PROTOKÓŁ nr 10/19
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w dniu 16 października 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. Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;
2. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta;
3. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
4. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
5. Arkadiusz Skupień – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu
Cywilnego;
6. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
7. Tomasz Akulicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu;
8. Tomasz Antoniak – Pełnomocnik Komitetu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2019 roku
(materiał dostarczony we wcześniejszym terminie).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2019 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Wieluń.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
zabudowanej nieruchomości gruntowej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (udział 4803/221872).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (udział 5903/221872).
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 585/1).
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 92/11).
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 138).
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 92/4).
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 255).

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 231).
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 665).
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 304).
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 92/12).
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 585/2, 39,
6/18, 646, 24/1, 280).
19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 435/4, 435/10,
39).
20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwrócenia się do Burmistrza Wielunia o podjęcie
działań zmierzających do pierwszego w historii Wielunia, symbolicznego aktu częściowego
zadośćuczynienia przez rząd niemiecki szkód wyrządzonych przez nazistowskie Niemcy
podczas ataku na bezbronny Wieluń 1 IX 1939 roku.
21. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat
i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Wieluń na rzecz najemców.
22. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/277/08 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym.
23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej na
lata 2019-2023 w Gminie Wieluń.
24. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
25. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mariusz Owczarek dokonał otwarcia posiedzenia. Następnie stwierdził
prawomocność obrad (na stan 8 członków, obecnych 8).
Zapytał następnie, czy ktoś chce dokonać zmiany w porządku obrad? Głos zabrali:
Zastępca Przewodniczącego Komisji Franciszek Dydyna zawnioskował o rozszerzenie
porządku obrad o punkt dot. zapoznania się z pismem znak: OR.0003.61.2019 z dnia
3 października 2019 r. przedstawiającego działania Urzędu Miejskiego w Wieluniu
w zakresie gospodarowania odpadami. Poinformował, iż ww. pismo zostało przesłane
wszystkim członkom komisji na skrzynki mailowe.
Przewodniczący Mariusz Owczarek poinformował, iż punkt zgłoszony przez radnego
Dydynę będzie punktem drugim w porządku obrad dzisiejszej komisji
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Zapoznanie się z pismem dot. znak: OR.0003.61.2019 z dnia 3 października 2019 r.
przedstawiającego działania Urzędu Miejskiego w Wieluniu w zakresie gospodarowania
odpadami zał. nr 3.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zwrócił uwagę, że Gmina Wieluń jest na minusie
według przedstawionej informacji. Zaznaczył, że ciągle nie ma w informacji o 3000
mieszkańców. Powiedział, iż system Gminy Wieluń szwankuje.

Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że nie zgadza się z opinią
radnego Owczarka. Podkreśliła, iż tut. Urząd podejmuje działania edukacyjne oraz
informacyjne w ww. sprawie. Powiedziała, że Gmina Wieluń nie ma możliwości prawnych,
aby zmusić mieszkańca do zmiany deklaracji, która jest nieprawidłowa. Podziękowała
następnie Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej za współpracę z Wydziałem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu, która przynosi pozytywne
efekty.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że z pisma wynika, iż przychód Gminy
wynikający z opłat wnoszonych przez mieszkańców to jest 3 226 952,00 zł przy 100%
ściągalności. Oznajmił, iż w rzeczywistości z przekazanego pisma nie wynika, ile środków
wpływa za śmieci na konto Gminy Wieluń. Zapytał, jaki procent de facto jest ściągane przez
Gminę Wieluń?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka przedstawiła wpływy następujących okresów:
1) pierwszy kwartał – 937 106,00 zł;
2) drugi kwartał – 872 000,00 zł;
3) trzeci kwartał – 835 419,00 zł;
4) na dzień 30 września – 108 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy przedstawione kwoty są łącznie
z okresem z poprzedniego roku?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że są to zaległości narastające.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy istnieje możliwość, że dana osoba w pierwszym bądź
drugim kwartale zapłaciła z góry za cały rok?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zaznaczyła, iż przedstawione kwoty wynikają ze
złożonych deklaracji.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy kwota 100 000,00 zł to środki, które nie wpłynęły
a powinny i wynikają ze złożonych deklaracji?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że tak.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy są to środki narastające od początku systemu
tj. 1 stycznia?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, iż są to środki narastające od początku
wnoszenia opłat przez mieszkańców Gminy Wieluń.
Radny Piotr Radowski powiedział, iż system, którym Urząd Miejski posługuje się przez pół
roku nie przynosi żadnych efektów. Podkreślił, że w najbliższym czasie może pojawić się
sytuacja, w której Rada Miejska będzie musiała pochylić się nad zwiększeniem cen.
Uzupełnił, iż nie jest za tym, aby ludzie, którzy uczciwie składają deklaracje, płacili za to, że
brakuje mieszkańców w systemie. Podsumował, że nie zaakceptuje podwyżki cen za śmieci
jeżeli system nie zostanie uszczelniony zgodnie z zapowiedziami składanymi przez
Burmistrza Wielunia.
Radny Sławomir Kaftan zwrócił uwagę, iż brakuje 5000 mieszkańców w systemie w
stosunku do mieszkańców zameldowanych. Wspomniał następnie o deklaracjach Burmistrza
Wielunia, mówiące iż w bieżącym roku Urząd Miejski w Wieluniu wprowadzi do systemu
3000 mieszkańców oraz o zatrudnieniu specjalnej osoby, która miałaby zajmować się
rozwiązaniem omawianego problemu. Podkreślił, że po trzech kwartałach dodatkowo ubyło
128 mieszkańców z systemu. Oznajmił, że wszystkie osoby, które uczciwie składają

deklaracje są karani za tych, którzy deklaracje składają niezgodnie z prawdą. Zwrócił się do
przedstawicieli Urzędu Miejskiego, pytając o konkretne działania w przedmiotowej sprawie.
Radny Robert Kaja poruszył problem dot. podrzucania śmieci przez mieszkańców Gminy
Wieluń oraz gmin sąsiednich. Powiedział, iż do kierowników Spółdzielni Mieszkaniowej są
cyklicznie zgłaszane uwagi w ww. sprawie. Powiedział, że osoby zgłaszające podrzucanie
śmieci oczekują konkretnych działań od Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu, która nie ma
do tego możliwości prawnych.
Radny Piotr Radowski zapytał o śmieci, które są wytwarzane przez podmioty gospodarcze.
Powiedział, iż zakłady usługowe powinny mieć zawartą umowę z przedsiębiorcą, który
wykonuje usługę dot. wywozu śmieci. Uzupełnił, iż większość podmiotów ma takowe umowy
aczkolwiek śmieci wywozi pod zastawy śmieciowe spółdzielni mieszkaniowej. Powiedział, iż
taki przedsiębiorca przy kontroli powinien okazać się fakturami za takowe wywozy. Poruszył
następnie kwestię związaną z podłączeniem się do kanalizacji. Podkreślił, że jeśli dana osoba
nie chce podłączyć się do kanalizacji to osoba ta powinna wykazać się fakturą, która
stwierdzi, że korzysta z usług danej firmy, która zajmuje się wywozem ścieków.
Radny Sławomir Kaftan zaproponował, aby komisja wystąpiła z wnioskiem do
Przedsiębiorstwa Komunalnego o uzyskanie informacji, ile środków dopłaciło w bieżącym
roku do gospodarki komunalnej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, iż wystąpił bezpośrednio z takowym
pytaniem lecz okazało się, że jest to tajemnica Przedsiębiorstwa Komunalnego. Uzupełnił, iż
w komunikatach zostało wysłane pismo, które radna Dziuba-Marzec oraz radny Akulicz
otrzymał od Przedsiębiorstwa Komunalnego w omawianej sprawie.
Radny Robert Kaja podkreślił, iż prowadzenie działań informacyjnych w sprawie składania
deklaracji jest stratą czasu oraz stratą środków budżetu Gminy Wieluń. Zaznaczył, iż Urząd
Miejski powinien zwiększyć kontrolę Straży Miejskiej oraz pochylić się nad zamontowaniem
monitoringu przy zastawach śmieciowych, który bezpośrednio wskaże osobę podrzucającą
bezprawnie śmieci.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odniosła się do wypowiedzi
radnego Kai, mówić iż obawia się, że zamontowanie kamer w obszarze zastaw śmieciowych
spowoduje większą ilość dzikich wysypisk.
Radny Robert Kaja zawrócił uwagę, że bezprawne podrzucanie śmieci pod zastawy
śmieciowe również jest przypadkiem dzikiego wysypiska. Powiedział, iż do 2013 r. za śmieci
odpowiedzialna była Spółdzielnia Mieszkaniowa, która miała szczelny system. Wspomniał, iż
prowadzony od 2013 roku system prawidłowego weryfikowania ilości osób zamieszkujących
przez Urząd Miejski w Wieluniu na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej z 12000
spadł do 9000.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że od 1 maja kwestią gospodarowania odpadami zajmuje się pracownik
zatrudniony na półtora etatu. Wspomniał również o kontrolach, mówiąc że biorą w niej udział
dwie osoby, które sprawdzają w pierwszej kolejności czy w koszach są posegregowane
odpady a następnie przeprowadzają wywiad z osobą, którą zastaną na terenie danego
gospodarstw domowego. Zwrócił uwagę, iż często pracownicy Urzędu spotykają się z
sytuacją, w której mieszkaniec nie chce wpuścić ich na teren posesji. Uzupełnił, że
mieszkaniec po wejściu w życie decyzji administracyjnej nakazującej uwzględnienie opłaty
na wyższą liczbę osób, ma prawo dokonać zmiany decyzji. Dodał, że aktualnie nie są
prowadzone postępowania administracyjne, w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.
Zaznaczył, iż są wysyłane zawiadomienia. Zwrócił następnie uwagę na współpracę z
Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki któremu Urząd Miejski w Wieluniu uzyskuje
dane dot. zużycia ilości wody w danych lokalach, które porównywane są następnie z danymi

pozyskanymi z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego dot. ilości osób
zameldowanych w danym lokalu oraz ilością osób zadeklarowanych. Uzupełnił, iż
pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opierają się o średnie
zużycie wody w skali kraju.
Radny Andrzej Gęsiak zapytał, co mieszkańcy mają zrobić z oponami ciągnikowymi ?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że rolnictwo jest działalnością gospodarczą w związku z tym mieszkańcy
muszę dokonać utylizacji na własny koszt.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy były prowadzone kontrole przedsiębiorców w sprawie
umów dot. wywozu śmieci?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
zaznaczył, iż Gmina Wieluń skupia się na osobach, które są objęte systemem odbioru od
nieruchomości zamieszkałych. Powiedział, że odbiór nieruchomości użytkowych jest
pośrednim kosztem Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Radny Robert Kaja powiedział, że po nowelizacji ustawy dojdzie grupa osób, która posiada
swoje kompostownie, a stawka dla osób posiadających kompostowniki będzie niższa niż dla
osób, które segregują śmieci.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że przy budowie kompostownika są odpowiednie wymagania ekologiczne
dowozu odpowiedniej ilości odpadów zielonych. Zaproponował, aby przy uchwalaniu stawek
nie obniżać stawki z tytułu prowadzonego kompostownika.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że osoba która prowadzi kompostownik powinna
płacić mniejszą kwotę.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
zaznaczył, iż we wniosku do PSZOK-u zakupiono kosze do odpadów bio, które częściowo
zostały już przekazane mieszkańcom. Dodał, że jeśli radni obniżą stawkę z tytułu posiadania
kompostownika, Gmina Wieluń poniosłaby podwójną stratę z racji tego, że dany mieszkaniec
posiada kompostownik oraz z tytułu zakupionych wspomnianych koszy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy zakup koszy był narzucony przez
ustawę?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że obowiązek wprowadzenia osobnych odpadów jako bio wynikał z ustawy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, iż po wizycie w Przedsiębiorstwie
Komunalnym wynika, że wniosek na PSZOK nie zawiera linii do segregacji, co oznacza, że
odpady będą nadal wywożone na zewnątrz do segregowania. Zaapelował, aby uzupełnić
wniosek o nowoczesną linię do segregacji śmieci, celem uniknięcia niepotrzebnie
wydawanych kosztów. Dodał, że wniosek nie zawiera instalacji niezbędnej do prawidłowego
funkcjonowania wysypiska. Podsumował, że Gmina Wieluń wyda środki na utworzenie
PSZOK-u, który będzie niewydolny.
Radny Robert Kaja poprosił, aby Zastępca Burmistrza Wielunia zorganizowała radnym
Rady Miejskiej w Wieluniu kolejną wizję lokalną dot. budowy kompostowni.
Radna Anna Dziuba-Marzec nie zgodziła się tym, iż lepiej wywozić bio niż gospodarować
na własnej działce a następnie kupować od kogoś nawóz. Podkreśliła, że w przedstawionym
działaniu nie widzi ekologii, która jest priorytetowa.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że ma nadzieję, iż działania przedstawione przez radną będą prowadzone.
Uzupełnił, że po zmianie przepisów Gmina Wieluń stoi przed trudnym wyborem, ponieważ
istnieje ryzyko nieuzyskania efektu i zwrotu kosztów.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, iż w dekoracji od dawna istnieje możliwość
zaznaczenia tego, czy mieszkaniec posiada kompostownik czy też nie. Zapytała następnie,
czy aktualnie Gmina Wieluń posiada jakąś kompostownię?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że nie.
Radna Anna Dziuba-Marzec zauważyła, iż z przedstawionej informacji wynika, że Gmina
Wieluń takową kompostownię posiada i płaci za nią oraz ma podpisaną umowę.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, do kiedy obowiązuje umowa dot. wywozu
odpadów bio?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, iż zadane pytanie
zostanie skierowane do Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 3
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2019 roku zał. nr 4.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2019 rok
zał. nr 5.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Sławomir Kaftan zadał pytanie w sprawie działu 900 dotyczącego zmniejszenia
kwoty 65 000,00 zł przeznaczonych na koszenie pasów drogowych i działek gminnych ze
względu na wystąpienie suszy. Zapytał się czy w miejscowości Turów zostaną skoszone
miejsca, które jeszcze w tym miejscu nie były koszone w ogóle?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że Gmina Wieluń stara się rozsądnie gospodarować środkami przeznaczonymi
na koszenie. Zaznaczył, iż tereny, które nie są często uczęszczane…
Radny Sławomir Kaftan powiedział, iż omawiane tereny są zamieszkiwane przez
mieszkańców.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że jest zaskoczony uwagą zgłaszaną przez radnego Kaftana ponieważ tereny
zamieszkałe były koszone przynajmniej raz. Zapewnił, iż sprawdzi zgłoszoną sprawę przez
radnego.

Radny Sławomir Kaftan zapytał, kiedy zostaną skoszone tereny o które wnioskuje?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
wyjaśnił, iż w projekcie uchwały zakłada się aby ściągnąć środki dot. koszenia traw.
Zaznaczył, że zgłoszona uwaga zostanie przeanalizowana przez Wydział Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że oczekuje konkretnej odpowiedzi od Naczelnika.
Podkreślił, iż tą sprawę zgłaszał pisemnie do Urzędu Miejskiego.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień zapytał,
jaką odpowiedź uzyskał radny Kaftan?
Radny Sławomir Kaftan odpowiedział, iż otrzymanego pisma wynika, że tereny, o które
wnioskował zostaną skoszone.
Radny Robert Kaja zaproponował, aby Naczelnik sprawdził uwagę zgłaszaną przez radnego
Kaftana a następnie udzielił merytorycznej odpowiedzi na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, jaki jest powód zwiększenia środków w wysokości
65 000,00 zł w dziale 600, które mają być przeznaczone na zakup usług komunikacji
miejskiej. Zapytała, dlaczego w dziale 750 zwiększa się środki o kwotę 200 000,00 zł na
promocję przez sport? Zapytała, gdzie będą zamontowane urządzenia ochronne przed
hałasem, na które w dziale 926 planuje przeznaczyć się na budowę ww. urządzeń
kwotę w wysokości 22 000,00 zł. Poruszyła następnie kwestię związaną z pieniędzmi,
którymi Gmina Wieluń przeznaczyła na wystawę w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał o organizowany wyjazd na euro targi, na który
ma być przeznaczona kwota w wysokości 6 000,00 zł. Poprosił o szczegóły w przedstawionej
sprawie.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała;
1) Radnej Dziubie-Marzec, że oficjalnego pismo w sprawie przekazania środków na
wystawę Muzeum Ziemi Wieluńskiej nie otrzymała.
2) Radnemu Owczarkowi, mówiąc że przeznaczenie kwoty 6 000,00 zł na euro targi jest
związane z funduszem sołeckim, który sam decyduje o przeznaczeniu swojego
budżetu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień odniósł
się do wypowiedzi radnej dot. zakupu usług komunikacyjnych związany ze zmianą rozkładów
jazdy, które planowane są do wprowadzenia od 4 listopada. Wyjaśnił, że zwiększenie kwoty
związane jest ze większą ilością kilometrów oraz wdrążeniem nowych kursów
popołudniowych.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odniosła się do wypowiedzi radnej
Dziuby Marzec w sprawie środków zwiększonych w dziale 750. Odpowiedziała, że kluby
sportowe wystąpiły z zapotrzebowaniem na kolejne środki, dlatego dokonuje się zwiększenia
środków.
Radny Robert Kaja zapytał, jaki klub wystąpił o środki o których mowa?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że MKS.
Radny Robert Kaja dopytał, czy będzie tylko jeden konkurs na kwotę 200 000,00 zł?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk wyjaśniła, że będzie to kwota
200 000,00 zł netto. Poinformowała, że Gmina Wieluń posiada środki pozostałe do
rozdysponowania.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że nie ma rozdziału pn. ,,promocja przez
sport”. Uzupełniła, iż Biuro Burmistrza wystąpiło, aby dodatkowo zwiększyć środki na
omawiane zadanie w ramach promocji Gminy.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy środki trafią do działu 750?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że tak.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że Gmina Wieluń
posiada 140 000,00 zł środków nierozdysponowanych. Zaznaczyła, iż konkurs będzie na
kwotę 200 000 zł netto ponieważ kwota ta obliguje do ogłoszenia konkursu a pozostała kwota
będzie zgodnie z umową przekazana dla Siatkarz Wieluń.
Radny Robert Kaja powiedział, że z umowy wynika, iż w następnym kwartale musi być
zrealizowana kolejna transza. Zapytał, czy w ogłoszonym przetargu będzie przedstawiona
kwota netto czy brutto?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że brutto.
Radny Robert Kaja zapytał, dlaczego Pani Burmistrz w poprzednich wypowiedziach
przekonywała radnych, iż będzie to kwota netto? Podkreślił, że w budżecie nie ma kwot netto.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk wyjaśniła, że przetarg będzie
ogłoszony na kwotę 200 000,00 zł netto.
Radny Robert Kaja zauważył, że jeśli przetarg będzie w kwocie netto to środków zabraknie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że z pozostałych
środków tj. 140 000,00 zł zostanie przekazana kwota, która braknie do ogłoszenia przetargu.
Radny Sławomir Kaftan zwrócił uwagę, że jeśli do przedstawianej kwoty doliczymy VAT,
to łączna kwota przetargu wyniesie 246 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, na jakie konkretne zadanie zostanie
przeznaczone 200 000,00 zł?
Radny Piotr Radowski wytłumaczył, że w konkursie nie wskazuje się podmiotu, który ma
otrzymać kwotę lecz sprecyzowana jest tylko dyscyplina. Uzupełnił, iż Urząd Miejski nie wie,
czy wygra to klub MKS czy też inny.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy wniosek dot. zwiększenia środków
złożony przez MKS może zostać udostępniony radnym?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że Burmistrz
Wielunia odbył spotkanie z Prezesem klubu, na którym wniosek został przedstawiony
słownie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy takowy wniosek nie powinien zostać
złożony pismem?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że nie może
zadeklarować danemu klubowi, iż wygra ogłoszony konkurs.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zawnioskował, aby na etapie składania wniosku
przez MKS zostały rozpisane dokładne kwoty oraz na co mają zostać przeznaczone.
Radny Robert Kaja zaznaczył, iż to Gmina Wieluń stawia warunki w konkursie.
Radny Piotr Radowski zapytał czy w tutejszym Urzędzie Miejskim istnieje tzw. rejestr
umów ustnych?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, iż nie ma pojęcia o
czym mówi radny Radowski.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że również zna przypadek umowy ustnej zawartej
przez Burmistrza Wielunia dot. ukazania się artykułu w Monitorze Biznesu. Dodała, iż
takowy artykuł wyniósł 17 000,00 zł.
Radny Sławomir Kaftan podkreślił, że wydanie zapewne było na podstawie faktury.
Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła umowę na umowę ustną na piśmie upoważniającą
wydanie omawianego artykułu na kwotę 17 000,00 zł.
Radny Piotr Radowski wspomniał o sytuacji, która miała miejsce w poprzedniej kadencji
dot. wydzierżawienia działki Panu K. na podstawie zawartej przez Burmistrza Wielunia
umowy ustnej.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, iż prawo polskie dopuszcza zawieranie umów
ustnych, co zresztą zostało stwierdzone przez prokuratora, który prowadził sprawę
przedstawioną przez radnego Radowskiego.
Radny Piotr Radowski powiedział, że Urząd Miejski w Wieluniu jest organem publicznym,
który zobowiązany jest do publikowania umów. Ponowił swoje pytanie, czy w tut. Urzędzie
istnieje rejestr umów ustnych?
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy do umów ustnych wystawia się kontrasygnaty?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nigdy nie kontrasygnowała umowy
ustnej.
Radna Anna Dziuba-Marzec zadała pytanie, w jaki sposób dokonuje się zabezpieczenia
środków do takowych umów?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zwrócił się do Zastępcy Burmistrza Wielunia,
pytając czy posiada wiedzę ile dokładnie istnieje zawartych w Urzędzie Miejskim w Wieluniu
umów ustnych?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż nie jest to zakres
informacji publicznej jeśli ww. umowy nie został spisane jako dokumenty do udostępnienia.
Radny Robert Kaja zapytał, jaki przepis prawny ma na myśli Zastępca Burmistrza
Wielunia?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że jej słowa oparte są na
podstawie uchwały o udostępnianiu informacji publicznej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że jeśli umowa nie jest spisana to jest to
rodzaj wiedzy tajemnej. Zapytał, czy Zastępca Burmistrza posiada wiedzę na temat ilości
zawartych przez Gminę Wieluń umów ustnych?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że w omawianej
sprawie udzieli odpowiedzi pisemnej.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, iż ma nadzieję, że odpowiedź o której
wspomniała Zastępca Burmistrza Wielunia nie będzie przygotowywana przez kancelarię
IURICO.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, iż nie rozumie dlaczego Gmina Wieluń
mając zawartą umowę z radcą prawnym, korzysta z usług kancelarii IURICO. Zwrócił uwagę,
że pierwotna umowa zakończyła się ostatniego dnia miesiąca marca w 2019 r. Zapytał
o powód zawarcia kolejnej umowy nr 168/19?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż sytuacja
omówiona przez Przewodniczącego Rady była nadzwyczajna a sprawy, którymi zajmowała
się kancelaria były sprawami wysokiej rangi.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił wniosek formalny o zabezpieczenie środków
w wysokości 4 000,00 zł na wykonanie projektu koncepcyjnego parku liniowego
z oszczędności pozostałych z diet radnych.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, czy wnioskodawca uważa zgłoszoną sprawę jako
pierwszorzędną?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, iż powszechnie wiadomo, że basen
w Wieluniu nie powstanie w bieżącym roku. Skierował się następnie do radnego
Rozmarynowskiego, pytając ile kosztuje wybudowanie ww. obiektu? Podkreślił, iż park
liniowy nie wymaga generowania kosztów Gminy Wieluń.
Radny Franciszek Dydyna powiedział, iż za chwilę komisja ma wydać opinię w sprawie
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2019 rok. Zapytał, gdzie
zostanie uwzględniony wniosek zgłoszony przez radnego Akulicza?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz wyjaśnił, iż jeśli komisja przyjmie zgłoszony
wniosek to w następstwie zostanie on skierowany do Burmistrza Wielunia, który finalnie
zdecyduje o dalszym biegu omawianej sprawy.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku
przez radnego Akulicza. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”, 2 głosach ,,przeciw”,
1 głosie ,,wstrzymującym się”) przyjęła wniosek w ww. sprawie.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Wieluń w 2019 r. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”, 2 głosach
,,wstrzymujących się”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 169/10/19 stanowi zał. nr 6.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026 zał. nr 7.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, iż Gmina Wieluń coraz więcej i częściej spłaca
odsetek niż rat za kredyty. Zadała pytanie, jak ww. sprawa rokuje na przyszłość finansów
Gminy?

Skarbnik Miast Danuta Kondracka poprosiła o konkretne pytania, ponieważ nie wie do
jakiego kredytu radna Dziuba-Marzec wnosi uwagi.
Radna Anna Dziuba-Marzec sprecyzowała, że miała na myśli wydatki na obsługę banków
(pozycja w projekcie uchwały - 2.1.3). Uzupełniła następnie, że na sesji w dniu 29 września
takowa usługa w 2021 roku miałaby wynieść Gminę Wieluń 471 000,00 zł a w dzisiejszym
projekcie uchwały kwota wynosi 721 000,00 zł. Zapytała skąd pojawiła się znaczna różnica w
przedstawionych kwotach?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała radnej Dziubie-Marzec na zadane
pytanie, które stanowi zał. nr 8.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy Gmina Wieluń uzyskała zgodę Ministerstwa
i Wojewody na budowę żłobka?
Radny Sławomir Kaftan zapytał, na jakim etapie jest projekt żłobka?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, iż w przedstawionej
koncepcji wskazany termin to 20 październik 2019 r.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że od kierownictwa Urzędu Miejskiego uzyskała
na jednej z sesji informację, iż plany miejscowe są wprowadzane do WPF gdy są podpisane
umowy.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że do WPF wprowadzane są tylko te
plany miejscowe, które zostaną merytorycznie zgłoszone przez wydział.
Radna Anna Dziuba-Marzec zwróciła się do Naczelnika Michała Janika, pytając czy zgłosił
Pani Skarbnik, iż są podpisane z Panią Projektant Walas aneksy na inne kwoty?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że nie przekazał takowej informacji.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Wieluń w 2019 r. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 6 głosach ,,za”, 1 głosie
,,wstrzymującym się”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 170/10/19 stanowi zał. nr 9.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Wieluń zał. nr 10.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka poinformowała, iż na sesji zostanie zgłoszona
autopoprawka przez Burmistrza Wielunia dot. zmiany miejscowości tj. ,,w Warszawie”.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego 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”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 171/10/19 stanowi zał. nr 11.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
zabudowanej nieruchomości gruntowej zał. nr 12.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział
wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww.
uchwały.
Opinia nr 172/10/19 stanowi zał. nr 13.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (udział 4803/221872) zał. nr 14.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 173/10/19 stanowi zał. nr 15.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (udział 5903/221872) zał. nr 16.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 174/10/19 stanowi zał. nr 17.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 585/1) zał. nr 18.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 175/10/19 stanowi zał. nr 19.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 92/11) zał. nr 20.

Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 176/10/19 stanowi zał. nr 21.
Punkt 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 138) zał. nr 22.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 177/10/19 stanowi zał. nr 23.
Punkt 13
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 92/4) zał. nr 24.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 178/10/19 stanowi zał. nr 25.
Punkt 14
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 255) zał. nr 26.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 179/10/19 stanowi zał. nr 27.
Punkt 15
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 231) zał. nr 28.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 180/10/19 stanowi zał. nr 29.

Punkt 16
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 665) zał. nr 30.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 181/10/19 stanowi zał. nr 31.
Punkt 17
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 304) zał. nr 32.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 182/10/19 stanowi zał. nr 33.
Punkt 18
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (dz. nr 92/12) zał. nr 34.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś j chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw,
a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8
głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 183/10/19 stanowi zał. nr 35.
Punkt 19
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 585/2, 39, 6/18,
646, 24/1, 280) zał. nr 36.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, iż w treści projektu uchwały widnieje zapis, iż
mają być nowi dzierżawcy a w uzasadnieniu jest mowa o dzierżawcach, którzy będą zawierali
kolejne umowy.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, iż zapis umieszczony w treści uchwały wynika z przepisów. Uzupełnił, że
tyczy się to przypadków jeśli jest dotychczasowy dzierżawca, który chce przedłużyć umowę,
więc Urząd Miejski musi mieć zgodę Rady Miejskiej.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, dlaczego w uzasadnieniu jest inna treść niż w treści
projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik wyjaśnił,
że umowa trwa w stosunku do tej samej nieruchomości.

Przewodniczący Mariusz Owczarek zarządził następnie głosowanie w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy. Zapytał, kto jest za,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Komisja (przy 8 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 184/10/19 stanowi zał. nr 37.
Punkt 20
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 435/4, 435/10,
39) zał. nr 38.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
zawarcia umów dzierżawy. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”) wydała
pozytywną opinię w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 185/10/19 stanowi zał. nr 39.
Punkt 21
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwrócenia się do Burmistrza Wielunia o podjęcie
działań zmierzających do pierwszego w historii Wielunia, symbolicznego aktu częściowego
zadośćuczynienia przez rząd niemiecki szkód wyrządzonych przez nazistowskie Niemcy
podczas ataku na bezbronny Wieluń 1 IX 1939 roku zał. nr 40.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
zwrócenia się do Burmistrza Wielunia o podjęcie działań zmierzających do pierwszego
w historii Wielunia, symbolicznego aktu częściowego zadośćuczynienia przez rząd niemiecki
szkód wyrządzonych przez nazistowskie Niemcy podczas ataku na bezbronny Wieluń
1 IX 1939 roku. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 3 głosach ,,przeciw”,
2 głosach ,,wstrzymujących się”) nie wydała opinii w sprawie ww. uchwały.
Punkt 22
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/531/18 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat
i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Wieluń na rzecz najemców zał. nr 41.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Pełnomocnik Komitetu Tomasz Antoniak poinformował, iż pod obywatelska inicjatywa
uchwałodawcza zostało zebrane ponad 500 podpisów mieszkańców Gminy Wieluń.
Zaapelował, aby Komisja zagłosowała za przedstawionym projektem uchwały.
Radna Anna Dziuba-Marzec zauważyła, że w przedstawionym projekcie uchwały nie ma
skutków finansowych.
Radny Sławomir Kaftan podkreślił, iż zgodnie ze Statutem Gminy Wieluń takowa
informacja winna być zawarta.
Pełnomocnik Komitetu Tomasz Antoniak podkreślił, iż według uchwały w sprawie
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej pełnomocnik nie jest zobowiązany do
przedstawienia skutków finansowych.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zwrócił
uwagę, że na podstawie swoich wyliczeń przy zastosowaniu bonifikat 80% i 85% Gmina
Wieluń uzyska dochód ze sprzedaży lokali w wysokości 723 799,00 zł, natomiast przy
obecnej bonifikaty - 2 000 100,00 zł plus 106 000,00 zł wartości gruntu.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, jakie koszty będą przeznaczone na wycenę?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że około 500 zł. Uzupełnił, iż w wielu przypadkach Gmina ponosi koszty
związane z inwentaryzacją.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej
uchwałę Nr LVI/531/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców. Zapytał, kto
jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 5 radnych.
Komisja (przy 4 głosach ,,przeciw”, 1 głosie ,,wstrzymującym się”) wydała negatywną opinię
w sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 186/10/19 stanowi zał. nr 42.
Punkt 23
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/277/08 Rady Miejskiej
w Wieluniu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym zał. nr 43.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Sławomir Kaftan zapytał, czy były prowadzone rozmowy ze strażakami w związku
z tym, iż będą otrzymywali 2 zł na godzinę za szkolenia?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego Arkadiusz Skupień
odpowiedział, iż obowiązująca uchwała równo traktowała udział w akcji oraz udział w
szkoleniu. Uzupełnił, że praktyka życiowa pokazał, iż 10 zł dot. szkolenia był martwym
przepisem. Dodał, iż szkolenia wykfalifikowane trwają około 180 godzin. Oznajmił, że
Zarządu Miejsko Gminnego Straży Pożarnych podjął wiele lat temu, że jednostki nie będą
występowały o ekwiwalent za szkolenia. Powiedział, że w bieżącym roku odbyło się
spotkanie Zarządu Miejsko Gminnego Straży Pożarnych, który zgłosił wniosek do Burmistrza
Wielunia o zwiększenie ww. kwoty. Zwrócił uwagę, iż w budżecie na 2020 rok założono
kwotę na poziomie 15 000,00 zł dot. szkoleń.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej
uchwałę nr XXIII/277/08 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 października 2008 r. w
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży
pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Zapytał, kto jest za, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło radnych. Komisja (przy
4 głosach ,,przeciw”, 1 głosie ,,wstrzymującym się”) wydała pozytywną opinię w sprawie
ww. uchwały.
Opinia nr 187/10/19 stanowi zał. nr 44.
Punkt 24
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej na
lata 2019-2023 w Gminie Wieluń zał. nr 47.

Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy w przedstawionym projekcie uchwały powinny
znaleźć się skutki finansowe?
Radny Sławomir Kaftan odpowiedział, że jeżeli takowe skutki są to powinny one zostać
przedstawione.
Pracownik Wieluńskiego Domu Kultury Zofia Spaleniak zabrała głos w sprawie projektu
uchwały zał. nr 48.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej na lata 2019-2023 w Gminie Wieluń. Zapytał, kto
jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Komisja (przy 7 głosach ,,za”, 1 głosie ,,wstrzymującym się”) wydała pozytywną opinię w
sprawie ww. uchwały.
Opinia nr 188/10/19 stanowi zał. nr 49.
Punkt 25
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 26
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący
Gospodarczej

Mariusz
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Na tym protokół zakończono i podpisano.
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