PROTOKÓŁ nr 3/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 22 stycznia 2019 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pana Tomasza Grajnerta
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akulicz Tomasz
Bryś Maciej – zastępca przewodniczącego
Buda Radosław
Duda Robert
Grajnert Tomasz – przewodniczący
Mituła Bronisław
Paluszek Jerzy
Rozmarynowski Jarosław
Grzegorz Żabicki

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paweł Okrasa - Burmistrz Wielunia
Joanna Skotnicka-Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia
Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
Michał Janik - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Dorota Kowalczyk - pracownik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Bartosz Skupień - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Daniel Kałuża – pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzonych protokołach z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze
darowizny na rzecz Powiatu Wieluńskiego udziału Gminy Wieluń we współwłasności
nieruchomości zabudowanej położonej w Wieluniu, przy ul. Piłsudskiego 6.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na
rok 2019.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2019-2026.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/586/18 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 wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieluń na lata 2019-2023.

9. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdził
prawomocność obrad - na stan 9 członków, obecnych 9.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zaprezentował porządek obrad a następnie zapytał, czy
ktoś zgłasza uwagi do porządku obrad? Głos zabrali:
Radny Robert Duda zaproponował, aby punkt 6 pn. ,,Zaopiniowanie projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu
Wieluńskiego udziału Gminy Wieluń we współwłasności nieruchomości zabudowanej
położonej w Wieluniu, przy ul. Piłsudskiego 6” przenieść w miejsce punktu trzeciego.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził glosowanie radnego Dudy nad zmianą
porządku obrad polegającej na przeniesieniu punktu 6 w miejscu punktu trzeciego. Zapytał
kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9
radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) dokonała zmiany w porządku obrad komisji.
Prezentacja porządku obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do sporządzonych
protokołów z poprzednich posiedzeń komisji? Nikt się nie zgłosił.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze
darowizny na rzecz Powiatu Wieluńskiego udziału Gminy Wieluń we współwłasności
nieruchomości zabudowanej położonej w Wieluniu, przy ul. Piłsudskiego 6 zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o potrzeby
Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu?

lokalowe

II

Liceum

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej
odpowiedział, że główne potrzeby liceum wynikają z planowanym naborem absolwentów
gimnazjów oraz szkół podstawowych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy sporządzono w perspektywie następnych lat,
analizy odnośnie ilość uczniów? Zapytał następnie, czy ilość uczniów wzrośnie czy zmaleje?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej
odpowiedział, że poziom będzie wyższy ze względu na wydłużenie okresu kształcenia.

Wspomniał, iż w jednym roku, kiedy był nabór rocznika młodszego, czyli sześciolatków do
pierwszej klasy szkoły podstawowej – mamy do czynienia z niżem. Podkreślił również
konieczność uruchomienia drugiego etapu kształcenia na poziomie zawodowym, czyli tzw.
szkół branżowych drugiego stopnia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radny Robert Duda podkreślił specyficzny nabór w przyszłym roku szkolnym. Powiedział,
iż odnośnie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego problem dotyczy 4 lat. Zapytał, czy
podwójne roczniki będą przez 4 lata?
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej wyjaśnił, iż
wydłuża się okres kształcenia w liceum o jeden rok. Dodał, że wniosek związany
z przekazaniem części nieruchomości jest to 15,1 % ogółu stanu, które dotyczy również
potrzeb samorządu powiatowego jeśli chodzi o szkolenie na poziomie podstawowym oraz
ponadgimnazjalnym.
Radny Robert Duda zasugerował ulokowanie szkoły podstawowej nr 4 przy ul. 18 Stycznia
w jednym budynku. Zaproponował następnie przekazanie nieruchomości w formie użyczenia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż według przeprowadzonych analiz do
celów oświatowych Gminy Wieluń część budynku przy ul. Piłsudskiego będzie niepotrzebna.
Dodał następnie, iż Gmina Wieluń rocznie ponosi koszty związane z opłatą energii, ciepła,
podstawowych remontów oraz utrzymaniem technicznych pracowników w kwocie
200 000,00 zł. Uzupełnił, że całość funkcjonalnego działania Szkoły Podstawowej nr 4
w Wieluniu w … bez ryzyka pracy na zmiany. Zwrócił uwagę, iż sytuacja finansowa powiatu
wieluńskiego nie jest na tyle stabilna, aby zapłacić za nieruchomość 1 000 000,00 zł. Znaczył
następnie, że jeśli Gmina Wieluń nie zgodzi się na przekazanie obiektu to powiat wieluński
będzie realizował edukację na poziomie szkoły średniej na zmiany. Podkreślił, iż nie jest
tajemnicą, że dla Gminy Wieluń priorytetową sprawą jest definitywne uregulowanie stanu
dróg. Dodał, iż został sporządzony protokół z uzgodnień z zarządem powiatu mówiący o tym,
iż w zamian za przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wieluńskiego
nieruchomości zabudowanej położonej w Wieluniu, przy ul. Piłsudskiego 6, Powiat
Wieluński przekaże na rzecz Gminy Wieluń drogi.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że przekazanie ww. budynku wiąże się
z tym, iż dzieci z klas 1-4 będą miały zajęcia w nieruchomości, którą Gmina Wieluń chce
przekazać w drodze nieruchomości. Zapytał, czy przeniesienie wszystkich uczniów do
jednego budynku spowoduje wydłużenie godzin zajęć?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
oznajmił, że w budynku przy ul. Piłsudskiego znajduje się 10 oddziałów z liczbą uczniów
niewiele przekraczającą 200. Zwrócił następnie uwagę, iż budynek przy ul. 18 Stycznia
dysponuje 22 pomieszczeniami do nauczania. Podkreślił, że funkcjonuje tam 17 oddziałów
znacznie liczniejszych niż w budynku przy ul. Piłsudskiego. Powiedział, iż w Szkole
Podstawowej nr 4 w Wieluniu po naborze szacowane są 22 oddziały. Zaznaczył, że liczba
pomieszczeń w szkole nie będzie powodowała pracy na dwie zmiany. Zwrócił jednak uwagę,
iż nie każda klasa będzie zaczynała zajęcia od godziny 8.00. Oznajmił, że w szkole
funkcjonuje świetlica, która zapewni uczniom opiekę. Podkreślił, iż ze strony lokalowej oraz

organizacyjnej nie stoi nic na przeszkodzie, aby szkoła znajdowała się w jednym budynku.
Powiedział, iż z przepisów prawa wynika, że Szkoła Podstawowa o pełnym stopniu
organizacji powinna funkcjonować w jednym budynku bądź w budynkach znajdujących się
w bliskiej odległości.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego budynek nie może być przeznaczony na inne cele niż
oświatowe.
Radny Robert Duda zapytał jakie korzyści będzie miała Gmina Wieluń jeśli szkoła
podstawowa w całości będzie mieściła się w budynku przy ul. 18 Stycznia? Powiedział, iż
koszty za energię czy wodę pokrywa użyczający.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że można w takiej formie przekazać
budynek natomiast w ten sam sposób starostwo powiatowe przekaże nam drogi. Wyjaśnił, iż
celem jest definitywne ustalenie sprawy dróg.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
powiedział, że przepisy prawa nakładają na właściciela budynku koszty związane np. z
kosztami remontu. Podkreślił, że użyczający pokrywa koszty związane tylko z bieżącymi
potrzebami.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał o zapis § 1 projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wieluńskiego udziału
Gminy Wieluń we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Wieluniu, przy
ul. Piłsudskiego 6. Zaproponował, aby zmodyfikować zapis w razie gdyby dany podmiot
chciałby wykupić budynek od starostwa w celu prowadzenia działalności oświatowej
o charakterze prywatnym.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż Gmina Wieluń daruje nieruchomość na
cel publiczny jako działalność oświatową. Uzupełnił, że gdyby starostwo powiatowe
w Wieluniu uznało po danym czasie, iż nie ma potrzeby działalności oświatowej
i przeznaczyłoby budynek administracji publicznej na inny cel to Gmina Wieluń ma prawo do
odebrania nieruchomości. Uzupełnił, że jeśli starostwo powiatowe uzna, jako pełnoprawny
właściciel budynku, iż będzie prowadzić działalność oświatową poprzez stowarzyszenie bądź
fundację to taka czynność będzie zgodna z prawem.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, co w sytuacji gdy firma prywatna chciałaby
prowadzić działalność oświatową? Zadał pytanie czy na majątku, który Gmina Wieluń chce
przekazać, podmiot prywatny może prowadzić działalność oświatową, gospodarczą oraz
czerpać z tego korzyści majątkowe?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż sytuacja, o której wspomniał radny
Akulicz jest zgodna z prawem. Wyjaśnił, iż podobnie Gmina Wieluń na strefie płatnego
parkowania może wynająć podmiot prywatny do wykonywania obowiązków zamiast
pracownika Gminy Wieluń. Podkreślił, iż obiekt ma spełniać funkcję określone w zapisie.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wieluńskiego udziału Gminy Wieluń we
współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Wieluniu, przy ul. Piłsudskiego 6.

Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział
wzięło 9 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”, 1 głosie ,,wstrzymującym się”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 11/3/19 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2019
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Tomasz Grajnert zapytał, kto chciałby zabrać głos 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 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww.
projekt uchwały. Opinia nr 8/3/19 stanowi zał. nr 6 do protokołu.
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 Komisji Tomasz Grajnert powiedział, iż w br. dobiega końca umowa ze
schroniskiem. Zapytał następnie o koncepcję Gminy Wieluń odnośnie budowy schroniska?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że Gmina Wieluń nie jest w stanie
w 2019 r. wybudować schroniska dla zwierząt. Podkreślił, iż 4 lata temu Gmina Wieluń
chciała dokonać zmiany w planie miejscowym, aby wybudować schronisko. Podkreślił, że
zmieniły się pewne wytyczne związane z wymogami, jakie musi spełniać schronisko.
Uzupełnił, iż Gmina Wieluń miała ogłosić przetarg, aby firma zewnętrzna… natomiast Rada
Miejska w Wieluniu nie wyraziła zgody na budowę schroniska. Kontynuował, iż kolejnym
miejscem, gdzie miało powstać schronisko była miejscowość Jodłowiec.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik wyjaśnił,
iż na tym terenie nieruchomość miała nieuregulowaną kwestię dojazdu, która stanowi skarb
państwa. Uzupełnił, iż kolejną przeszkodą było niedalekie sąsiedztwo ujęcia wody będące pod
strefą ochronną.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, że schronisko nie może burzyć harmonii
danego miejsca. Powiedział, że pierwszym miejscem, gdzie była planowana budowa
schroniska to oczyszczalnia ścieków a drugie przy składowisku odpadów w Rudzie. Dodał
następnie, że roczne utrzymanie jednego psa w schronisku wynosi około 2900 zł. Powiedział,
że budowa schroniska w Wieluniu kształtuje się na poziomie 5 000 000,00zł.
Przewodniczący Komisji Tomasz Grajnert zapytał, czy istnieje informacja nt. ilości psów
z Gminy Wieluń?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartek Skupień
odpowiedział, że ilość psów kształtuje się na poziomie 153.
Radny Radosław Buda zapytał, do kogo trafiają pieniądze, które płaci właściciel psa?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że te opłaty pobiera schronisko.
Uzupełnił, że Gmina Wieluń ponosi koszty na podstawie faktury wystawionej przez
schronisko.
Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy Gmina Wieluń kontroluje ilość psów w schronisku?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Radny Radosław Buda zapytał, czy pogotowie, które przyjeżdża do psa jest kosztem Gminy
Wieluń?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że w okolicy jest mało schronisk, które są dostosowane do potrzeb gminy.
Uzupełnił, że pracownicy z wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej starają się
zająć psem oraz zapewnić mu opiekę na czas przyjazdu schroniska.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 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 9 radnych. Komisja
(przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 9/3/19
stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/586/18 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń zał. nr 9.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/586/18 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 9 radnych. Komisja
(przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 10/3/19
stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty zał. nr 11.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że uchwała jest planowana na rok, ponieważ
wiąże się to z czasem przetargu. Uzupełnił, że dla Gminy Wieluń budowa kompostowni
w Rudzie jest priorytetem. Dodał, iż po wybudowaniu kompostowni gmina będzie miała
kontrole nad kosztami związanymi z opłatą za śmieci.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.

Zarządził głosowanie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty . Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja
(przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 12/3/19
stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieluń na lata 2019-2023 zał. nr 13.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Głos
zabrali:
Radny Robert Duda zapytał o treść § 21. Zapytał, kiedy powstanie jednostka organizacyjna,
które będzie zajmowała się budynkami wchodzącymi w zasób Gminy Wieluń?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, iż powołanie ww. jednostki są zaleceniami audytorskimi. Uzupełnił, że
utworzenie jednostki ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania oraz zmniejszenie
struktur administracyjnych. Oznajmił, że wstępnie planuje się powołać ww. jednostkę na
początku 2020 roku.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, ile osób miałoby być zatrudnione w takiej
jednostce?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że w tej sytuacji należałoby przejąć pracowników oraz całą strukturę od
Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy utworzenie ww. jednostki będzie wiązało się z
dodatkowymi kosztami?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że nie. Zwrócił uwagę, że w skład jednostki będą wchodzić osoby, którzy mają
wieloletnie doświadczenie.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, iż biorąc pod uwagę tempo sprzedaży
mieszkań oraz osoby chętne do ich zakupu z biegiem lat zejdzie ciężar z Gminy Wieluń.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień zwrócił
uwagę, iż w sytuacji, o której wspomniał radny, Gmina Wieluń nie będzie właścicielem
danych nieruchomości. Podkreślił natomiast, że aby funkcjonowała dana nieruchomość musi
istnieć zarząd. Uzupełnił, że jest niewiele nieruchomości, które funkcjonują w oparciu o
zarząd ustawowy. Zaznaczył, iż zazwyczaj jest to powierzone w umowie zarządcy
nieruchomości. Dodał, że wspólnoty mieszkaniowe powierzają zarządzaniu w drodze umowy
Przedsiębiorstwu Komunalnemu. Uzupełnił, iż jego zdaniem zasadnym jest aby Gmina
Wielun oferowała usługę przejęcia nieruchomości z uwagi na stałe koszty.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy jeśli Gmina pozbędzie się lokali to
omawiana jednostka zostanie zlikwidowana?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, iż niemożliwe jest aby Gmina Wieluń pozbyła się wszystkich lokali.
Uzupełnił, że do projektu uchwały dołączono analizę stanu lokali mieszkalnych. Powiedział,
iż zgodnie z działaniem ustawy o sprzedaży lokali przewidywany jest spadek sprzedaży lokali
mieszkalnych. Dodał, że na podstawie danych uzyskanych z wydziału nieruchomości i
planowania przestrzennego, który zajmuje się sprzedażą lokali, oszacowane, iż
zainteresowanie zakupem spadnie. Podkreślił, iż na przestrzeni 5 lat będzie kształtował się na
poziomie 2 %.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wieluń na lata 2019-2023. Zapytał, kto jest za, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja
(przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 14/3/19
stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Punkt 9
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Głos
zabrali.
Radny Robert Duda zapytał o dofinasowanie na budowę basenu.
Zastępca burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż w tej sprawie odbędzie się
ponowne spotkanie Burmistrza Wielunia w Urzędzie Marszałkowskim.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał,
dofinansowania z innego funduszu europejskiego?

czy

istnieje

możliwość

składania

Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 10
Zamknięcie posiedzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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