PROTOKÓŁ nr 26/20
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w dniu 28 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. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
3. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego;
4. Jacek Raszewski – Kierownik Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2020
rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/387/20 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2020-2030.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2020.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zamieniającej uchwałę Nr XVIII/296/19 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zamieniającej uchwałę Nr XXI/323/19 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju
Elektromobilności na terenie Gminy Wieluń”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego pod nazwą „Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok
2021.
9. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 1
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).
Zaproponował, aby pkt 7 tj. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2021-2030 zdjąć z porządku obrad,
ponieważ był on opiniowany na poprzedniej komisji.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2020
rok zał. nr 3.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos
zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła o przygotowanie zestawienia wydatków dot.
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudzie, jakie były
ponoszone przez Gminę Wieluń w 2019 r., 2020 r. oraz jakie będą ponoszone w
2021 r.
Radny Robert Kaja zaproponował, aby komisja przegłosowała wniosek w powyższej
sprawie, aby Burmistrz Wielunia przygotował pisemna informacje na najbliższą sesję.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zarządził głosowanie: kto jest za wnioskiem
radnej Anny Dziuby-Marzec polegającym na przygotowaniu zestawienia wydatków
dot. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudzie, jakie były
ponoszone przez Gminę Wieluń w 2019 r., 2020 r. oraz jakie będą ponoszone w
2021 r., kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8
radnych. Komisja przy (8 głosach ,,za”) przyjęła ww. wniosek.
Wniosek nr 19/26/20 stanowi zał. zał. nr 4.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził glosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2020 rok, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja przy (8
głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 312/26/20 stanowi zał. nr 5.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/387/20 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2020-2030 zał. nr 6.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła, aby w powyższym
kompostowni wskazać również termin zakończenia zadania.
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Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził glosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXV/387/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wieluń na lata 2020-2030, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja przy (7 głosach ,,za”, 1 głosie
,,wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 313/26/20 stanowi zał. nr 7.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2020 zał. nr 8.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy wszystko musi być ujmowane, jako
wydatki niewygasające? Zwróciła uwagę, że część zadań jest wieloletnich, które
można przenieść na 2021 rok.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że jeżeli chodzi o zadania i
wydatki niewygasające to cześć zadań jest z terminem realizacji w 2021 roku i
dotyczy to głównie dokumentacji. Zaznaczyła, iż zabezpieczone są środki oraz plan,
dlatego skoro środki nie zostały wykorzystane z br. to mogą przejść na 2021 rok jako
wydatki niewygasające.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że sprawdzała ostateczny termin
realizacji w innych gminach. Dodała, iż nie we wszystkim samorządach widnieje
informacja o zakończeniu inwestycji na dzień 30 czerwca 2021 r., lecz wskazany jest
prawdziwy termin zakończenia. Wspomniała, że jeżeli nie wykonano dokumentacji
na rozbudowę monitoringu, ponieważ projektant przebywał w izolacji to spokojnie
można wpisać termin 15 stycznia 2021 r., a nie 30 czerwca 2021 r. Stwierdziła
następnie, że zadanie nr 2 zostało już wykonane.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że jeżeli chodzi o termin
realizacji wydatków niewygasających to jest to termin wynikający z ustawy o
finansach publicznych. Powiedziała, iż jej zdaniem część zadań na pewno zostanie
zrealizowane wcześniej tj. przed 30 czerwca 2021 roku, ale korzystamy z możliwości
podania ostatecznego terminu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział na pytanie radnej w sprawie
dobudowy sieci wodociągowej w Sieńcu w strefie przemysłowej, że fizyczne prace
zostały zakończone, natomiast wykonawca nie przedstawił jeszcze faktur realizacji
oraz protokołów. Wspomniał o pracach legislacyjnych prowadzonych przez rząd,
polegających na możliwości przesunięcia środków niewygasających do miesiąca
listopada.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że w projekcie uchwały napisane jest, iż
,,wykonawca zrealizował część robót i nie jest w stanie zakończyć robót w roku
bieżącym”. Zaznaczyła, że Burmistrz Wielunia w swojej poprzedniej wypowiedzi
wskazał, iż roboty budowalne zostały już zakończone.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poinformował, że częścią robót, które leżą po
stronie wykonawcy jest również realizacja wszystkich kwestii dokumentacyjnych np.
złożenie dokumentów do nadzoru lub do gminy. Podkreślił, że do gminy nie trafiło
jeszcze pozwolenie na użytkowanie, dlatego w projekcie uchwały prawidłowo
wskazano, iż roboty nie zostały jeszcze zakończone.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził glosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Komisja przy (5 głosach ,,za”, 3 głosach ,,wstrzymujących się”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 314/26/20 stanowi zał. nr 9.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zamieniającej uchwałę Nr XVIII/296/19 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń
zał. nr 10.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził glosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały
zamieniającej uchwałę Nr XVIII/296/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja przy (8
głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 315/26/20 stanowi zał. nr 11.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały zamieniającej uchwałę Nr XXI/323/19 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń
zał. nr 12.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził glosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały
zamieniającej uchwałę Nr XXI/323/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja przy (8
głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.
Opinia nr 316/26/20 stanowi zał. nr 13.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Elektromobilności na terenie Gminy Wieluń” zał. nr 14.
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Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził glosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Wieluń”, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Komisja przy (8 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww.
sprawie.
Opinia nr 311/25/20 stanowi zał. nr 15.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego pod nazwą „Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2021
zał. nr 16.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos
zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała z ilu osób składa się zarząd. Poprosiła
również o podanie liczby etatów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał jaka instytucje ma na myśli radna?
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że chodzi jej o zarząd Wieluńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie ma czegoś takiego, jak zarząd
Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, iż w projekcie uchwały widnieje zapis
,,zarząd Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, dlatego w takowy sposób zadała
powyższe pytanie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że Wieluńskim Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji zarządza jego kierownik.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy kwota 390 000,00 zł dotyczy Kierownika
Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
Radny Robert Kaja zapytał, jak kształtuje się wynagrodzenie Kierownika
Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na tle pozostałych kierowników np.
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, Muzeum Ziemi Wieluńskiej czy
Wieluńskiego Domu Kultury?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wynagrodzenie Kierownika
Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest niższe niż wynagrodzenie kierowników
instytucji, jakie wymienił radny Kaja.
Radny Robert Kaja poprosił o pisemną informację w powyższej sprawie. Poprosił o
ujęcie zakresu odpowiedzialności, wielkość majątku czy ilości osób podległych.
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Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy Burmistrz Wielunia przygotuje
informacje na najbliższa sesje o która prosi radny Kaja?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Nikt się nie zgłosił.
Zarządził glosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą
„Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji” na rok 2021, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja przy (6 głosach ,,za”, 2
głosach ,,wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww.
sprawie.
Opinia nr 311/25/20 stanowi zał. nr 17.
Punkt 9
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Mariusz Owczarek poinformował, że do Komisji BudżetowoGospodarczej wpłynęła następująca korespondencja:
1) od Burmistrza Wielunia z dnia 28.12.2020 r. (znak: OR.2123.15.2020) w sprawie
wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury zał. nr 18;
2) od Zastępcy Burmistrza Wielunia z dnia 30.12.2020 r. (znak: IR.0643.0004.2020)
w sprawie wniosku o aneks do umowy zał. nr 19;
3) od Burmistrza Wielunia z dnia 30.12.2020 r. (znak: IR.0643.0005.2020) w sprawie
kosztów związanych z realizacje budowy kompostowni zał. nr 20.
Zapytał następnie, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 10
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zamknął 26 posiedzenie Komisji BudżetowoGospodarczej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Monika Kowalska

Mariusz Owczarek
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