PROTOKÓŁ nr 13/19
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w dniu 23 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. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
2. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta;
3. Tomasz Akulicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu;
4. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
5. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
6. Jacek Raszewski – Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
7. Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń w 2019 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wielun na lata 2019-2030.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego
deficytu budżetowego Gminy Wieluń.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego pod nazwą ,,Wieluńskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2020.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/485/18 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielana i rozliczania dotacji udzielanych
publicznych i niepublicznych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego,
szkołom podstawowym, w których zorganizowanie oddział przedszkolny, prowadzony na
terenie Gminy Wieluń, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych
dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/418/13 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania
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odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
9. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
10. 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 zmian w budżecie Gminy Wieluń w 2019 roku zał.
nr 3.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w dyskusji? Głos zabrali:
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że nie rozumie zmniejszenia wpływów ze sprzedaży
nieruchomości.
Radny Piotr Radowski poprosił o doprecyzowanie uzasadnienia w kwestii zmniejszenia
kwot z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała skąd wzięła się kwota z tytułu podatku od
nieruchomości, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności
cywilnoprawnych, z tytułu opłat i rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 100 000 zł. Zapytała
następnie, ile tak naprawdę Gmina Wieluń wyda na żłobek?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że mimo, iż kwota podatków nie są
zwiększane to rośnie tzw. baza podatkowa. Wspomniał o działaniach windykacyjnych w
kierunku podatników, którzy przez długi czas nie regulowali opłat. Odniósł się następnie do
pytania w sprawie żłobka, mówiąc, iż przedstawiona kwota jest tylko szacunkiem.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, czy Gmina Wieluń posiada pozwolenie na budowę żłobka?
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że tak. Zapytała następnie czy kwota
1 100 000 zł dotycząca podatków wpłynęła od czasu ostatniej sesji Rady Miejskiej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy większość kwoty 1 100 000 dotycząca
podatków jest w większości kwotą z tytułu podatku od nieruchomości?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że nie.
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Skarbnik Miasta Danuta Kondracka uzupełniła, iż z tytułu podatku od nieruchomość
dokładna to 548 000 zł.
Radna Anna Dziuba-Marzec podkreśliła, iż w uzasadnieniu jest zawarte wzrost podatków
od osób prawnych a nie jest to konsekwentnie przewidziane w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że wysokości udziału w podatkach musi
zgadzać się z wysokością jaką gmina otrzymała wartość z Ministerstwa Finansów.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wieluń w 2019 roku. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 członków. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 5 głosach
,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 207/13/19 stanowi zał. nr 4.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wielun na lata 2019-2030 zał. nr 5.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w dyskusji? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, jak naprawdę nazywa się zadanie polegające na
budowie żłobka? Podkreśliła, iż czytając projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
zauważyła że są dwie różne nazwy.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że nazwa zadania to ,,Utworzenie 100
nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej” .
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy nazwa zadania zgadza się z ogłoszonym
przetargiem? Podkreśliła, iż analogiczna sytuacja polegająca na różnych nazwach zadania jest
z odnawialnymi źródłami energii.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż nazwa zadania jest adekwatna do
złożonego aktualnie wniosku.
Radna Anna Dziuba-Marzec sprecyzowała, że na stronie czwartej projektu uchwały jest
program w latach 2020-2021 a na stronie ósmej program ujęty jest w latach 2018-2020.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że w części opisowej wystąpił błąd i
poprawna wersja programu jest w latach 2020-2021.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy zmiany nazw zadania nie będą miały wpływu na ocenę
dotacji, która została złożona na 2020 rok? Zaapelował, aby zwrócić na to uwagę, aby Gmina
Wieluń nie miała w związku z tym żadnych problemów.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że uzyskane przez Gminę
Wielun pozwolenie na budowę jest jeszcze na inną nazwę realizowanego zadania.
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Radny Piotr Radowski zadał pytanie czy złożony wniosek na 2020 r. w sprawie żłobka jest
zgodny z nazwą, którą przytoczyła Pani Skarbnik?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
III/19/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielun na lata 2019-2030.
Zapytał kto jest za, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło
8 członków. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 5 głosach ,,wstrzymujących się”) pozytywnie
zaopiniowania projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 208/13/19 stanowi zał. nr 6.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019 zał. nr 7.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos
w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 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 ,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały w ww.
sprawie.
Opinia nr 209/13/19 stanowi zał. nr 8.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego
deficytu budżetowego Gminy Wieluń zał. nr 9.
Przewodniczący Mariusz
w dyskusji? Głos zabrali:

Owczarek

zapytał,

czy

ktoś

chciałby

zabrać

głos

Radny Sławomir Kaftan zapytał, kiedy zostanie podpisana umowa?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że dzisiaj.
Radny Sławomir Kaftan stwierdził, że dzisiaj takowa umowa nie może być podpisana.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że miał na myśli dotację.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy Gmina Wielun ma już przyznane dofinansowanie
przyznane do PSZOKu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił, aby przesłać podpisaną umowę przed sesją
Rady Miejskiej w Wieluniu.
Radny Robert Kaja zapytał, czy teren pod inwestycje jest już przygotowany?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, iż teren nie jest jeszcze przygotowany
ponieważ jest w fazie aktualizacji i wycen.
Naczelnik Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił, że
obecnie jest dokonywana aktualizacja operatu szacunkowego z racji pojawienia się nowego
cennika drewna. Dodał, iż rzeczoznawca porównując ceny transakcji na rynku uznał, że
wartość nieruchomości wzrosła.
Radny Robert Kaja zapytał, jakie koszty wiążą się z przygotowaniem omawianego terenu?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że transakcja zamiany wyniesie około 25 000 zł. Uzupełnił, że jest to dopłata
ze strony Gminy Wieluń.
Radny Robert Kaja zadał pytanie, czy Gmina Wieluń posiada już takie środki?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik zapytał,
czy radnemu Kai chodziło o środki związane z transakcją zamiany?
Radny Robert Kaja odpowiedział, że nie. Podkreślił, iż pytał o prace inwestycyjne na
gruncie.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik oznajmił,
iż nie zajmuje się tym zadaniem pod kątem realizacji inwestycji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż Gmina Wielun nie ma przygotowanych
środków na zabezpieczenie terenu.
Radny Robert Kaja zadał pytanie, czy Gmina Wieluń posiada koszty przewidywane?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że ciężko jest to przewidzieć ponieważ na
omawianym terenie jest duży zasób drewna.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Wieluń. 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 210/13/19 stanowi zał. nr 10.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego pod nazwą ,,Wieluńskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2020
zał. nr 11.
Przewodniczący Mariusz
w dyskusji? Głos zabrali:

Owczarek

zapytał,
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czy

ktoś

chciałby

zabrać

głos

Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy Gmina Wieluń będzie składać wniosek o
dofinansowanie na remont orlika? Podkreśliła, iż obecnie istnieje możliwość, aby takowy
wniosek złożyć.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
wspomniane zadanie będzie realizowane jako remont a nie jako inwestycja, dlatego Gmina
Wielun musi zrealizować to ze środków własnych.
Radna Anna Dziuba-Marzec podkreśliła, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania
na remonty.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski oznajmił, iż
kontaktował się z Ministerstwem i nie otrzymał żadnej informacji i takiej możliwości.
Podkreślił, że jeżeli pojawi się taka możliwość to na pewno wniosek zostanie złożony.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała na jakiej działce jest ulokowane lodowisko?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
działka, na której ulokowane jest lodowisko nie jest działką Wieluńskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji lecz działką gminną. Uzupełnił, iż co roku występuje z wnioskiem o pozwolenie do
Burmistrza Wielunia.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy przy dzisiejszej pogodzie lodowisko jest
otwarte?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski odpowiedział, że
przy takiej pogodzie lodowisko niestety musi być zamknięte.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
poniósł już jakieś koszty związane z lodowiskiem?
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski wyjaśnił, że tak.
Dodał, iż wiązało się to chociażby z samym przetransportowaniem lodowiska czy
przyłączami energetycznymi.
Radny Jarosław Rozmarynowski wspomniał o zadaszeniu lodowiska.
Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Raszewski powiedział, że
lodowisko nigdy nie przyniesie zysku.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki
dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą ,,Wieluńskiego Ośrodek Sportu i
Rekreacji” na rok 2020. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 7 członków. Komisja (przy 6 głosach ,,za”, 1 głosie
,,wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 211/13/19 stanowi zał. nr 12.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/485/18 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielana i rozliczania dotacji udzielanych
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publicznych i niepublicznych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego,
szkołom podstawowym, w których zorganizowanie oddział przedszkolny, prowadzony na
terenie Gminy Wieluń, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych
dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania zał. nr 13.
Przewodniczący Mariusz
w dyskusji? Głos zabrali:

Owczarek

zapytał,

czy

ktoś

chciałby

zabrać

głos

Radny Andrzej Gęsiak zapytał, dlaczego w szkole wiejskiej jest drożej niż w szkole
miejskiej?
Radny Robert Kaja wytłumaczył, iż jest to uzależniony od ilości dzieci w klasie. Podkreślił,
że gmina zawsze będzie musiała dopłacić do szkoły wiejskiej.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
LI/485/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielana i
rozliczania dotacji udzielanych publicznych i niepublicznych przedszkolom, innym formom
wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w których zorganizowanie oddział
przedszkolny, prowadzony na terenie Gminy Wieluń, trybu kontroli prawidłowości pobierania
i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania.
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 212/13/19 stanowi zał. nr 14.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/418/13 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych zał. nr 15.
Przewodniczący Mariusz
w dyskusji? Głos zabrali:

Owczarek

zapytał,

czy

ktoś

chciałby

zabrać

głos

Radny Piotr Radowski zapytał, jaki jest wzrost cen, które zostały zaproponowane w
projekcie uchwały w stosunku do poprzednich cen?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
oznajmił, że w związku z tym iż prawie wszystkie stawki uległy zmianie zostanie do projektu
uchwały złożona autopoprawka polegająca na podjęciu nowej uchwały a nie zmieniającej.
Odniósł się również do pytania radnego Radowskiego, mówiąc iż uchwała Nr XXXIV/418/13
była częściowo zmieniana z 2018 roku. Przywołał następnie jednolity zakres cen:
1) Selektywnie zbierane odpady:
a) 110 litrów i 120 litrów – było 10 zł, obecnie proponowana to 30 zł;
b) 240 litrach – było 19 zł, obecnie proponowana to 60 zł;
c) 1100 litrów – było 82 zł, obecnie proponowana 200 zł;
d) 7000 litrów – było 410 zł, obecnie proponowana 700 zł;
2) Odbiór przy odpadach niesegregowanych:
7

a) 110 litrów i 120 litrów – było 20 zł, obecnie proponowana 50 zł;
b) 240 litrów – było 35 zł, obecnie proponowana 90 zł;
c) 1100 litrów – było 110 zł, obecnie proponowana 300 zł;
d) 7000 litrów – było 550 zł, obecnie proponowana 1100 zł.
Kontynuował swoją wypowiedź, mówiąc iż stawki były porównywane z uchwałami
podjętymi w innych gminach województwach łódzkiego. Podkreślił, iż przedstawione kwoty
zostały uśrednione a propozycje Gminy Wielun nie odstają od propozycji gmin ościennych.
Radny Robert Kaja zapytał, gdzie aktualnie Gmina Wieluń wywozi odpady?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że do Dylowa.
Radny Robert Kaja dopytał, czy nic się nie zmieniło?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że nie.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy nie można przenieść się z proponowanych opłat
na opłaty domowe od gospodarstwa domowego? Uzupełniła, iż przy dużej rodzinie
zaproponowane stawki są korzystniejsze niż jakby płacono normalnie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że obecnie analizowana jest zmiana pod
kątem, o którym wspomniała radna Dziuba-Marzec.
Radny Robert Kaja ponownie zapytał, czy Gmina Wieluń wywozi odpady do Dylowa?
Poprosił, aby Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sprawdził ta
informację.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
zapewnił, iż sprawdzi wątpliwości radnego Kai.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, jakie odpady radny Kaja ma na myśli?
Radny Robert Kaja powiedział, iż zadał pytanie, czy Gmina Wieluń wywozi odpady do
Dylowa.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił o podanie jakiego rodzaju odpady miałby być
wywożone do Dylowa? Zaapelował, aby radny Kaja sprecyzował swoje pytanie.
Odpowiedział następnie, że odpady zmieszane są wywożone do Dylowa.
Radny Robert Kaja zaproponował, aby Naczelnik sprawdził ta informacje i udzielił
odpowiedzi.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił, aby radny Kaja wskazał, który odpad go
dokładnie interesuje.
Radny Robert Kaja odpowiedział, że odpowie na to na sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
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Zarządził następnie głosowanie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXXIV/418/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 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”) pozytywnie
zaopiniowania projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 213/13/19 stanowi zał. nr 16.
Punkt 9
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Mariusz Owczarek poinformował, iż do Komisji Budżetowo-Gospodarczej
wpłynęło pismo od właściciela siłowni Kuźnia Sylwetki w sprawie wsparcia finansowego,
które stanowi zał. nr 17.
Zapytał następnie, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, w jakim czasie Urząd Miejski powinien przekazać
odpowiedź, która nie została udzielona na sesji Rady Miejskiej?
Radny Robert Kaja zwrócił uwagę, że on tez składał pytanie na sesji Rady Miejskiej i
otrzymał deklarację, iż otrzyma odpowiedz na piśmie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że działalność Urzędu nie opiera się tylko i
wyłącznie na przygotowywaniu odpowiedzi dla radnych. Podkreślił, iż urząd jest powołany
do szeregu innych działań. Dodał, że z reguły urząd stara się udzielić odpowiedzi na zadane
pytanie w terminie.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, w jakim terminie urząd jest zobowiązany udzielić
odpowiedzi, jeśli pytanie zostało zadane w trybie dostępu do informacji publicznej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że 14 dni.
Radna Anna Dziuba-Marzec dopytała, czy urząd dotrzymuje takowych terminów?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że z reguły tak. Uzupełnił, iż jeśli sprawa
wymaga dokładnej analizy takowy termin może się przedłużyć.
Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, iż w przypadku przedłużenia terminu wystosować
odpowiednie zawiadomienie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy są jakiekolwiek zgłoszenia firm w
sprawie ogłoszonego przetargu dotyczącego schroniska dla zwierząt?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że nie wpłynęła żadna oferta od firm. Podkreślił, iż było zgłoszenie sołtysa
Sołectwa Ruda.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz dopytał, jaką informację przekazał sołtys Rudy?
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że sołtys nic nie przekazał. Uzupełnił, iż sołtys złożył tylko wniosek.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy teren przeznaczony na schronisko jest
już uzbrojony?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień
odpowiedział, że nie ponieważ są to na razie wstępne założenia.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że nie rozumie, dlaczego próbuje się
zmienić lokalizacje na siłę skoro Gmina Wielun ma przeznaczony teren na budowę
schroniska. Zaapelował, aby Gmina Wieluń uczyniła wszystko, aby utworzyć schronisko w
Wieluniu.
Radna Anna Dziuba-Marzec wspomniała o terminach udzielania odpowiedzi na złożone
pisma.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 10
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zamknął 13 posiedzenie Komisji BudżetowoGospodarczej
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Monika Kowalska

Mariusz Owczarek
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