PROTOKÓŁ nr 24/20
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w dniu 4 grudnia 2020 r. w formie zdalnej
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
Jarosław Rozmarynowski

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
2. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta;
3. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału
Mieszkaniowej.

Gospodarki

Komunalnej

i

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o sporządzonym protokole nr 23/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2021.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2030.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2021 rok.
6. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2021.
7. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mariusz Owczarek dokonał otwarcia posiedzenia. Następnie
sprawdził obecność członków komisji poprzez imienne odczytanie ich nazwisk.
Stwierdził prawomocność obrad (na stan 8 członków, obecnych 8).
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Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonym protokole nr 23/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do
sporządzonego protokołu? Nikt się nie zgłosił.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza przyjęła protokół nr 23/20 z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok
2021 zał. nr 3.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos
zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, jakie zmiany są planowane w omawianym
projekcie uchwały?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że trwają prace nad
wspomnianymi autopoprawkami. Podkreślił, iż zostaną one przesłane radnym po
wypracowaniu ostatecznej wersji.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, kiedy dokładnie omawiane
autopoprawki zostaną przekazane radnych? Zapytał, czy radni otrzymają je przed
sesją?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że autopoprawki zawsze są
przedstawiane radnym po posiedzeniu poszczególnych komisji, na których radni
zgłaszają swoje wnioski. Wspomniał o zaplanowanej na dzień 14 grudnia br. sesji
Rady Miejskiej w Wieluniu, na którą również należy się przygotować. Podkreślił, że
do 18 grudnia br. planuje się przygotowanie takowych autopoprawek, a następnie
przekazanie im radnym.
Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła, aby na stronie 4 doszacować wpływy do
Straży Miejskiej za grzywnę. Zapytała następnie, jaka jest planowana oplata za
odbiór odpadów komunalnych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż wpływy z mandatów Straży Pożarnej
stanowią 3/1000 kwoty budżetu. Powiedział, że jest to nieznacząca kwota dla
budżetu Gminy Wieluń. Odpowiedział następnie na pytanie dotyczące kwoty za
odbiór odpadów komunalnych, mówiąc iż trwają analizy ewentualnej zmiany poboru
odpadów z zasobu wielomieszkaniowego opierającego się na ilości zużytej wody.
Dodał, że jest to sposób, który zastosowało już kilka samorządów w Polsce.
Zaznaczył, że głównym problemem w tej kwestii jest niespójność osób, które są
zameldowane na terenie Gminy Wieluń, a osób które płacą za odbiór odpadów
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komunalnych. Powiedział, że różnica wynosi około 5 000 osób. Podkreślił, że
,,podwyżki być może nie będzie”.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że gdyby podzielić kwotę, która jest w
budżecie przez 12 miesięcy, a następnie przez 15 zł to wychodzi na to, że
zameldowanych powinno być 37 750 mieszkańców. Wyraziła swoje wątpliwości, co
do tego, iż tyle mieszkańców zamelduje się do końca tego roku w Gminie Wieluń.
Podsumowała, że kwota zawarta w budżecie jest bardzo mocno przeszacowana.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w swojej ostatniej wypowiedzi
podkreślał, że podwyżka jest to ewentualne rozwiązanie. Zaznaczył, że po
uchwaleniu budżetu będzie można ogłosić przetarg, po którym okaże się
jednoznaczna kwota stawek zapłaty od miesiąca marca.
Radny Robert Kaja poprosił, aby Burmistrz Wielunia powtórzył całą kolejność
związaną z gospodarką odpadami. Zapytał, czy najpierw będzie przetarg, a potem
będzie podjęta uchwała? Zaproponował następnie, aby Burmistrz Wielunia
przygotował kalendarium związane z procedurą gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że najpierw powinna zostać
uchwalona uchwała budżetowa na 2021 r., aby Gmina Wieluń mogła ogłosić przetarg
i wyłonić wykonawcę. Podkreślił, że po przetargu okaże się, jaka kwota powinna
zostać zabezpieczona w budżecie. Oznajmił, że aktualnie trwają analizy związane ze
sposobem poboru opłat za odpady komunalne, aby znaleźć rozwiązanie problemu, z
którym boryka się wiele samorządów tj. nieszczelność systemu związanego z
pobieraniem opłaty za odpady komunalne. Dodał, że gdyby ilość odpadów, jakie
generuje Gmina Wieluń podzielić przez ilość mieszkańców wnoszących opłatę za
odpady to okazałoby się, że jedna osoba produkuje ponad 400 kg odpadów rocznie,
co jest nieprawdą. Podsumował, że gdyby 95% mieszkańców Gminy Wieluń uczciwie
płaciło za śmieci to opcja podwyższenia opłaty nie musiałaby być realizowana.
Radny Sławomir Kaftan zapytał, ilu płatników przybyło Gminie Wieluń w 2020 r. w
przeliczeniu na poszczególne miesiące? Poprosił o przygotowanie informacji
pisemnej w tej sprawie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że udostępni takowe zestawienie
wszystkim radnym. Podkreślił, że przez stan epidemii ilość opadów znacząco
wzrosła, a możliwość kontroli została ograniczona.
Radny Robert Kaja powiedział, że z wypowiedzi Burmistrza Wielunia wynika, iż
najpierw zostanie ogłoszony przetarg, dzięki któremu poznamy cenę i metodę poboru
opłat za gospodarowanie odpadami. Oznajmił, że procedura przedstawiona przez
Burmistrza Wielunia jest niespójna. Zapytał, kiedy planowany jest przetarg i w jaki
sposób wyliczono kwotę 6 795 000 zł? Zapytał następnie, czy w zabudowie
wielorodzinnej będzie inna metoda niż w zabudowie jednorodzinnej?
Radny Piotr Radowski zadał pytanie, w jaki sposób Urząd Miejski w Wieluniu
wyliczył wpływy od opłat za odbiór odpadów komunalnych? Oznajmił, że jego
zdaniem stawki za odbiór odpadów komunalnych powinny być zawarte w uchwale
jeszcze przed rokiem budżetowym. Zawnioskował następnie o poprawki do budżetu
pn.:
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1) wykonanie w 2021 r. przebudowy chodnika przy ul Kamiennej w Wieluniu;
2) wykonanie przebudowy drogi z chodnikiem na łączniku na os. Stare Sady w
Wieluniu tj. ul Nadodrzańska i ul. Ogrodowa;
3) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w Olewinie
działka nr 777.
Radny Andrzej Gęsiak poprosił o zamontowanie oświetlenia na ul. Farysia oraz na
boisku w Kurowie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił się do radnego Radowskiego, mówiąc iż
nie można porównywać opłaty za śmieci do podatku. Oznajmił, że opłata powinna
pokrywać realne koszty, jakie ponosi Gmina z tytułu odbioru odpadów komunalnych
natomiast podatek od nieruchomości czy rolny nie pokrywa kosztów związanych
inwestycją. Podsumował, że jest to inna formuła i filozofia. Odniósł się następnie do
radnego Kai, mówiąc że jego zdaniem przedstawiona przez niego kolejność jest
właściwa. Wyjaśnił, że tona odpadów została wyliczona na podstawie ilości odpadów,
jakie zostały wygenerowane w br. Wspomniał, że ilość wyprodukowanych odpadów
przez mieszkańców w 2020 r. była znacznie wyższa niż w latach poprzednich.
Odpowiedział następnie radnemu Gęsiakowi w sprawie oświetlenia, mówiąc że
dokumentacja na ten cel nie została jeszcze wykonana.
Radny Piotr Radowski oznajmił, że zgadza się z wypowiedzią Burmistrza Wielunia
w sprawie budowy drogi w Olewinie, dlatego zaproponował, aby 2021 r. wykonano
dokumentację. Stwierdził, iż jego wniosek jest zgodny ze sposobem myślenia
Burmistrza Wielunia. Zabrał następnie głos w sprawie ul. Kamiennej, mówiąc, iż jego
zdaniem jest to krótki odcinek, który powinien być wykonany.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział radnemu Radowskiemu, że
filozofia związana z tworzeniem omawianego budżetu polegała na wprowadzeniu
inwestycji, których wartość jest stosunkowo istotna. Powiedział, że szacuję się
oszczędności po przetargu, z których można zrealizować mniejsze inwestycje, podał
przykład ul. Strażackiej w Gaszynie, z której również szacuje się uzyskanie
oszczędności przetargowych. Odniósł się do inwestycji na os. Stare Sady, mówiąc że
na tym terenie Gmina Wieluń wykonała dużo inwestycji na przestrzenie ostatnich
kilku lat, dlatego mieszkańcy tego osiedla nie powinni czuć się pomijani.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zawnioskował o poprawki do budżetu pn.:
1) wprowadzenie w 2021 r. kwoty w wysokości 40 000,00 zł na wykonanie
projektu schroniska dla zwierząt, a w latach 2022 – 2023 realizacja inwestycji
budowy schroniska (5 głosów ,,za”, 3 głosy ,,przeciw”);
2) 2021 r. – wykonanie dokumentacji projektowej budowy parku liniowego z
przeznaczeniem kwoty w wysokości 20 000,00 zł, 2022 r. – realizacja
inwestycji budowy parku liniowego z przeznaczeniem kwoty w wysokości 330
000,00 zł (5 głosów ,,za”, 3 głosy ,,przeciw”);
3) zwiększenie środków dla zarządów osiedli z kwoty 5 000 zł do 20 000 zł (5
głosów ,,za”, 3 głosy ,,wstrzymujące się”).
Radny Piotr Radowski podkreślił, że zgadza się ze sposobem myślenia Burmistrza
Wielunia tj. w pierwszej kolejności realizacja większych przetargów a oszczędności,
które pozostaną przeznaczać na inne mniejsze zadania. Kontynuował mówiąc, że
przez cały rok apelował, aby Burmistrz Wielunia ogłaszał przetargi w okresie
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jesiennym, ponieważ są one wtedy najbardziej korzystne, podał przykład ul.
Szpitalnej w Wieluniu i ul. Strażackiej w Gaszynie.
Radna Anna Dziuba-Marzec zwróciła uwagę, że radny Kaftan zgłasza chęć
zabrania głosu na czacie. Zaproponowała następnie, aby pierwszy wypowiedział się
radny Gęsiak.
Przewodniczący Mariusz Owczarek powiedział, że radny Kaftan zabierał już głos
wcześniej.
Radny Andrzej Gęsiak powiedział, że projekt na wykonanie oświetlenia na ul.
Farysia został wykonany z funduszy sołeckich. Zaapelował o zrealizowanie ww.
zadania.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że opłata za śmieci jest jednak bliższa
podatkowi, ponieważ opłatę płaci się za wodę za tyle metrów ile się zużyło, a za
odpady uiszcza się stałą kwotę niezależnie od tego jaka ilość odpadów została
wyprodukowana. Zgłosiła następnie wniosek formalny o przebudowę ciągu pieszojezdnego na ul. Stodolnianej w Wieluniu, wskazując źródło finansowania tj. ściągnąć
kwotę w wysokości 200 000,00 zł z ul. Kolejowej w Wieluniu. Uzupełniła swoją
wypowiedź, mówiąc że Burmistrz Wielunia nie wykonał Wieloletniej Prognozy
Finansowej zważywszy na niewykonanie projektu na budowę ul. Kolejowej w
Wieluniu w zaplanowanym terminie tj. maj 2020 r.. Wspominała, iż wiele razy
zwracała się z prośbą do Urzędu Miejskiego w Wieluniu o otrzymanie umowy w ww.
sprawie, lecz do dnia dzisiejszego jej nie otrzymała. Zaapelowała następnie do
Burmistrza Wielunia, aby nie przypisywał rekordowej liczby wyprodukowanych
odpadów tylko studentom. Oznajmiła, że nie dziwi się, iż mieszkańcy nie zgłaszają
uczciwie deklaracji za śmieci, ponieważ przykład idzie z góry, a to przecież do
Burmistrza Wielunia apelował przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu o założenie
maseczki. Zaznaczyła następnie, że w omawianej uchwale brakuje wykazu
wydatków na Miejski Żłobek w Wieluniu, informacji o odszkodowaniu wiaty, a kwoty
dotacji od powiatu wieluńskiego nie mają pokrycia w projekcie budżetu Rady Powiatu
w Wieluniu. Poprosiła o przygotowanie zestawienia ,,ile tak naprawdę kosztował
zakup terenów po Cukrowi”.
Radny Robert Kaja zabrał głos w sprawie wydatków Gminy Wieluń w dziale 855 Rodzina. Odczytał, że koszty utrzymania Miejskiego Żłobka w Wieluniu szacuje się
na kwotę w wysokości 1 901 815,00 zł, a opłata za roczny pobyt dziecka wynosi
320 000,00 zł. Zapytał, czy aby na pewno kwota 320 000,00 zł została dobrze
skalkulowana? Oznajmił, że wedle jego obliczeń opłata wynosi 260 zł z kwoty, jaką
przedstawił Urząd Miejski w Wieluniu w swoim projekcie budżetu. Zwrócił uwagę, iż
od 1 stycznia 2021 r. ww. opłata powinna wynosić 280 zł zgodnie ze wzrostem
minimalnego wynagrodzenia. Uzupełnił, iż na tej samej podstawie powinny zostać
skalkulowane wynagrodzenia kierownika i pracowników administracyjnych Miejskiego
Żłobka w Wieluniu. Zadał następnie pytanie, czy Burmistrz Wielunia planuje umieścić
bocznicę po Cukrowni po stronie dochodów na 2021 r. i ponownie ogłosić przetarg?
Oznajmił, że z jego informacji wynika, że omawianej nieruchomości nie uda sprzedać
się w całości, dlatego zaproponował, aby podzielić ją na mniejsze działki i sprzedać
właścicielom sąsiednich działek. Zapytał na jaki okres Burmistrz Wielunia planuje
podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych od 1 marca 2021 r.?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział radnemu Kai, że od przyszłego
sezonu grzewczego wchodzą nowe pojemniki na popiół, które powinny zmniejszyć
koszty. Podkreślił, że analizy trwają długi okres czasu, ponieważ oprócz danych z
Gminy Wieluń pozyskiwane są informacje z gmin, które przeszły na sposób poboru
opłat za śmieci na podstawie poboru ilości wody. Uzupełnił, iż rozumie obawy
radnego Kai, jako Prezesa Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w której zasobach
zamieszkuje połowa mieszkańców Gminy Wieluń. Powiedział, że mieszkańcy Gminy
Wieluń płacą mniejszą stawkę chociażby od mieszkańców Sieradza. Odpowiedział
następnie na pytanie w sprawie Miejskiego Żłobka w Wieluniu, mówiąc że uwagi
zgłoszone przez radnego Kaję zostały wychwycone, kiedy budżet został przekazany
radnym ale zostanie to poprawione w formie autopoprawki. Odniósł się następnie do
wypowiedzi radnego Kai dotyczącej bocznicy na Cukrowni, mówiąc że nie zgadza się
z radnym Kają. Powiedział, że Urząd Miejski w Wieluniu prowadził rozmowy w
sprawie jej sprzedaży z dwoma potencjalnymi kupcami, jednym z nich jest firma
produkująca materiały budowalne, która niestety przez jesienny lockdown
zrezygnowała tymczasowo z jej kupna. Zwrócił uwagę na możliwość transportu
kruszywa koleją. Wspomniał następnie, iż korzystnym dla potencjalnego kupca
bocznicy będzie rozbudowanie trasy kolejowej Siemkowice-Chorzew-Wieluń.
Radny Robert Kaja wspomniał o niełatwych rozmowach ze spółką pkpcargo.
Oznajmił, że im bliżej szczegółowych ustaleń tym wielu potencjalnych inwestorów się
zniechęca.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie wie jak wyglądają relacje z
pkpcargo dot. szczegółowych ustaleń. Oznajmił, że inwestor który był
zainteresowany omawianą nieruchomością posiada bocznicę kolejową i potrafił
ułożyć relację w korzystny sposób. Odniósł się następnie do wniosku zgłoszonego
przez radnego Akulicza, mówiąc że jeżeli takowy wniosek przejdzie tj. budowa
schroniska i parku liniowego to i tak nie zamierza tego realizować w aktualnej
kadencji. Odniósł się następnie do propozycji zwiększenia kwoty zarządom osiedli z
kwoty 5 000 zł do 20 000 zł, iż na sesji budżetowej zostanie przedstawiony projekt
uchwały w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Odniósł się do wypowiedzi radnej
Dziuby-Marzec, mówiąc że jego zdaniem opłata za śmieci jest parapodatkiem ale to
ustawodawca określił jako opłatę. Powiedział następnie, że jego zdaniem
mieszkańcy ul. Stodolnianej nie byli źle traktowani, ponieważ została wykonana
dokumentacja, a przebudowa odcinka ul. Stodolnianej w Wieluniu z włączeniem ul.
P.O.W. jest w specyfikacji przetargowej na przebudowę ul. P.O.W. Odniósł się
następnie do kwestii związanej z rekordową liczbą wyprodukowanych odpadów –
powiedział, że oczywistym jest, że nie jest to tylko i wyłącznie spowodowane przez
studentów, natomiast w swojej wypowiedzi zwracał uwagę m.in. na to, iż w miesiącu
marcu i kwietniu studenci zazwyczaj nie przybywali na terenie Gminy Wieluń. Dodał
następnie, że kredyt związany z kupnem bocznicy był kredytem inwestycyjnym, który
został uregulowany w transzach w ciągu trzech lat. Odniósł się następnie do dotacji z
powiatu wieluńskiego, mówiąc że Urząd Miejski posiada protokół uzgodnień, pod
którym podpisał się następująco: Burmistrz Wielunia, Naczelnik Wydziału
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, Wicestarosta Powiatu i Naczelnik
Wydziału Geodezji.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał radnych, czy zgłaszane poprawki są
wnioskami formalnymi?
Radny Piotr Radowski odpowiedział, że tak.
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Przewodniczący Mariusz Owczarek zarządził głosowania:
1) kto jest za wnioskiem radnego Radowskiego polegającego na wykonaniu w 2021
r. przebudowy chodnika przy ul Kamiennej w Wieluniu, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja przy (4
głosach ,,za”, 1 głosie ,,przeciw”, 2 głosach ,,wstrzymujących się”) przyjęła
ww. wniosek;
2) kto jest za wnioskiem radnego Radowskiego polegającym na wykonaniu
przebudowy drogi z chodnikiem na łączniku na os. Stare Sady w Wieluniu tj. ul
Nadodrzańska i ul. Ogrodowa, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja przy (5 głosach ,,za”, 2 głosach
,,wstrzymujących się”) przyjęła ww. wniosek;
3) kto jest za wnioskiem radnego Radowskiego polegającym na wykonaniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w Olewinie działka nr
777, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7
radnych. Komisja przy (5 głosach ,,za”, 2 głosach ,,wstrzymujących się”)
przyjęła ww. wniosek;
4) kto jest za wnioskiem radnego Akulicza polegającym na wprowadzeniu w 2021 r.
kwoty w wysokości 40 000,00 zł na wykonanie projektu schroniska dla zwierząt, a
w latach 2022 – 2023 realizacja inwestycji budowy schroniska, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja przy
(5 głosów ,,za”, 3 głosy ,,przeciw”) przyjęła ww. wniosek;
5) kto jest za wnioskiem radnego Akulicza polegającym na tym, aby w 2021 r. –
wykonać dokumentację projektową budowy parku liniowego z przeznaczeniem
kwoty w wysokości 20 000,00 zł, a w 2022 r. – realizacja inwestycji budowy parku
liniowego z przeznaczeniem kwoty w wysokości 330 000,00 zł, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu? W glosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja przy
(5 głosach ,,za”, 3 głosach ,,przeciw”) przyjęła ww. wniosek;
6) kto jest za wnioskiem radnego Akulicza polegającego na zwiększeniu środków dla
zarządów osiedli z kwoty 5 000 zł do 20 000 zł, 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 ww. wniosek.
Wniosek nr 18/24/20 stanowi zał. nr 3.
Radna Anna Dziuba-Marzec wycofała swój wniosek dot. ciągu pieszo-rowerowego
na ul. Stodolnianej. Poprosiła o przesłanie dokumentu, który wskazuje na
uwzględnienie ww. wniosku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że taki dokument zostanie
udostępniony.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgłosił problem małego parkingu przy
Miejskim Żłobku w Wieluniu.
Radny Robert Kaja powiedział, że w omawianej uchwale zawarty jest zapis o
przygotowaniu dokumentacji projektowej boiska przy Miejskim Żłobku w Wieluniu.
Zaoponował, aby przy okazji tej inwestycji zaplanować nowe miejsca parkingowe.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przychylił się do propozycji radnego Kai.
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Radny Piotr Radowski zapytał, czy Komisja Budżetowo-Gospodarcza będzie
głosować nad projektem przedłożonym przez Burmistrza Wielunia czy projekt łącznie
z wnioskami?
Przewodniczący Mariusz Owczarek odpowiedział, że wraz z wnioskami.
Radny Piotr Radowski podkreślił, że jest to najczytelniejsza forma głosowania.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na
rok 2021 wraz ze zmianami, kto jest przeciw a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja przy (3 głosach ,,za”, 4 głosach
,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 300/24/20 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2030 zał. nr 5.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja przy (3
głosach ,,za”, 4 głosach ,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 301/24/20 stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 5
Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2021 rok zał. nr 7.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem planu pracy
Komisji Budżetowo-Gospodarczej, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja przy (7 głosach ,,za”) przyjęła plan
pracy komisji.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza przyjęła plan
Gospodarczej, który stanowi zał. nr 8 do protokołu.

pracy

Komisji

Budżetowo-

Opinia nr 302/24/20 stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Punkt 6
Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na rok 2021.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
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Punkt 7
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Mariusz Owczarek poinformował, że do Komisji BudżetowoGospodarczej wpłynęła korespondencja od przewodniczącego Rady Miejskiej w
Wieluniu w sprawie przygotowania planu pracy komisji oraz propozycji do ramowego
plany pracy Rady Miejskiej w Wieluniu zał. nr 10.
Zapytał następnie, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zamknął 24 posiedzenie Komisji BudżetowoGospodarczej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Monika Kowalska

Mariusz Owczarek
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