P R O T O K Ó Ł nr 42/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 20 sierpnia 2018 r.
w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 2,
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.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń nr 41/18.
4. Omówienie wyników kontroli wydatków na promocje Gminy Wieluń za rok 2017 oraz
sposobu i zasadności wydatkowania środków publicznych na ogłoszenia prasowe zlecane
przez Urząd Miejski w Wieluniu.
5. Powołanie zespołów kontrolnych dotyczących
a). Kontrola działalności i wydatków Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za 2017 rok;
b). Kontrola działalności i wydatków inwestycyjnych w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Wieluń.
6. Sprawy różne, korespondencja.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając
wszystkich obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 8 członków komisji,
obecnych 8.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia
i zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do porządku obrad?
Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 członków komisji. Członkowie Komisji jednogłośnie (przy
8 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali
porządek obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia nr 41/18.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że protokół nr 41/18 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 41/18? Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie,
kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęli protokół nr 41/18 nie wnosząc
uwag.
Punkt 4
Omówienie wyników kontroli wydatków na promocje Gminy Wieluń za rok 2017 oraz sposobu
i zasadności wydatkowania środków publicznych na ogłoszenia prasowe zlecane przez Urząd
Miejski w Wieluniu (zał. nr 3).
Przewodniczący Radosław Wojtuniak przedstawił jako przewodniczący zespołu kontrolnego
protokół kontroli wraz z wyjaśnieniem kierownika Biura Burmistrza.
Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem protokołu z
przeprowadzonej kontroli, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Komisja Rewizyjna (przy 6 głosach „za”, 0 głosach
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”) wniosek ww. protokół.
Zapytał, czy są wnioski do przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej?
Radny Grzegorz Kucharski zgłosił wniosek o zobligowanie Burmistrza do przygotowania
i wprowadzenia regulaminu dotyczącego zakupu oraz przekazywania materiałów promocyjnych
czy gadżetów przez Burmistrza Wielunia. Dodał „taka sytuacja jaka ma miejsce i tłumaczenie w
tej chwili, że taką praktykę stosuje się od lat jest dla mnie nie do końca uczciwe dlatego, że
wydaje się iż taki system kiedy owszem przekazanie gadżetu o wartości 1,90 zł, pewnie, że nie.
Jeżeli natomiast spojrzelibyście w załączniki gadżety maja bardzo różną wartość np. długopis czy
pióro – wartość 200 zł. Kiedy mamy gadżet o wartości 200 zł to wydaje się, że zgodnie z naszym
prawem należałoby tym już inaczej zarządzać bo może rzeczywiście potrzebny byłby podpis,
pokwitowanie, być może już wtedy wchodzi odprowadzanie podatków itd. Ta dowolność, która
dzisiaj jest może zrodzić patogenne zjawiska, że bez naszej kontroli gadżety o różnej wartości
mogą trafiać i nigdy nie będziemy wiedzieć gdzie, do kogo i za ile. Naszą rolą jako Komisji
rewizyjnej jest to, żeby działalność Urzędu Miejskiego była jak najbardziej przejrzysta
i wydatkowanie pieniędzy publicznych żeby było jak najbardziej jasne. Dlatego też tak jak
powiedziałem na wstępie składam wniosek o przygotowanie regulaminu i to z terminem
obligatoryjnym do końca września i wprowadzenie go w życie, regulaminu dotyczącego zakupu
i przekazywania tych materiałów promocyjnych”.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała „chciałam sprostować
wypowiedź dotyczącą tych rzeczy powyżej 200 zł. To nie jest taka dowolność jak mówił radny
i nie jest tak, że tego nikt nie kontroluje bo chociażby na sprawy księgowania zakupów tego typu
rzeczy to nie ma takiej dowolności. Każdy zakup takiego długopisu jak pan mówi za 200 zł to jest
w takim przypadku podłączona lista osób, które taki długopis dostały”.
Radny Grzegorz Kucharski dodał „przy kontroli dopytywałem o to czy prowadzone jest
ewidencja rozdawania i wówczas pani powiedziała, że takiej ewidencji pani nie prowadzi”.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk dodała „ale nie rozmawialiśmy o
gadżetach za 200 zł”.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział „rozmawialiśmy o wszystkich gadżetach i materiałach
promocyjnych”.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła „zgodnie z listą zakupionych
gadżetów w roku 2017, którą przedstawiłam nie było produktu tego typu, które kosztowałyby
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ponad 200 zł więc nie mogłam się wypowiadać na ten temat. Wypowiadałam się na temat
gadżetów, które były kupione w roku 2017”.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział „jeszcze raz powtórzę, w czasie tej kontroli
kontrolowaliśmy całość zadań, które Dział Promocji wykonywał łącznie z zakupem i
przekazywaniem wszystkich materiałów promocyjnych. Otrzymaliśmy do tego stosowne
załączniki i rozmawialiśmy o wszystkich tych załącznikach a nie o jednym wybranym,
rozmawialiśmy ogólnie o gadżetach i materiałach promocyjnych. Pani mówiła o książkach, pani
również mówiła o wydawnictwach, nie tylko o gadżetach o wartości 1,90 zł”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że w materiałach przekazanych przez
kierownika Biura Promocji jest komplet długopisu łącznie z piórem …”.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk dodała „ale gadżetem dla mnie nie jest
pióro za 200 zł. Gadżet to jest coś co mogę luźno rozdać dzieciom, które przyjdą do Burmistrza,
turyście, który przyjdzie zapytać się o Wieluń, to nie jest gadżet, który ja rozdaję na prawo i lewo.
Dlatego to nie zostało uznane w ramach gadżetu”.
Radny Grzegorz Kucharski dodał „ale w ramach materiałów promocyjnych”.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk kontynuowała „to jest upominek, który
jest ewidencjonowany chociażby ze względów księgowych i lista osób, która taką rzecz odbiera
jest podpinana pod fakturę do księgowości”. Dodała „mówiłam na początku kontroli, że będą
duże rozbieżności co rozumiemy pod słowem gadżet bo to będzie dotyczyło później interpretacji
moich działań”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał „dlaczego pani nie przedstawiła sposobu
przekazywania, żebyśmy mogli …”.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała „takie są zasady przyjęte u
nas, których ja nie muszę spisywać i pilnuje to również pani skarbnik, która przy takich drogich
prezentach musi mieć to u siebie wszystko rozpisane”.
Radna Janina Zapłotna powiedziała „jestem trzecią kadencję w radzie, żadnych regulaminów
nie było ani za Burmistrza Majchra ani za Burmistrza Antczaka i tyle co było wydawanych
upominków, gadżetów za tamtych Burmistrzów biorąc pod uwagę nawet książki prof. Olejnika i
też żeśmy rozdawali. Ja uważam, że nie ma potrzeby tworzenia regulaminu. Osoby, które to
prowadzą to faktycznie jest zakup, wypiszę te grubsze rzeczy, kto otrzymał a nie jakieś tworzenie
regulaminu”. Dodała „uważam, że tworzenie regulaminu jest zupełnie niepotrzebne, trzeba tylko
pilnować co się wydaje i jak się wydaje to napisać komu co się dało. Do tego nie musi być
wydawanego regulaminu”.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, jak te przypilnować.
Radna Janina Zapłotna kontynuowała „od tego jest kierownik i on powinien wiedzieć jak ma
prowadzić, jak ma wydawać gadżety itp”. Stwierdziła, że radni również otrzymywali gadżety,
książki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział „na każde działanie które się podejmujemy
wykonać można ustalać regulaminy i wszystko można robić według regulaminów. Chciałbym,
żeby radny Kucharski skoro wpadł na taki pomysł, a ma pan w swoich kompetencjach jako radny
tworzenie wszystkiego tego co się wiąże z samorządem”. Poprosił radnego, aby taki regulamin
nakreślił i dodał, że może korzystać z porad radcy prawnego, który pracuje w urzędzie.
Stwierdził, że nie zna miasta, które miałoby regulamin wydawania gadżetów. Dodał „kwestia
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prezentów powyżej 200 zł jest uregulowana i nie musi być regulaminu. Są one regulowane
innymi przepisami i my się musimy tych przepisów przestrzegać”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaapelował do radnych, aby dali pracować Komisji
Rewizyjnej bo po to jest ta komisja, żeby takie wnioski i ulepszenia podpowiadała burmistrzowi.
Radny Grzegorz Kucharski odniósł się do wypowiedzi Burmistrza mówiąc, że oczywiście
można wszystko sprowadzać do absurdu i dodał, że absurdem było zablokowanie transmisji
online sesji. Powiedział „regulamin regulowałby komu my przyznajemy gadżety i nie
odnotowujemy tych za 1,50 zł, że dajemy dzieciom ewentualnie kiedy przeznaczamy jakąś
większa kwotę to piszemy, że na szkołę przeznaczyliśmy pewna liczbę gadżetów nie
wyszczególniając a może nawet trzeba byłoby to rozpisać szczegółowo. … Jeśli ja byłbym
Burmistrzem to oczywiście pomógłbym w sporządzeniu takiego regulaminu, ja jestem tylko
radnym. To pan zawiaduje ratuszem i pana obliguje rada, radni i komisja do stworzenia takiego
regulaminu jeśli wniosek mój zostanie przegłosowany pozytywnie”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział „jeżeli pan przeczyta o funkcji radnego, które
wynikają z ustawy o samorządzie gminnym to pan w obowiązkach radnego ma również funkcję
uchwałodawcze, funkcje tworzenia lokalnego prawa. Jeżeli pan w tej chwili wychodzi
z inicjatywą …”.
Radny Grzegorz Kucharski dodał, że regulamin nie jest prawem.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa kontynuował „jest to dokument, który reguluje określony
obszar działalności gminy czyli jest w jakiejś mierze prawem. Jeżeli pan ustala regulamin to jest
to zestaw praw i obowiązków, taka jest definicja regulaminu. Jeżeli pan ma taki pomysł jak
uregulować te kwestie to chętnie z pańskiej propozycji skorzystam bo nie widzę takiej
możliwości, żeby uregulować wszystkie obszary związane z wydawaniem gadżetów. Druga
sprawa to w jaki sposób będziemy ten regulamin weryfikować, czy jest to przestrzegane, czy
osoba, która otrzyma pióro za 202 zł musi nam to pióro pokwitować”. Dodał, że nie ma zamiaru
tworzyć takiego regulaminu i nikt go nie zmusi, aby zrobić to do końca września.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał „w 2018 r. był przeprowadzany konkurs jakiś
urodzinowy w prasie lokalnej, czy ma pan wiedzę ile zostało przekazane gadżetów o których
mówiła kierownik Biura do tego wydawnictwa i jaka to była suma i czy Gmina podpisała
umowę”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie ma wiedzy na powyższy temat.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dodał „pan nie wyraził zgody na przekazanie tych
gadżetów i używanie tych ich jako nagrody w tym tygodniku”?
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała „to jest reklama Wielunia,
to nie jest przekazanie dla tygodnika. Ja musiałabym innej firmie zapłacić za taką reklamę
a tutaj …”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dodał „pani też nie umiała przekazać ile tych gadżetów
zostało przekazanych”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podsumował mówiąc, że w obecnej kadencji w taki właśnie
sposób były dystrybuowane gadżety i materiały promocyjne gminy a w niedługim czasie ocenią
to wyborcy.
Radny Czesław Korpal dodał „czytając protokół był zapis miałem szczęście, o jakiej wartości to
było”.
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Z sali: 4 000 zł.
Radny Czesław Korpal kontynuował „i to zostało zapłacone”?
Z sali: z funduszu promocyjnego.
Radny Czesław Korpal kontynuował dalej „a to Burmistrz opisywał swoje szczęście, czy to jest
prawidłowo, czy nieprawidłowo”?
Radny Marek Mikuś dodał „ja myślę, że taki regulamin jak byłby stworzony i pani kierownik
miałaby to robione na bieżąco to jak przychodzi zespół kontrolny Komisji Rewizyjne to pani
kierownik …”.
Radna Janina Zapłotna dodała „to regulamin nie jest potrzebny”.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk dodała „w związku z brakiem
zrozumienia problemu zaniechania transmisji online w związku z RODO ja pozwolę sobie
przygotować taką informację po to, żeby przekazywana informacja dla mieszkańców była jasna i
klarowna”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział, że informacja o transmisji nie została
umieszczona na stronie urzędu.
Radny Jan Janik dodał, że tworzenie takiego regulaminu jest absurdalny.
Radny Czesław Korpal powiedział „to jest kwota nie 200 zł lub 300 zł, jest to kwota pokaźna
i jeżeli jest to z publicznych pieniędzy to mają to oceniać wyborcy? Ja proszę o pana zdanie”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał przedmówcę czy czytał artykuł o którym jest mowa.
Dodał „ten artykuł jest poświęcony w 99% sprawom Gminy Wieluń. Tytuł – ja mam szczęcie był
związany tylko i wyłącznie z tym, że Wieluń jest bardzo przedsiębiorczym miastem, ziemia jest
bardzo żyzna, potencjał gospodarczy tego miasta jest taki jakiego nie mają miasta duże większe
od nas. Rządząc takim miastem jak Wieluń, który ma określoną kwotę dochodów własnych z
tytułu podatków, ma niskie bezrobocie, ma firmy, które są naszymi lokomotywami to właśnie jest
szczęście dla nas. Ten tekst jest w 100% o promocji gminy a nie moja prywatna promocja”.
Radny Grzegorz Kucharski dodał „ja inaczej odczytałem, oczywiście promocja przez pryzmat
pana osiągnięć, pana dokonań prywatnych, tym kim pan był wcześniej i że pan jest w stanie
zrobić bardzo wiele rzeczy bo pan ma takie doświadczenie i tak odczytałem ten artykuł”.
Więcej uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem wniosku
radnego Grzegorza Kucharskiego, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 członków komisji. Członkowie Komisji jednogłośnie (przy
5 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowali
ww. wniosek.
Punkt 5
Powołanie zespołów kontrolnych dotyczących:
a) Kontrola działalności i wydatków Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za 2017 rok;
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaproponował do zespołu kontrolnego radnych:
1. Jan Janik – przewodniczący
2. Janina Zapłotna
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3. Marian Kaczmarek
Zapytał, czy radni wyrażają zgodę i po wyrażeniu zgody przez ww. poinformował, że kontrola
odbędzie się od dnia 23 sierpnia do dnia 23 września 2018 r.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za powyższym składem
zespołu, 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”) zaopiniowali skład zespołu
kontrolnego.
b) Kontrola działalności i wydatków inwestycyjnych w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Wieluń.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaproponował do zespołu kontrolnego radnych:
1. Marek Mikuś - przewodniczący
2. Roman Drosiński
3. Grzegorz Kucharski
Zapytał, czy radni wyrażają zgodę i po wyrażeniu zgody przez ww. poinformował, że kontrola
odbędzie się od dnia 23 sierpnia do dnia 23 września 2018 r.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za powyższym składem
zespołu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 6 głosach
„za”, 0 głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się”) zaopiniowali skład zespołu
kontrolnego.
Punkt 6
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział, że do Komisji Rewizyjnej wpłynęło:
- pismo mieszkańców Gminy Wieluń (zał. nr 4;.
- odpowiedź od Burmistrza na ww. pismo (zał. nr 5);
- pismo z regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie nieudzielenia absolutorium
Burmistrzowi Wielunia (zał. nr 6).
Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Czesław Korpal powiedział, że nie rozumie dlaczego nie ma transmisji online i dodał, że
radni są przecież osobami publicznymi.
Radny Grzegorz Kucharski dodał „tym tokiem myślenia Burmistrza to transmisje sejmu
musiałyby być tylko audio do odsłuchania, nie mogło by być wizji bo RODO.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak powiedział, że przez Urząd miejski są przeprowadzane
inne transmisje jak np. z wyścigów, festynów itd.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że radnym zostały przekazane
załączniki do uchwały, która będzie procedowana na sesji i poprosiła naczelnika Michała Janika
o krótkie omówienie tych załączników.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik powiedział „są to
załączniki do uchwały, która była na poprzedniej sesji, są to tereny położone przy bocznicy
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kolejowej gdzie zainteresowany zakupem jest bezpośrednio Wielton. Jest to ta sama uchwała,
pierwotnie w materiałach tych załączników państwo nie otrzymaliście. Zostały wysłane e-mailem
i teraz dla przypomnienia rozdajemy je”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała „został ogłoszony termin wyborów,
pojawił się kalendarz wyborczy i do dnia 16 września należy podjąć uchwałę w sprawie
utworzenia obwodu odrębnego. Taka uchwała została dzisiaj przygotowana i będzie włączona do
porządku obrad najbliższej sesji. Zostanie utworzony odrębny obwód w szpitalu”.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał naczelnika Janika, czy działki został złożony
wniosek o zakup tych działek.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział, że te
działki te przylegają do terenów Wielton-u. Dodał, że droga, która znajduje się na załączniku
graficznym to jest droga, która dzieli w tej chwili dwa tereny należące do firmy Wielton, kiedyś
przylegała do działek prywatnych i stanowiła drogę dojazdową do pół a w momencie kiedy firma
Wielton wykupiła te grunty to w tej chwili te ich tereny są rozdzielone natomiast pozostałe trzy
nieruchomości są to nieużytki z bardzo dużą różnicą terenu i dwie działki to obecnie dzikie
wysypiska, zadrzewione i zakrzewione, które znajdy ja się poza linią zabudowy i mogą być
wykorzystywane tylko jako teren biologicznie czynny. Przylegają one do naszej nieruchomości
a z drugiej strony do terenów firmy Wielton”.
Punkt 7
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak podziękował za przybycie i dokonał zamknięcia 42
posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Grażyna Zwierzyńska

Przewodniczący komisji:
Radosław Wojtuniak
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