PROTOKÓŁ nr 17/20
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w dniu 4 maja 2020 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pana Mariusza Owczarka
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
2. Joanna Skotnicka-Fiuk- Zastępca Burmistrza Wielunia;
3. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta;
4. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
5. Tomasz Akulicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu;
6. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
7. Ryszard Menc – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 12/19, 13/19, 14/20, 15/20, 16/20 z poprzednich
posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń w 2020 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. Nr 63/2, 39).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. Nr 63/2, dz. Nr
39, 6/18, 460).
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. Nr 34/9).
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(obręb 8).
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(obręb 13).
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości lokalowej.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 19 przy ul. Okólnej 6 w Wieluniu.
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15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 20 przy ul. Targowej 7 w Wieluniu.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 20 przy ul. 18 Stycznia 1 w Wieluniu.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 27 przy ul. 18 Stycznia 1 w Wieluniu.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 10 przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Wieluniu.
19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 21 na os. Wojska Polskiego 1 w Wieluniu.
20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 1 na os. Wojska Polskiego 2 w Wieluniu.
21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 23 na os. Wojska Polskiego 2 w Wieluniu.
22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 60 na os. Wojska Polskiego 4 w Wieluniu.
23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 15 na os. Wojska Polskiego 6 w Wieluniu.
24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 29 na os. Wojska Polskiego 6 w Wieluniu.
25. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń
(Cukrownicza).
26. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń
(Porzeczkowa).
27. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowoksięgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli oraz placówek opieki nad
dziećmi do lat 3, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń.
28. Zapoznanie się z informacją o zaległościach podatkowych w 2019 r. i innych zobowiązaniach
wobec gminy - wpływ udzielanych ulg i zwolnień na dochody miasta.
29. Zapoznanie się z informacją dotyczącą budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń
prowadzonego przez Gminę Wieluń, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
30. Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji DNI WIELUNIA w 2020 roku.
31. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
32. 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).
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach nr 12/19, 13/19, 14/20, 15/20, 16/20 z poprzednich
posiedzeń komisji.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do protokołu?
Nikt się nie zgłosił.
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Komisja Budżetowo-Gospodarcza przyjęła protokoły nr 12/19, 13/19, 14/20, 15/20, 16/20 z
poprzednich posiedzeń komisji.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń w 2020 roku
zał. nr 3.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy projekty uchwał związane z umorzeniem oraz
przesunięciem podatków od nieruchomości nie powinny mieć odzwierciedlenia w projekcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń w 2020 r.?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz nawiązał do pytania radnej Dziuby-Marzec, pytając
czy istnieje konieczność naniesienia odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej?
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy Burmistrz Wielunia usłyszał pytania
zadane przez radnych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Odniósł się następnie do zadanych
pytań, mówiąc, iż na tym etapie dokonanie zmian będzie trudne z racji tego, że nie jest znana
dokładna kwota, która zostanie wygenerowana z budżetu Gminy. Podkreślił, iż szacuje się, że
będzie to kwota między 2 000 000 zł a 2 600 000 zł natomiast ostateczna kwota będzie znana
pod koniec drugiego kwartału. Podkreślił, iż ważną kwestią dla Gminy Wieluń jest udział
podatku od osób fizycznych. Dodał, że razem z Panią Skarbnik ma obawy, że Gmina Wieluń
takowych dochodów nie zrealizuje na poziomie założonym przez Ministerstwo Finansów
podczas tworzenia budżetu. Oznajmił, iż wyżej wspomniana sytuacja wynika między innymi
ze wzrostu bezrobocia w kraju. Podkreślił, że określenie takowej kwoty w zmianach w
budżecie byłoby ryzykowne. Zaproponował, aby poczekać na dokonywanie wspomnianych
zmian w drugim kwartale.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, jak wygląda sytuacja z Wieloletnią
Prognozą Finansową odnośnie przedstawionego obecnie projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie na 2020 r.?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że na chwilę obecną żadne
przedsięwzięcia nie uległy zmianie, deficyt się nie zwiększył, więc nie ma potrzeby, aby
dokonywać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Radna Anna Dziuba-Marzec zadała pytanie, czy Gmina Wieluń zrezygnowała
z zagospodarowania terenu przy pomniku powstańców 1863 r.? Zapytała, czy planując budżet
a następnie przedkładając go Radzie Miejskiej w grudniu 2019 r. nie było wiadomo, że będzie
potrzebne wynagrodzenie dla dyrektora Żłobka w Wieluniu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że radna otrzymała projekt budżetu
dokładnie 15 listopada 2019 r. a nie tak, jak wspomniała w miesiącu grudniu. Oznajmił
następnie, iż zagospodarowanie placu terenu przy pomniku powstańców z 1863 r. jest
zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej ale zadanie to zostanie przesunięte w
realizacji.
3

Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że przed chwilą Burmistrz Wielunia powiedział, iż
nie ma zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej a z poprzedniej wypowiedzi wynika, iż
takowa zmiana jednak będzie dokonana. Poprosiła o podanie konkretnej i prawidłowej
odpowiedzi na pytanie – czy w związku z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmian
w budżecie na 2020 r. będzie dokonana jakakolwiek zmiana w Wieloletniej Prognozie
Finansowej?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż zagospodarowanie terenu przy pomniku
powstańców z 1863 r. nie jest zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z
tym nie musi być zmienione w wykazie przedsięwzięć.
Radny Piotr Radowski podkreślił, że zmiany w budżecie zaproponowane przez Burmistrza
Wielunia nie powodują żadnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ponieważ
dotyczą zadań przedsięwzięć, które nie wykraczają poza 2020 r. oraz nie są zadaniami
wieloletnimi. Zaznaczył, iż zaproponowane zmiany nie wymagają zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, iż w pewnym sensie mógłby zgodzić się
z radnym Radowskim natomiast oznajmił, że Wieloletnia Prognoza Finansowa składa się z
roku budżetowego oraz kolejnych lat, dlatego jakieś zmiany nastąpią. Uzupełnił, iż rozumie,
że są to zmiany nieznaczące. Podkreślił również, że jeżeli zmiana dotyczy roku bieżącego to
powinno być to umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Wieluń w 2020 roku. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”, 1 głosie
,,wstrzymującym się”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 237/17/20 stanowi zał. nr 4.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań zał. nr 5.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział
wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w
ww. sprawie.
Opinia nr 238/17/20 stanowi zał. nr 6.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych zał. nr 7.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, iż ten punkt będzie
zdjęty z porządku obrad, ponieważ takowa uchwała została już podjęta w 2011 r.
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Radny Piotr Radowski oznajmił, iż w związku z wypowiedzią Zastępcy Burmistrza
Wielunia proponuje, aby zdjąć omawiany punk z porządku obrad komisji.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zarządził głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku
obrad punktu pn. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8
głosach ,,za”) zdjęła ww. punkt z porządku obrad komisji.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka
w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
zał. nr 8.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec wspomniała, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej, radni zaopiniowali projekt w innej formie niż zostało to zaproponowane przez
Burmistrza Wielunia. Podkreśliła, iż projekt wypracowany przez Komisję Zdrowia
i Polityki Społecznej został zaopiniowany pozytywnie oraz przekazany wszystkim radnym
mailowo.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zwrócił się do radnej Dziuby-Marzec, mówiąc iż
sposób płatności może zostać ustalony tylko przez dyrektora żłobka. Podkreślił, że zostało to
wskazane przez radcę prawnego. Poprosił o zabranie głosu radcy prawnego w przytoczonej
sprawie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że zgodnie z ustawą z
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wynika, że ustawodawca
pozostawił w kwestii organu stanowiącego jedynie kwestię wysokości opłat natomiast
z upoważnienia ustawowego nie wynika uprawnienie rady do ustalenia zasad ich pobierania.
Oznajmiła, iż kwestia pobierania opłat za pobyt dziecka w żłobku winna być regulowana za
pomocą umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy gminą a opiekunem prawnym dziecka.
Podsumowała, iż zgodnie z opinią radcy prawnego obsługującego Urząd Miejski w Wieluniu
zapisy dotyczące sposobu pobierania opłat za pobyt dziecka w żłobku nie powinny być
zawarte w podjętej uchwale przez Radę Miejską.
Radny Robert Kaja powiedział, że za chwilę przytoczy przepis podjęty przez służby
wojewody na terenie województwa łódzkiego.
Radny Jarosław Rozmarynowski oznajmił, iż z propozycji zgłoszonej z Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej, której autorem jest radna Dziuba-Marzec, wynika że par. 4 wiązałby się
z usunięciem zasad i trybu wnoszenia opłat oraz wymiaru czasu pobytu dziecka, a wszystkie
kwestie określałaby umowa z dyrektorem żłobka. Oznajmił, że wobec powyższego logicznym
jest, że wszystkie sprawy związane z terminem płatności nie będą regulowane w
procedowanej uchwale. Poprosił, aby pochylić się nad projektem uchwały wypracowanym na
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, ponieważ jest prosty i konkretny.
Radny Robert Kaja zwrócił uwagę, iż wedle podjętej niedawno uchwały Rady Gminy
Osjaków wynika, iż opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku uiszcza się za dni, w których
dziecko było obecne w żłobku, a opłata pobierana jest na początku każdego miesiąca.
5

Powiedział, że wobec powyższego nie zgadza się z opinią radcy prawnego w tej sprawie.
Oznajmił, iż do projektu wypracowanego przez Komisje Zdrowia i Polityki Społecznej wnosi
poprawkę polegająca na tym, aby w par. 1 dodać pkt 3 o następującej treści ,,par. 1 pkt 3. Za
pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie ustala się opłatę za każdą rozpoczętą
godzinę w wysokości 10% miesięcznej opłaty stałej”.
Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, iż przeczytała dużo uchwał podjętych w omawianej
sprawie na terenie województwa łódzkiego i nigdzie w uchwale nie było mowy o umowie
cywilnoprawnej. Podkreśliła, iż jedyna wzmianka o dyrektorze żłobka dotyczyła wykonania
uchwały. Odniosła się następnie do poprawki zgłoszonej przez radnego Kaję, mówiąc, iż
pierwotnie takowy zapis był umieszczony w projekcie uchwały lecz został on usunięty po
przedstawionej argumentacji Zastępcy Burmistrza Wielunia.
Radny Jarosław Rozmarynowski zwrócił się do radnego Kai, pytając czy wprowadzając
powyższą poprawkę przewiduje, iż w żłobku będą stworzone warunki ku temu, aby dziecko
mogło przebywać w żłobku więcej niż 10 godzin?
Radny Robert Kaja powiedział, że art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 brzmi ,,W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymiar opieki
w żłóbku lub klubie dziecięcym może być, na wniosek rodzica, wydłużony za dodatkową
opłatą”. Wyjaśnił, iż wedle wyżej przytoczonego przepisu mogą wystąpić takie sytuacje,
kiedy dziecko będzie przebywać w żłobku ponad 10 godzin. Podkreślił, aby uniknąć tego, że
rodzice będą nadużywali tego, iż dziecko może ustawowo przebywać w żłobku powyżej 10
godzin, należy wprowadzić zapis o dodatkowej opłacie. Powiedział, iż jego zdaniem w
regulaminie żłobka takowy zapis również powinien się znaleźć. Podsumował, iż nie widzi
przeszkód, aby organ stanowiący podjął uchwałę z omawianym zapisem, który znajduje się w
większości uchwał podjętych na terenie województwa łódzkiego.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że wszystkie
regulacje, które są przedstawione w uzasadnieniu projektu uchwały zaproponowanej przez
Burmistrza Wielunia są wypracowane na bazie tego, że żłobek w Wieluniu będzie czynny do
10 godzin. Oznajmiła, że nie można liczyć tylko poszczególnych przypadków, kiedy to na
przykład dziecko zostanie godzinę dłużej, czyli będzie w żłobku 11 godzin i do tego
doliczone będą koszty utrzymania w wysokości 30 zł, ponieważ jest to koszt, który wynika z
utrzymania wszystkich dzieci a nie tylko poszczególnych przypadków. Zwróciła następnie
uwagę, aby żłobek nie zastępował czasu spędzonego z rodziną lecz ją wspomagał. Dodała, iż
z dyskusji przeprowadzanych na szkoleniach, w których uczestniczyła, wynika iż taka
możliwość była wykorzystywana przez rodziców do tego stopnia, że dzieci przebywały w
żłobku do 12 godzin dziennie. Podkreśliła, iż dotychczasowe oddziały żłobkowe również
funkcjonują do 10 godzin. Zaapelowała, aby nowo powstały żłobek funkcjonował na
dotychczasowo wypracowanych zasad. Wspomniała, iż z przeprowadzonej ankiety, żaden
rodzic nie wskazał potrzeby pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz wspomniał o dzieciach, które wymagają
specjalnych posiłków. Zaproponował, aby umieścić takowy zapis w uchwale, ponieważ
ustawa nie reguluje tej kwestii.
Radny Robert Kaja powiedział, że nie zgadza się z argumentacją Zastępcy Burmistrza
Wielunia. Zapytał, jak organ stanowiący ma nie pokazywać możliwości rodzica w uchwale
jeśli zostały one umieszczone w ustawie? Podkreślił, że wprowadzenie wnioskowanego przez
niego zapisu ureguluje kwestię, w której może wystąpić sytuacja, kiedy to rodzic będzie
zmuszony przedłużyć pobyt swojego dziecka w żłobku powyżej 10 godzin. Zaapelował, aby
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nie sugerować się ankietą. Podkreślił, że jeżeli takowy zapis nie znajdzie się w uchwale
podjętej przez Radę Miejska w Wieluniu to powinien zostać umieszczony w regulaminie
organizacyjnym żłobka. Zapytał, co w sytuacji, kiedy któryś z rodziców powoła się na art. 12
ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, iż kalkulacje, które
zostały przedstawione radnym nie obejmują sytuacji, w której to dziecko miałoby możliwość
przebywać w żłobku więcej niż 10 godzin. Dodała, iż art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mówi o tym, iż w żłobku i klubie
dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem
każdego dziecka. Podsumowała, że jeżeli dany rodzic wystąpi z wnioskiem o przedłużenie
pobytu dziecka, to takowy zapis będzie uregulowany przez dyrektora żłobka w regulaminie
wewnętrznym.
Radny Jarosław Rozmarynowski podkreślił, iż radny Kaja ma rację, w związku z
wnioskowanym zapisem. Zasugerował, aby takowy zapis umieścić w regulaminie żłobka.
Radny Robert Kaja powiedział, że w regulaminie dyrektor żłobka może na przykład wpisać
300 zł za godzinę, natomiast uchwała organu stanowiącego będzie zobowiązywała do tego,
aby opłata była w wysokości 10% miesięcznej opłaty stałej. Powiedział, że kalkulacja
przedstawiona przez Burmistrza Wielunia zawiera dużo błędów. Zaproponował, aby
przegłosować jego wniosek.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że można nawet wprowadzić zapis, że żłobek
będzie całodobowy. Podkreślił, iż uchwała nie powinna zawierać tak szczegółowych zapisów
takich jak na przykład diety dla dzieci. Powiedział, iż może to spowodować wszczęcie
postępowania nadzorczego przez wojewodę. Zaznaczył, że skoro zapis wnioskowany przez
radnego Kaję jest umieszczony w ustawie to nie ma potrzeby umieszczania go w uchwale.
Wyjaśnił, iż ustawa jest dokumentem wyższej rangi niż uchwała czy regulamin. Oznajmił
następnie, że celem unikania sytuacji, w których rodzice będą wykorzystywali przebywanie
dziecka w żłobku powyżej 10 godzin, powinno wprowadzić się opłatę znacznie wyższą.
Powiedział, że porównywanie pobytu dziecka powyżej 10 godzin w żłobku do pobytu dziecka
w przedszkolu jest nieadekwatne. Oznajmił również, że nie zgadza się z radnym Kają w
kwestii ankiet, które według radnego są nieważne.
Radny Robert Kaja powiedział, że zapis dotyczący pobytu dziecka w żłobku powyżej 10
godzin jest zawarty w wielu uchwałach podjętych na terenie województwa łódzkiego.
Poprosił ponownie o przegłosowanie wniosku.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zarządził głosowanie: kto jest za wnioskiem radnego
Kai polegającego na tym, aby w paragrafie 1 dodać pkt 3 o następującej treści - ,,par. 1 pkt 3.
Za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie ustala się opłatę za każdą rozpoczętą
godzinę w wysokości 10% miesięcznej opłaty stałej”, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”, 3 głosach
,,wstrzymujących się”) przyjęła w/w wniosek.
Wniosek nr 7/17/20 stanowi zał. nr 9.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, kto wypełniał ankiety, o których wspomniała
Zastępca Burmistrza Wielunia? Zadała pytanie, czy byli to mieszkańcy Gminy Wieluń czy
rodzice, którzy chcą oddać swoje pociechy do żłobka?
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Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że w 2018 r. urodziło
się 260 dzieci. Powiedziała, iż nie widzi podstaw do tego, aby potencjalnych 150 rodziców
nie wypełniło ankiet w sprawie żłobka.
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, iż żłobek to nie przedszkole. Dodała, że tylko
niektórzy rodzice decydują się oddać swoje dziecko do żłobka. Podkreśliła, że większym
zainteresowaniem cieszy się przedszkole niż żłobek. Uzupełniła, iż nie ma pewności, iż
ankietę w sprawie żłobka wypełniał potencjalny rodzic, który rozważa oddać dziecko do
żłobka.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o udzielenie odpowiedzi w sprawie dzieci,
które wymagają specjalnej diety.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała radnemu
Akuliczowi, mówiąc iż kwestie posiłków określił Instytut Żywienia w Warszawie. Dodała, że
kwestia wyżywienia będzie analizowana na podstawie informacji pisemnej zgłoszonej przez
rodzica. Podkresliła, iż Gmina Wieluń musi zmieścić się w wyznaczonej kwocie odnoszącej
się do specjalnego wyżywienia dziecka.
Radny Robert Kaja zapytał, czy komisja przechodzi do głosowania nad kalkulacją czy do
głosowania w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku?
Przewodniczący Mariusz Owczarek udzielił odpowiedzi radnemu Kai, mówiąc iż cały czas
prowadzona jest dyskusja w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
Radny Robert Kaja odpowiedział na pytanie radnego Akulicza, mówiąc, iż w większości
schematów organizacyjnych żłobków istnieje stanowisko – dietetyk intendent, który czuwa
nad tym, aby wszystkie posiłki w żłobku były przygotowywane z uwzględnieniem wszystkich
standardów. Dodał, iż właśnie wspomnianego dietetyka brakuje w kalkulacji przedstawionej
przez Burmistrza Wielunia.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, iż ma nadzieję, że każde dziecko będzie
miało zapewnione posiłki względem indywidualnych wymagań.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, dlaczego w kalkulacji nie został umieszczony dietetyk?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż ustawa określa,
że obowiązkowo w żłobku musi być zatrudniona pielęgniarka. Oznajmiła, że jeżeli chodzi o
kwestię dietetyka, nie widzi potrzeb tworzenia całego etatu. Podkreśliła, że menu miesięczne
dla dziecka może wykonać kucharka lub Gmina Wieluń zleci zewnętrznie stworzenie
takowego menu.
Radny Robert Kaja zapytał, z jakiego przepisu wynika zapis umieszczony w kalkulacji
polegający na tym, że pielęgniarka będzie zatrudniona na pół etatu?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, iż w ustawie nie
ma skonkretyzowanej kwestii dotyczącej na jaki dokładnie etat ma być zatrudniona
pielęgniarka.
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Radny Robert Kaja powiedział, iż z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 wynika, iż w żłobku powinna być zatrudniona przynajmniej
jedna pielęgniarka jeżeli do żłobka uczęszcza więcej niż 20 dzieci.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, iż wszystko się zgadza,
ponieważ w żłobku będzie zatrudniona pielęgniarka. Podkreśliła, że w ustawie nie jest
powiedziane, iż musi być ona zatrudniona na cały etat.
Radny Robert Kaja podkreślił, że chodzi mu o to, iż w ustawie jest mowa o tym, iż na 20
dzieci w żłobku musi być zatrudniona przynajmniej jedna pielęgniarka lub położna.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że w żłobku będzie
zatrudniona pielęgniarka. Podkreśliła, iż Gmina Wieluń chce uniknąć zbędnych wydatków
finansowych. Dodała, iż może uda się zorganizować to w ten sposób, iż osoba zatrudniona na
stanowisku opiekuna dla dzieci będzie miała uprawnienia pielęgniarskie. Podkreśliła, iż
omawiana sytuacja zostanie wypracowana w trakcie naboru pracowników do żłobka.
Radny Robert Kaja poprosił o poprawienie zapisu ,,pół etatu pielęgniarki”. Uzupełnił, iż
w wielu żłobkach dzieci mające powyżej 20 tygodni do 6 miesięcy są pod opieką samych
położnych. Poprosił następnie o doprecyzowanie zapisu tj ,,pielęgniarka na jeden pełny etat”.
Zaproponował następnie, aby przy tworzeniu regulaminu unikać wyrażenia ,,sekretarka”
i posługiwać się wyrazeniem ,,pracownik biurowy”.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wraz z
poprawkami. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach ,,za”) wydała
pozytywną opinię w ww. sprawie wraz z poprawkami.
Opinia nr 239/17/20 stanowi zał. nr 10.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. Nr 63/2, 39) zał.
nr 11.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
zawarcia umów dzierżawy. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach ,,za”) wydała
pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 240/17/20 stanowi zał. nr 12.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. Nr 63/2, dz. Nr
39, 6/18, 460) zał. nr 13.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
zawarcia umów dzierżawy. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”) wydała pozytywną
opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 241/17/20 stanowi zał. nr 14.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. Nr 34/9) zał. nr
15.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Robert Kaja poprosił o uzupełnienie zestawienia wszystkich nieruchomości o lokal
na ul. Okólnej 6/19 i os. Wojska Polskiego 2/23.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik odniósł
się do wypowiedzi radnego Kai, mówiąc, że zestawienie zostanie uzupełnione. Dodał, iż
najprawdopodobniej lokale, o których wspomniał radny Kaja wpłynęły już po ostatniej
aktualizacji zestawienia. Podkreślił, że kolejne zestawienie będzie uzupełnione o wszystkie
wnioski, który wpłynęły w międzyczasie.
Radny Robert Kaja zapytał, czy w okresie pandemii Gmina Wieluń podpisuje akty
notarialne?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że przez pewien czas były problemy, ponieważ kancelarie notarialne były
zamknięte. Uzupełnił, że osoby często składały oświadczenia w sprawie przełożenia daty
podpisu aktu notarialnego. Podkreślił, że jeśli dana osoba podpisała protokół i wpłaciła
środki pieniężne to akty odbywają się normalnie z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa.
Radny Robert Kaja zapytał, czy jeśli ktoś chciał przystąpić do podpisu do aktu notarialnego
to nie otrzymał żadnego pisma z Urzędu Miejskiego w Wieluniu, iż takowe akty notarialne są
przesuwane w terminie?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że przez pewien czas była sytuacja, o której wspomniał radny Kaja ze względu
na czas pandemii.
Radny Robert Kaja zapytał, czy osoba, o której mówi, będzie mogła przystąpić do aktu
notarialnego?
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik
odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
zawarcia umów dzierżawy. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach ,,za”) wydała pozytywną
opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 242/17/20 stanowi zał. nr 16.
Punkt 10
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(obręb 8) zał. nr 17.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach
,,za”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 243/17/20 stanowi zał. nr 18.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(obręb 13) zał. nr 19.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach
,,za”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 244/17/20 stanowi zał. nr 20.
Punkt 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zał.
nr 21.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach
,,za”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 245/17/20 stanowi zał. nr 22.
Punkt 13
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości lokalowej zał. nr 23.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach
,,za”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 246/17/20 stanowi zał. nr 24.
Punkt 14
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 19 przy ul. Okólnej 6 w Wieluniu zał. nr 25.
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Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 19 przy ul. Okólnej 6 w Wieluniu.
Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział
wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 247/17/20 stanowi zał. nr 26.
Punkt 15
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 20 przy ul. Targowej 7 w Wieluniu zał. nr 27.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 20 przy ul. Targowej 7 w Wieluniu.
Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział
wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 248/17/20 stanowi zał. nr 28.
Punkt 16
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 20 przy ul. 18 Stycznia 1 w Wieluniu zał. nr 29.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 20 przy ul. 18 Stycznia 1 w
Wieluniu. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w ww.
sprawie.
Opinia nr 249/17/20 stanowi zał. nr 30.
Punkt 17
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 27 przy ul. 18 Stycznia 1 w Wieluniu zał. nr 31.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 27 przy ul. 18 Stycznia 1 w
Wieluniu. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w ww.
sprawie.
Opinia nr 250/17/20 stanowi zał. nr 32.
Punkt 18
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 10 przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Wieluniu zał. nr 33.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
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Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 10 przy ul. Krakowskie
Przedmieście 6 w Wieluniu. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała
pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 251/17/20 stanowi zał. nr 34.
Punkt 19
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 21 na os. Wojska Polskiego 1 w Wieluniu zał. nr 35.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 21 na os. Wojska Polskiego 1 w
Wieluniu. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w ww.
sprawie.
Opinia nr 252/17/20 stanowi zał. nr 36.
Punkt 20
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 1 na os. Wojska Polskiego 2 w Wieluniu zał. nr 37.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 na os. Wojska Polskiego 2 w
Wieluniu. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w ww.
sprawie.
Opinia nr 253/17/20 stanowi zał. nr 38.
Punkt 21
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 23 na os. Wojska Polskiego 2 w Wieluniu zał. nr 39.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 23 na os. Wojska Polskiego 2 w
Wieluniu. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w ww.
sprawie.
Opinia nr 254/17/20 stanowi zał. nr 40.
Punkt 22
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 60 na os. Wojska Polskiego 4 w Wieluniu zał. nr 41.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
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Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 60 na os. Wojska Polskiego 4 w
Wieluniu. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w ww.
sprawie.
Opinia nr 255/17/20 stanowi zał. nr 42.
Punkt 23
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 15 na os. Wojska Polskiego 6 w Wieluniu zał. nr 43.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 15 na os. Wojska Polskiego 6 w
Wieluniu. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w ww.
sprawie.
Opinia nr 256/17/20 stanowi zał. nr 44.
Punkt 24
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 29 na os. Wojska Polskiego 6 w Wieluniu zał. nr 45.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 29 na os. Wojska Polskiego 6 w
Wieluniu. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu
udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała pozytywną opinię w ww.
sprawie.
Opinia nr 257/17/20 stanowi zał. nr 46.
Punkt 25
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń
(Cukrownicza) zał. nr 47.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała
pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 258/17/20 stanowi zał. nr 48.
Punkt 26
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń
(Porzeczkowa) zał. nr 49.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
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Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
nadania nazwy ulicy w mieście Wieluń. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała
pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 259/17/20 stanowi zał. nr 50.
Punkt 27
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowoksięgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli oraz placówek opieki nad
dziećmi do lat 3, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń zał. nr 51.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla
szkół i przedszkoli oraz placówek opieki nad dziećmi do lat 3, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wieluń. Zapytał kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) wydała
pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 260/17/20 stanowi zał. nr 52.
Punkt 28
Zapoznanie się z informacją o zaległościach podatkowych w 2019 r. i innych zobowiązaniach
wobec gminy - wpływ udzielanych ulg i zwolnień na dochody miasta zał. nr 53.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła, aby przy tabelce ,,przynależności ogółem” rozbić
prowadzone dane na osoby prawne oraz osoby fizyczne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przychylił się do prośby radnej Dziuby-Marzec.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 29
Zapoznanie się z informacją dotyczącą budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń
prowadzonego przez Gminę Wieluń, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zał. nr 54.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Piotr Radowski zgłosił uwagę do przedstawionej informacji przez Urząd Miejski w
Wieluniu. Powiedział, że jest sporo zadań, które są w budżecie Gminy Wieluń oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowe a nie zostały ujęte w przedłożonej informacji. Poprosił o
uzupełnienie ww. informacji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, iż radni w przedłożonej informacji
powinni skupić się na inwestycjach i działaniach prowadzonych przez zewnętrzne instytucje.
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Podkreślił, że wszystkie zadania są zawarte w budżecie i są znane radnym oraz mieszkańcom
a uchwała budżetowa ma większe znaczenie niż informacja.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że informacja przedłożona przez Urząd Miejski ma
charakter publiczny i musi być zgodna z zapisami zawartymi w uchwale budżetowej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że dla mieszkańców uchwała budżetowa jest
dokumentem publicznym oraz bardzo ważnym. Oznajmił, że woli aby Wydział Inwestycji i
Rozwoju zajął się faktyczną realizacją prowadzonych inwestycji na terenie Gminy Wieluń niż
pisaniem sprawozdań czy informacji.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że zgodnie z wypowiedzią Burmistrza Wielunia
Urząd Miejski w Wieluniu mógł napisać, że wszystkie inwestycje drogowe realizowane przez
Gminę Wieluń są zawarte w uchwale budżetowej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż jest podstawowa równica – uchwałę
budżetową podejmują wszyscy radni Rady Miejskiej w Wieluniu. Podkreślił, iż radna nie
podejmuje uchwał sejmiku województwa łódzkiego czy Powiatu Wieluńskiego. Dodał, iż w
związku z zaistniałą w kraju gospodarczą sytuacją wiele inwestycji może nie zostać
zrealizowanych, dlatego Urząd Miejski w Wieluniu przygotował informacje w takowy a nie
inny sposób.
Radny Piotr Radowski powiedział, że nie chodzi o to, aby odsyłać mieszkańców do uchwał.
Uzupełnił, iż informacja dotyczącą budownictwa drogowego na terenie Gminy Wieluń
prowadzonego przez Gminę Wieluń powinna być spójna z zapisami w uchwale budżetowej
Gminy Wieluń dział transport.
Radny Robert Kaja powiedział, że wszystko co chciał powiedzieć zostało przedstawione
przez jego przedmówców.
Radna Anna Dziuba-Marzec zauważyła, iż jest to informacja dotyczącą budownictwa
drogowego na terenie Gminy Wieluń prowadzonego przez Gminę Wieluń w 2020 r. a nie na
dany, konkretny dzień.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił radnych, aby nie tworzyli niepotrzebnych
zagadnień w omawianej kwestii.
Przewodniczący Mariusz Owczarek powiedział, iż po wypowiedzi Burmistrza Wielunia
rozumie, że takowa informacja zostanie na sesje uzupełniona i przedstawiona radnym.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaapelowała, aby Burmistrz Wielunia przygotował informację
na sesję.
Radny Piotr Radowski oznajmił, że ma nadzieję, iż takowa informacja zostanie uzupełniona
a przekaz kierowany do mieszkańców Gminy Wieluń będzie spójny z uchwałą budżetową.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż dziwi się, że w informacji przekazanej
przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad nie ma żadnej realizowanej inwestycji na terenie
Gminy Wieluń.
Radny Robert Kaja powiedział: ,,jeżeli pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu
Miejskiego w Wieluniu nie ma czasu, aby uzupełnić omawianą informację to my zrobimy to
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na sesji Rady Miejskiej w Wieluniu”. Zaapelował następnie, aby zakończyć dyskusję w tym
temacie.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 30
Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji DNI WIELUNIA w 2020 roku zał. nr 55.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zadał pytanie, czy nadal jest potrzymane stanowisko
o tym, iż Dni Wielunia odbędą się we wrześniu 2020 r.? Powiedział, że środki, które planuje
się wydać na Dni Wielunia powinny zostać przeznaczone na inne, ważniejsze cele.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że na chwilę obecną nie wyklucza tego,
że Dni Wielunia będą odwołane. Dodał, że czeka na rozwój wydarzeń i założenie wstępne jest
takie, iż Dni Wielunia zostaną zorganizowane w miesiącu wrześniu. Powiedział następnie, że
nie chce w tej chwili całkowicie zrezygnować z Dni Wielunia ponieważ jeżeli w najbliższym
czasie nie będzie żadnych masowych imprez tego typu to sprawi to, iż do Wielunia przyjedzie
wiele osób spoza Gminy Wieluń oraz powiatu wieluńskiego, którzy zostawią pieniądze u
wieluńskich przedsiębiorców.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk podkreśliła, iż na tegorocznych
Dniach Wielunia planuje się podsumowanie akcji pn. ,,Swój do swego po swoje”. Oznajmiła,
że Gmina Wieluń współpracuje w tej sprawie z Radiem Ziemi Wieluńskiej oraz ze
Starostwem Powiatowym w Wieluniu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że jeżeli Dni Wielunia nie odbędą się
to ma nadzieję, iż uda się uzyskać środki, które zostały przekazane firmie, zajmującej się
organizacją omawianego wydarzenia. Dodał, że na miejscu Burmistrza Wielunia ogłosiłby
informację o odwołaniu Dni Wielunia. Podsumował, iż jest pewny na 99%, że nikt nie
pozwoli, aby na ww. wydarzenie przybyły tłumy a osoby, które na nie przybędą będą stały
obok siebie.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 31
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wspomniał o projekcie uchwały w sprawie ulg dla
przedsiębiorców, która jest wynikiem wielu przeprowadzonych telefonicznie rozmów z
przedsiębiorcami wieluńskimi. Zaapelował, aby radni pochylili się nad ww. projektem na
najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.
Radny Piotr Radowski wspomniał o dwóch uchwałach, które zostały przedłożone przez
przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu. Zaproponował, aby porównać wszystkie
uchwały i wypracować najlepsze rozwiązania dla wieluńskich przedsiębiorców. Podkreślił, iż
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należy zwrócić szczególną uwagę w projektach uchwały na kryteria decydujące o udzieleniu
pomocy. Uzupełnił, iż zależy mu na tym, aby pomoc została udzielona przedsiębiorcom,
którzy naprawdę z niezależnych od siebie przyczyn mają niższe dochody.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej zaopiniowany pozytywnie został projekt uchwały w sprawie zwolnień dla
przedsiębiorców, którzy z mocy ustawy byli zmuszeni zamknąć swoją działalność oraz
projekt uchwały w sprawie przedłużenia zapłaty należności do 30 września.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz wspomniał o uchwale w sprawie zwolnień od
podatków oraz uchwale intencyjnej. Zadał pytanie o plan gospodarki niskoemisyjnej – kiedy
była podpisana umowa z przedsiębiorstwem, które miało wykonać dla Gminy Wieluń plan
gospodarki niskoemisyjnej? Podsumował, iż termin składania wniosków o geotermię zbliża
się wielkimi krokami.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że sprawdzi tą informacje i udzieli
poprawnej odpowiedzi w dniu jutrzejszym.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że Burmistrz Wielunia nie musi
podawać i dokładnej konkretnej daty.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż nie będzie udzielał odpowiedzi na zasadzie
,,mniej więcej”. Podkreślił, iż udzieli dokładnej odpowiedzi po uprzednim sprawdzeniu.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 32
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zamknął 17 posiedzenie Komisji BudżetowoGospodarczej
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Monika Kowalska

Mariusz Owczarek
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