P R O T O K Ó Ł Nr 7/19
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 14 czerwca 2019 r. w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
przy pl. Kazimierza Wielkiego 1, pod przewodnictwem Radosława Budy
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Buda Radosław
- przewodniczący
2. Duda Robert
3. Gęsiak Andrzej
4. Grajnert Tomasz
5. Mituła Bronisław
6. Poznerowicz Krzysztof
7. Zarębska Maria
- zastępca przewodniczącego
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Joanna Skotnicka-Fiuk
- Zastępca Burmistrza Wielunia
3. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
4. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego
5. Bartosz Skupień
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
6. Mirosława Kolanek
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wieluń
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2018 rok;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2018 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 31 grudnia
2018 roku;
4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok;
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/36/18 z dnia 21 grudnia 2018
roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2019.
5. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając wszystkich
obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 7 członków komisji, obecnych: 7.
Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty bez
zmian.
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Punkt 2
Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2018 rok;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2018 rok;
3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 31 grudnia
2018 roku;
4) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok;
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2018 rok (zał. nr 2)
Radny Robert Duda podkreślił dobre wykonanie budżetu, zwłaszcza po stronie dochodów
własnych. W porównaniu z latami poprzednimi wykonanie dochodów wykazuje progres.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że wzrost dochodów został dokonany mimo
braku podwyżki podatków lokalnych.
Radny Robert Duda stwierdził, że dynamika dochodów własnych i progres wykazuje, że gmina
ma bardzo dobrą kondycję ekonomiczną. Odczytał orzecznictwo NSA na temat definicji
absolutorium. Będzie głosował za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium. Zapytał
następnie o wydatki na oświatę – w części tabelarycznej jest informacja, że wykonanie wydatków
według działów: oświata i wychowanie to 33mln 502 tys. zł, natomiast w działach jest informacja,
że wydatki na działalność oświatową wyniosły 34 mln 615 tys. zł. Skąd ta różnica?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że w części opisowej są połączone dwa działy:
jest dział 801 oświata i wychowanie oraz dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza.
Radny Robert Duda zapytał, kiedy rada podnosiła podatek od nieruchomości?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka stwierdziła, że stawki podatku od nieruchomości
obowiązują w niezmienionej wysokości od 2012 roku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nadmienił, że w przyszłym roku będzie przygotowana
uchwała o podniesieniu podatku od nieruchomości. Oznajmił, że na przyszły rok jest planowane
przygotowanie modelu finansowania budowy basenu.
Radny Robert Duda nadmienił, że zasadne jest też stworzenie takie programu finansowania
budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że do końca lipca br. będzie składany wniosek
o przyznanie środków norweskich. Jeśli te środki będą przyznane, będą środki na halę sportową.
Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku spadną wartości inwestycji po przetargu.
Radny Robert Duda stwierdził, że trzeba tez wziąć pod uwagę to, że rząd zamierza zreformować
podatek PIT.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy jest projekt na budowę hali?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że tak, są dwa projekty: przy Szkole Podstawowej
Nr 2 i Nr 5
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy jest szansa, żeby w przyszłym roku rozpocząć tą budowę?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nadmienił, że szansa istnieje, na pewno jest zamysł, aby tą
inwestycję zrealizować w tej kadencji. Zaznaczył, że na środki zewnętrzne liczyć nie można, bo w
gminie mamy duży dochód na 1 mieszkańca. Na tak duże inwestycje typu hala i basen można
wyemitować obligacje, które trzeba by było spłacać np. w ciągu 15 lat.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, jakie jest ryzyko jeśli chodzi o obligacje?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że każda gmina ma ustalony wskaźnik, według
którego może się zadłużyć. Ten wskaźnik jest przede wszystkim oparty na dochodach własnych.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2018 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie. Opinia nr 20/7/19 stanowi zał. nr 3.
Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2018 rok (zał. nr 4)
Uwag nie stwierdzono.
Zaopiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień
31 grudnia 2018 roku (zał. nr 5);
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń według stanu na dzień 31 grudnia 2018
rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. informację. Opinia nr 21/7/19 stanowi zał. nr 6.
Zaopiniowanie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 rok (zał. nr 7)
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
c) Wieluńskiego Domu Kultury
Uwag nie stwierdzono.
Informacja została przyjęta.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za
2018 rok (zał. nr 8)
Radny Robert Duda podziękował za realizację wniosku komisji dotyczącego dofinansowania
zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził nadzieję, że autopoprawka dotycząca dokumentacji na
oświetlenie lasku będzie wprowadzona.
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Skarbnik Miasta Danuta Kondracka poinformowała, że burmistrz jest za wykonaniem
dokumentacji na oświetlenie lasku. Obecnie jest prowadzona analiza, czy nie sfinansować tego w
ramach wydatków bieżących przeznaczonych na oświetlenie. W tym roku dokumentacja powinna
być zrealizowana.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że jest deklaracja, że projekt na
oświetlenie będzie zrobiony ze środków bieżących.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, ile w skali roku gmina przeznacza na KPP?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że gmina przeznacza 30.000 na służby
prewencyjne. Dodatkowo w tym roku przeznacza dotację na zakup samochodu.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i podziale wolnych środków za 2018 rok, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie. Opinia nr 22/7/19 stanowi zał. nr 9.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/36/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Wieluń na rok 2019 (zał. nr 10)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata 2019-2026, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr 23/7/19 stanowi zał. nr 11.
Punkt 5
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Radny Andrzej Gęsiak poruszył problem rowu przydrożnego znajdującego się przy drodze
powiatowej Wieluń (ul. Kolejowa)-Dąbrowa-Kurów – chodzi o utwardzenie pobocza i wyłożenie
płytami Jumbo.
Radny Tomasz Grajnert zaznaczył, że można wystosować pismo w tej sprawie, aby Starostwo
Powiatowe przesłało informację dotyczącą środków, jakimi dysponuje i na jakim etapie jest
utwardzenie pobocza.
Członkowie zgodzili się z propozycją radnego Grajnerta.
Postanowiono wystosować pismo do Przewodniczącego Rady znak OR.0010.3.2.2019, aby
przekazał pismo do Starostwa Powiatowego w powyższej sprawie.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska w imieniu mieszkańców os. Stare Sady poprosiła
o wykoszenie traw w miejscu planowanej budowy żłobka.
4

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że w dniu dzisiejszym jest
otwarcie ofert na budowę żłobka.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił, że
w miarę możliwości środków finansowych, działki są wykaszane, przed budową teren na pewno
będzie wykoszony.
Radny Krzysztof Poznerowicz zapytał, jak wygląda sprawa przepustu kanału wieluńskiego?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień stwierdził,
że cała działka jest własnością Skarbu Państwa i to jest utrzymywane przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i powinno być przez nich konserwowane. Odcinek dalej, ten
który idzie wzdłuż ul. Jagiełły – do tej pory gmina występując w imieniu mieszkańców ten
odcinek konserwowała. W roku bieżącym taka konserwacja nie jest przewidziana na tym odcinku.
Zgodnie z ustawą Prawo wodne – obowiązek konserwacji spoczywa na tych właścicielach, którzy
ponoszą z tego tytułu jakieś korzyści, czyli właściciele gruntów, z których odprowadzana jest
woda do danego kanału.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że główny problem polega na tym, że jest
„cofka” z ul. Pysznej.
Radny Robert Duda zapytał o montaż siedzisk na siedziskach betonowych w parku przy ul.
Sadowej i dodatkowych urządzeń na siłowni napowietrznej.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień stwierdził,
że będzie to zrealizowane.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, czy zostały podjęte kroki odn. przeniesienia urządzeń,
czy mają legalizację?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień oznajmił, że
mają legalizację. W momencie dokupywania nowych elementów, będą one przeniesione.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarebska podziękowała za dostawianie nowych urządzeń.
Przewodniczący Radosław Buda zasugerował, żeby monitoring znajdujący się przy ścieżce
rowerowej przenieść na parking przy WOSiR.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że nie da się przenieść.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, na jakim etapie jest umiejscowienie znaku „zakaz
ruchu w obu kierunkach od godz. 23.00 do 5.00” obok Starostwa Powiatowego i WOSiR (hala).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że z miejsc parkingowych przy WOSiR
korzystają goście hotelowi, którzy przyjeżdżają też w porze nocnej.
Przewodniczący Radosław Buda zaznaczył, że w takim wypadku można umieścić tabliczkę pod
znakiem: „nie dotyczy gości hotelowych”.
Radny Tomasz Grajnert zasugerował, że może lepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie
spowalniaczy. Kiedy będzie zdemontowana uszkodzona altana znajdująca się przy ul. Sybiraków
w Wieluniu?
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że w zeszłym tygodniu był
rzeczoznawca z ubezpieczalni. Na początku lipca br. będzie możliwość odbudowy tej wiaty.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
Punkt 6
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Anna Jabłonowska-Nawrocka

Przewodniczący komisji
Radosław Buda
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