PROTOKÓŁ nr 12/19
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w dniu 3 grudnia 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. Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych;
5. Romuald Kucharczyk – Z-ca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych;
6. Tomasz Akulicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu;
7. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
8. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2030.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżecie Gminy Wieluń w 2019 roku.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2020.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Wieluń na rok szkolny 2019/2020.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę LI/531/19 w sprawie określenia
warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 39).
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 34/9).
11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu
ich pobierania.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wieluń
dofinansowania na realizację projektu pn. ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”.
13. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2020 rok.
14. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2020.
15. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
16. 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? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2020
zał. nr 3.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać glos w dyskusji? Głos
zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy istnieje plan budowy i remontów dróg?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że nie ma czegoś
takiego natomiast wszystkie remonty i budowy dróg są zapisywane w uchwale budżetowej
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała czy Urząd Miejski posiada perspektywą pięciu lat
w sprawie planowanych remontów lub budowy dróg?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że nie ma. Dodała, iż
często budowy czy też remonty dróg są wpisywane do uchwały budżetowej na bieżąco
ponieważ jest to uzależnione od otrzymanych dofinansowań.
Radna Anna Dziuba-Marzec podkreśliła zasadność stworzenia omawianego planu.
Radny Andrzej Gęsiak nie zgodził się z radną Dziubą-Marzec, mówiąc że składał wiele razy
wniosek o remont jednej z dróg i nikt nie poinformował go, kiedy zadanie zostanie wykonane.
Radny Piotr Radowski oznajmił, iż w przypadku radnego Gęsiaka sytuacja jest inna niż
mieszkańców, ponieważ prośba radnego zostanie zrealizowana w bieżącym roku.
Radny Andrzej Gęsiak nie zgodził się z radnym Radowskim, mówiąc iż otrzymał
odpowiedź następującej treści ,,inwestycja zostanie wykonana gdy otrzymamy środki”.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zwróciła uwagę, iż w dziale 600 omawianego projektu
uchwały znajduje się przegląd dróg gminnych.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, iż propozycja zgłoszona przez radną
jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które Urząd Miejski w Wieluniu powinien wprowadzić.
Zwrócił uwagę, iż plan bazy sportowej jest nierealny a został sporządzony, dlatego nie widzi
przeszkód w sporządzeniu planu remontów i budowy dróg na następne 5 lat.
Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, jaki jest sens tworzenia planów, które są nie do
zrealizowania?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, iż należało takie pytanie zadać
w momencie podejmowania programu bazy sportowej. Zaapelował, aby omawiany plan
w sprawie dróg był dokumentem realnym.
Radny Robert Kaja oznajmił, iż omawianego planu nie trzeba sporządzać od razu. Zwrócił
uwagę na zapis w sprawie budowy dwóch hal sportowych zawarty w Porozumieniu dla
Wielunia.
Radna Anna Dziuba-Marzec zadała pytanie w sprawie kwoty zaplanowanej na promocję.
Podkreśliła, iż we wszystkich pozostałych działach kwoty są wyszczególnione i dokładnie
sprecyzowane na jakie zadania zostaną przekazane. Poprosiła o szczegóły związane z kwotą
720 000,00 zł przeznaczoną na promocję.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że otrzymała taką rozpiskę z wydziału
Biura Burmistrza.
Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła, aby wydział Biura Burmistrza dostarczył Komisji
Budżetowej szczegóły związane z omawianą kwotą.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, iż na ostatniej Komisji
radni powiedzieli, iż rozpiska nie jest im potrzebna ponieważ nie mają wpływu na
realizowane zadania.
Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła, aby Komisja otrzymała szczegóły związane
z omawianą sprawą. Podkreśliła, że w związku z tym, iż dostarczenie dokumentu w
omawianej sprawie jest na dzisiaj niemożliwe to w najbliższym głosowaniu wstrzyma się od
głosu.
Radny Sławomir Kaftan zwrócił uwagę, że omawiany projekt uchwały będzie debatowany
dopiero na sesji 30 grudnia 2019 r.
Radny Robert Kaja powiedział, że dokument o który prosi radna Dziuba-Marzec jest szybki
w przygotowaniu, więc nie widzi przeszkód aby dostarczyć go na dzisiejszą komisję.
Radny Piotr Radowski oznajmił, iż w przedłożonym projekcie budżetu na 2020 rok brakuje
zadań związanych z kulturą fizyczną i bazą sportową. Zadał pytanie czy w związku z tym,
planuje się wprowadzenie zadań związanych z infrastrukturą sportową? Podkreślił następnie,
że kwota działu promocji zawsze była podzielona na poszczególne wydarzenia, co było
znacznie przejrzyste niż podanie ogólnej kwoty. Zapytał następnie z czego założono
przychody związane z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 5 000 000,00 zł,
gdzie w budżecie na 2019 r. wpływy wyniosły 2 700 000,00 zł. Zadał następnie pytanie
związane z planem postępowań przetargowych związanych z odbiorem odpadów
komunalnych. Wspomniał następnie o inwestycji ul. Kijak, dla której sporządzono
dokumentację a teraz wszystko ucichło.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka podkreśliła, iż budżet na przyszły rok budżetowy jest
trudnym budżetem a wiąże się to z podatkiem od osób fizycznych, który jest na poziomie
tegorocznym, zwolnieniem od podatku osób do 26 roku życia, obniżenie stawki podatku z
18% na 17%, wzrost płacy minimalnej w szczególności dla pracowników obsługi oświaty,
podwyżki nauczycieli, gdzie subwencja nie jest w wystarczającej ilości.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, ile dokładnie brakuje środków na wypłatę dla nauczycieli?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że 2 500 000,00 zł. Uzupełniła
następnie, iż przedstawiony budżet jest ciężko wypracowanym budżetem, z racji iż dochody
wzrosły niewiele. Dodała, iż w omawianym budżecie założono podjęcie uchwały w sprawie
podwyżki opłat za parkowanie. Przedstawiła następnie założenia w sprawie odbioru odpadów
komunalnych.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę o zapewnieniach Burmistrz Wielunia o utrzymaniu
aktualnej kwoty za odbiór odpadów komunalnych po zakończeniu budowy kompostowni.
Zadał pytanie czy Urząd Miejski zakłada wzrost ceny za odbiór odpadów o 100%? Poprosił
następnie o odpowiedź w sprawie ul. Kijak, ul. Kochanowskiego oraz osiedle Poetów.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, iż są to tylko założenia. Powiedziała, że
jeśli zostanie podjęta uchwała, ogłoszony przetarg to wszystko zostanie zaktualizowane ze
stanem faktycznym.
Radny Piotr Radowski powiedział, że nie powinno zakładać się 100% podwyżki.
Radny Robert Kaja zapytał, ile Gmina Wieluń dopłaciła do odbioru odpadów?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż nie pamięta dokładnie tej kwoty
natomiast takowe dane były już podawane.
Radny Robert Kaja powiedział, że radni byli zapewniani, iż cena za odbiór nie wzrośnie.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka podkreśliła, że przedstawiony budżet jest budżetem
trudnym.
Radny Piotr Radowski zaznaczył, iż podatek leśny czy podatek od nieruchomości od kilku
lat są na tym samym poziomie.
Skarbnik Miast Danuta Kondracka uzupełniła, że zmiany związane z podatkiem leśnym i
podatkiem od nieruchomości były wprowadzane ostatnio w 2017 roku.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, iż od siedmiu lat wspomniane podatki kształtują się
na takim samym poziomie, zaapelował aby pochylić się nad wzrostem cen omawianych
podatków.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, iż pod uwagę była brana kwestia
zwiększenia omawianych podatków natomiast zrezygnowano z tego na rzecz wzrostu cen za
odbiór odpadów.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zadał pytanie w sprawie działu 855. Zapytał
o dokładną nazwę zadania budowy żłobka.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że dokładnych
informacji udzieli naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zadał następnie pytanie w sprawie działu 750.
Zapytał, czy w kwocie przeznaczanej na wynagrodzenia dla pracowników są ujęte
wynagrodzenia na obsługę prawną?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nie, ponieważ pan radca prawny nie
jest zatrudniony w urzędzie na podstawie umowy o pracę.
Sekretarz Miast Magdalena Majkowska uzupełniła, iż zlecenie obowiązuje do końca
pierwszego kwartału 2020 r.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, jaka kwota jest przeznaczana na
wynagrodzenie radcę prawnego w Urzędzie Miejskim?
Radny Jarosław Rozmarynowski odpowiedział, że jest napisane.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, iż chciałby otrzymać deklarację,
w celu definitywnego uściślenia jego wątpliwości.
Radny Robert Kaja poprosił o udostępnienie wniosku, który został złożony w sprawie
żłobka.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała o sformułowanie w projekcie uchwały w brzmieniu
,,planowane wpływy na 2018 rok”.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż wkradł się błąd i zostanie to
prawidłowo sformułowane.
Radna Anna Dziuba-Marzec zadała pytanie czy planowane podwyżki za odbiór odpadów
będą obowiązywały osoby, które płacą za ww. usługę czy wszystkich mieszkańców?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, iż do projektu budżetu zostały przyjęte
dane, które Urząd Miejski w Wieluniu posiada wedle złożonych deklaracji.
Radna Anna Dziuba-Marzec wspomniała o spotkaniu z mieszkańcami, na którym obecny
był również Burmistrz Wielunia. Podkreśliła, że na ww. spotkaniu została poruszona kwestia
ul. Kolejowej, gdzie Burmistrz pokierował mieszkańców do Starostwa Powiatowego a wedle
uchwały okazało się, iż omawiana droga podlega aktualnie pod Gminę Wieluń. Zapytała,
dlaczego inwestycja na ul. Kolejowej nie znalazła się w budżecie?
Radny Robert Kaja powiedział o spotkaniu Burmistrza Wielunia z prezesami klubów
sportowych, na którym była poruszana kwestia związana z uchwałą Strefy Płatnego
Parkowania. Poprosił o skutki finansowe dla wszystkich klubów, które były spowodowane
nieprzyjęciem wspomnianej uchwały.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że dochody ze Strefy Płatnego
Parkowania są w stu procentach dochodem Gminy Wieluń.
Radny Robert Kaja poprosił o przygotowanie skutków finansowych w omawianej sprawie.
Radny Piotr Radowski odniósł się do tematu związanego z uchwałą w sprawie Strefy
Płatnego Parkowania, prosząc aby Urząd Miejski w Wieluniu uszanował decyzję radnych
Rady Miejskiej w Wieluniu. Wspomniał, że dobry obyczaj nakazuje, iż rozstrzygnięty już
projekt uchwały nie wraca ponownie na sesję Rady Miejskiej. Podkreślił, iż dostając
ponownie projekt uchwały w omawianej sprawie nie widzi żadnych nowych okoliczności.
Zaznaczył, że gdy Gmina Wieluń podniesie ceny za parkowanie stratę mogą ponieść małe

sklepy, ponieważ ludzie przeniosą się dużych marketów. Oznajmił, iż do tej pory stanowisko
Urzędu było takie, iż ze środków pozyskanych ze Strefy Płatnego Parkowania będą
utrzymywane drogi, dlatego nie rozumie aktualnej augmentacji związanej z klubami
sportowymi.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o odpowiedź w sprawie obsługi prawnej.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka udzieliła odpowiedzi, mówiąc iż jest planowana
kwota na dodatkowe zlecenia.
Radny Robert Kaja odczytał kwoty wydatków na promocję Gminy Wieluń w 2019 roku.
Zapytał, czy takowe proporcje należy przyjąć w bieżącym roku?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że tak.
Radny Robert Kaja zaproponował, aby wyścig kolarski i bieg Pokoju i Pojednania przenieść
do działu kultury fizycznej. Powiedział, iż swego czasu Rada Miejska w Wieluniu zawsze
przyjmowała kalendarz imprez sportowych, który zawierał terminarz tych wydarzeń.
Zaapelował, aby Burmistrz Wielunia również przedstawiał wydarzenia sportowe ze
wskazaniem daty, organizatora oraz kosztów.
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił,
iż w kalendarzu imprez sportowych zostały wprowadzone drobne zmiany. Podkreślił, iż
organizatorami wydarzeń sportowych zawartych w kalendarzu imprez sportowych są
podmioty, które zgłaszają swoje propozycje do Gminy Wieluń. Dodał, że jego praca związana
z kalendarzem imprez sportowych związana jest z obsługa księgową i nie zajmuje się
organizowaniem danych wydarzeń. Uzupełnił, iż przeniesienie wspomnianych przez radnego
Kaję imprez do kalendarza imprez sportowych wymagałoby większych sił a jego zdaniem
Urząd Miejski w Wieluniu organizuje takowe wydarzenia na tyle sprawnie, iż nie widzi
potrzeby zmiany.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że jeżeli wyścig kolarski nie spełni
kryteriów promocyjnych gminy zostanie w aktualnym miejscu.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że wyścig kolarski
organizowany jest przez klub kolarski.
Radny Robert Kaja podkreślił, iż jego propozycja związana z przeniesieniem wydarzenia
wyścigu kolarskiego jest propozycją techniczną. Oznajmił, iż rozumie, że Gmina Wieluń
przyjęła środki na promocję w 2020 roku analogicznie z 2019 r.?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zadał pytanie w sprawie działu 700 gospodarka
mieszkaniowa - koszty abonamentu za czujniki jakości powietrza – kwota 17 000 zł. Zapytał,
dlaczego Gmina Wieluń nie korzysta ze środków zewnętrznych na wspomniany cel? Zadał
następnie pytanie w sprawie zakupu urządzeń mobilnych do przesyłania materiałów radnym
wraz z abonamentem – 24 000 zł. Zapytał ile wynosi abonament miesięczny dla tabletów?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że na podstawową kwotę nie składa się całość abonamentu. Podkreślił, iż za
cztery czujniki rocznie ponosi się koszty na poziomie 5 000 zł a pozostała kwota wiąże się z
utrzymaniem obiektu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że mimo wszystko Gmina Wielun
powinna starać się o środki zewnętrzne. Podkreślił, iż prześle do naczelnika Michała Janika
drogą mailową wspomniany program.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż planuje się zakup 22 urządzeń,
gdzie roczny abonament wyniósłby około 3 000 zł. Oznajmiła, iż rozpatrywano kupno
specjalnego, wielofunkcyjnego urządzenia kserującego materiały na sesję lecz wybrano
ostatecznie propozycję tabletów.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Wieluń na rok 2020. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 6 członków. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 3 głosach
,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 198/12/19 stanowi zał. nr 4.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20202030 zał. nr 5.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2030. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 6 członków. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 3 głosach
,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 199/12/19 stanowi zał. nr 6.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżecie Gminy Wieluń w 2019 roku zał.
nr 7.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka poinformowała o autopoprawce do przedstawionego
projektu uchwały.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę na pozycję zmniejszenia dochodu z tytułu zbycia
majątków Gminy Wieluń. Wspominał, iż dwa tygodnie temu Burmistrz Wielunia również
zaproponował w projekcie uchwały budżetowej zmniejszenie dochodu, na co Rada Miejska
w Wieluniu nie wyraziła zgody. Zadał pytanie co jest powodem propozycji, aby dokonać
zmniejszenia dochodu z tytułu zbycia majątków Gminy Wieluń. Zapytał następnie, czy
przebudowa ul. Popiełuszki zostanie wykonana w 2019 roku?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że przedstawiony projekt uchwały nie
jest takim samym, jak dwa tygodnie temu. Podkreśliła, że budżet ciągle się zmienia.
Oznajmiła, że po przeanalizowaniu wszystkich dochodów stwierdzono, iż do budżetu Gminy
Wieluń wpłyną środki ze sprzedaży mieszkań. Wspomniała następnie o sprzedanej działce na
Krakowskim Przedmieściu. Powiedziała następnie, że nie wszystkie inwestycje mogą być
wydatkami niewygasającymi na przykład rozbudowa ul. Sadowej wraz z odnowieniem
oświetlenia, dla której jest rozpoczęta procedura przetargowa, która prawdopodobnie nie
zostanie rozstrzygnięty, i z racji powyższego nie może być wydatkiem niewygasającym.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, w jakiej wysokości Gmina Wielun
otrzymała dotacje na zadanie ,,Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego
Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, iż Gmina Wieluń otrzymała dotację w
wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
Radny Piotr Radowski odniósł się do wypowiedzi Skarbnik Miasta. Zapytał, dlaczego
Gmina Wieluń zmniejsza wypływy w projekcie uchwały skoro dochody z tytułu sprzedaż
lokali mieszkalnych zostaną zwiększone?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że po analizie, które sprzedaże zostały
dokonane i na ten moment w przedstawionej wysokości zostaną zrealizowane.
Radny Piotr Radowski powiedział, iż zgodnie z tym, co mówi Pani Skarbnik dochody
powinny zostać zwiększone. Wspomniał następnie o braku dochodu z tytułu sprzedaży działki
nr 62/8. Zapytał, dlaczego mimo zakończonego i rozstrzygniętego postepowania
przetargowego wpływy z tytułu sprzedaży nie wpłynęły do budżetu Gminy Wieluń? Zapytał,
kto i na jakiej podstawie wysłał pismo do nabywcy, iż będzie płacił to w przyszłym roku
skoro było wiadomym, iż środki z tytułu sprzedaży wspomnianej działki mają zasilić budżet?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
jest wykaz działek, które są sprzedane w bieżącym roku. Powiedziała następnie, iż we
wspomnianym wykazie są również podane środki jakie wpłynęły do budżetu. Uzupełniła, iż
w wykazie jest wyraźnie zaznaczone, że wpływy z tytułu sprzedaży działki nr 62/8 nie
wpłyną do budżetu w tym roku.
Radny Piotr Radowski powiedział, że inwestycje, o których wspomniała Pani Skarbnik
przejdą jako wolne środki na następny rok.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka podkreśliła, iż środki muszą być fizycznie na koncie.
Radny Piotr Radowski oznajmił, że nie ma żadnej silnej podstawy do tego, aby zmniejszać
dochody Gminy Wieluń. Podkreślił, iż zaistniała sytuacja jest konsekwencją podejmowania
decyzji, na które nie posiada się uprawnień. Zaznaczył, że zaistniała sytuacja związana z
brakiem środków wynikających z tytułu sprzedaży działki nr 62/8, powinna zostać
skonsultowana z organem stanowiącym, jakim jest Rada Miejska. Podkreślił następnie, że
działania Burmistrza Wielunia wyglądają, jak ratowanie się przed błędnie podjętymi
decyzjami oraz brakiem środków na koncie Gminy Wieluń.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka nie zgodziła się z radnym Radowskim, mówiąc, że
Gmina Wieluń posiada środki na koncie.
Radny Piotr Radowski zapytał, dlaczego Skarbnik Miasta zmniejsza dochody skoro mówi,
iż Gmina Wieluń posiada środki na koncie.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że budżet należy urealniać a z racji
tego, iż sprzedaży nie będzie w bieżącym roku musi mieć odzwierciedlenie w uchwale
budżetowej.
Radny Piotr Radowski zapytał, dlaczego nie będzie sprzedaży działki w 2019 roku skoro
była zapisana w budżecie?
Przewodniczący Tomasz Akulicz zapytał, czy środki ze sprzedaży działki nr 62/8 są na
koncie Gminy Wielun?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nie.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz
ul. Popiełuszki z powodu braku środków.

powiedział o

przedłużeniu

przebudowy

Radny Piotr Radowski powiedział, iż wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
odpowiada za sprzedaż nieruchomości. Poprosił Naczelnika Michała Janika o wyjaśnienia w
omawianej sprawie.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, iż przetarg został rozstrzygnięty w 2019 r. Poinformował, że następnym
zadaniem ze strony urzędu po ogłoszonym przetargu jest wysłanie zawiadomienia. Oznajmił,
iż zgodnie z zaleceniami Burmistrza Wielunia wskazano w zawiadomieniu termin, który
został uzgodniony między Burmistrzem, Wielunia a firmą Wielton.
Radny Piotr Radowski zapytał czy w ocenie naczelnika mając dokonane rozstrzygnięte
postępowanie przetargowe, wskazanego nabywcę świadomie została podjęta decyzja o
przesunięciu terminu podpisania aktu notarialnego?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że nie podejmował decyzji w zakresie przesunięcia terminu na dzień 21
stycznia 2020 rok.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy termin podpisania aktu notarialnego
jest wysyłany do Wydziału Budżetowego Urzędu Miejskiego w Wieluniu?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zadał pytanie czy do Wydziału Budżetowego trafiła
informacja o przesunięciu terminu podpisania aktu notarialnego w miesiącu maju?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że nie. Podkreślił, iż budżet Gminy Wieluń ustala Burmistrz Wielunia, który
prowadził wówczas cały czas rozmowy z firmą Wielton, mające na celu przyśpieszenie
terminu podpisania aktu notarialnego na rok 2019.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, iż Burmistrz Wielunia ukrył cała sprawę
nawet przed Skarbnikiem Miasta. Zadał następnie pytanie, kiedy Pani Skarbnik dowiedziała
się, iż środki z tytułu sprzedaży działki nr 62/8 nie wpłyną do budżetu Gminy Wieluń
w 2019 r.?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że dowiedziała się o tym, gdy
Burmistrz Wielunia przedstawiał radnym zaistniałą sytuację na sesji Rady Miejskiej w
Wieluniu tj. w październiku.
Radny Piotr Radowski podkreślił, że Burmistrz Wielunia naraził cały budżet Gminy Wielun
jedną zła decyzją, która nie została ustalona z organem stanowiącym.
Radny Robert Kaja wspomniał o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej za wykonanie
budżetu za pierwsze półrocze, która zwracała uwagę na 17% wykonanie sprzedaży majątku.
Podkreślił, iż nie należy w takowy sposób przeprowadzać procedury związanej ze sprzedażą
działki, której wartość wynosi 3 000 000 zł.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odniosła się do wspomnianej przez radnego Kaję
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

Powiedziała, iż w dochodach majątkowych mieszczą się dotacje. Uzupełniła, iż 17%
wykonalność dotyczyła ogółu wykonania budżetu a nie tylko sprzedaży.
Radny Robert Kaja zgodził się z Panią Skarbnik.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odniosła się również do słów radnego Radowskiego,
mówiąc, iż od kiedy pracuje Urzędzie Miejskim w Wieluniu pełniąc funkcję Skarbnika
Gminy Wieluń nie było sytuacji, iż w miesiącu grudniu przygotowywała projekt uchwały o
zaciągnięciu kredytu. Zaapelowała, iż budżetu Gminy Wieluń powinien zostać urealniony o
zadania, które nie będą realizowane w 2019 r.
Radny Robert Kaja podkreślił, iż takowe urealnienie powinno zostać sporządzone po
pierwszym półroczu.
Radny Piotr Radowski odniósł się do wspomnianego 2017 r. oraz ówczesnej sytuacji.
Zapytał, czy Pani Skarbnik pamięta pisma kierowane do dyrektorów szkół w sprawie
poinformowania o tym, iż nie ma środków na wypłatę wynagrodzeń?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, iż środki na wynagrodzenia były
zabezpieczone w 2017 r. a pismo skierowane do dyrektorów nie zostało wystosowane od niej.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
oznajmił, że nie było to pismo, które mówiło o braku środków lecz o tym, iż w znaczny
sposób należy zdyscyplinować aktualne potrzeby.
Radny Piotr Radowski poprosił, aby dyrektor nie bronił rzeczy, która jest nie do obronienia.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zaapelowała, aby radny Radowski nie mówił o
zaciąganiu kredytu, co jest nieprawdą.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, ile realnie urząd zyska z tej dotacji?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zapytała, jaką dotację ma na myśli radna Anna
Dziuba-Marzec.
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że chodzi jej o przebudowę ul. Popiełuszki.
Radny Robert Kaja powiedział, iż został złożony wniosek na 7 000 000 zł a kwota
3 000 000 zł to było 50%. Podkreślił, iż całość zadania opiewa na 12 000 000 zł.
Radna Anna Dziuba-Marzec wspomniała o zapłacie za użytkowanie wieczyste.
Radny Robert Kaja powiedział o najkorzystniejszej ofercie, która wynosiła około
11 000 000 zł. Oznajmił, iż Gmina Wielun dołożyła do omawianej inwestycji kwotę
800 000 zł.
Radna Anna Dziuba-Marzec zadała pytanie, w jaki sposób wyglądałaby budowa, gdyby
Gmina Wieluń wykonywała omawiana inwestycje w sposób gospodarny?
Radny Robert Kaja odpowiedział, iż gdyby Gmina Wieluń nie budowała drogi pod transport
powyżej 8,5 ton to omawiana inwestycja wyniosłaby połowę kosztów. Podkreślił, iż
mieszkańcy byli zapewniani, iż po przebudowie ul. Popiełuszki nie będą poruszały się
pojazdy powyżej 8,5 tony. Poruszył następnie kwestię związaną z obwieszczeniem wojewody
łódzkiego, mówiące o pozwoleniu na budowę na odcinku ul. P.O.W. a ul. 18 Stycznia.

Zapytał, co jest prawdziwym powodem aneksu – brak środków czy brak pozwolenia na dalsza
budowę?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, iż została uchylona
decyzja sądu wojewódzkiego i decyzja wojewody łódzkiego utrzymująca w mocy decyzje
starosty. Powiedział następnie, że decyzja starosty nie została uchylona w związku z tym
toczy się postępowanie w sprawie zacytowanej przez radnego Kaję.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy Gmina Wielun posiada takowe
pozwolenie czy nie?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, iż aktualnie tak.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz stwierdził, że w takiej sytuacji Gmina Wieluń
powinna zrobić wszystko, aby do momentu różnych orzeczeń zdążyć z zakończeniem
inwestycji.
Radny Robert Kaja zapytał, czy Gmina Wielun będzie miała takie pozwolenie?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że trudno jest mu
ocenić ponieważ wszystko zależy od rozstrzygnięcia wojewody łódzkiego.
Radny Robert Kaja zapytał, co w momencie, kiedy nie będzie pozwolenia?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, iż Gmina Wieluń
może wykonywać wszystkie prace poza omawianym 43 metrowym odcinkiem.
Radny Robert Kaja zapytał, czy aneks został zawarty na całość inwestycji?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że tak.
Radny Robert Kaja oznajmił, iż w maju 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił
wyrok. Podkreślił następnie, że Gmina Wieluń w czerwcu podpisała umowę z wykonawcą.
Oznajmił, iż zgłaszał na sesji Rady Miejskiej o możliwości wystąpienia komplikacji.
Wspomniał, że wspomniany wyrok do Urzędu Miejskiego w Wieluniu trafił w miesiącu
wrześniu i otrzymał odpowiedź na zadane wcześniej pytanie, iż w związku z inwestycja
przebudowy ul. Popiełuszki w Wieluniu wszystko jest w porządku.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś potwierdził, iż radny otrzymał
odpowiedź takowej treści z racji tego, że Gmina Wieluń posiadała wówczas pozwolenie na
budowę omawianej inwestycji.
Radny Robert Kaja zapytał, co w sytuacji gdyby Gmina Wieluń straciła pozwolenie na
budowę?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że jeśli Gmina nie zdąży
zakończyć omawianego odcinka o długości 43 metrów to mogą pojawić się komplikacje.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy istnieje obecnie przeszkoda, aby Gmina
Wielun zdążyła wybudować omawiany 43 metrowy odcinek przed pojawieniem się
odpowiedniej linii orzecznictwa w tej sprawie?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że na jednym ze
spotkań wykonawca był proszony aby przenieść budowę na omawiany odcinek.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, dlaczego Gmina Wielun nie skorzystała z
kar?
Radny Piotr Radowski powiedział, iż działania Urzędu Miejskiego w Wieluniu są niezgodne
z zapisami uchwał budżetowych.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał ponownie, czy istnieje obecnie przeszkoda,
aby wykonawca przeniósł budowę na omawiany 43 metrowy odcinek?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś poinformował, iż są obecnie
prowadzone prace na omawianym odcinku.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian budżecie
Gminy Wieluń w 2019 roku. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 3 głosach
,,przeciw”) nie wydała opinii w ww. sprawie.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030 zał. nr 8.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka poinformowała o autopoprawce do projektu uchwały.
Radna Anna Dziuba-Marzec odniosła się do zgłoszonej poprawki. Zapytała, czy Gmina
Wielun zamierza sadzić drzewa zimą?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
oznajmił, iż aktualnie jest po rozstrzygnięciu przetargu. Wspomniał, iż przetarg był
przesuwany ze względu na panujące warunki pogodowe a ogłoszenie przetargu wcześniej
skutkowałoby podwyższeniem ceny za zasadzenie. Oznajmił, że jednym z elementów tego
zadania jest okres wegetacyjny tj. wykonawca musi utrzymać nasadzenia w dobrej kondycji
fizycznej. Dodał, że Gmina Wielun aktualnie wywiązała się ze wszystkich nasadzeń
zastępczych, które nakłada na Gminę na przykład Starostwo Powiatowe. Podkreślił, iż
wykonawca po podpisaniu umowy rozpocznie zadanie w momencie, w którym pozwoli na to
pogoda. Uzupełnił, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż mrozy wystąpią co z kolei
spowoduje, iż nasadzenia odwleką się do wiosny.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy Gmina Wielun starała się na uzyskanie
dofinansowania na tego typu zadania?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że nie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby wstrzymać się i uzyskać na ten
cel środki zewnętrzne.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
oznajmił, że ostateczna decyzja jest uzależniona od Rady Miejskiej. Podkreślił, że w budżecie
są zabezpieczone środki na omawiany cel a to, iż nie zostały one wykorzystane jest powodem
warunków pogodowych.

Radna Anna Dziuba-Marzec zaproponowała, aby Gmina Wieluń rozpoczęła współpracę w
omawianym temacie ze Zespołem Szkół nr 1.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że w zakres umowy wchodzi dwumiesięczny okres gwarancyjny.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał o ilość sadzonek.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, że jest to 119 drzew, 1470 krzewów, 912 pnączy.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał o zakup materiałów.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
powiedział, iż nie pamięta dokładnej kwoty.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby Gmina Wielun skorzystała z
dofinansowania na ww. cel.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, iż Gmina ma pewna
wizję dotyczącą nasadzenia krzewów, drzew i pnączy i nie może korzysta c wyłącznie z tego,
co otrzyma za darmo.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, iż wszystko jest do ustalenia. Zapytał
następnie, czy ktokolwiek z Urzędu dowiedział się na czym polega program 100 000 drzew?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż Urząd będzie
zagłębiać wiedzę na temat w przyszłym roku.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej
uchwałę Nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030.
Zapytał kto jest za, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło
6 członków. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 2 głosach ,,przeciw”, 1 głosie ,,wstrzymującym
się”) pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 200/12/19 stanowi zał. nr 9.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020 zał. nr 10.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Zapytał kto jest za, kto jest
przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 członków. Komisja (przy
7 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 201/12/19 stanowi zał. nr 11.

Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Wieluń na rok szkolny 2019/2020 zał. nr 12.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Wieluń na rok szkolny 2019/2020. Zapytał kto jest za, kto
jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 członków. Komisja
(przy 7 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 202/12/19 stanowi zał. nr 13.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę LI/531/19 w sprawie określenia
warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców zał. nr 14.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę
LI/531/19 w sprawie określenia warunków udzielenia 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 7 członków. Komisja (przy 4 głosach ,,za”, 3 głosach ,,przeciw”)
pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 203/12/19 stanowi zał. nr 15.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 39) zał. nr 16.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie 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 6 członków. Komisja (przy 6 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowania projekt
uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 204/12/19 stanowi zał. nr 17.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 34/9)
zał. nr 18.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Piotr Radowski zaproponował, że jeśli przedmiotem uchwały jest sprzedaż jednej
działki to w tytule winno być słowo umowy a nie umów.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie 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 7 członków. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowania projekt
uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 205/12/19 stanowi zał. nr 19.

Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/174/15 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
zał. nr 20.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XV/174/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej
strefie i sposobu ich pobierania. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 członków. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 4 głosach
,,przeciw”) nie wydała opinii w ww. sprawie.
Punkt 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wieluń dofinansowania na
realizację projektu pn. ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z
Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą
towarzyszącą” zał. nr 21.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Miejskiego w
Wieluniu jakieś pismo?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że nie. Oznajmił, iż wpłynęła wiadomość meilowa z Narodowego Funduszu.
Radny Robert Kaja zapytał, czy Regionalna Izba Obrachunkowa przyjmie takowa uchwałę?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż omawiana uchwała nie jest
wysyłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
oznajmił, iż Urząd konsultował wszystkie zastrzeżenia z Regionalna Izba Obrachunkową.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zaznaczyła, iż konsultacje dotyczyły uchwały o
zaciągnięciu pożyczki.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez
Gminę Wieluń dofinansowania na realizację projektu pn. ,,Budowa systemu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw a kto wstrzymał
się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 członków. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 1 głosie
,,przeciw”, 3 głosach ,,wstrzymujących się”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 206/12/19 stanowi zał. nr 22.
Punkt 13
Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2020 rok.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:

Radny Jarosław Rozmarynowski zapytał, kiedy przewodniczący komisji planuje zapoznać
się z informacją o strefie płatnego parkowania?
Przewodniczący Mariusz Owczarek zaproponował trzeci kwartał.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaproponowała, aby wprowadzić informację o planie
remontów i budowy dróg.
Radny Robert Kaja wspomniał o drogach, które powstały dawno temu a teraz nadają się
aktualnie do remontu.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji BudżetowoGospodarczej na 2020 rok . Zapytał kto jest za, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 członków. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała pozytywną
opinię w ww. sprawie.
Plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowi zał. nr 23.
Punkt 14
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2020.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 15
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, kto jest odpowiedzialny za ogłaszanie obwieszczeń
lub ogłoszeń na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieluń?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, czego dotyczy obwieszczenie, o którym
wspomniała radna Dziuba-Marzec?
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, iż ochrony środowiska. Podkreśliła, iż wiele
ogłoszeń jest umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu a nie są one
publikowane na stronie internetowej.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że jeżeli obwieszczenie adresowane
do Burmistrza Wielunia jest z zewnątrz to prace związane z ogłoszeniem wykonują
pracownicy Wydziału Organizacyjnego natomiast pozostałe tj. wewnętrzne obwieszczenia są
umieszczane przez pracowników poszczególnych wydziałów poprzez upoważnienie.
Radny Piotr Radowski zadał pytanie, kto fizycznie dokonuje publikacji na stronie
internetowej?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, iż stosowne osoby z
poszczególnych wydziałów na podstawie upoważnienia.

Radna Anna Dziuba-Marzec zadała następnie pytanie w sprawie pisma, które otrzymała w
odpowiedzi na zadane pytanie. Zapytała, czy faktura, która otrzymała jako załącznik do pisma
została opisana pod względem merytorycznym?
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak odpowiedział, że jeszcze nie.
Powiedział, iż jest zgoda od wystawcy faktury na przedłużenie terminu płatności.
Radna Anna Dziuba-Marzec podkreśliła, że jeżeli wpływa jakakolwiek faktura do Urzędu
Miejskiego w Wieluniu to ile czasu jest na sprawdzenie jej pod względem merytorycznym?
Uzupełniła, iż wystosowała pisma do poszczególnych urzędów, które brały udział
w Monitorze Biznesu, które na bieżąco uzupełniały faktury wpływające do urzędu. Zdziwiła
się, mówiąc, że faktura, która wpłynęła 21 dnia miesiąca z datą płatności do 5 listopada i
faktura jest dotychczas nieopisana.
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak oznajmił, iż nie mówi, że jest nieopisane
lecz niezapłacone.
Radna Anna Dziuba-Marzec podkreśliła, iż w poprzedniej wypowiedzi powiedział Pan, iż
faktura jest jeszcze nie opisana.
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zaznaczył, iż faktura jest opisana ale nie
jest jeszcze zapłacona.
Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła o oryginał faktury do wglądu, celem sprawdzenia
czy jest ona de facto opisana.
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak odpowiedział, iż musi jej poszukać a
następnie dostarczy fakturę do wglądu.
Radny Robert Kaja poprosił, aby wysłać mu plan gospodarki niskoemisyjnej na pocztę.
Podkreślił, iż Gmina Wielun nie może starać się o środki zewnętrzne ponieważ nie posiada
wspomnianego planu.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, iż takowy plan zostanie
przesłany radnemu Kai na maila.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby przygotować uchwałę
antysmogową, celem starania się o środki zewnętrzne.
Radny Robert Kaja powiedział, iż dziwi się, że żłobek będzie podłączony do sieci
gazowniczej. Podkreślił, że jest zdziwiony przytoczonym faktem ponieważ Gmina Wieluń
posiada udziały w Energetyce Cieplnej.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy jest możliwe, aby dzierżawca nieruchomości gminnej
sprzedał tytuł najmu?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że bez zgody właściciela nie można sprzedaż tytułu najmu.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy Pani Skarbnik wiedziała o umowie na zakup
albumu?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że najprawdopodobniej miesiąc temu
Kierownik Biura Burmistrza sygnalizował taką informację.

Radna Anna Dziuba-Marzec zadała pytane do jakiej kwoty Pani Skarbnik kontrasygnuje
umowy?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że od 10 000 zł.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, iż omawiana umowa opiewa na 21 000 zł.
Zapytała następnie, czy ktoś zastępuje Panią Skarbnik w czynności kontrasygnaty? Zadała
następnie pytanie kiedy wpłynęła omawiana faktura do Urzędu w Wieluniu i w jaki sposób?
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak odpowiedzi, iż nie pamięta, czy faktura
wypłynęła drogą mailową czy pocztową.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy Gmina Wieluń miała zabezpieczone środki w
momencie podpisywania omawianej umowy?
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak odpowiedział, że w momencie
podpisywania umowy środki były zabezpieczone.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka poinformowała, iż Pan Kierownik Biura Burmistrza
ma do dyspozycji kwotę, która przeznaczona jest na promocję Gminy Wieluń i
najprawdopodobniej z takowych środków skorzystał. Wspomniała następnie, iż w związku z
nieprzewidzianymi obchodami 80 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej zostały
uruchomione środki z rezerwy budżetowej.
Radna Anna Dziuba-Marzec poinformowała, iż złożyła zawiadomienie o naruszeniu prawa.
Radny Piotr Radowski zaznaczył, że środki związane z wydaniem albumu nie są kosztami,
których nie da się przewidzieć.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka podkreśliła, że wspomniała o wydatkach związanych
z obchodami 80 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak powiedział, iż błędem z jego strony było
to, że nie wystąpił w miesiącu lipcu o zwiększenie środków na dział promocji. Zaapelował o
wyrozumiałość, argumentując, iż organizacja tak dużego wydarzenia jakim była 80 rocznica
wybuchu drugiej wojny światowej jest dynamiczna a pewne kwestie ulegają zmianie nawet
dwa dni przed uroczystością. Uzupełnił, że Gmina Wieluń starała się o dofinansowanie z
Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Marszałkowskiego ale niestety nic nie otrzymano.
Radny Piotr Radowski zaapelował, aby na bieżąco dokonywać mian w budżecie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że w dzień wyjazdu do Pabianic z
Miejska Rada Seniorów w sprawie Dziennego Domu Seniora poprosił o takowy album lecz
potrzymał informację, że go już nie ma.
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak odpowiedział, że pierwszy raz słyszy o
takiej sytuacji.
Radny Robert Kaja oznajmił, iż nikt nie neguje wydawania środków na omawiany cel.
Podkreślił, iż wszystko powinno odbyć się zgodnie z prawem.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk podkreśliła, iż cały czas było
domniemanie, iż Biuro Burmistrza organizując obchody wybuchu 80 rocznicy drugiej wojny
światowej zmieści się w zaplanowanym budżecie.

Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 16
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zamknął 12 posiedzenie Komisji BudżetowoGospodarczej
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Monika Kowalska
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