P R O T O K Ó Ł Nr 23/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 3 grudnia 2020 r.
pod przewodnictwem Radosława Budy
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Buda Radosław
- przewodniczący
2. Duda Robert
3. Gęsiak Andrzej
4. Grajnert Tomasz
5. Poznerowicz Krzysztof
6. Zarębska Maria
- zastępca przewodniczącego
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Mituła Bronisław
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Danuta Kondracka
- Skarbnik Miasta
3. Tomasz Akulicz
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
4. Romualda Czyż
- Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8, Fundacja Mondo Cane
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2021.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20212030.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2021 r.
5. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2021 r.
6. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
7. 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:
6. Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Uwag nie stwierdzono. Porządek został przyjęty bez zmian.

Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2021 (zał. nr
2)
Radny Tomasz Grajnert – par. 8 ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek – planowane jest zadłużenie na wysokości 54 mln zł? To się sumuje?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka to są ustalane limity zobowiązań na cały 2021 rok. Punkt
2 – finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 30 mln zł – jest wyliczany zapas;
punkt 3 – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 24 mln zł to się nie sumuje, to są spłaty kredytów i pożyczek, które gmina już zaciągnęła.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy 30 mln zł to jest suma zaciągniętych wcześniej kredytów
i ewentualnie to, co jest przewidywane w 2021 r.?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka – to co przewidziane w 2021 roku na pokrycie deficytu.
Przewodniczący Radosław Buda – nabycie gruntów pod zbiornik małej retencji w Kurowie 400 tys. zł – czy jest to już ostatni etap nabywania tych gruntów? Czy te grunty są uprawiane?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił twierdząco, że to są ostatnie grunty, które są
niezbędne do tego, żeby zbiornik powstał. Większość tych gruntów jest dzierżawiona.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zapytała, ile ha na dzień dzisiejszy zostało do
wykupu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że przygotuje taką informację na następne
posiedzenie. Nie pamięta dokładanie, to jest kilkanaście hektarów.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy oprócz gruntów pod zbiornik, są przewidywane jakieś
badania czy inne wydatki?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że w momencie kiedy zostaną nabyte wszystkie
grunty, planowane jest spotkanie z zarządem Wód Polskich w sprawie współpracy w zakresie
budowy zbiornika. Jeżeli będzie potrzeba odwiertów geotechnicznych, to się je wykona.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, kiedy konkretnie będą te wykupy dokonywane? W I kwartale
czy półroczu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że obecnie urząd czeka na środki w budżecie,
wtedy, mniej więcej w marcu, można przystąpić do wykupu.
Radny Tomasz Grajnert – wydatki rozdział 600 transport i łączność przebudowa ul. Granicznej
na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Harcerskiej – zaproponował, żeby poszerzyć projekt ul.
Granicznej od ul. Kijak i wpisać do WPF etapowanie tej przebudowy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że jest sceptycznie nastawiony co do wpisywania
do WPF inwestycji, które wykraczają poza obecną kadencję. Zwrócił uwagę, że na spotkaniu

osiedlowym większość mieszkańców mówiła o drodze, ale na odcinku od ul. 3 maja do ul.
Harcerskiej w Gaszynie i nawet do ul. Częstochowskiej. Zaznaczył, że jeżeli w 2021 r. będzie
projekt, to w 2022-2023 - wykonanie. Stwierdził, że w przypadku odcinka od ul. 3 Maja do ul.
J. Żubr, będzie problem jeśli chodzi o uzgodnienia energetyczne.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, czy w związku z tym, że będą kolizje energetyczne, jest
możliwość wpisania projektu tego odcinka jako drugiego zadania?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaproponował, aby środki na projekt na odcinek od ul.
J. Żubr do ul. 3 Maja przeznaczyć z wolnych środków budżetowych.
Radny Tomasz Grajnert przystał na to rozwiązanie. Zapytał, czy jest możliwość wpisania tego
zadania do WPF na 2022 lub 2023?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zasugerował, żeby w pierwszej kolejności wykonać
dokumentację, wtedy będzie znana konkretna kwota.
Przewodniczący Radosław Buda wyraził zdanie, że stanowisko burmistrza jest rozsądne.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz:
1) wyraził zdanie, że jest tyle zadań do zrealizowania, że nie będzie możliwe
wygospodarowanie jakiejś kwoty na ten cel z wolnych środków budżetowych;
2) zapytał burmistrza, czy rozważa w autopoprawkach zwiększenie kwoty dla zarządów osiedli
do 20 tys. zł?
3) inicjatywa obywatelska – przypomniał, że była obietnica burmistrza, że zaplanuje jakąś
kwotę żeby mieszkańcy mogli z tej inicjatywy skorzystać.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi na pytania:
1) pyt. 3 - na sesji RM będzie przedłożona uchwala dotycząca inicjatyw obywatelskich i w
autopoprawkach będzie uwzględniona kwota, która będzie mogła być dokonywana, ale
będzie ona zależała od aktywności poszczególnych sołectw, celowości i jakości wniosków;
2) pyt. 2 - nie planuje zwiększyć kwot dla zarządów osiedli.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz wyraził zadowolenie z faktu
przygotowania takiej uchwały. Zapytał, jaka kwota zostanie przeznaczona na inicjatywy
obywatelskie? Kwota na inicjatywę obywatelską i kwota dla zarządu osiedla to są dwie różne
transze pieniędzy. Będzie wnioskował, żeby te kwoty zwiększyć do 20 tys. zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że fundusz na inicjatywę obywatelską nie ma
zastąpić środków dla poszczególnych zarządów, on ma je uzupełnić. Co do tego, jaka będzie
kwota funduszu – obecnie dokonywane są analizy związane z budżetem, w autopoprawce taka
kwota zostanie uwzględniona.
Przewodniczący Radosław Buda – przebudowa schodów Ratusza z budową podjazdu osób
niepełnosprawnych 80 tys. zł - czy to zadanie jest obligatoryjnie narzucone przez konserwatora
zabytków czy dotyczy poprawienia komfortu obsługi osób niepełnosprawnych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że ww. zadanie jest wpisane z obu powodów.
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakazuje stwarzanie

dobrych warunków korzystania z usług urzędu przez osoby niepełnosprawne. Zaznaczył, że
długo trwały uzgodnienia z konserwatorem zabytków, będzie zmiana wejścia do Ratusza,
będzie podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Radny Tomasz Grajnert zapytał, w jakiej perspektywie przewidywana jest przebudowa
ul. Kijak, przynajmniej w miejscu gdzie są zabudowania?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że nie chce mówić o terminie, bo jest opór
niektórych mieszkańców, trwają jeszcze pewne uzgodnienia odnośnie zmiany projektu. Do
odcinka gdzie są zabudowania, nawierzchnia zostanie zrobiona przed utratą ważności
pozwolenia na budowę.
Radny Tomasz Grajnert dopytał, do kiedy jest pozwolenie na budowę?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że do 2022 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz zapytał o dział 900 Gospodarka
odpadami komunalnymi - zaplanowano kwotę 6.795.000,00 zł – jak została wyliczona
zakładając, że stawka wynosi 15,00 zł?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że obecnie jest analizowana sytuacja, która jest
na rynku w kwestii odpadów. Problemem jest to, że nie wszystkie osoby generujące odpady,
płacą za nie. Prowadzona jest analiza zmiany sposobu pobierania opłat za odbiór odpadów w
wyniku zużycia wody. Rozważane jest wprowadzenie mieszanej formy pobierania opłat. Wtedy
mieszkańcy zasobów jednorodzinnych będą płacić od osoby, a zasobów wielorodzinnych - w
zależności od zużycia wody.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska odnośnie sposobu płacenia za odbiór odpadów
w zależności od zużycia wody zaznaczyła, że ten sposób nie będzie w pełni obiektywny, bo np.
w mieszkaniu zamieszkują 3 osoby i płacą za wodę 50,00 zł, a inne 3 osoby w innym mieszkaniu
płacą 300,00 zł. Zapytała, jak to ocenić obiektywnie?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że urząd jest w trakcie prowadzenia analiz, to
jest kwestia przyjęcia stawki za metr sześcienny zużycia wody. Mówi się o stawce na poziomie
6,50 zł. Jeśli odbiór odpadów będzie uzależniony od zużycia wody, będzie to motywacja do jej
oszczędzania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz zwrócił uwagę, że jest jakaś
nieścisłość w wyliczeniu, bo gdyby nawet udało się w 100% uzyskać deklaracje mieszkańców i
wszyscy by płacili, więc 32 tys. mieszkańców x 15,00 zł x 12 m-cy = ok. 5 mln 800 tys. zł przy
założeniu, że 100% zapłaci. Zapytał, czy są planowane jakieś podwyżki? I jeżeli burmistrz nie
wie, jak te wyliczenia będą wyglądać, to na jakiej podstawie została ta kwota wpisana do
budżetu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że to jest projekt budżetu, który zakłada pewien
poziom kosztów, który gmina będzie ponosić, kwota została przyjęta na podstawie
tegorocznych stawek. Dodał, że w styczniu 2021 r. gmina powinna uzyskać pozwolenie
zintegrowane, które pozwoli na funkcjonowanie kompostowni i linii do segregacji, co zmniejszy
koszty związane z odbiorem i utylizacją odpadów. Przetarg, który będzie ogłoszony w nowym

roku, pozwoli spółce skonkretyzować ofertę; wyraził nadzieję, że ta oferta będzie dużo niższa
niż założona w budżecie. Stwierdził, że budżet w ciągu ulega zmianom przynajmniej 10-krotnie.
Jeżeli okaże się, że jednak jakieś dodatkowe koszty dojdą, to trzeba będzie zaproponować
podwyżkę stawki za odbiór odpadów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz – odnośnie zintegrowanego
pozwolenia – czy urząd wystąpił z wnioskiem na piśmie do NFOŚiGW w sprawie aneksu na
wybudowanie kompostowni, jeśli nie, to kiedy zamierza wystąpić? Czy jest jakaś prowadzona
korespondencja w tej sprawie; jeśli tak, poprosił o jej udostępnienie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że pożyczka ma być wykorzystana w roku
bieżącym, dotacja w przyszłym. Urząd jest w fazie aneksów z wykonawcami. To, czego się nie
uda, będzie aneksowane na przyszły rok – chodzi jedynie o dotację.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz zapytał, do kiedy obowiązuje
aktualnie podpisana umowa z NFOŚiGW na budowę kompostowni?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że nie pamięta dokładnie, udzieli odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz poinformował, że do 20 grudnia
br. Czyli burmistrz chce podpisać aneks po zakończeniu umowy? Poprosił o solidne załatwienie
sprawy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nadmienił, że to burmistrz odpowiada za wykonanie
budżetu i nie potrzebuje interwencji w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz – tak, jak burmistrz odpowiadał
za skuteczne złożenie wniosku z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że wniosek został złożony w terminie, który był i
na pewno odniesie się do tego, o czym mówił Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Waldemar Buda i przekaże te informacje mieszkańcom gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz zapytał o ciąg pieszo-jezdny przy
ul. Stodolnianej – wyjazd w ulicę P.O.W., obok budynku, gdzie znajdują się kancelarie
notarialne - dlaczego to zadanie nie jest wpisane? Było zaplanowane, burmistrz obiecał, że
będzie wykonane.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że projekt budżetu zostanie przeanalizowany; jeśli
okaże się, że są środki na to zadanie, inwestycja znajdzie się w budżecie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2021,
kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr
74/23/20 stanowi zał. nr 3.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030
(zał. nr 4)
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20212030, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia nr
75/23/20 stanowi zał. nr 5.
Punkt 4
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2021 r.
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Radosław Buda zarządził głosowanie nad przyjęciem planu pracy komisji na
2021 rok, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie głosów (przy
6 głosach „za”) przyjęli plan pracy komisji na 2021 rok .
Punkt 5
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2021 r.
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 6
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Radosław Buda zapytał, kto chce zabrać głos?
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8, Fundacja Mondo Cane Romualda Czyż stwierdziła, że
był przeprowadzony przetarg na przejęcie opieki nad zwierzętami, kryteria użyte w ofercie
przetargowej są zaskakujące. W tej chwili są duże szanse, że przetarg wygra schronisko marnej
jakości, które nie posiada weterynarza, nie posiada obsługi, zwierzęta są trzymane w kojcach
30-osobowych, nie ma żadnej adopcji. Myślała, że alternatywą dla schroniska w Czartkach
będzie schronisko w Wieluniu. Jednakże nie wiadomo, czy schronisko w Wieluniu powstanie.
Zaznaczyła, że zrobi wszystko, aby zmniejszyć ilość zwierząt, które są w tej chwili w schronisku.
Zaapelowała, aby nie oddawać tych zwierząt do miejsca, które ma wątpliwą renomę.

Stwierdziła, że za 6,00 zł nie da się utrzymać psa, pracownika itd. Ta kwota mówi o jakości tej
usługi.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nie potwierdził, że w schronisku w Niemojewie panują złe
warunki, nie odbiegają one od tych w schronisku w Czartkach. Stwierdził, że Wójt Gminy
Pątnów, który od kilku lat korzysta z usług tego schroniska, nie ma uwag. Jeśli chodzi o adopcję,
łatwiej jest podjechać mieszkańcom Wielunia do Lututowa niż do Czartek. Specyfikacja
przetargowa była tak przygotowana, żeby możliwie dużo oferentów mogło z niej korzystać.
Oznajmił, że nie musi być zatrudniony lekarz na etacie, żeby pełnić nadzór weterynaryjny nad
danym schroniskiem; w Lututowie działają dwa gabinety weterynaryjne. To, czy psy są
traktowane właściwie czy nie, to kwestia subiektywna. Są przepisy, które określają normy,
które ma spełniać schronisko i schronisko w Niemojewie te normy spełnia.
Zastępca przewodniczącego Maria Zarębska zapytała, skąd p. Czyż ma wiedzę, że w
schronisku w Niemojewie jest źle. Przypomniała, że swego czasu była propozycja burmistrza,
aby pojechać i obejrzeć to schronisko. Zaapelowała do przewodniczącego rady, żeby taki
wyjazd zorganizować.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że była wysłana do radnych informacja o
wyjeździe i zgłosiło się trzech radnych: radny Buda, radny Rozmarynowski i radny Poznerowicz.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz stwierdził, że z Wielunia do
Lututowa jest dużo bliżej niż do Czartek, ale jeszcze bliżej byłoby na ul. Błońską, gdzie było
zaplanowane schronisko. Będzie wnosił poprawkę do budżetu, żeby za 2,3 lata powstało
schronisko w Wieluniu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że ma odrębne zdanie w tym temacie, bo
budowa schroniska będzie kosztować kilka milionów i będzie ono kosztem innych, dużo
ważniejszych inwestycji. Poza tym trzeba będzie ponosić koszty utrzymania. Przy obsłudze
psów przez schronisko w Niemojewie gmina planuje, że przeznaczy kwotę poniżej 200 tys. zł
w skali roku. Dla takiej kwoty nie ma żadnej kalkulacji ekonomicznej, żeby budować schronisko
w Wieluniu. Nadmienił, że takiego zadania nie wykona, mimo, że będzie zapisane w budżecie
poprzez wprowadzenie poprawki.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 8, Fundacja Mondo Cane Romualda Czyż - ad vocem
wypowiedzi burmistrza – jest różnica w tych schroniskach: dotyczy wielkości kojców,
wyposażenia gabinetu weterynaryjnego czy ilości osób obsługujących; w schronisku w
Niemojewie nie ma dodatkowo kociarni. Chciałaby, żeby zwierzęta były w jakimś stabilnym
miejscu, gdzie warunki są znane. Zgadza się jedynie, że odległość jest pozytywem. Stwierdziła,
że działające w Działoszynie małe schronisko nie ponosi dużych kosztów utrzymania.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nie jest od tego, żeby działać na rzecz tego czy innego
schroniska. Został ogłoszony przetarg nieograniczony, zgłosiły się dwa podmioty, które
spełniają warunki. Nie może nie podpisać umowy, bo komuś się to nie podoba. Zasugerował,
że jeżeli p. Czyż uważa, że schronisko nie spełnia jakichś norm, to należy to zgłosić do
odpowiednich instytucji.
Więcej uwag wag ani korespondencji nie stwierdzono.

Punkt 7
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Radosław Buda dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Anna Jabłonowska-Nawrocka

Przewodniczący komisji
Radosław Buda

