PROTOKÓŁ nr 6/19
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w dniu 7 maja 2019 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pana Mariusza Owczarka
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dydyna Franciszek – zastępca przewodniczącego
Dziuba-Marzec Anna
Gęsiak Andrzej
Kaftan Sławomir
Kaja Robert
Owczarek Mariusz - przewodniczący
Radowski Piotr
Rozmarynowski Jarosław

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
2. Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;
3. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
4. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta;
5. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
6. Ryszard Menc – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;
7. Tomasz Akulicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2019.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń.
5. Zaopiniowanie pisma Związku Legionistów Polskich i ich rodzin z dn. 15 lutego 2019 r.
6. Zapoznanie się z informacją ws. zmieniającej się ilości osób składających deklaracje
śmieciowe.
7. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Mariusz Owczarek dokonał otwarcia posiedzenia. Następnie stwierdził
prawomocność obrad (na stan 8 członków, obecnych 8).
Poinformował następnie, iż chce dokonać zmiany w porządku obrad polegającej na
ściągnięciu z porządku obrad punkt 2 pn. informacja o sporządzonym protokole nr 4/19 z
poprzedniego posiedzenia komisji. Zarządził glosowanie: kto jest za ściągnięciem z porządku
obrad punktu 2, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W glosowaniu udział wzięło 8
radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”) dokonała zmiany w porządku obrad.
Zapytał następnie, czy ktoś jeszcze chce dokonać zmiany w porządku obrad? Nikt się nie
zgłosił.

Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2019
zał. nr 3.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Anna Dziuba Marzec zapytała, jakie Gmina Wieluń musi spełnić warunki, aby
otrzymać dotację celową w kwocie 3 000 000,00 zł o której mowa w omawianym projekcie
uchwały w załączniku nr 1?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że Gmina Wieluń musi wybudować
żłobek. Uzupełnił, iż Gmina złożyła wniosek zgodnie z naborem, który został ogłoszony
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Podkreślił, iż ww. wniosek uzyskał
promesę.
Radna Anna Dziuba-Marzec wyraziła obawy wobec omawianego projektu uchwały.
Powiedziała, iż nie znając szczegółów programu nie czuje się osobą kompetentną do
zagłosowania nad projektem uchwały i wiążącą się z nim kwotą 7 000 000,00 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż każdy radny ma prawo zagłosować
przeciw w sytuacji, w której nie zgadza się z przedstawionym projektem uchwały.
Radny Piotr Radowski zapytał, na jakim etapie musi zostać wykończony budynek w celu
uzyskania dotacji celowej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż żłobek musi powstać do końca stycznia
2020 roku aby od 1 lutego 2020 roku można było prowadzić zajęcia.
Radny Robert Kaja zapytał, czy w kwocie 7 000 000,00 zł są zawarte zadania
skomunikowania omawianego obiektu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie.
Radny Robert Kaja zwrócił uwagę, aby wybudować drogę dojazdową do żłobka.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, iż Gmina Wieluń ma już uzgodniony wykup
działki, która następnie będzie przeznaczona na omawiany cel. Uzupełnił, iż na czerwcowej
sesji zostanie radnym przedstawiony projekt uchwały w sprawie zakupu działki od sióstr
bernardynek.
Radny Robert Kaja zapytał o działkę 209.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, iż ww. działka nie ma nic wspólnego
z budową żłobka.
Radny Robert Kaja wyjaśnił, że miał na myśli komunikację. Powiedział, iż omawiana
działka ,,ciągnie” się od bloku 41 do ul. Częstochowskiej.. Poinformował, że szerokość
działki ma 10 metrów a jej długość wynosi pół kilometra. Zwrócił następnie uwagę, że
działka nr 209 jest działką równoległa do działki sióstr bernardynek, którą Gmina Wieluń
zamierza nabyć. Zapytał, czy w związku z toczącym się procesem odzyskania działki nr 209,
istnieje możliwość niepowodzenia w budowie komunikacji do żłobka?

Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy właścicielem działki nr 209 jest osoba
prywatna?
Radny Robert Kaja odpowiedział, że tak.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że Gmina Wieluń cały czas posiada tytuł prawny do omawianej nieruchomości.
Poinformował następnie, iż w momencie trudności z ,,dogadaniem się” z poprzednim
właścicielem, który aktualnie walczy o odzyskanie ww. działki, Gmina Wieluń ma możliwość
wywłaszczenia terenu pod budowę drogi.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy Gmina Wieluń ma podpisana umowę
z Wojewodą Łódzkim dot. kwestii budowy żłobka?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że Gmina Wieluń uzyskała od
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej promesę. Uzupełnił, iż wspomniana umowa
zostanie zawarta po rozstrzygnięciu przetargu oraz po ustaleniu wszystkich szczegółów
związanych z ww. transakcją.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać glos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2019.
Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział
wzięło 8 radnych. Komisja (przy 6 głosach ,,za”, 1 głosach ,,przeciw”, 1 głosie
,,wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 104/6/19 stanowi zał. nr 4.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026 zał. nr 5.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026. Zapytał, kto
jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Komisja (przy 6 głosach ,,za”, 1 głosach ,,przeciw”, 1 głosie ,,wstrzymującym się”)
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia nr 105/6/19 stanowi zał. nr 6.
Punkt 4
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 7.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołów? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Wieluń. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała
ww. projekt uchwały. Opinia nr 106/6/19 stanowi zał. nr 8.
Punkt 5
Zaopiniowanie pisma Związku Legionistów Polskich i ich rodzin z dn. 15 lutego 2019 r.
zał. nr 9.

Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołów? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem pisma Związku
Legionistów Polskich i ich rodzin z dn. 15 lutego 2019 r., kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 4 głosach ,,za”,
3 głosach ,,przeciw”, 1 glosie ,,wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. pismo
zał. nr 10.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją ws. zmieniającej się ilości osób składających deklaracje
śmieciowe zał. nr 11.
Przewodniczący Mariusz Owczarek poprosił o przybliżenie przedstawionej informacji.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
poinformował, iż po 31 marca br. sytuacja związana z ilością osób składających deklaracje
śmieciowe kształtuje się na umiarkowanym poziomie. Powiedział, iż w ciągu pierwszych
trzech miesięcy 2019 r. pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
zaobserwowali dużą ilość petentów odwiedzających ww. wydział, celem zmiany deklaracji.
Uzupełnił, iż zmiana głównie polegała na przesunięciu na zbiórkę selektywną, która wiązała
się ze zmianą wysokości opłat. Zaznaczył, iż Gmina Wieluń podjęła szereg czynności
mających na celu usprawnienie systemu odbioru odpadów. Podkreślił, że są to działania
Straży Miejskiej w Wieluniu. Powiedział, iż zostały rozdysponowane pisma wraz
z wyciągiem z regulaminu, upominające o obowiązku posiadania umowy oraz faktury za
minimum jeden wywóz odpadów w ciągu miesiąca. Wspomniał, iż do tej pory przedsiębiorcy
posiadali umowy ale nie korzystali z wywozu śmieci, które były generowane w nieznany
sposób. Powiedział również, że została stworzona ulotka informacyjna, która
Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu będzie rozdysponowało po właścicielach posesji
zabudowy jednorodzinnej.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał o ilość uchybień z tytułu osób składających
deklaracje śmieciowe.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w chwili obecnej prowadzona jest
weryfikacja złożonych wniosków.
Radny Robert Kaja zapytał, czy Przedsiębiorstwo Komunalne świadczy ww. usługę tylko
na terenie Gminy Wieluń?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż Przedsiębiorstwo Komunalne świadczy
usługę również na terenie Gminy Wierzchlas.
Radny Robert Kaja zwrócił uwagę na przybywającą ilość odpadów na terenie Gminy
Wieluń.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaapelowała, aby harmonogram odpadów został przekazany
mieszkańcom w taki sposób, aby był on czytelny. Powiedziała, że ilość osób składających
deklaracje śmieciowe zmniejszyła się o 229 osób.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień odniósł
się do wypowiedzi radnej Dziuby-Marzec, mówiąc, iż Urząd Miejski pracuje nad
odpowiednią strukturą dot. ulotek harmonogramu odpadów.
Radny Piotr Radowski zaproponował, aby Urząd Miejski w ramach edukacji społeczeństwa
w kwestii segregacji odpadów, wystosował odpowiednie pisma do mieszkańców. Powiedział,
że odzysk w chwili obecnej jest na niezadowalającym poziomie. Podkreślił, aby uświadomić

mieszkańców o możliwości wywozu gruzu, opon samochodowych, zużytych lodówek czy
pralek (i wielu innych) na wysypisko śmieci w Rudzie.
Radny Andrzej Gęsiak poprosił o podanie szczegółów dotyczących wywozu styropianu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że zostanie stworzone specjalne miejsce,
gdzie będzie można odpłatnie zostawić odpady, o których mowa. Wspomniał, że Urząd
Marszałkowski w Łodzi otworzył aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Uzupełnił następnie, że Gmina Wieluń złożyła wniosek RIPOK w zakresie składowania
odpadów.
Radna Anna Dziuba-Marzec zwróciła uwagę, iż w szkole w Gaszynie w każdej sali
znajdują się kosze do segregacji. Powiedziała, iż bezcelowe jest organizowanie tzw.
,,tygodnia ekologicznego”. Podkreśliła, iż szkoła powinna zwracać uwagę na selektywną
zbiórkę odpadów przez cały rok szkolny, co na pewno bardziej zaskutkuje w czynach
uczniów. Podkreśliła, aby w szkołach zwiększyć edukację dot. selektywnej zbiórki odpadów.
Radny Robert Kaja powiedział, iż podziela koncepcję radnej Dziuby-Marzec. Zwrócił
uwagę, iż dziecko nauczone segregacji odpadów od małego będzie w następstwie przenosiło
nabytą czynność do domu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że w momencie utworzenia profesjonalnej
kompostowni Gmina Wieluń planuje uruchomić edukację, która będzie skierowana do
wszystkich grup społecznych.
Radny Robert Kaja zaapelował, aby Gmina Wieluń nie czekała do momentu otwarcia
instalacji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż w obecnej chwili Gmina Wieluń stara
się uszczelnić system.
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak powiedział, że przez grupę
mieszkańców został złożony wniosek do budżetu obywatelskiego, który był konsultowany
z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Wieluniu, który dotyczył kampanii edukacyjnych
w szkołach, przedszkolach w sprawie selektywnej zbiórki odpadów.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 7
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 8 Romualda Czyż poprosiła, aby radni przy ustalaniu
budżetu Gminy Wieluń na rok 2019 rok przygotowali część z przeznaczeniem na projekt
budowy schroniska. Podkreśliła, iż temat schroniska jest ,,wałkowany” przez wiele lat.
Wspomniała, że jest nieruchomość, która jest przeznaczona na budowę schroniska.
Zaapelowała o rozpoczęcie drugiego etapu. Zwróciła uwagę, że istnieją gminy ościenne takie
jak Gmina Trębaczew czy Gmina Działoszyn, gdzie schroniska dla zwierząt powstały
z dodatnim efektem. Podkreśliła następnie plusy powstania schroniska dla zwierząt, mówiąc,
iż schronisko stałoby się dodatkowym miejscem pracy.
Radny Robert Kaja powiedział, iż Gmina Wieluń przygotowując koncepcję nic nie traci.
Zaapelował, aby urzędnicy przygotowali koszt powstania omawianego schroniska a
w następstwie koszty jego utrzymania.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, że przychyli się do prośby radnego Kai.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 8 Romualda Czyż powiedziała, że na ostatnim
spotkaniu, na którym uczestniczyła projektant Walas uzyskała informację, iż teren, który
został przeznaczony pod budowę schroniska jest odpowiedni. Zwróciła uwagę, iż na
dzisiejszej komisji Burmistrz Wielunia informuję, iż na omawianej nieruchomości nie może
powstać schronisko. Zaapelowała następnie, aby przygotować koncepcje budowy schroniska
na omawianym terenie i uściślić stanowisko w sprawie możliwości budowy schroniska na
omawianym terenie.
Radny Tomasz Akulicz zaznaczył, iż schronisko dla zwierząt na terenie Gminy Wieluń jest
niezbędne i jest ,,za” budową ww. obiektu. Zwrócił uwagę na poprzednią umową ze
schroniskiem w Czartkach, która obowiązywała od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.
Kontynuował mówiąc, iż wedle ww. umowy miesięczny koszt dla Gminy Wieluń kształtował
się na poziomie 38 000,00 zł. Powiedział, że aktualna umowa, która zwarta została od maja
br. do grudnia 2020 r. kształtuje się na poziomie 53 000,00 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że budowa schroniska dla około 200 zwierząt
wynosi ponad 4 000 000,00 zł. Zapytał następnie radnych, z której inwestycji Gmina Wieluń
ma zrezygnować na cześć budowy schroniska dla zwierząt? Przypomniał również
o priorytetowych inwestycjach dla Gminy jakim jest budowa sali gimnastycznej czy basenu.
Radny Tomasz Akulicz odniósł się do pytania Burmistrza Wielunia mówiąc, że Gmina
Wieluń nie posiadając schroniska dla zwierząt generuje koszty na poziomie 54 000,00 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wybudowanie schroniska dla zwierząt
nie spowoduje, iż Gmina Wieluń nie będzie ponosiła kosztów z tego tytułu. Podkreślił, że
Gmina musi systematycznie przekazywać środki finansowe na ww. schronisko, celem jego
utrzymania oraz utrzymania wymaganych standardów.
Radny Robert Kaja zwrócił się do Burmistrza Wielunia, mówiąc, iż najodpowiedniejszym
krokiem będzie przygotowanie kalkulacji, która pokaże radnym, kierownictwu Urzędu
Miejskiego i przed wszystkim mieszkańcom koszty budowy schroniska oraz koszty jego
utrzymania.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 8 Romualda Czyż powiedziała, że jeśli przez ostatnie
osiem lat byłyby nadawane kary schronisku za nieprzestrzeganie zapisów umowy np. brak
publikacji zdjęć zwierząt w ciągu 48 godzin, można by z tego tytułu zebrać daną kwotę.
Podkreśliła duży deficyt schronisk w okolicy Gminy Wieluń. Uzupełniła, że pozostałe gminy
płaciłyby spore pieniądze za pozostawienie psa w schronisku dla zwierząt w Wieluniu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że Gmina Wieluń czeka na rezultat działań,
które zostały ustalone. Podkreślił, iż w momencie, gdy przyjęte działania nie będą przynosiły
oczekiwanych efektów, zostanie przedstawiony koszt budowy oraz utrzymania schroniska.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący
Gospodarczej

Mariusz

Owczarek

zamknął

posiedzenie

Komisji

Budżetowo-

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Mariusz Owczarek

