PROTOKÓŁ nr 42/18
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w dniu 15 października 2018 r. w sali nr 101 (budynek w parku),
pod przewodnictwem Pana Sławomira Kaftana
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sławomir Kaftan – przewodniczący
Zdzisław Czerniak
Franciszek Dydyna
Mieczysław Majcher
Piotr Radowski
Jan Kępiński
Janusz Ciosek

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
2. Michał Janik - Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 41/18 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2018.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/458/17 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2018/2025.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 255, lok. mieszk. 17).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 255, lok. mieszk. 2).
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Sławomir Kaftan dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie
członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan
8 członków, obecnych 7).

Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zaprezentował porządek obrad. Zapytał, czy ktoś zgłasza
uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie wniesiono.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 41/18 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu nr 41/18?
Nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie kto jest za przyjęciem protokołu nr 41/18, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach ,,za”) przyjęła
protokół nr 41/18.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2018
(zał. nr 3).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały
(zał. nr 4).
Radny Piotr Radowski zapytał z jakiego powodu zostały zmniejszone środki na budowę
wodociągu kanalizacji sanitarnej gaśnica harcerska o 90 tys. zł? Dodał: ,,była kwota
100 tys. zł po zmniejszeniu zostały tylko 10 tys. zł”.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała: ,,zadanie to jest ujęte w przedsięwzięciu
inwestycji wieloletniej i w tym roku tylko taka kwota może zostać zrealizowana”. Dodała, iż
zakończenie inwestycji datuje się na 2019 rok.
Radny Piotr Radowski powiedział: ,,mówić, że przesunięto datę zakończenia programu nie
odpowiada pani na moje pytanie”
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała: ,,nie przesunięto, ponieważ termin
zakończenia jest w 2019 roku”
Radny Piotr Radowski powiedział: ,,pierwotnie też był w 2019 roku. To była inwestycja na
lata 2018-2019. W tym roku miało być 100 000 zł a pozostała kwota miała być w przyszłym
roku, tak wynikało z poprzedniej Prognozy Wieloletniej”. Zapytał, co jest faktyczną
przyczyną, iż zmniejszono wydatki na rok 2018 ze 100 tys. zł na 10 tys. zł?”

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała: ,,pan Burmistrz bądź Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Rozwoju odpowie na to pytanie. Posiadam informację, iż to zadanie nie
zostanie wykonane i dokonano przesunięcia środków z 2018 roku na 2019 rok”.
Radny Piotr Radowski powiedział: ,,wiem, iż jest już po przetargu, wykonawca był
wyłoniony. Miało być 100 tys. zł a jeżeli mamy kwotę 10 tys. zł to wiadomo, że wykonawca
nic nie zrobi za takie pieniądze. Zauważyłem nieuzasadnione manipulowanie budżetem, kiedy
to normalnie można jeszcze wykonywać pracę”.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała: ,,całe zadanie to wartość 450 tys. zł”.
Radny Piotr Radowski powiedział: ,,w tym roku miało być 100 tys. zł”.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Piotr Radowski powiedział: ,,w tym roku zgodnie z zapisem budżetu powinno być
100 000 zł”.
Przewodniczący Sławomir Kaftan powiedział: ,,powinno sprawdzić się, jak faktycznie
został ogłoszony przetarg, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że został ogłoszony tak, iż
do przerobu jest tylko 10 tys. zł”.
Radny Piotr Radowski powiedział: ,,przetarg nie może być ogłoszony inaczej niż jest to
zapisane w budżecie”.
Więcej uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2018, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W glosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja przy (4 głosach ,,za”, 1 głosie
,,wstrzymującym się”, 2 głosach ,,przeciw”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w
ww. sprawie.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/458/17 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2018/2025 (zał. nr 5).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Radny Piotr Radowski powiedział: ,,wobec wcześniejszego mojego stanowiska nie mogę
głosować za zmianą Wielkiej Prognozy Finansowej, ponieważ zostało zmienione to bez
żadnego uzasadnienia”. Dodał, iż jest to manipulowanie budżetem.
Więcej uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmieniany uchwały Nr XLVIII/458/17 w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2018/2025, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W glosowaniu wzięło udział 7 radnych. Komisja przy (4 głosach ,,za”, 1 głosie
„wstrzymującym się”, 2 głosach ,,przeciw”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w
ww. sprawie.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Wieluń (zał. nr 6).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie przy (7 głosach ,,za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 255, lok. mieszk. 17) (zał. nr 7).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził glosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie przy (7 głosach ,,za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 255, lok. mieszk. 2) (zał. nr 8).
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.

Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 255, lok. mieszk. 2), kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie przy (7 głosach ,,za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Punkt 9
Sprawy różne, wolne wnioski.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zapytał, na jakim etapie jest wycena bocznicy przy
terenach po byłej cukrowni? Czy już podpisano i zlecono umowę?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik odpowiedział:
,,nie”. Wyjaśnił, iż zlecenie zostało przekazane rzeczoznawcy ze względu, iż żaden z
poprzednich rzeczoznawców, którym zostało zaproponowane sporządzenie oferty, nie podjął
się tego zadania. Dodał, że oferta zostanie wysłana do rzeczoznawcy w Łodzi.
Radny Piotr Radowski zapytał, kiedy zostanie poprawiona nawierzchnia ul. Kłosowej? Kto
odbierał roboty, czyli kanalizację i wodociąg ul. Kłosowej? Czy za dobudowę wodociągu i
kanalizacji przy ul. Kłosowej w Gaszynie zapłacono całość faktur zgodnie z umową? Czy jest
sporządzony protokół dotyczący odebrania i zapłacenia robót?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała: ,,trudno jest przy tak dużej ilości
spraw pamiętać o takich szczegółach danej inwestycji aczkolwiek sprawdzę dokładnie
wszystko to, o co pyta radny”.
Punkt 10
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Sławomir Kaftan zamknął posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji

Sławomir Kaftan

