięcie należności poprzez odpracowywanie. Gmina musiałaby tych ludzi zatrudnić …,
ale musielibyśmy utworzyć na ten cel odrębną jednostkę, zatrudnić tych ludzi, tak jak każdego
pracownika wyposażyć, zapewnić bezpieczne, higieniczne warunki pracy, ubezpieczyć … Jeżeli
byśmy im zaproponowali najniższą krajową to zatrudnienie tego pracownika kosztowałoby gminę
3 500 zł, bo tak wychodzi dzisiaj zatrudnienie na minimalnej płacy. Do tego dochodzą jeszcze
dodatki i inne koszty. Z drugiej strony Kodeks Pracy przewiduje co możemy potrącać
z wynagrodzenia, niestety nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli to potrącać. … do
komornika, który też ma ograniczone możliwości potrącania, gdzie jest kwota wolna od zajęć,
czyli wyszłoby na to, że być może byśmy 20 zł miesięcznie od takiej osoby dostali na spłatę
czynszu płacąc dużo więcej. Nie jest to w tej chwili możliwe przy tym systemie prawnym”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał „ale wtedy od razu państwo radni zdjęli by pieniądze z
wynagrodzeń dla pracowników urzędu …”.
Radny Roman Drosiński zapytał „czy było cos takiego kiedyś, że osoby mogły odparować,
jeżeli wchodziłaby w grę dobrowolność takiej pracy?
Radca Prawny Jakub Krawczyk odpowiedział „roboty publiczne w myśl obecnej ustawy
o promocji zatrudnienia są to roboty, które są przewidziane dla osób aktywizujących, to nie jest
kwestia kary czy egzekucji. W tej chwili roboty publiczne to jest forma aktywizacji zawodowej
pracownika”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dodała, że urząd zatrudnia takie osoby na prace
interwencyjne.
Radca Prawny Jakub Krawczyk dodał „oczywiście jeżeli osoba taka będzie zarabiać, ma
komornik możliwość dochodu i zajęcia tego, ale to tylko przez komornika”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „ja mam częsty kontakt z ludźmi, którzy mają
problemy, bo nie płaca czynszu, chodzą po różne …, żeby na raty rozłożyć itd. Zapewniam
państwa, że w tej chwili w Wieluniu nie mazanej trudności z tym, że osoba która ma tylko ochotę
do pracy, ma w miarę zdrowe ręce, w miarę zdrowe nogi, która by pracy nie mogła dostać. Może
mieć pracę jeżeli nie w Koronie to w firmie budowlanej, to w wielu innych miejscach pracy. Ja
mam całą paletę ofert pracy dla ludzi chętnych do pracy i żeby przychodzili do pracy trzeźwi.
Natomiast ci ludzie nie chcą pracować. Jeżeli już zaczęli korzystać z pomocy społecznej to stają
się po prostu klientami tej pomocy społecznej, znają każda ulgę w systemie, żeby pieniądze
wyciągnąć. Im się po prostu nie opłaca iść do pracy. Pójdzie do pracy to od razu straci jedno 500+
na dziecko, straci dodatek a ponieważ ma komornika na głowie to wie, że jak weźmie pensję to
komornik mu tę pensję w jakiejś części zabierze to po co mus się wysilać”.
Radny Marian Kaczmarek zapytał „to jak sobie sąd poradził, że kieruje do Przedsiębiorstwa
Komunalnego tych co za jadę na rowerze po pijanemu maja wyznaczoną grzywnę … on tam
przychodzi, ja go szkoliłem na stanowisku, nie ubierałem go, nie dawałem mu niczego tylko go
kierowałem do pracy przy dozorcy. Jak ten potwierdził, że on te 8 godz. Odpracował to szedł raz
w miesiącu meldunek i sąd zaliczał to, że sobie odpracował swoją zaległość”.
Radca Prawny Jakub Krawczyk odpowiedział „to jest system prawa karnego, który przewiduje
w swoim katalogu coś takiego jak prace społeczne. Sąd skazując mówimy o kwestiach karnych)
może jako zadośćuczynienie zamienić 1000 dniówek stawek dziennych grzywny, przeliczają to na
prace tzw. Społeczne. On może pracować w Przedsiębiorstwie Komunalnym czy w szpitalu czy
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w jakiejś innej instytucji publicznej, ale to wynika z systemu prawa karnego, tak jak czynsze
zalęgłość prawa cywilnego”.
Radny Czesław Korpal powiedział „trudno mi jest przyjąć do wiadomości, jeżeli w Spółdzielni
Mieszkaniowej nie opłaca czynszu to … Tutaj za to, że ma za socjalny lokal i jeszcze on nie chce
płacić, to jest bezprawie takie przewidziane”?
Radca Prawny Jakub Krawczyk odpowiedział „to nie ja wymyśliłem, to nie ja ustanawiałem
przepisy”.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 7
Powołanie zespołów do przeprowadzenia kontroli problemowych dotyczących:
1) korespondencji urzędowej, w tym zawartych porozumień, umów oraz spisów
e-maili jaka była przeprowadzana podczas kontaktów z negocjacji pomiędzy Gminą
Wieluń a firmą TergoPower za rok 2016 i 2017;
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że powyższa kontrola odbędzie się od
11 grudnia do 15 grudnia i podał skład osobowy:
1) Roman Drosiński
2) Czesław Korpal
3) Radosław Wojtuniak – przewodniczący
Zarządził głosowanie: kto jest za powyższym składem zespołu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Członkowie komisji jednogłośnie (przy 7 głosach „za”,
0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”) zaopiniowali skład Zespołu Kontrolnego.
2) celowości wydatkowania środków publicznych w ramach Funduszu Nagród dla
pracowników samorządowych w latach 2015-2017.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że powyższa kontrola odbędzie się od
11 grudnia do 15 grudnia i podał skład osobowy:
1) Grzegorz Kucharski - przewodniczący
2) Marek Mikuś
3) Marian Kaczmarek
Zarządził głosowanie: kto jest za powyższym składem zespołu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Członkowie komisji jednogłośnie (przy 7 głosach „za”,
0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”) zaopiniowali skład Zespołu Kontrolnego.
Punkt 8
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział „otrzymaliście państwo odpowiedź pana
Burmistrza na wnioski pokontrolne. Temat ten będzie omawiany na następnej Komisji”
(zał. nr 6). Prosił, aby zastanowić się nad planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska podziękowała radnym z Komisji Rewizyjnej za
wycofanie poprawki dotyczącej administracji publicznej po stronie Urzędu Gminy i poprosiła,
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aby radni nie karali wszystkich za cząstkę pracowników, bo większość patrzy na każda złotówkę
w jaki sposób jest wydawana.
Radny Marian Kaczmarek powiedział „panie przewodniczący, wprawdzie został nam już tylko
rok do zakończenia naszej kadencji. Zwracam się do pana, żeby pan taką inicjatywę podjął, my
jako radni Komisji Rewizyjnej pracujemy dużo więcej niż nasi koledzy w pozostałych Komisjach.
My jesteśmy tak potraktowani po macoszemu. Ja uważam, że każdy członek Komisji Rewizyjnej
poza przewodniczącym i jego zastępcą, każdy członek powiniemy być przynajmniej
potraktowany na wysokości zastępcy pana przewodniczącego jeżeli chodzi o dietę. Ja teraz będę
miał pięć dni wyrwanych i nikt się nie pyta czy ja będę i dlatego uważam panie przewodniczący,
żeby taka inicjatywa od pana wyszła i jeszcze na koniec tej naszej kadencji by to weszło to
podejrzewam, że przyszli radni byliby z tego zadowoleni …”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział „jeżeli państwo uważacie, że jest taka
potrzeba, to ja nie widzę żadnego problemu. Uważam, że tą kadencje powinniśmy zakończyć …”.
Radny Czesław Korpal powiedział, że jest to już koniec kadencji … .
Radny Marek Mikuś powiedział, że popiera radnego w powyższej kwestii i dodał, że
przychodząc do tej Komisji nie wiedział, że jest tutaj tyle pracy.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że pomysł nie jest zły, ale lepiej byłoby aby to nie
wyszło od członków Komisji Rewizyjnej.
Punkt 9
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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