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Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 26 lutego 2015 roku
Radnych ogółem - 23
Radnych obecnych na sesji – 22 ( nieobecny to radny Dominik Kozaczka )
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty, stwierdziwszy quorum ( na sali obrad
obecnych było 22 radnych, Nieobecny radny to:Dominik Kozaczka) otworzył V sesję Rady
Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 26 lutego 2015 roku o godz. 10:15.
Przywitał Panią Burmistrz Elżbietę Radwan, Zastępców Burmistrza: Edytę Zbieć i
Sylwestra
Jagodzińskiego,
radnych,
urzędników,
przedstawicieli
jednostek
organizacyjnych gminy, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli i przedstawicieli
mediów. Przewodniczący Rady przywitał również goszczącego na sesji Rady Komendanta
Powiatowego Policji Nadkomisarza dr Marka Ujazdę.
Pkt 1
Wybór sekretarza obradach
Zgłoszono kandydaturę radnego Piotra Sikorskiego do pełnienia funkcji sekretarza obrad
Kandydatura radnego została przyjęta w głosowaniu jawnym za - 21 głosy, przeciw - 0,
wstrz. - 1 osoba.
Pkt 2
Ustalenie porządku obradach
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powiedział, że radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem o terminie sesji
( załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu ) i projektami uchwał.
Odczytał wniosek Burmistrza Wołomina ( załącznik nr 3 do nn protokołu) w sprawie
wprowadzenia do porządku dwóch uchwał dotyczących odwołania Skarbnika Gminy oraz
Powołania Skarbnika Gminy.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Uzasadniła swój wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwał w sprawie odwołania
i powołania Skarbnika Gminy Wołomin. Powiedziała, że po statutowym terminie, kiedy
radnym należało przekazać proponowany porządek obrad i projekty uchwał, od Pani Anity
Grabowskiej – obecnego Skarbnika Gminy Wołomin wpłynęła rezygnacja ze stanowiska
Skarbnika. W związku z tym natychmiast stworzony został projekt uchwały w sprawie
odwołania Pani Anity Grabowskiej z funkcji skarbnika, która została skierowana do
procedowania na stosownych komisjach Rady Miejskiej. Ponieważ, urząd jest w bardzo
trudnym okresie sprawozdawczości związanej z płynnością finansów gminy na koniec
roku, w trakcie przygotowania sprawozdania opisowego. Urząd jest również w trakcie
wymiaru podatku. Prace bardzo intensywnie trwają. W związku z tym nie można sobie
pozwolić na to, by nie było tej zwierzchności finansowej w gminie. Dlatego został
przygotowany projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy – zadość czyniąc
wnioskowi Pani Skarbnik. Jednocześnie został przygotowany projekt uchwały powołujący
nowego skarbnika, z przyczyn, o których była mowa wcześniej.
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Radni nie wyrazili zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do porządku obrad w
głosowaniu jawnym za-8 głosów, przeciw-14 głosów, wstrz.-0
Andrzej Żelezik – radny
W związku z tym, że Pani Burmistrz przedstawiła dwie uchwały, to zdaniem radnego Rada
powinna nad każdą z nich głosować odrębnie, w związku z tak dużą różnicą zdań. Jeżeli
dotychczasowa Pani Skarbnik złożyła rezygnacje z pełnionej funkcji, to jeżeli Rada nie
przyjmie tej rezygnacji, to przez jeszcze przez miesiąc będzie pełniła ta funkcje. Radny
sugerował, żeby przegłosowane zostało odrębnie wprowadzenie do porządku obrad
poszczególnych uchwał. Pani Burmistrz nie miała szansy wcześniej wprowadzić do
porządku obrad tych uchwał, bo dopiero w ostatni poniedziałek przed sesja rezygnacja
została złożona. Pani Burmistrz Ma prawo zgłosić swojego kandydata na następcę. Rada
może przyjąć lub nie, ale nie można zmusić Pani skarbnik do tego., żeby pracowała, mimo
tego, że prosi z obowiązku pełnienia tej funkcji i Pani Burmistrz wyraziła na to zgodę. Z
szacunku na 12 letnia pracę Pani Skarbnik, które ta trudna funkcje pełniła w Wołominie.
Rada od razu przegłosowała, że nie przyjmuje Jej rezygnacji. Ona ma prawo w życiu
postąpić, tak jak uważa. Dlatego radny uznał postępowanie Rady za błąd.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zwracając się do Radcy Prawnego Urzędu, zapytał, czy zmianę porządku obrad można
głosować razem, czy każdą uchwałę należy wprowadzać oddzielnie do porządku obrad ?
Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu.
Odpowiedziała, że to wszystko zależy od Rady. Należy rozumieć, że radni przez
aklamacje wyrazili zgodę na to, by proponowane zmiany glosować łącznie. Nikt nie wyraził
sprzeciwu. Natomiast teraz można postawić jeszcze raz wniosek, by wprowadzenie do
porządku tych uchwał głosować oddzielnie. To zależy od stanowiska Rady.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy Rada nie popełniła żadnego błędu, jeżeli zagłosowano za wprowadzeniem
tych uchwał łącznie ?
Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu.
Nikt się nie sprzeciwił, co oznacza, że przez aklamacje radni przyjęli, że przegłosują
jednocześnie wprowadzenie do porządku obrad tych dwóch uchwał. Tak naprawdę
powinno być tak, że najpierw Rada głosuje nad wprowadzeniem do porządku obrad jednej
uchwały, a potem drugiej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by rada podjęła decyzję, że będzie
głosowała oddzielnie nad wprowadzeniem do porządku obrad tych uchwał. Rada jest na
etapie ustalania kwestii organizacyjnych i decyzja należy do radnych.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że skoro Rada przegłosowała wniosek, więc sprawa jest zamknięta.
Andrzej Żelezik – radny
Postawił wniosek formalny, by radni przegłosowali czy wrócić do głosowania nad
wprowadzeniem do porządku obrad proponowanych przez Burmistrza uchwał i ich
wprowadzenie przegłosować odrębnie. Chodzi o to, by radni się wypowiedzieli. Prosił by
zapytać radnych czy wyrażają zgodę na to, by jeszcze raz głosować nad wprowadzeniem
do porządku obrad każdego projektu uchwały odrębnie.
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Marek Górski – radny
Rozumie, że koledzy radni zbadali całą sprawę i wiedzą co było powodem, że Pani
skarbnik złożyła rezygnację. Z tego co radny pamięta, to na posiedzeniu Komisji
gospodarki nie było żadnych pytań. Na posiedzeniu Komisji Finansów Gminnych została
przedstawiona kandydatka na Skarbnika Gminy. Podobnie było na innych komisjach. Jeśli
Rada chce być taka dobrze podchodzącą do tematu, to na komisjach był czas, by
wypytać co jest przyczyna i jaki kierunek będzie w gminie obrany, jeśli Rada nie podejmie
decyzji o powołaniu skarbnika. Odnosząc się do tego, co powiedział radny Andrzej Żelezik,
który przeżył najwięcej kadencji, przypomniał, że brał już udział w takim głosowaniu kiedy
był odwoływany skarbnik, bo uchodził na emeryturę. Radny zastanawiała się, czy radni
chcą czekać do momentu, kiedy Pani Anita Grabowska nabędzie prawa do tego, że będzie
musiała odejść ? Nie chciał zabierać głosu, jak się odbywa sprawa zakończenia pracy.
Czy obowiązuje Panią Skarbnik trzy miesięczne wymówienie. O to zapytał Radcę
prawnego proszą, by ta sprawę wyjaśniła radnym. Jeśli okaże się, że radni PiS zagłosują
według dyscypliny partyjnej, nie biorąc pod uwagę tego, że każda osoba ma prawo
zrezygnować z funkcji czy ze stanowiska, to proponował, by radni PiS się nad tym
zastanowili. Rozumie, że czym innym jest powołanie skarbnika. Ale odwołanie i
blokowanie czyjejś prywatnej decyzji jest nie na miejscu. Radny proponował, aby
dowiedzieć się, co jest przyczyną tego, że Pani Skarbnik rezygnuje z funkcji. Może doszła
do wniosku, że na jakieś osobiste względy. Radni nie powinni w to ingerować, bo to jest
nie ich sprawa. Radny dziwił się, że Rada nie ma woli, by poznać cały temat, o co chodzi.
Prosił, by Pani Mecenas wyjaśniła Mu, jak odbywa się proces odchodzenia z pracy w
przypadku Skarbnika Gminy.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu
Kwestia powoływania i odwoływania skarbnika reguluje ustawa o samorządzie gminnym.
Tam jest taki art. 18, który mówi, że do wyłącznej kompetencji rady należy powoływanie i
odwoływanie skarbnika. Ten stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
odbywa się na podstawie powołania. Jeżeli jest odwołanie, to może być sytuacja, jeżeli
pracownik składa taka rezygnację, jeżeli nie chce dalej pełnić funkcji skarbnika. Lub jest
taka sytuacja, kiedy pracodawca sam występuje z wnioskiem o odwołanie danego
skarbnika. Ma to miejsce w takiej sytuacji, kiedy skarbnik nie wyraża na to zgody, a są
jakieś okoliczności, które powodują, że pracodawca nie chce dalej pracować z danym
skarbnikiem. W sytuacji, o której toczy się rozmowa, tj. dotychczasowa Skarbnik Gminy
sama złożyła rezygnację na piśmie. Takim aktem potwierdzającym, to Jej stanowisko, jest
przyjecie uchwały o odwołaniu Jej z tego stanowiska. W momencie, gdy Rada podejmie
taką uchwalę o odwołaniu skarbnika, to mają zastosowanie przepisy dot. okresu
wypowiedzenia. Ten okres wypowiedzenia zaczyna biec na koniec miesiąca
kalendarzowego. Istotna jest data, z jaką rezygnacja została złożona. Gdyby rezygnacja
została złożona jeszcze z datą lutową, to ten okres wypowiedzenia biegnie na koniec
lutego. Jeżeli to jest np. 1 marzec to ten okres wypowiedzenia biegnie na koniec marca i w
zależności od okresu zatrudnienia, są dwa lub trzy miesiące. Z tego, co Pani Mecenas
wiadomo, Pani Anita Grabowska złożyła wypowiedzenie, z pełnionej funkcji z dniem 1
marca, to tym okresem wypowiedzenia od końca marca będą miesiące: kwiecień, maj,
czerwiec. Wtedy stosunek pracy ulega kompletnemu rozwiązaniu.
Tomasz Kowalczyk – radny
Swoje słowa skierował do radnych z Klubu PiS. Czy zastanawiali się Oni nad tym, że grozi
nam destabilizacja gminy i finansów publicznych ? Z tego, co radnemu wiadomo, Pani
Anita Grabowska złożyła rezygnacje i nie chce pełnić tej funkcji. Jest na zwolnieniu
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lekarskim, co daje przypuszczenie, że zdrowotnie też niedomaga. W tym momencie na
stanowisku skarbnika będzie wakat. Przed gminą są ważne decyzje. Prosił więc, by radni
się zastanowili.
Adam Bereda – radny
Nie chciał wnikać w materię, która przedstawił radny Tomasz Kowalczyk. Radny Marek
Górski mówił o wniosku o odwołanie. Z tego, co radny zrozumiał, to Rada może
wprowadzić pod obrady wniosek o odwołanie. Zapytał, czy obligatoryjne jest
wprowadzanie wniosku o powołanie nowego skarbnika. Radca Prawny powiedziała, że
okres wypowiedzenia jest trzymiesięczny.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu
Uważała, że powinna być uchwała o odwołaniu i powołaniu, bo w momencie kiedy Pani
skarbnik jest odwołana to Ona nie pełni funkcji skarbnika. Ona złożyła rezygnację, została
odwołana z tego stanowiska. Jest to tylko okres wypowiedzenia, który powoduje
rozwiązanie umowy o pracę. Jest często taka sytuacja, że ktoś jest odwoływany ze
stanowiska, ale jest na zwolnieniu lekarskim i wypowiedzenie umowy o pracę może
nastąpić dopiero, kiedy dana osoba stawi się w pracy. W czasie usprawiedliwionej
nieobecności pracownika, nie można mu wręczyć wypowiedzenia umowy o pracę. Samo
odwołanie powoduje, że Ona przestaje być skarbnikiem.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Skoro Rada skłania się do tego, by ponownie głosować za tymi uchwała,i, to Zastępca
Burmistrza apelował o rozsądek. Tu nie chodzi o żadną politykę i przepychanki. Chodzi
jedynie o dobro gminy. Jeden skarbnik rezygnuje i potrzebne jest powołanie drugiego
skarbnika. Jest bardzo kompetentna kandydatka. Na sali obrad ta kandydatka jest i
chciałaby się przedstawić i powiedzieć Radzie jakie są Jej kompetencje, żeby mogła objąć
pion Skarbnika Gminy. Zastępca Burmistrza , na przestrzeni ostatnich miesięcy,
rozmawiał z wieloma radnymi np. Grzegorzem Skoczniem, Eugeniuszem Dembińskim,
Jakubem Orychem, Adam Beredą, Krzysztofem Rembelskim, którzy złożyli deklaracje
współpracy dla dobra gminy, a nie żadne partyjne przepychanki. Ponieważ każdy radny
jest ważny i kazdy radny z osobna podejmuje decyzje, dlatego Zastępca Burmistrza
powiedział, że to nie jest głosowanie, że jakaś partia jest „za”, czy jakąś partia jest
„przeciw”. Każdy radny z osobna podejmuje decyzje i każdy radny bierze na swoje
sumienie to czy gmina nie będzie miała skarbnika, by nie powstała dziwna sytuacja, że
odwołuje się skarbnika i nie ma nowego skarbnika. To jest bardzo poważna sprawa, więc
skoro radni skłaniają się do ponownego przegłosowania, to podkreślił i zaapelował do
każdego z radnych osobno, o to, by jednak pomyśleli o przyszłości gminy, a nie o jakiejś
politycznej grze.
Adam Bereda – radny
Cieszył się, że Zastępca burmistrza powiedział te słowa. Przypomniał jednak, że w Klubie
Radnych PiS są również radni: Konrad Fuśnik Leszek Czarzasty, Paweł Banaszek,
Bogdan Sawicki, Zbigniew Paziewski. To, że nie ma tu jakiejś kwestii partyjnej i każdy
bierze to na swoje sumienie, to były bardzo ważne słowa Zastępcy Burmistrza.
Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za ponownym przegłosowanie wniosku o
wprowadzenie do porządku obrad proponowanych uchwał, ale oddzielnie ?
Za ponownym głosowaniem nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad uchwały
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w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wołomin i uchwały w sprawie powołania Skarbnika
Gminy Wołomin głosowało 22 radnych, przeciw-0, wstrz.0
Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Wołomina : za – 8 głosów, przeciw-14 głosów, wstrz..-0
W związku z powyższym wynikiem głosowania wprowadzenie do porządku obrad uchwały
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wołomin jest bezprzedmiotowe.
Porządek obrad V sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym za- 14 głosów, przeciw-8,
wstrz.-0
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w realizacji przyjętego porządku obrad celem
powitania i rozmowy z Komendantem Powiatowym Policji Nadkomisarzem dr. Markiem
Ujazdą.
Marek Ujazda - Komendant Powiatowy Policji
Przez ostatnie osiem lat był Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim. Wcześniej przez siedem lat pracował w powiecie Legionowskim. Od
zawsze był związany ze służba kryminalną. Obecnie nadzoruje ok. 450 osobową
Komendę Powiatową w Wołominie. Mieszka w odległości ok. 50 km od Wołomina. Te 50
km pokonuje codziennie rano, dojeżdżając do Wołomina. Dwa miesiące, jakie pracuje w
powiecie Wołomińskim, to jest już czas, po którym Nadkomisarz może porozmawiać z
radnymi na temat bezpieczeństwa w tym mieście jak i całym powiecie. Pewne swoje
spostrzeżenia wprowadza już od 1 marca. Pewne zmiany nastąpią w strukturze etatowej
jednostki . O tym porozmawia z radnymi na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa. Tak jak
Pani Burmistrz również jest zwolennikiem monitoringu. Tam gdzie jest monitoring, to nie
musi stać policjant. Jest dużym zwolennikiem tego, żeby wspólnie, razem dbać o to
bezpieczeństwo. Nie tylko Komendant Policji i nie tylko Radni Rady Miejskiej w Wołominie
są odpowiedzialni za dbanie o bezpieczeństwo na terenie powiatu Wołomińskiego.
Wszyscy mieszkańcy powinni być odpowiedzialni za to bezpieczeństwo tam gdzie żyjemy i
mieszkamy. Policjanci bez mieszkańców też sobie nie poradzą z tym, żeby to
bezpieczeństwo zachować.
Zaproponował, że odpowie na pytania, które radni Mu zadadzą.
Adam Bereda – radny
Jego pytanie dotyczyło współpracy policji powiatowej ze Strażą Miejską w Wołominie. Miał
na myśli wspólne patrole, które kiedyś były organizowane. Jak Komendant policji widzi
kwestię tego monitoringu, do którego policja ma również dostęp, jak Straż Miejska ?
Radny zapytał również o liczbę patroli pieszych, które odbywają się na terenie Gminy
Wołomin i samochodów, którymi też dysponuje policja w patrolowaniu Gminy Wołomin
Marek Ujazda - Komendant Powiatowy Policji
Zadeklarował, że policja jest otwarta na współpracę ze Strażą Miejską. Jednak w ubiegłym
roku był problem formalny ze strony Policji co do współpracy ze Strażą Miejską. To jest
problem globalny w garnizonie Warszawskim polegający na tym, że pewne statystyki
policji nie pozwalały na to, by ta służba w porze nocnej była pełniona ze Strażą Miejską.
Na tych służbach popołudniowych i nocnych, ze Strażą Miejską, najbardziej Policji zależy.
W przepisach policji jest ta, że aby ta służba była pełniona wspólnie z funkcjonariuszem
Straży Miejskiej, to w tym samym rejonie lub bliskim musi być patrol policyjny. W ubiegłym
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roku Policja borykała się z problemami wakatowymi i nie była w stanie tych parametrów
spełnić. Komendant Marek Ujazda jest otwarty na współpracę. Rozmawiał z Panią
Burmistrz na temat Straży Miejskiej i oczekuje na pismo i kontakty. Postara się ta
współprace przybliżyć. W dniu sesji nie jest przygotowany do podania informacji co do
ilości wspólnych służb, jaki były ich sukcesy i co one dały. Komendant podziękował
władzom samorządowym Wołomina za pomoc i wsparcie w zakupie sprzętu
transportowego. To jest bardzo potrzebna rzecz. Policja daje połowę pieniędzy na zakup
samochodu. Od samorządu otrzymuje drugą połowę potrzebnych środków finansowych.
To jest dowód uznania dla pracy policji, ale też chęci pomocy przy dbaniu o wspólne
bezpieczeństwo. Tych radiowozów jest ilość adekwatna do potrzeby. Patrole piesze są
potrzebne, ale patrole piesze nie zawsze są w stanie szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia
jak radiowozy. Przemieszczanie się patrolu pieszego dłużej trwa niż radiowozu. W
samochodach policja jest bardziej mobilna. W nocy są dwa patrole jeżdżące. W
weekendy są 3-4 a nawet 5 patroli. Wszystko zależy od zagrożenia. Wiadomo, że gdy
mieszkańcy odpoczywają to policja ma więcej pracy. W piątek i sobotę policjanci mają
dużo więcej pracy niż w trakcie tygodnia, gdy następnego dnia mieszkańcy idą do pracy.
Ilość patroli jest dostosowywana do potrzeb jakie są.
Co do monitoringu, to jest to bardzo przydatna rzecz, gdyby on funkcjonował tak jak
należy. Obecnie jakość tego monitoringu jest bardzo słaba. Monitoring pozwala
udokumentować fakt popełnienia przestępstwa, jeśli nie uda się temu zapobiec. Jeżeli
można temu zapobiec, to przez osoby obserwujące ten monitoring można zapobiec wielu
przestępstwom i nie dopuścić do ich powstania. Policji najbardziej zależy na jakości tego
monitoringu. Co do usytuowania tych kamer, to policja wnioskuje, by były one usytuowane
na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta. Wiadomo wtedy, czy przestępstwo
zostało dokonane przez naszego mieszkańca, czy może przez kogoś przejezdnego. Co do
tego usytuowania to można rozmawiać i dyskutować. Każda komórka , jednostka, czy
radny może dać pomysł, gdzie to może być. Zrozumiałe tez są względy finansowe. Ten
monitoring kosztuje. Komendant policji sugerował jednak, by stawiać na jakość, a nie na
ilość tych kamer.
Adam Bereda – radny
Jego kolejne pytanie dotyczyło usytuowania, bo w Wołominie są dwie komendy:
powiatową i rejonową. One mieszczą się w rożnych budynkach. Swego czasu w
samorządzie była dyskusja na temat połączenia tych dwóch komend w jednym budynku.
Zapytał czy znana jest Komendantowi Policja ta kwestia, czy są ty jakieś procedury
formalne lub przeciwwskazania, żeby te dwie jednostki były w jednym budynku ?
Marek Ujazda - Komendant Powiatowy Policji
Wyjaśnił radnemu, że to jest jedna Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, tylko
znajdująca się w dwóch budynkach. W budynku na ul. Wileńskiej jest służba dyżurna,
kierownictwo komendy i pion kryminalny. Na ul. Legionów są policjanci pionu prewencji.
Oczywiście Komendant, jako dobry gospodarz, chciałby mieć wszystko w jednym miejscu.
Liczył tu na pomoc Rady. Jest ustawa modernizacyjna, ale Komendzie Policji w
Wołominie nie udało się znaleźć na liście tej ustawy modernizacyjnej. Trzeba mieć
miejsce, pieniądze i plany.
Andrzej Żelezik – radny
Wprawdzie radni zaczęli od pytań, ale intencja Rady było przede wszystkim przywitanie
Komendanta Policji na terenie gminy i zyczenie aby na niwie Gminy Wołomin odnióśł
sukcesy.
Radnych Rady Miejskiej w Wołominie martwi fakt, że płynnkość kadr
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kierowniczych Komendy Powiatowej w Wołominie jest zbyt częstotliwa. Radny życzył,
żeby Komendant Marek Ujazda wykazał taką współprace z samorządem, aby osiągnąć
sukcesy. Wiadomo, ze Wołomin przechodził rożne koleje losu: od miasta bardzo
upokarzanego w Polsce, aż do tego, że Wołomin był druga gminą w Polsce w dziedzinie
bezpieczeństwa. Na to są dowody i zaświadczenia. Samorząd Wołomiński, przez
wszystkie kadencje organizuje wiele wspólnych działań. Realizuje wiele wspólnych
programów w celu podniesienia bezpieczeństwa miasta. Radny był związany jest od kilku
kadencji z Komisją Bezpieczeństwa i te sprawy są dla niego bardzo bliskie. Podkreślił, że
wierzy i życzy Komendantowi, by wspólnie z władzami samorządowymi jakoś zadbał o to,
by znów ta stopa bezpieczeństwa w Gminie Wołomin podniosła się, bo ostatnio mówi się,
że to poszło trochę w druga stronę. Radnych zawsze bardzo interesowała praca
dzielnicowych, dlatego prosił o zwrócenie uwagi szczególnej na współpracę dzielnicowych,
ze swoimi rejonami, bo to jest ta pierwsza pomoc, jaką oczekują mieszkańcy od policji.
Pytając mieszkańców o to, czy znają dzielnicowego, w 80% usłyszy się, że nie. Zdaniem
radnego na tej niwie można wiele zmienić na dobre. Miał tez nadzieję, że komendant
bezie współpracował z Komisja Bezpieczeństwa, czy to osobiście czy to za
pośrednictwem swoich przedstawicieli. Życzył nowemu Komendantowi Policji wiele
sukcesów dla obopólnej korzyści.
Marek Ujazda - Komendant Powiatowy Policji
Podziękował za życzenia. Jednak pracuje w firmie, która jest zhierarchizowana i to Jego
szef decyduje gdzie Go wysyła. Skoro 80% mieszkańców nie zna dzielnicowego, to
oznacza, że nie mieli takiej potrzeby. Dzielnicowi posiadają telefony komórkowe, jest
strona internetowa. Trochę zmienia się sposób kontaktowania obywateli z policją. Kiedyś
to był dzielnicowy. Teraz 90% kontaktu obywatela z policją odbywa się przez telefon. To
zauważył również w jednostce, w której pracował poprzednio. Mieszkańcy mówią, że nie
mają kontaktu z dzielnicowym. Może to czasem jest dobrze, bo przecież dzielnicowy
chodzi tam, gdzie jest problem.
Bogdan Sawicki – radny
Zapytał, czy Komendant zamierza przywrócić piesze patrole z psem. Kiedyś był taki
policjant o nazwisku Kopania, który robił dobra robotę. Dużo osób skłania się do tego,
żeby to przywrócić.
Radny poinformował, że w najbliższym czasie zostaną wybrane nowe Rady Osiedlowe.
Może Przewodniczący Rady Osiedla zapraszałby komendanta czy dzielnicowego na
spotkania, żeby przedstawić co dzieje się na osiedlu i jakie są potrzeby. To byłoby z
korzyścią dla wszystkich.
Marek Ujazda - Komendant Powiatowy Policji
Dla komendanta jest to oczywiste, żeby na takie spotkania Rady Osiedla był zapraszany
dzielnicowy. W jednostce Policji w Wołominie są 4 etaty dla przewodników psów. Te psy
są patrolowo – tropiące. Psy są wykorzystywane do patrolowania, ale też do tropienia
śladów przestępców z miejsc zdarzenia. Policja dysponuje takimi siłami i ci policjanci
wychodzą wtedy kiedy trzeba. Często są wykorzystywani do zabezpieczenia imprez
masowych związanych z rozrywka na terenie powiatu i meczy.
Eugeniusz Dembiński – radny
Wnioskował o informację o dzielnicowych, którzy są przydzieleni do poszczególnych
osiedli.
Radny umówił się na spotkanie z Panią Komisarz zajmującą się trudną młodzieżą. Oprócz
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tego Pani Komisarz przeprowadziła prelekcję dla członków Klubu Seniora w TRAMPIE na
temat obrony osób starszych przed oszustami. To spotkanie było bardzo dobrze przyjęte
przez członków Klubu seniora, którzy życzą sobie, żeby takie spotkania odbywały się
częściej. Dlatego radny, na ręce Komendanta Policji, przekazał zaproszenie do spotkań
dla Pani Komisarz.
Zbigniew Paziewski – radny
W imieniu członków Komisji Bezpieczeństwa zaprosił Komendanta do udziału w spotkaniu
komisji. Poinformował, że członkowie komisji na jednym ze swoich spotkań, objechali
gminę i spisali ok. 30 punktów, które nazwali anomaliami drogowymi czy ulicznymi. Radny
uważał, że dobrze byt było spotkać się z komendantem, by móc potem przekazać taką
listę Pani Burmistrz. Po takim spotkaniu z Komendantem ta wspomniana lista byłaby
bardziej profesjonalna. Radny zaprosił Komendanta Policji na najbliższe spotkanie Komisji
Bezpieczeństwa. O terminie tego spotkania powiadomi Komendanta.
Maciej Łoś – radny
Komendant wspomniał, że ma pozytywne zdanie na temat monitoringu miejskiego, tak jak
i Pani Burmistrz. Wiadomo, że monitoring to takie urządzenie dzięki któremu widać, że
ktoś popełnił przestępstwo i można ta osobę odnaleźć. Natomiast w przypadku zbyt
szybkiej jazdy po ulicach miasta, gdy zdarzają się wypadki, czasem śmiertelne i nie
zawsze poszkodowanymi są jedynie kierujący pojazdami, ale często pasażerowie, czy
piesi. Radny zapytał Komendanta Policji, jakie proponuje rozwiązanie, by te samochody
jeździły bezpieczniej po mieście, jeśli chodzi o prędkość.
Marek Ujazda - Komendant Powiatowy Policji
Wyjaśnił, że monitoring musi przejść pewne procedury legislacyjne. W poprzednio
kierowanej przez Niego jednostce była zakaz poruszania się pojazdów na terenie miasta o
ciężarze powyżej 3,5t. Jednak przez miasto przejeżdżały TIRY, co zostało
udokumentowane na monitoringu miejskim. Jednak te sprawy w sądzie upadły. Musi być
specjalne urządzenie, ze specjalną homologacją, by rejestrować przejazd takich pojazdów.
Co do przekroczenia prędkości to nie można opierać się na domysłach, że pojazd
poruszał się z taka czy inną prędkością. Musi być określoną konkretną prędkość, z jaką
kierowca jechał, żeby móc go ukarać za popełnione wykroczenie. Jeżeli radni wskażą jakiś
newralgiczny punkt w mieście, to Komendant skieruje tam patrol celem przeprowadzenia
pomiaru prędkości pojazdów. Takie akcje często prowadzone są przy szkołach i w innych
miejscach, gdzie jest podejrzenie, że istnieje takie zagrożenie.
Komendant Policji obiecał, że na ręce Przewodniczącego Rady prześle listę dzielnicowych
z wykazem rejonów.
Tomasz Kowalczyk – radny
Dołączył do wcześniejszych powitań. Powitał nowego komendanta Policji w gronie
radnych. Powtórzył, że radni z Rady Miejskiej w Wołominie są gorącymi zwolennikami
współpracy z policją i naprawy monitoringu, żeby on był skuteczniejszy. Jako
przedstawiciel terenów wiejskich prosił, by Komendant Policji nie zapominał o 15
sołectwach. Sołectwa znają swoje „miejsce w szeregu” i wiedzą, że na ich terenach cudów
nie będzie i wielkich monitoringów.
Komendantowi Policji życzył sukcesów w pracy, ale też sugerował, żeby za bardzo się nie
wykazywał, bo zastanie zabrany z Wołomina.
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Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Po raz kolejny powtórzyła, że obecnym jest miło, że nadkomisarz Marek Ujazda pracuje
na rzecz i dla dobra naszego miasta. Pani Burmistrz wie, bo pracowała również na terenie
powiatu Legionowskiego, że dobra marka za nim idzie. Choć radny Tomasz Kowalczyk
mówi, żeby Komendant się „nie wychylał”, to Ona prosi, by Komendant „wychylał się”.
Troska o miasto Wołomin jest przede wszystkim. Można się różnić, ale nigdy nie dzielić i to
jest Pani Burmistrz przesłanie. Miała nadzieję, że współpraca Policji z władzami
samorządowymi Wołomina będzie bardzo dobra. Widziała w oczach nowego Komendanta
Policji błysk, dynamizm i chęć działania. A odnosząc się do informacji, że Komendant
posiada rożnego rodzaju statystyki policyjne, a w powiecie odbyła się taka debata, gdzie
one zostały zaprezentowane, Pani Burmistrz poprosiła, by z tymi statystykami zostali
zapoznani zarówno radni, jak i mieszkańcy, którzy uczestniczą w posiedzeniach komisji.
Ze spotkania w Starostwie Pani Burmistrz zapamiętała, że komendant pochwalił się
pewnymi osiągnięciami. Było wiele wakatów w Komendzie Powiatowej Policji w
Wołominie. Zapytała, ilu otrzymał nowych policjantów do zatrudnienia w Wołominie ? Pani
Burmistrz złożyła życzenia osiągnięcia jak najlepszych wyników, jak największej troski o
nasze miasto i jak najlepszej współpracy z władzami samorządowymi.
Marek Ujazda - Komendant Powiatowy Policji
Wyjaśnił, że KPP Wołomin, jak każda duża jednostka ma dużo policjantów i jest duża
migracja kadrowa. Udało Mu się pozyskać 10 policjantów do KPP Wołomin, ale też kilku
policjantów odejdzie na emeryturę, a kilku odejdzie do innej jednostki. W swoim sukcesie
jednak wyszedł Komendant na plus, bo kilku policjantów jest więcej w komendzie, w której
obecnie pracuje 450 osób. Te 450 osób to 450 problemów, wyzwań, chęci zmiany czy
chęci osobistego rozwoju. Dlatego trzeba się liczyć, że ta migracja zawsze będzie i poziom
5-10% wakatów jest rzeczą normalną.
Komendant podziękował radnym za zaproszenie i możliwość poznania. Obiecał, że z
Komisją Bezpieczeństwa na takich roboczych spotkaniach jeszcze wiele razy będzie się
spotykał. Nie zawsze sam będzie na tych spotkaniach, by rozwiązywać te najtrudniejsze
problemy.
W strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej w Wołominie jest też Wydział Ruchu
Drogowego, który obsługuje cały powiat. W ubiegłym roku, udało się Komendantowi
zwiększyć obsadę osobową tego wydziału do 40 policjantów. Ta grupa policjantów dba o
bezpieczeństwo na drogach. Tych dróg jest wiele i ta grupa policjantów ma co robić, ale
oczekuje tez na sygnały od radnych. Te sygnały są potrzebne i w tej sprawie będą się
kontaktować.
Pkt 3
Protokół z IV sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2015 roku został przyjęty bez uwag w
głosowaniu jawnym za-22 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Pkt 4
Komisja Gospodarki – Bogdan Sawicki
W okresie między sesjami komisja opiniowała projekty uchwał, które otrzymały opinie
pozytywna komisji.
Komisja Finansów Gminnych – Jakub Orych
Komisja w okresie między sesjami spotkała jeden raz i opiniowała projekty uchwał.
Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie.
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Komisja Bezpieczeństwa – Zbigniew Paziewski
Komisja spotkała się dwa razy. W dniu 10 lutego było to spotkanie objazdowe w
obecności Zastępcy Burmistrza Edyty Zbieć. Komisja objechała ulice wołomińskie. Radny
Maciej Łoś, droga e-mail, zebrał sugestie mieszkańców odnośnie bezpieczeństwa. Radny
Robert Kobus przedstawił ciekawe rozwiązania techniczne, jeśli chodzi o zabezpieczenie
dróg. Jest przygotowane opis tego oglądu miasta. Swoje sugestie, po skonsultowaniu z
policja, komisja prześlę na ręce Pani Burmistrz. Z opinii Komisji Bezpieczeństwa, część
można będzie usunąć własnymi siłami MZDiZ, przy kolejnych inwestycjach czy remontach.
W sprawie drugiej części pracownicy urzędu będą musieli rozmawiać z powiatowym
Inspektorem Ruchu Drogowego.
Drugie spotkanie komisji odbyło się w przeddzień toczącej się sesji. Opiniowano projekt
uchwały ws. opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Projekt uchwały uzyskał opinie
pozytywną.
Komisja Edukacji – Adam Bereda
Komisja Edukacji spotkała się w okresie między sesjami jeden raz. Przedmiotem prac
komisji było opiniowanie uchwał na toczącą się sesję Rady Miejskiej. Komisja pozytywnie
zaopiniowała omawiane projekty uchwał.
Komisja spotkała się również z dyrektorami placówek oświatowych, celem poznania ich
problemów, potrzeb, wyzwań. Dla kontynuacji dobrego zwyczaju z poprzedniej kadencji,
postanowiono, że Komisja Edukacji będzie odwiedzała poszczególne placówki oświatowe i
będzie poznawała problemy każdej ze szkół.
Komisja Rewizyjna – Adam Bereda
Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół
i Przedszkoli.
Emil Wiatrak – radny
Na posiedzeniu Komisji Finansów, uzyskały opinię pozytywną również uchwały, które nie
weszły do porządku obrad toczącej się sesji. Radny przypomniał słowa Przewodniczącego
Rady, że „z bólem przyjmuje taka decyzje Pani Skarbnik”. Radny zapytał co się zmieniło,
że nie zostały te uchwały wprowadzone do porządku obrad, kiedy komisja wyraziła opinię
pozytywną.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
Wyjaśnił, że radni zawsze mają prawo nie przyjąć porządku obrad bub go zmienić. To była
wola radnych. W poprzedniej kadencji również tak bywało, że uchwały otrzymywały
pozytywna opinie komisji, ale nie przechodziły na sesji, lub odwrotnie.
Emil Wiatrak – radny
Uważał, że powstała sytuacja, że Pani Skarbnik została wzięta, przez panów z PiS, jako
zakładniczka.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
Stwierdził, że to jest opinia radnego Emila Wiatraka i może On sobie taka opinię wyrażać.
Marek Górski – radny
Zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Gospodarki i prosił, by to On
radnemu odpowiedział na pytanie. Opinia odnośnie tych dwóch uchwał była pozytywna,
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choć niejednogłośnie. Radny zapytał, co radni PiS zrobili w tym temacie, żeby dowiedzieć
się coś więcej. Rozumiał, że radni PiS mieli wątpliwości, ale to jest normalna praca
komisji. Ale jak daleko poszli, żeby zasięgnąć informacji w sprawie tych uchwał ?
Bogdan Sawicki – Przewodniczący Komisji Gospodarki
Wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki radni z Klubu PiS wstrzymali się od głosu.
Zasięgnęli więcej informacji, dlatego w dniu sesji jest taka decyzja, a nie inna.
Emil Wiatrak – radny
Radny Bogdan Sawicki powiedział, że zasięgnęli więcej informacji i decyzja jest taka jaka
jest. Radny Emil Wiatrak poprosił, by Bogdan Sawicki podzielił się tymi informacjami, bo
też jest ciekawy ich treści.
Bogdan Sawicki – radny
Stwierdził, że nie podzieli się tymi informacjami, bo to jest tajne.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Uważał, że sprawa jest bardzo ważna, gdyż dotyczy finansów gminy. Poprosił więc, o
informacje, jakie tajne informacje powziął Przewodniczący Komisji Gospodarki na temat
kwestii związanej ze skarbnikiem.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
Stwierdził, że należy skończyć tą dyskusję, gdyż ona do niczego nie prowadzi. Skoro radni
podjęli decyzje to trudno, mieli do tego prawo. Takie decyzje były niejednokrotnie
podejmowane w poprzedniej kadencji i radni nie tłumaczyli się dlaczego taka decyzję
podejmują. Przewodniczący prosił o uszanowanie tego, że każdy radny ma prawo podjąć
decyzje indywidualnie, o co zabiegał pan Burmistrz. Każdy Radny podjął indywidualnie
decyzje i nie musi się tłumaczyć dlaczego. Nigdy nie było takiej praktyki ani obowiązku i z
niczego to nie wynika.
Adam Bereda – radny
Wspomniał, że radny Emil Wiatrak pytał odnośnie tej decyzji. Przypomniał, że na
komisjach nie ma głosowania nad wprowadzeniem, czy nie, danych uchwał, tylko jest
merytoryczne głosowanie. Dlatego takie było stanowisko radnych PiS. Ponieważ uchwała
została przyniesiona na Komisje Gospodarki tuz przed obradami i radni nie byli w stanie
jej przedyskutować. W związku z powyższym, że radni chcą się spotkać, uzyskać trochę
więcej informacji i przedyskutować pewne sprawy. To są sprawy ważne. Radny patrzył,
jak są procedowanie te kwestie w innych gminach. Są sesje nadzwyczajne, żeby tylko
powołać. Radny nie widział problemu, by po dyskusji za tydzień, dwa czy trzy, gdy będzie
taka wola dyskutować ponownie i przyjąć omawiane uchwały. Radni PiS jako Klub nie
chcą wstrzymywać się od głosu, tylko decydować wspólnie z całą Radą i chcą głosować
za każdym wnioskiem. Nie po to żeby nie wyrażać swojej opinii, bo nie na tym to polega.
Radni PiS chcą podjąć taka decyzje jak cała Rada.
Emil Wiatrak – radny
Przypomniał, że w tym przypadku radni PiS nie pozwolili zadziałać mechanizmom
demokracji. Nie pozwolili poddać tego pod głosowanie, tylko zdusili tą uchwałę w zarodku.
O rezygnacji wszyscy radni dowiedzieli równocześnie. Radny dowiedział się na
posiedzeniu Komisji Finansów, co oznacza, że nawet później niż koledzy z PiS. Jak
radny zrozumiał, przybycie radnych PiS na sesje z pewnym opóźnieniem ze względów
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technicznych, oznaczało, że była to narada w sprawie tej uchwały. Miał wrażenie , iż
partyjna dyscyplina zadziałała, dlatego jest taki efekt.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że głosowanie nad porządkiem obrad, to jest również demokracja. Uważał, że
nie zostały zachwiane żadne zręby demokracji, bo każdy radny wypowiedział się, czy chce
nad ta uchwała procedować, czy też nie. Prosił, by nie rzucać takich słów, że coś zostało
zrobione niedemokratycznie.
Zgodził się ze słowami radnego Adama Beredy, że w przeciągu najbliższego tygodnia
można się spotykać, przedyskutować sprawę i zwołać sesję nadzwyczajną, na której
zostanie powołany skarbnik. Nie ma z tym najmniejszego problemu.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrz
Nie interesowały go powody, dla których te uchwały nie zostały wprowadzone do porządku
obrad. W międzyczasie zaszły dodatkowe okoliczności. Przewodniczący komisji
gospodarki Bogdan Sawicki powiedział, że powziął dodatkowe informacje w kwestii
Skarbnika Gminy i powiedział, że one są tajne. Tymi tajnymi informacjami podzielił się
tylko z Klubem Radnych PiS. Cały Klub Radnych zagłosował w ten sam sposób. Poprosił
o poinformowanie wszystkich, o co tak naprawdę chodzi ? Jaki tajne informacje powziął
Radny Bogdan Sawicki w kwestii skarbnika, bo to dotyczy finansów gminy.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zamknął dalsza dyskusje na temat uchwał dot. Skarbnika Gminy, jako do niczego nie
prowadzącą, tym bardziej że realizowany był punkt sprawozdania z prac komisji.
Marek Górski – radny
Zwrócił uwagę na fakt, że jest radnym i wielokrotnie zgłaszał się do zabrania głosu. Skoro
obaj Przewodniczący Rady nie są w stanie zauważyć, że jest zgłoszenie do zabrania
głosu, to zaproponował, żeby sekretarz obrad usiadł obok Przewodniczących. Radny
przyszedł, żeby pracować na sesji. Jeśli zgłasza się do zabrania głosu, to prosił, by Go
zauważano.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przeprosił radnego, jeśli go nie zauważył i pozwolił mu zabrać głos.
Marek Górski – radny
Wyjaśnił, że po raz drugi chciał zabrać głos w sprawie sprawozdania z prac komisji. To jest
reakcja na wcześniejsze słowa Przewodniczącego, który powiedział, że wielokrotnie
głosowano na różne tematy i różnie kończyły się te głosowania. Radny przyznał, że to jest
prawo demokracji. Przypomniał jednak, że przez ostatnie 12 lat a może i 20 nie było
głosowania nad zmiana skarbnika. Było to tylko rad, kiedy Pani Teresa Damięcka
odchodziła na emeryturę. Nie wiele osób obecnych na sali to pamięta. Może kilku
Przewodniczących Rad Osiedlowych, tych wiekowo zacnych. Była też taka sytuacja i
pozwolono się wypowiedzieć, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, na posiedzeniu komisji.
Radny rozumiał, że sprawa Skarbnika Gminy, jest tak poważna sprawą, że będąc radnym,
nie może sobie odpuścić tego, żeby zasięgnąć pełnej informacji. Radny uważał więc, że
jeżeli na posiedzeniu Komisji gospodarki ta informacja nie padła i na posiedzeniu Komisji
finansów Gminnych kandydatka do objęcia funkcji Skarbnika Gminy odpowiedziała na
wszystkie pytania. Była też Komisja Edukacji. Pomiędzy komisjami, a sesją była jeszcze
środa i można było zasięgnąć pełnej informacji, co się stało, jakie są skutki i konsekwencje
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tych działań. Radny przypomniał, że komisja nie musi opiniować wprowadzenia uchwał do
porządku obrad, ale radni otrzymali materiały, które zaopiniowali pozytywnie. To z czymś
się wiąże. Poprosił Przewodniczącego Rady o to, by szczegóły były „dopinane”. Jeśli jest
taki ważny temat, to należy to zamknąć, albo w jedną, albo w druga stronę.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Jak radny zauważył, sprawa skarbnika jest to bardzo ważną decyzją i radni PiS chcieli
mieć więcej czasu na jej podjecie. Dlatego zadecydowali, że nie wprowadza się tego do
porządku obrad.
Zapytał, czy radni wyrażają zgodę na zamkniecie dyskusji w punkcie Informacje Komisji
między sesjami
Radni wyrazili zgodę na zamkniecie dyskusji w głosowaniu jawnym za- 19 głosów,
przeciw-0, wstrz.-3 osoby
Pkt 5
Olga Ludwiniak – Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji
Przedstawiła informacje o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 29
stycznia 2015r. Treść informacji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Pkt 6
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przedstawiła informację o swojej pracy między sesjami tj. 29 STYCZNIA 2015 ROKU DO
26 LUTEGO 2015 ROKU:

BIEŻĄCE PRACE:
1. Trwają prace związane z wymiarem podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego na 2015 rok;
Z pewnością radni zdają sobie sprawę, jak to jest ważna dla naszych
mieszkańców czynność. Dlatego taka mobilizacja wydziału podatkowego i
księgowości , który pracuje w osłabionym składzie.
2. Wizyta Radcy Handlowego Ambasady Finlandii ws. Ochrony Środowiska;
3. Spotkanie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Wiceprezes Monika Piątkowska;
4. Spotkanie z Kupcami Wołomińskimi w spr. podatku od nieruchomości;
5. Spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie realizacji inwestycji;
6. obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Powiecie
Wołomińskim;
I. MIEJSKI ZAKŁAD DRÓG I ZIELENI
 Wszczęto postępowania na „Utrzymanie i pielęgnację zieleni niskiej na
terenie miasta i gminy Wołomin,
 Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin w 2015 roku;
 Przygotowana jest dokumentacja do przeprowadzenia postępowań:
◦ konserwacja rowów i urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin,
◦ mechaniczne czyszczenie ulic i chodników na terenie gminy Wołomin,
◦ konserwacja i kontrola techniczna gminnych placów zabaw,
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◦ koncepcja odwodnia gminy Wołomin,
◦ naprawa wiat przystankowych na terenie gminy Wołomin,
 Aktualnie prowadzone są rozmowy dotyczące zmian w działaniu komunikacji
publicznej na terenie gminy, Osoby, które uczestniczą w spotkaniach
konsultacyjnych, doskonale wiedzą, a mieszkańcom należy przypomnieć, że
w bieżącym roku udało się dołożyć środków finansowych na komunikacje
miejską. Rozpatrywany jest każdy wariant poprawy i rozlokowania akcentów
na skrajne wsi naszej gminy, tak aby jak największą liczbę mieszkańców
zadowolić, choć będzie to trudne. Podjęto współpracę z Gminą Kobyłka.
Odbyło się spotkanie i jest blisko do zawiązania współpracy. Otworzyły się
chęci współpracy z naszą gminą. Należy zadbać o mieszkańców Ossowa,
Leśniakowizny, Majdanu. Wspólnie będzie opracowywana dodatkowa trasa.
Ci mieszkańcy kulturowo, gospodarczo i ekonomicznie są bardziej związani z
Kobyłką. W związku z tym ten transport będzie dla nich bardzo dobry i
celowy.
 Prowadzona jest bieżąca konserwacja dróg gminnych asfaltowych tj.
wypełnianie ubytków asfaltem, dróg gminnych gruntowych tj. wypełnianie
ubytków żużlem - grupa remontowa MZDiZ, prace na drogach gruntowych
wykonywane są również przez zewnętrzną firmę za pomocą równiarki;
II.WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO
1.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy
Kiejstuta w Wołominie – realizacja dokumentacji w toku. Zatwierdzono koncepcję
budowy ulicy.
2. Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce przy ul. Wąskiej
w Wołominie – kontynuacja zadania.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Złotej na odc. od
ul. Głowackiego do ulicy Wiosennej w Wołominie – otrzymana koncepcja
budowy drogi została uzgodniona przez Wydział Urbanistyki, oczekujemy na
uzgodnienie przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Miejski Zakład Dróg i
Zieleni.
4. Budowa ulicy Długiej w Duczkach
W dniu 17.02.2015 r. Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert, które zostały
złożone trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na
odcinku od ul. Lipowej – w kierunku ul. Dębowej (940 m). Wpłynęło 9 ofert.
Najniższą cenę zaoferowała firma ELES-BUD na kwotę 126.202,51zł. Najwyższą
cenę zaoferowała firma ELPIE Sp. z o.o. na kwotę 178.231,90 zł. Trwają prace
komisji przetargowej, celem wyboru najkorzystniejszej oferty. Planowany termin
wykonania robót budowlanych do dnia 30.04.2015 r.
5. Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149
obr. 24 w Wołominie – w trakcie realizacja przedmiotu umowy.
6. Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie – dostarczono dokumentację
projektowo – kosztorysową do Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Do końca
pierwszego kwartału do Wydziału Zarządzania Nieruchomościami zostaną
dostarczone mapy podziałowe, wtedy też będzie można wystąpić do Starostwa z
wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.
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7. Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie – w trakcie przygotowywania wniosek
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
8. Budowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej
w Wołominie – 24.02.2015 r. złożono wniosek o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej. Zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.
9. Remont ul. Kościelnej w Wołominie – W dniu 07.01.2015r podpisano umowę z
projektantem na dokumentację przebudowy napowietrznej linii oświetlenia
ulicznego na linię kablową w ul. Kościelnej w Wołominie na odcinku od ul.
Daszyńskiego do ul. Reja oraz przebudowy napowietrznej linii monitoringu
miejskiego na linię kablową w ul. Kościelnej w Wołominie na odcinku od ul.
Daszyńskiego do Al. Niepodległości – termin wykonania do dnia 31.05.2015r.
10. Budowa ulicy Grabicznej
Z uwagi na nie wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, w dniu 03.12.2014 r.
gmina odstąpiła od umowy z projektantem. Naliczone zostały kary umowne w
wysokości 21.825,00 zł.
Projektant zwrócił się do gminy z prośbą o odstąpienie od naliczania części ww.
kary pieniężnej i zgodę gminy na dokończenie i oddanie przedmiotu zamówienia.
Swoją prośbę Projektant motywował stanem zaawansowania prac projektowych,
tzn. uzgodnieniem Z.U.D uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
uzgodnienia projektów branżowych (elektryczny, teletechniczny, sanitarny). W dniu
02.02.2015 r. zostało podpisane Porozumienie z projektantem, ws. wykonania
wszystkich postanowień umowy, tj. dokończenie prac projektowych i uzyskanie
decyzji ZRID. Gmina ze swojej strony odstępuje z części naliczonej kary umownej
(do zapłacenia przez projektanta kara w wysokości 66,6% naliczonej kary
pieniężnej, tj. kwota 14.535,45 zł). Termin oddania projektu wraz z decyzją ZRID
określono na dzień 30.06.2015 r. Po uprawomocnieniu się decyzji ZRID, zostanie
ogłoszony przetarg, celem wyboru wykonawcy prac.
Należy się cieszyć, że została poprawiona dokumentacja. Mieszkańcy Nowego i
Starego Ossowa bardzo czekają na ta ulicę. Z rożnych przyczyn mocno
podnoszona była budowa tej ulicy. Dobrze, że te uchybienia zostały nadrobione.
11. Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4
w Wołominie – w dniu 12.02.2015 r. złożono wniosek do Starostwa Wołomińskiego
o pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej. Termin wydania decyzji
pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane wynosi 65 dni. W dniu
12.02.2015 r. dokonano Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót dot. remontu
nawierzchni i przebudowy parkingu zlokalizowanego na działce ewid. nr 153/4 obr.
18 Wołomin.
12. Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do ul.
Gdyńskiej - dostarczono dokumentację projektowo – kosztorysową do Wydziału
Rozwoju Gospodarczego. Do końca pierwszego kwartału do Wydziału Zarządzania
Nieruchomościami zostaną dostarczone mapy podziałowe, wtedy też będzie można
wystąpić do Starostwa z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.
13.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali
gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie – w dniu 09.12.2014 r. projektant
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dostarczył do Wydziału Rozwoju Gospodarczego projekt budowlany, wystąpił
również do Starostwa z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
zgodnie z umownym terminem do dnia 31.03.2015 uzyskać ma decyzję pozwolenia
na budowę oraz dostarczyć pozostałą dokumentację – projekty wykonawcze, SST,
kosztorysy, przedmiary.
14. Budowa sali gimnastycznej w Czarnej – kontynuacja robót zgodnie z
harmonogramem. Na budowie odbywają się regularne narady koordynacyjne z
udziałem przedstawicieli gminy, wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego.
15. Budowa Skateparku na terenie OSiR Wołomin na wniosek Wydziału
Rozwoju Gospodarczego uruchomiono procedury o zamówienie publiczne powyżej
30.000 euro na wybór Wykonawcy. Termin złożenia ofert ustalono na 26.02.2015r.
Wydział Rozwoju Gospodarczego sukcesywnie odpowiada na pytania do
przetargu.
16. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
Na dzień 04.03.2015 r. wyznaczono termin składania ofert w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę oświetlenia w ul. Kochanowskiego w Wołominie
– uzupełnienie istniejącego oświetlenia w ciągu ul. Kochanowskiego w Wołominie i
dalej w tej ulicy w miejscowości Czarna.
Na dzień 06.03.2015 r. wyznaczono termin składania ofert w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę oświetlenia w ul. Lipowej w Wołominie –
uzupełnienie istniejącego oświetlenia na włączeniu ul. Lipowej w ul. Radzymińską.
W dniu 28.02.2015 r. upływa termin umowny oddania przez projektanta – firma ELMEDIA n/w dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia
ulicznego dla lokalizacji: Lipinki ul. Groszkowa, Nowe Grabie – droga dojazdowa do
cmentarza, Stare Lipiny ul. Kwitnąca, Majdan ul. Racławicka – od posesji nr 111 do
końca ulicy, Wołomin ul. Sienkiewicza – droga wewnętrzna dz. nr ewid. 207/43 obr.
24, Wołomin ul. Graniczna – na odcinku od ul. Litewskiej do siedziby PWiK.
17. Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
Wydział Rozwoju Gospodarczego przygotowuje postępowanie przetargowe na
konserwację zbiornika retencyjnego, położonego przy terenie Muzeum im. Zofii i
Wacława Nałkowskich w Wołominie.
18. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kasztanowej
w Nowych Lipinach Wydział Rozwoju Gospodarczego przygotowuje
postępowanie na udzielenie zamówienia.
19. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kolorowej w
Wołominie Wydział Rozwoju Gospodarczego przygotowuje postępowanie na
udzielenie zamówienia.
20. Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy
Szarej w Wołominie Wydział Rozwoju Gospodarczego przygotowuje
postępowanie na udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji.
21 Remont budynku hufca ZHP w Wołominie.
Wydział Rozwoju Gospodarczego wystąpił do Komendanta Hufca o określenie
wytycznych funkcjonalno - użytkowych dla potrzeb realizacji przedmiotowego
zadania (budżet Obywatelski 2015).
22. Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie – wykonawca dostarczył kompletną
dokumentację po terminie umownym, zostają naliczane kary umowne. Wydział
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Rozwoju Gospodarczego przygotuje wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej.
III. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI;
1. Zawarto umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku
przy ul. Sienkiewicza 31 w Wołominie na rzecz najemcy
2. Opublikowano na stronie BIP urzędu zaproszenie do złożenia ofert cenowych
na sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb wynikających z realizacji
zadań przez Gminę Wołomin, w celu wyłonienia ich wykonawcy w
procedurze zamówień poniżej kwoty 30.000 euro. W ramach tego
postępowania wpłynęły trzy oferty, z czego tylko jedna była kompletna pod
względem formalnym.
3. Opublikowano na stronie BIP urzędu zaproszenie do złożenia ofert cenowych
na wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb wynikających z realizacji zadań
przez Gminę Wołomin, w celu wyłonienia ich wykonawcy w procedurze
zamówień poniżej kwoty 30.000 euro.
4. Wypłacono odszkodowanie na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego,
dotyczące nieruchomości nabytej w związku z realizacją inwestycji, budowy
ul. Wiejskiej w Wołominie.
5. Wypłacono odszkodowanie w związku z nabyciem przez Gminę Wołomin
gruntu pod ul. Jaroszewską w Duczkach, na podstawie decyzji
zatwierdzającej podział nieruchomości na wniosek właściciela (w 2006 r.)
IV. WYDZIAŁ URBANISTYKI
Wydział pracuje nad planami zagospodarowania przestrzennego, co ma być
wizytówka obecnej kadencji. Obwieszczeniem Burmistrza Wołomina podana
została do publicznej wiadomości informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla
Sławek II położonego pomiędzy ulicami: Geodetów, Głowackiego, Kleeberga do
granicy obowiązującego planu:Teren Stolarki w Wołominie”, wraz z prognoza
oddziaływania na środowisko. Z tym planem można się zapoznać od 5 marca 2015
roku do 3 kwietnia 2015 roku e siedzibie Urzędu miejskiego w Wołominie, pok 210 ,
w godzinach pracy urzędu.
V. ZESPÓŁ DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
1. Projekt pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” - zakończony rzeczowo
w dniu 31.12.2014 r.,obecnie gmina czeka na akceptację złożonego ww. terminie
wniosku o płatność.
2. Projekt pn. „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – wyrównanie szans
rozwojowych w Gminie Wołomin” obecnie trwają przygotowania do realizacji
projektu, termin zakończenia realizacji operacji zgodnie z umową o przyznanie
pomocy upływa w dniu 30.06.2015 r.
3. Projekt pn. „Razem Tworzymy Bezpieczny Wołomin” - realizacja projektu
zakończyła się w dniu 31.12.2014 r., w dniu 30.01.2015 r. ZPŚZ złożył w
Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
sprawozdanie końcowe z wykonania ww. projektu.
4. Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul.
Radosna w Starych Lipinach” - w dniu 30.01.2015 r. ZPŚZ złożył wniosek o
dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim
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Województwa Mazowieckiego w Warszawie,wartość inwestycji - 182 326,20 zł,
wnioskowana kwota dotacji - 91 163,10 zł, obecnie gmina oczekuje na oceną
formalną wniosku.
5. Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul.
Krymska w Leśniakowiźnie” - w dniu 30.01.2015 r. ZPŚZ złożył wniosek o
dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wartość inwestycji - 761 921,96 zł,
wnioskowana kwota dotacji - 380 960,98 zł, obecnie gmina oczekuje na oceną
formalną wniosku.
6. Projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej” - w
dniu 13.02.2015 r. Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych złożył w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o zgłoszenie inwestycji do
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok,
obecnie gmina oczekuje na ocenę formalną wniosku.
7. Projekt pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Wołominie” - w dniu 13.02.2015 r. Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o
zgłoszenie inwestycji do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Mazowieckiego na 2015 rok, obecnie gmina oczekuje na ocenę formalną wniosku.
VI. ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Postępowania, w których zawarto umowy o udzielenie zamówienia
publicznego:
1. Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz
150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany
decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji,
cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz.
Ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30
000 euro:
1. Budowa skateparku na terenie OSiR Huragan w Wołominie – Termin składania
ofert upływa 26.02.2015 r. o godz. 10:00.
2. Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin
– Część I "Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego, skrzyni
sterowania oświetleniem w Wołominie przy ul. Kochanowskiego na dz. Nr ewid.
1,10/1, 10/4 obr.02, m. Czarna przy ul. Kochanowskiego na dz. Ewid.135/3, 136/3,
273 obr. Czarna 03" – Termin składania ofert upływa 04.03.2015 r. o godz. 10:00.
3. Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin
– Część II: „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul.
Lipowej na dz. nr ewid. 87, 88, 92, 93, 94 obr. 03” – Termin składania ofert upływa
06.03.2015 r. o godz. 10:00.
Postępowania, w których upłynął termin składania ofert (w trakcie
sprawdzania pod względem merytorycznym i formalnym – przed
rozstrzygnięciem):
1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ul. Długiej w
Duczkach, na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 obr. Duczki 02 – etap I
budowy ul. Długiej w Duczkach.
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VII. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Edukacja ekologiczna
 zakończono organizowane wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zajęcia w
ramach ferii zimowych dla dzieci;
 kontynuowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży „Wołomińscy
Odkrywcy Przyrody” (zorganizowano 3 spotkania: 5, 12, 20 lutego 2015)
Gospodarka odpadami
 przyjęto wnioski dotyczące demontażu i utylizacji wyrobów zawierających
azbest;
Decyzje środowiskowe
 przekazano uzupełnienie dokumentacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wołominie, dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu
punktu zbierania odpadów złomu stalowego, złomu metali kolorowych, złomu
baterii i akumulatorów, katalizatorów oraz punktu skupu makulatury,
położonego na działce nr ew. 388 obręb 17 w Wołominie, róg ul. Geodetów i
al. Armii Krajowej w Wołominie,
 przygotowano opinię w sprawie braku obowiązku uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla zaprojektowania oraz budowy stacji
redukcyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia w miejscowości Grabie
Stare (dz. nr ew. 22/2 i 22/3 obręb Stare Grabie) w miejsce istniejącej stacji
redukcyjno- pomiarowej, która zostanie zlikwidowana,
 przekazano do opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wołominie oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Warszawie, raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej
na budowie drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi
wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8;
 wydano decyzję uchylającą decyzję Burmistrza Wołomina nr 161/13 z dnia
09.07.2013r., znak: WOŚ.6331.6.2012 w części nakazującej właścicielom
działek we wsi Stare Lipiny, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
na gruntach sąsiednich poprzez wykonanie po obwodzie rowków
odwadniających o głębokości 60-70 cm uniemożliwiających spływ wód
opadowych z powierzchni terenu na tereny sąsiednie;
 wydano decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wołomin;
 nakazano usunięcie hodowli kur i gołębi z terenu miasta Wołomin w
zabudowie wielorodzinnej,
VIII. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, SPORTU i EDUKACJI
1) trwa bieżąca praca przy realizacji projektu pt.: „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe - Moja przyszłość”, - POKL,
2) trwają prace nad oceną sprawozdań końcowych:
3) trwa bieżąca praca przy realizacji projektu „Budujemy potencjał kadrowy Gminy
Wołomin - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe”,
4) w ramach realizacji uchwały nr IV-10/2015 z dnia 29 stycznia 205 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji „Programu działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców
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gminy Wołomin na 2015 rok”: ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert na realizację
działań zdrowotnych, opublikowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej,
8) trwa procedura konkursowa na przyznanie stypendiów i wyróżnień sportowych
(wpłynęło 21 wniosków o wyróżnienia i 28 wniosków o przyznanie stypendiów) - w
ramach realizacji uchwały Nr XXIV-22/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie
ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i
wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i
wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w
działalności sportowej.
IX. Najistotniejsze Zarządzenia Burmistrza Wołomina:
Nume
r
zarzą
dzeni
a

Data

Treść Zarządzenia

14

29.01.2015

w sprawie powołania komisji stypendialnej do opiniowania
wniosków o przyznanie stypendiów naukowych na rok akademicki
2014/2015, dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników
studiów doktoranckich zamieszkałych na terenie gminy Wołomin

15

29.01.2015

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania z
zakresu rozwoju sportu w gminie Wołomin w 2015 rok

16

29.01.2015

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na
realizację zadania publicznego - Szkolenie dzieci i młodzieży
prowadzone przez kluby sportowe

17

30.01.2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2015
rok

18

2.02.2015

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z
zakresu rozwoju sportu w gminie Wołomin w roku 2015

19

2.02.2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie
realizacji zadania publicznego - Wspieranie rodzin i osób w trudnej
sytuacji

20

2.02.2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie
realizacji zadania publicznego - realizacja programów i szkoleń z
zakresu zdrowia w tym ochrony zdrowia psychicznego, edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia

21

3.02.2015

w sprawie warunków do realizacji obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego w Gminie Wołomin w roku
szkolnym 2015/2016

22

3.02.2015

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu o przyznanie stypendiów
naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników
studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin
na rok akademicki 2014/2015

23

4.02.2015

w sprawie powołania komisji przetargowej
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24

5.02.2015

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej
w ZS w Duczkach

25

5.02.2015

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej
w SP w Zagościńcu

26

6.02.2015

w sprawie ustalenia planu finansowego UM na 2015 rok

27

6.02.2015

w sprawie przekazania informacji dotyczącej ostatecznych kwot
dochodów i wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej
gminy Wołomin na 2015 rok

28

6.02.2015

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami
oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań na
2015 rok

29

6.02.2015

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Miejskiego w Wołominie

30

6.02.2015

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych - projekt uchwały w
sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których gmina Wołomin jest
organem prowadzącym.

31

10.02.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej - Budowa skateparku na
terenie OSIR Huragan w Wołominie

32

10.02.2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na czas określony

33

10.02.2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy

34

12.02.2015

w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji i utrzymania Projektu
"Moja Przyszłość"

35

17.02.2015

w sprawie powołania komisji przetargowej - Modernizacja i
rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin
Część I: Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia
drogowego, skrzyni sterowania oświetlenie w ulicy
Kochanowskiego w Wołomin na dz. nr ew. 1, 10/1, 10/4, 11/4 obr.
02, Czarna przy ulicy Kochanowskiego na dz. nr ewid. 135/3,
136/3, 273 obr. 03

36

17.02.2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2015
rok

37

17.02.2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie
realizacji zadania publicznego - Integracja i aktywizacja środowisk
osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań
zapobiegających ich izolacji i marginalizacji.

38

17.02.2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego

39

17.02.2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
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szczepień przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej
w 2001 roku
40

17.02.2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan poinformowała, że do urzędu wpłynęło pismo
Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. zaopiniowania budżetu gminy Wołomin na 2015 rok,
oraz w sprawie oceny Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pani Burmistrz dała radnym pod
rozwagę zapisy w tych uchwałach. O sytuacji jak zadziała się na toczącej się sesji
poinformuje Regionalna Izbę Obrachunkowa. Nasza gmina nie może zostać bez nadzoru
finansowego. W konsekwencji dała pod rozwagę rodnym pod rozwagę wspomniane
Pismo RIO, które mówi, że „ Planowany w 2015 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi
7, 63% przy dopuszczalnym 9, 93%, przy czym skład orzekający zauważa, że zachowanie
wyżej wymienionych wskaźników w 2016r i 2017 roku może być zagrożony. Konieczna
jest zatem bieżąca analiza zakładanych wielkości budżetowych pod kątem możliwości
finansowych gminy, aby zagwarantować spłaty zobowiązań., z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów, przy jednoczesnej realizacji nałożonych na
gminę zadań”.
Pani burmistrz przeprosiła mieszkańców, że nie ograniczała deficytu na 2015 rok, że nie
wnioskowała do Rady, żeby ratowała gminę. Radnych zostawiła z pytaniem: Co to są
zobowiązania i kto je poczynił ?
Adam Bereda – radny
W dość obszernym sprawozdaniu o pracy między sesjami była informacja odnośnie
spotkania Pani Burmistrz z osobami, które wynajmują lokale komunalne i odnośnie
podatku od nieruchomości. Radny chciał wiedzieć jakie wnioski wynikają z tego spotkania.
Zapytał też do kiedy są zbierane wnioski dot. wyróżnień sportowych.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Odpowiedziała, że wszyscy wiedza, jakie są przepisy prawa. Było to dyskutowane i
opisywane przez lokalna prasę. Była rozmowa z lokalnymi kupcami., Całość Pani
Burmistrz spuentowała, mówiąc, że nadzór nad gospodarką finansową, nad Wydziałem
Podatkowym i nad Wydziałem Księgowości sprawuje Skarbnik Gminy. Dlatego należy
podkreślić, jak ważna jest ta funkcja, żeby nie było nieporozumień i żeby nie było rożnych
kłopotów i niedomówień, jeśli chodzi o informowanie naszych mieszkańców. Wszystkie
sprawy zostały wyjaśnione. Zaniedbania mogły być w sferze informowania. Do tego
powinni przyznać się Ci, którzy to zaniedbali.
Edyta Malinowska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Edukacji i Sportu.
Powiedziała, że napływ wniosków o przyznanie stypendiów sportowych jest zakończony.
Wpłynęło 21 wniosków o wyróżnienia i 28 wniosków o przyznanie stypendiów. Obecnie
trwa rozpatrywanie wniosków.
Tomasz Kowalczyk – radny
Jego pytanie dotyczyło szerokopasmowego internetu dla sołectw. Wszędzie obecnie są
kładzione światłowody w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” . Zapytał, czy gmina
może się wycofac z tego projektu internetu szerokopasmowego wycofać ? Jakie byłyby
tego konsekwencje i czy jest to realne, bo mówi się o kwocie 800 tys. zł , które mogłyby
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stanowić pewna oszczędność ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przypomniała, że jest początek kadencji. Pani Burmistrz i jej pracownicy obracają się w tej
materii jaką Jej pozostawiono, gdzie wiadomo walczy się dramatycznie o przedłużanie
terminów, bo do końca ubiegłego roku nic nie działo się z projektami. Jest w związku z tym
kłopot. To jest dobre pytanie o technologię i zasadność.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Poinformowała, że w tej sprawie nic nie działo się przez półtora roku. Od początku
kadencji była informacja, że sprawa stoi w miejscu. W tej chwili trwają spotkania osób
kompetentnych, które muszą podjąć decyzję jak to zrobić, żeby było dobrze. Gmina ma
przyrzeczone dofinansowanie. Głupio by było zrezygnować z tego dofinansowania.
Zastępca Burmistrza miała nadzieję, że będzie dobrze. Trzeba przygotować specyfikacje i
ogłosić przetarg. Wszystko powinno się udać, a czas jest do 30 czerwca na realizacje tego
przedsięwzięcia. Posiada pozytywne informacje o informatyków i osób z nimi
współpracującymi, że technologia powinna dobra, sprawna. To jest w technologii
światłowodowej, a to są pieniądze, które trzeba by było wyłożyć z budżetu gminy.
Tomasz Kowalczyk – radny
Stwierdził, ze nie został zrozumiany. Jemu chodziło o to, że było dublowanie projektów.
Jeden projekt robi województwo w ramach „internetu dla Mazowsza”. Na wsiach
kładzione są światłowody, z których można będzie korzystać pod koniec roku . Gmina robi
drugi, dublujący projekt, związany z internetem dla sołectw. Radny miał wątpliwości czy to
jest uzasadnione, pomimo zewnętrznego dofinansowania, którego szkoda by było stracić.
Jednak zadał pytanie po co w sołectwach dwa odrębne internety ? Z jednej strony gmina
buduje infrastrukturę, a z drugiej strony Pan Marszałek dostarcza gminie internet.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Powiedziała, że sprawa analizowana jest przez specjalistów. Jest tez działania przy 8.3,
które w gminie jest zamknięte. Stwierdziła, że był duży bałagan, który w tej chwili próbuje
ogarnąć. Gdyby już teraz zrezygnować z tego projektu, to gmina konsekwencji nie
poniesie, bo nie zostały poniesione żadne koszty. Oczywiście przyjrzy się temu tematowi.
Prowadzący obrady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie o godz. 12: 25 kontynuowano realizacje porządku obrad. Na sali obrad
nieobecni byli radni: Stanisław Do, Dominik Kozaczka, Grzegorz Skoczeń, Krzysztof
Rembelski, Emil Wiatrak.
Pkt 7
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
Poprosił radnych o zgodę na nieczytanie treści projektów uchwał, gdyż radni posiadają ta
treść i z nią się zapoznali.
Radni wyrazili zgodę na nieczytanie treści projektów uchwał w głosowaniu jawnym za- 18
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
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Uchwała Nr V-13/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok
2015.
Bożena Wielgolaska – Naczelnik Wydziału Finansowo-Burdźetoiwego
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, które to uzasadnienie załączone jest do
egzemplarza archiwalnego uchwały.
Na sale obrad powrócili radni Stanisław Dol, Grzegorz Skoczeń i Emil Wiatrak, godz.12:30
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-14/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-8/2015 Rady Miejskiej w
Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 r.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
W uzasadnieniu do uchwały powiedziała, że celem tej uchwały jest zapewnienie zgodności
uchwały o podziale środków na dofinansowanie i kształcenie zawodowe nauczycieli z
uchwała budżetową. W uchwale budżetowej radni uchwalili na ten cel 131 000 zł , ze
szczegółowością na poszczególne paragrafy. Natomiast w uchwale nr IV-8/2015, o zmianę
której jest prośba, te środki wyrażone są w postaci procentowej. Teraz przeliczając np.40%
na dofinansowanie pobierane przez szkoły wyższe, to jest 52 780 zł, natomiast w uchwale
budżetowej zapisano na ten cel 18 055 zł. Niezgodność dotyczy również pozostałych kwot
określonych procentowo.. Aby zapewnić tą zgodność, należy odejść od podziału
procentowego. Podjecie proponowanej uchwały, pozwoli na zgodność z uchwałą
budżetową i wnioskami dyrektorów szkół.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-15/2015 w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin;
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
W uzasadnieniu powiedziała, że zgodnie z ustawa o systemie oświaty postępowanie
rekrutacyjne do przedszkoli jest dwuetapowe. Na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego stosowane są kryteria określone w ustawie- jednolite dla całej Polski i jest
ich 7. Jeżeli okaże się, że po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, nadal
kandydatów do danego przedszkola jest więcej niż miejsc, wówczas należy stosować
kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z ustawą te kryteria ,
wartość punktową i dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów, od bieżącego
roku określa już rada gminy. W związku z tym został złożony projekt takiej uchwały, z
prośba o podjęcie.
Na wniosek komisji Rady:
- kryterium 3 : Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, na terenie którego ma siedzibę
wybrane przedszkole – ma być 5 pkt.
- Kryterium 6 : Rodzice kandydata płaca podatki w Wołominie:
1) dwoje rodziców – ma być 10 pkt
2) jeden z rodziców – ma być 5 pkt.
Uchwała w kształcie proponowanym po zmianach została podjęta w głosowaniu jawnym
za-21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
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Uchwała Nr V-16/2015 w sprawie nabycia nieruchomości;
Sebastian Bała – Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Projekt uchwały dot,. Wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości stanowiącej działkę 62/8 obręb Zagościniec 09 o pow. 360 m2, za
cenę 14 400 zł. Nieruchomość ta stanowi poszerzenie drogi wewnętrznej znajdującej się
w zasobie gminnym i stanowi uzupełniający układ komunikacyjny w Zagościńcu. Jest to
droga prostopadła do ul. Kolejowej i równoległa do ul. Nadrzecznej i Chmielnej. Nabycie to
następuje na wniosek właścicieli, w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu
podziału nieruchomości. Działka ta powstała w wyniku ustaleń decyzji o warunkach
zabudowy.
Na salę obrad powrócił radny Krzysztof Rembelski godz. 12:40
Zbigniew Paziewski – radny
Podana jest cena 40zł/m2. Radny zapytał, czy ta cena wynikła z faktu, że Ci Państwo
zapłacili już opłatę adiacencką ?
Sebastian Bała – Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Wartość tej nieruchomości jest wyższa niż wartość opłaty adiacenckiej. Opłata została
naliczona. Jest wniosek właścicieli , żeby zaliczyć ją na poczet kosztów nabycia tej
nieruchomości na rzecz gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-17/2015 w sprawie zmiany w statucie jednostki pomocniczej Gminy
Wołomin;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-18/2015 w sprawie zarządzenia wyborów do organów Sołectw Gminy
Wołomin;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-19/2015 w sprawie zarządzenia wyborów do organów Osiedli Gminy
Wołomin;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-20/2015 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wołominie;
Tomasz Kowalczyk – radny
W imieniu Klubu Radnych zaproponował, by radnego Macieja Łosia w skaldzie Komisji
Rewizyjnej zastąpił radny Robert Kobus.
Kandydat wyraził zgodę na to, by być członkiem Komisji Rewizyjnej.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-21 głosów, przeciw-0, wstrz.-1 osoba
Uchwała Nr V-21/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołomin;
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że Statut był opiniowany i przedyskutowane były jego zapisy na posiedzeniu
Komisji gospodarki, której posiedzenie zostało zorganizowane w tym celu. Prosił o
wprowadzenie jeszcze jednej autopoprawki do tego statutu polegającej na wykreśleniu
ust. 3 z § 13 Statutu. Te czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji są w
kompetencjach Komisarza Wyborczego.
Andrzej Żelezik – radny
zaapelował, żeby wszyscy myśleli o tym jak podejść do herbu Wołomina, by ten herb
uaktualnić. Ten herb jest nadwyrężony i nie odpowiada przepisom werbalnym.
Uchwała w kształcie proponowanym po zmianach polegających na wykreśleniu ust 3 w §
13 została podjęta w głosowaniu jawnym za-22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-22/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i
wdrożenia na terenie Gminy Wołomin Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
Jarosław Szajner – Wydział Planowania i Analiz
Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie jednym z najważniejszych
dokumentów
strategicznych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. W oparciu tego planu gmina
będzie miała szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych a tym samym na rozwój
naszej gminy. Istotnym jest, żeby ten plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany i
uchwalony jak najszybciej. Najważniejsze rzeczy jakie wprowadzi ten plan to jest
wytyczenie kierunków i wskazanie konkretnych zadań, harmonogramu tych zadań oraz
kosztów jakie trzeba będzie ponieść w związku z redukcja zużycia energii finalnej, poprzez
podniesienie efektywności energetycznej, a także poprzez zwiększenie udziału energii
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, jak również dążenie do poprawy jakości
powietrza. Dzięki planowi gospodarki niskoemisyjnej będzie możliwość prawidłowego
rozwoju . Będą też duże szanse na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-23/2015 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego;
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Pomoc Powiatowi wołomińskiemu zostanie udzielona w postaci dotacji celowej z budżetu
Gminy Wołomin w 2015 roku. Dotyczy to dwóch inwestycji tj. Przebudowa ronda w
Zagościńcu na skrzyżowaniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej i armii Krajowej w kwocie 160 500
zł. Druga inwestycja to przebudowa ul. Radzymińskiej i Piłsudskiego w kwocie do 430 000
zł. To są inwestycje, które będą realizowane przez powiat w 2015 roku na terenie Gminy
Wołomin. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dot. partycypacji gminy w kosztach
realizacji inwestycji powiatowych wysokość dotacji celowej Gminy Wołomin wynosi do
30%.
Zbigniew Paziewski – radny
Zapytał czy dobrze zrozumiał, że ta partycypacja jest do 30%, bo w poprzednich latach
gmina dopłacała do 50%.
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Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Wyjaśniła, że do 30% jeśli chodzi o inwestycje drogowe, a chodniki do 50%
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za -22 głosy, przeciw -0, wstrz.-0
Pkt 8
Interpelacje i zapytania radnych
Tomasz Kowalczyk – radny
Przypomniał o sprawie, która jego zdaniem utknęła gdzieś w urzędzie. Uchwałą Zebrania
Wiejskiego wsi Mostówka, w sierpniu ubiegłego roku, uchwalono , że mieszkańcy chcą
nadać nazwę ulicy, która została wybudowana z funduszu ochrony gruntów rolnych. Ten
wniosek od kilku miesięcy nie został rozpatrzony. Radny chciałby ten temat zakończyć
przed wyborami, bo nie będzie już kandydował do funkcji sołtysa. Dlatego prosił o pomoc
w tym temacie.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Powiedziała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ulicy można nadać
nazwę na wniosek mieszkańców, którzy są zainteresowani , bo mieszkają przy tej ulicy.
Sebastian Bała – Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Wyjaśnił, że Wydział Zarządzania Nieruchomościami występował o uzupełnienie
uzasadnienia. Osobo, której imieniem ma być nazwana ta ulica, nie jest osoba
powszechnie znaną i mogą być wątpliwości co do właściwego przedstawienia. Wystąpiono
do osób, które znają lokalna historie. Odpowiedź wpłynęła niedawno. W związku z tym
dopiero teraz będzie możliwość przygotowania pełnego uzasadnienia do stosownej
uchwały. Tłumaczył, że to nigdzie nie utknęło, tylko z przyczyn niezależnych od urzędu,
czas załatwienia się przedłożył. Bieg sprawie został nadany. Zostało wysłane zapytanie.
Obecnie wpłynęła prawie dwustronna informacja o osobie, której imieniem ma być
nazwana ulica. Powołano się tam na pewne źródła. To są rzeczy drażliwe, dlatego
wystąpiono o pisemna zgodę rodziny. W tej sprawie radny Tomasz Kowalczyk, jako sołtys
wspierał pracowników urzędu w tych działaniach. Ostatecznie w najbliższym czasie
projekt stosownej uchwały, będzie mógł być przedstawiony na sesji Rady Miejskiej.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zapytała, kiedy wpłynął ten wniosek społeczności Mostówki do urzędu.
Sebastian Bała – Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Odpowiedział, że w miesiącu październiku, w poprzedniej kadencji.
Tomasz Kowalczyk – radny
Miał nadzieje, że rzeczywiście w najbliższym czasie uda się tą sprawę doprowadzić do
końca. Jest zgoda rodziny i mieszkańców. Tam były jedynie jakieś perturbacje dot. danych
historycznych. Radny uczestniczył tylko w części korespondencji, która wychodziła z
urzędu m.in. do Pana Jarosława Stryjka. Radny nie widział odpowiedzi, więc nie wie czy
ona wpłynęła. On sam opierał się tylko na danych historycznych będących w posiadaniu
rodziny. Aby wstępnie przedstawić osobę, której imię ma być nadane ulicy w miejscowości
Majdan, powiedział, że w ostatnich latach, na granicy Mostówki i Majdanu, został
umieszczony obelisk, ku pamięci czworga młodych ludzi, którzy zginęli w 1944 roku w
walce z okupantem. Byli to członkowie Armii Krajowej, bądź Narodowych Sił Zbrojnych.
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Wśród tej czwórki była jedna kobieta – 17 – letnia dziewczyna. Mieszkańcy Mostówki
stwierdzili, że na początek chcą uhonorować właśnie tą dziewczynę. Była to Pani Halina
Brzuszczyńska, pseudonim „Irka” lub „Mała”. Który z pseudonimów jest obowiązujący mieli
ustalić historycy.
Mateusz Bereda – radny
Zapytał, czy prace na ul. Moniuszki zostaną wznowione , kiedy i kiedy zostanie
zakończona realizacja tej inwestycji ? Jest coraz cieplej, a tam są duże dziury. Inwestycja
jest rozpoczęta, ale na razie nie widać maszyn i ludzi, którzy to wykonują.
Drugie pytanie dotyczyło ul. Asnyka. Na jednej z komisji rozmawiano na temat negocjacji z
lokalnymi deweloperami. Radny zapytał kiedy te rozmowy nastąpią i kiedy jakieś
informacje w tym temacie ?
Ostatnio w internecie pojawiły się informacje na temat Wołomińskiej telewizji. Ten pomysł
bardzo podoba się radnemu. Zapytał jednak jakie są perspektywy rozwoju tej telewizji.
Elżbieta Radwan - Burmistrz Wołomina
Podziękowała za to, że radnemu podoba się Wołomińska telewizja. Zaprosiła do
współpracy. Wszystkie chętne osoby i ludzie dobrej woli mogą współpracować w
stworzeniu tego kanału informacyjnego. Poinformowała, że przy przeglądzie urzędu i
gminy, który jeszcze trwa, okazało się, że gmina jest w posiadaniu super sprzętu
multimedialnego do takich czynności. Nie wiadomo dlaczego kurz na nim zasiadł, bo
został zakupiony w ramach projektu, z pieniędzy, które jeszcze Burmistrz Jerzy Mikulski
pozyskał. Pani Burmistrz nie chciała oceniać tego, że o tym sprzęcie zapomniano i nie
wykorzystano tych materiałów.. Natomiast uważała, że nic nie może leżeć
niewykorzystane, bo jest to strata czasu i zasobów tak ludzkich jak i materiałowych i
technicznych. Teraz będzie to jeden z elementów współpracy z mieszkańcami. Jest duży
odzew mieszkańców . Pani Burmistrz podziękowała sympatykom i mieszkańcom, którym
zależy na losie miasta i którzy są bardzo aktywni i spontanicznie się włączają w akcję
pracy przy modernizacji strony internetowej, którzy zgłaszają swoje pomysły. Deklarowała,
że każda zgłaszająca się z pomysłem osoba zostanie wysłuchana, przygarnięta i z każdą
taką osobą nawiązana będzie współpraca. Pani Burmistrz widzi, że młodym ludziom
zależy na rozwoju miasta, nie mają uprzedzeń do tego, czy to jest łopocząca flaga
partyjna. Chcą jedynie pracować dla miasta. Dlatego Burmistrz zaprosiła młodych ludzi,
którzy chcą, by w tym Wołominie było inaczej, weselej, normalniej czyściej.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Poinformowała, że na ul. Moniuszki prace zostaną wznowione już po najbliższej niedzieli i
będą trwały do 30 czerwca. Jeśli chodzi o ul. Asnyka, to Zastępca Burmistrza nie miała
okazji się jeszcze spotkać, bo wyjeżdżał poza granice państwa. Obiecała, że postara się
spotkać jak najszybciej, by w tej sprawie porozmawiać. Obawiała się, że będzie to trudny
temat.
Elżbieta Radwan - Burmistrz Wołomina
Przypomniała, że tam jest potężny protest mieszkańców. W przeddzień wyłożenia planu
zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu, mieszkańcy są bardzo niezadowoleni.
Nie może być tak, żeby jedna osoba była szczęśliwa , a reszta mieszkańców nie.
Pani burmistrz również korzysta z nowoczesnego kanału teleinformatycznego i przekaz
trafi do większej liczby mieszkańców. Jej priorytetem będą plany zagospodarowania
przestrzennego, bo to gwarantuje rozwój miasta i nowoczesne zarządzanie. Dlatego
zaprosiła wszystkich by popierali te kierunki rozwoju dla lepszej przyszłości Wołomina.
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Mateusz Bereda – radny
Zapytał, czy problemy z tym planem dotyczą wysokości zabudowy ?
Elżbieta Radwan - Burmistrz Wołomina
Mieszkańcy, którzy tam maja jednorodzinna zabudowę, są bardzo niezadowoleni , że
zostali pominięci jako strona, przy wydawaniu decyzji na budynek wielorodzinny. Prosiła,
by radni słuchali mieszkańców, bo warto mieć taki żywy kontakt z mieszkańcami,
indywidualny. Pani Burmistrz powiedziała, że w poniedziałki, Ona sama przyjmuje po 3040 osób. Godziny urzędowania zostały wydłużone do godziny 19:00. Był to strzał w
dziesiątkę, bo mieszkańcy są zadowoleni. Nie tylko w poniedziałki przyjmuje
mieszkańców, lecz w każdy dzień. Nie ma takiego dnia by nie przyjęła jakiegoś
mieszkańca. Z grafiku jej pracy widać ile osób przychodzi do urzędu i z jakimi problemami.
Dlatego uważała, że warto rozmawiać z ludźmi, bo wtedy ma się pełną wiedzę, jakie
potrzeby i jakie oczekiwania są mieszkańców.
Adam Bereda – radny
Klub Piłkarski Legia Warszawa szuka terenu dla swojej akademii piłkarskiej. Rozmowy
toczyły się z Gminą Sulejówek i były poczynione pewne kroki. Jednak w wyniku zerwania
rozmów, ta lokalizacja nie jest już brana pod uwagę. Sprawa jest otwarta. Radny porównał
warunki jakie są w Sulejówku i jakie są w Wołominie. Odległość od Warszawy podobna,
strona podobna. Radny poczynił już pewne kroki kontaktowe. W Wołominie jest pewna
osoba, która współpracuje z ta akademią. Jest to Pan Jakub Szcześniak i Pan Krzysztof
Gawara – były trener LEGII. Obaj panowie koordynują te prace. Radny rozmawiał z nimi i
usłyszał, że Oni z chęcią zorganizowaliby takie spotkanie i powiedzieli czego oczekują i
czy Gmina Wołomin ma takie tereny i możliwości. Zapytał, co Pani burmistrz sadzi na ten
temat.
Elżbieta Radwan - Burmistrz Wołomina
Twierdziła, że należy rozmawiać i podejmować każda formę promocji naszego miasta.
Oczywiście Akademia Młodego Piłkarza jest tego przykładem. Z przyjemnością oglądała
zawody we współzawodnictwie młodych, fajnych dzieci, które odbywały się w gościnnej
sali liceum na ul. Sasina w Wołominie. Rzeczywiście potencjał jest niesamowity. Bardzo
dużo osób było tam zgromadzonych. Warto o takich rzeczach pomyśleć. Popiera każdą
formę wychowanie przez sport, a wie to z własnego doświadczenia, bo obie Jej córki
kończyły szkołę sportową. Wołomin sportem stoi i na pewno podejmie takie działania.
Pani Burmistrz jest po rozmowach ze środowiskiem kibiców Legii. Każdy dobry pomysł
młodzieży wesprze, oczywiście w granicach rozsądku, dobrego smaku i bezpieczeństwa.
Przypomniała, że w swoim sprawozdaniu powiedziała, że jest w kontakcie z Polską
Agencja Informacji Inwestycji zagranicznych i z wiceprezes Monika Piątkowską.
Zmonitorowane i opisane są wszystkie tereny, które są w naszej gminie, którymi władze
gminy mogą dysponować w rozmowach z jakimkolwiek inwestorem. Jest to przygotowane
również w formie elektronicznej. Po wysłuchaniu oczekiwań i potrzeb strony, to będzie
materiałem do dyskusji. Jest to przygotowane i zostanie zamieszczone na stronie agencji.
Przypomniała, że 9 marca minie 90 dni jak objęła stanowisko Burmistrza. Zawinęła rękawy
i ciężko pracuje.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Sugerował, by te informacje, oprócz strony agencji, były również zamieszczone na stronie
Urzędu Miejskiego.
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Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Z posiadanej przez Nią wiedzy wynika, że w Sulejówku sprawa upadła, bo wszystko
rozbiło się o użytkowanie wieczyste. Dlatego w Wołominie należy zastanowić się nad tym
wcześniej i dopiero przystąpić do rozmów.
Adam Bereda – radny
Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mówił Jego poprzednik,
chciał poznać cała ta sprawę i okoliczności wydania warunków zabudowy. Z tego co Mu
wiadomo, to na ten teren są już wydane drugie warunki. Było odwołanie strony
mieszkańców od tej pierwotnej decyzji. Po roku ta decyzja była wydana ponownie. Radny
chciał przeanalizować w czym jest problem i czy jest jakaś granica porozumienia.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Zaprosił radnego w poniedziałek, lub we wtorek. Wtedy wraz z Naczelnikiem Wydziału
Urbanistyki omówią całość tej tematyki.
Andrzej Żelezik – radny
Powrócił do tematu w miejscowości Mostówka. Ponieważ 2015 rok jest rokiem samorządu,
to uważał, że warto się zastanowić czy nie można by było nadać nazwy dwóm godnym
ulicom w mieście imienia dwóch znamienitych osób tj założyciela Miasta „Woyciechowski”,
i Ks, Prałat Jan Sikora. O zasługach Ks. Prałata dla samorządu i dla naszego poglądu na
sprawy Polski i sprawy patriotyzmu nie trzeba dużo mówić. Przez wiele lat było to
wyróżniane. Radny oczekiwał, że może imię Ks Jana Sikory otrzyma ta ulica prostopadła
do ul Kościelnej w pobliżu kościoła. Chodzi o to , by nie zmieniać nazw ulic gdzie
mieszkają już mieszkańcy, lecz aby nadać imię ulicy która dopiero powstaje w wyniku
uchwalania cząstkowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powstają nowe ciągi
uliczne, które warto by nazwać tymi godnymi nazwami. Radnemu nie chodzi o jakieś
szybkie zadziałanie, lecz by Rada Miejska miała to na względzie. Mniemał, że jest
wyrazicielem opinii wszystkich radnych, że warto się nad tym zastanowić.
Klub Porozumienia Samorządowego opracował interpelacje skierowaną do Pani
Burmistrz. Ta interpelacja nie wymaga szybkiej odpowiedzi. Radny odczytał treść tej
interpelacji i stanowi ona załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Pani Burmistrz było bardzo miło, że radny poruszył temat osób niepełnosprawnych, gdyż
ten temat bardzo leży Jej na sercu. Wraz z Zastępcą Panią Edytą Zbieć, wizytowały
placówki fundacji i stowarzyszeń, które na terenie Wołomina zajmują się osobami
niepełnosprawnymi. Szczególnie była pod wrażeniem determinacji rodziców dzieci z
niepełnosprawnością sprzężoną, które korzystają z lokali w budynkach przy ul. 1 Maja i
przy ul. Piłsudskiego.
Pani Burmistrz przekazała radnym również dobrą informacje. Niedawno wpłynął wniosek
o nadanie imienia założyciela miasta Woyciechowskiego, terenowi pomiędzy instytucjami:
Urzędem Miejskim, Powiatem i Sądem Rejonowym. Temat ten zostanie poddany pod
rozwagę radnych.
Rozmawiała również z Państwem Prezesami Spółdzielni budownictwa Mieszkaniowego w
Wołominie. W wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego i trwających
podziałów, przy Szkole Nr 7 będzie wydzielona droga – deptak dość mocno uczęszczany.
Może to będzie okazja by pochylić się nad nazwaniem go imieniem Ks. Jana Sikory, który
jest takim duchowym przywódca wołominiaków. Można rzec: On nas tak wychował.
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Leszek Czarzasty- Przewodniczący Rady
Zgłosiła się do niego Pani Bożena Milczarek, która jest przedstawicielka „Przyjaznej
Integracji” przekształconej z „Bezpiecznej Przystani”. Ta grupa zrzesza 10
niepełnosprawnych osób. Ta grupa ma problemy lokalowe – nie ma gdzie się spotykać. W
tej chwili spotykają się w hufcu ZHP. Jednak Pani Bożena Milczarek zgłaszała problem
polegający na tym, że przed każdym spotkaniem muszą przemeldowywać sale, wszystko
przestawiać, żeby nie było żadnych przeszkód, gdyż są tam osoby niepełnosprawne.
Potem muszą przywracaj stan pierwotny, bo i harcerze chcą aby to było do ich użytku. To
jest uciążliwe. Wprawdzie bardzo ta grupa dziękuje, że mają gdzie się spotykać. Oni
wskazali lokal po aptece na ul. Legionów, obok policji. Jest tam lokal o powierzchni ok.
140m2. Radny zapytał, czy idąc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, nie
znalazłyby się środki na remont tego lokalu, by stworzyć taki lokal, w którym mogłyby
spotykać się osoby niepełnosprawne.
Edyta Zbiec – Zastępca Burmistrza
Powiedziała, że z Panią Bożena Milczarek spotkała się ok. 3 razy. W tej chwili jej grupa
ma możliwość spotykania się w budynku Hufca ZHP w Wołominie. Pan Komendant
wystąpił o określenie wytycznych funkcjonalno – użytkowych dla potrzeb realizacji
inwestycji w tym budynku, pod kątem tego Stowarzyszenia, które obecnie się zawiązuje,
żeby osobom niepełnosprawnym było jak najłatwiej było można korzystać z tego budynku.
Na razie Komendant ZHP miło przyjmuje Stowarzyszenie i dostosowuje lokal pod kątem
potrzeb osób niepełnosprawnych i tego stowarzyszenia. Na razie będzie to miejsce gdzie
Pani Bożena Milczarek i dzieci ze stowarzyszenia będą się spotykały. Oczywiście Pani
Burmistrz wraz ze swoimi współpracownikami zastanawia się nad tym, by wydzielić jakieś
miejsce osobne dla osób niepełnosprawnych.
Leszek Czarzasty- Przewodniczący Rady
Z tego co mu wiadomo, to Stowarzyszenie chciałoby mieć taki lokal tylko dla osób
niepełnosprawnych.
Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina
Wie, o czym jest mowa. To nie jest jeden przypadek, kiedy Stowarzyszenia i rożne
fundacje przychodzą do Niej, prosząc o pomoc w postaci pozyskania lokalu. W
poprzedniej kadencji, ten lokal po aptece miał być takim centrum wszystkich organizacji
pozarządowych. Pani Burmistrz nie wie, z jakich przyczyn ten pomysł nie został
zrealizowany. Natomiast takiego lokalu, jednej instytucji, trudno jest przydzielić. Aby różne
strony się pogodziły to trzeba wiele wysiłku. Temat nie jest zamknięty i jest jeszcze do
przedyskutowania. Jednak Pani Burmistrz będzie przypominała Staroście o Jego
obowiązkach. Burmistrz Wołomina jest w stanie jakoś pomóc, ale nie można przejmować
zadań Starosty. Trzeba pomagać , ale rozsądnie. Starosta tez powinno wiedzieć jakie ma
obowiązki.
Konrad Fuśnik – radny
Pani burmistrz powiedziała o deptaku. Zapytał, czy chodziło Jej o deptak od ul. Kościelnej
do ul. Lipińskiej ? Przypomniał, że kiedyś była taka koncepcja wydłużenia deptaka na
Osiedlu Niepodległości, w kierunku ul. Lipińskiej.
Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina
Potwierdziła przypuszczenia radnego.
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Leszek Czarzasty- Przewodniczący Rady
Dopowiedział, że w rozmowie z Panią Bożeną Milczarek, również mówił, że dobrze by było
w sprawę włączyć Starostwo , bo w Stowarzyszeniu jest sporo osób spoza Gminy
Wołomin. Widać, że potrzeba jest ogromna, skoro rodzice są w stanie przywozić dzieci z
Marek, to oznacza, że jest poważny problem, a rodzice są zdeterminowani żeby gdzieś dla
tych dzieci znaleźć miejsce. Może wspólnie z Powiatem trzeba coś pomyśleć i pomóc tym
osobom, tak jak powiedziała Pani Burmistrz.
Marek Górski – radny
uważał, że należy przyjrzeć się tematowi hufca. Tam jest sąsiedztwo stacji PKP i
sąsiedztwo przystanku PKS. Teren który oddano harcerzom, to jest teren zielony i jest to
ciekawe miejsce. Radny uważał, że tematem powinna zająć się Komisja Edukacji. Moęe
przy współpracy z Powiatem dałoby się coś zrobić z tym budynkiem. Tam są trzy duże
pomieszczenia, plus czwarte mniejsze. Jest jeszcze budynek gospodarczy. Ten budynek
gospodarczy, do tej pory był wykorzystywany na przechowywanie sprzętu. Jeżeli jest takie
miejsce, gdzie działają harcerze i jest trochę zieleni to warto by było, żeby tam miały swoja
przystań tego typu organizacje jak osób niepełnosprawnych. Wszystko można dogadać.
Mogłoby się odbyć spotkanie z komendantem. Ten budynek mógłby żyć. Wprawdzie jest
on pod panowaniem harcerzy, ale nie jest tam tak, jak powinno być.
Mateusz Bereda – radny
Aktywnie uczestniczy w organizacji harcerskiej i wie jak jak wygląda teren hufca. Jest to
trochę zaniedbane, co się wiąże z brakiem środków finansowych. Teraz w związku z
budżetem obywatelskim uda się to doprowadzić do porządku. Tam są trzy budynki. Ten
budynek centralny harcówki będzie remontowany. Drugi z tych trzech budynków jest w
stanie nie nadającym się do niczego. Trzeci z tych budynków nadal służy jako magazyn.
To jest konieczne, by ten magazyn nadal funkcjonował. Tego budynku nie da się
zaadaptować w inny sposób.
Eugeniusz Dembiński – radny
Nawiązał do tego o czym mówił radny Andrzej Żelezik tj,. Nazwania ulic imieniem Ks. Jana
Sikory, a nie Św. Rity. Uważał, że ul. Asnyka mogłaby nadal nazywać się Asnyka do ul.
Moniuszki, ale już od ul. Moniuszki do Kościelnej mogłaby nazywać się im. ks. Jana
Sikory. Radni poprzedniej kadencji przegłosowali by ten odcinek nosił imię Św. Rity. Z ta
świętością onegdaj rożnie bywało. Ta święta pochodzi z Włoch i żyła na przełomie XIII i
XIVw. i jest patronką od spraw trudnych i obchodzi swoje wspomnienie dn. 22 maja.
Radny pisał na temat rożnych świętych. Wracając do ul. Św. Rity, powiedział, że to jest
odcinek od ul. Kościelnej, rozpoczynający się w niedużej odległości od kwiaciarni i
Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej, w której posługę kapłańską pełnił Ks. Prałat Jan
Sikora. Dlatego sugerował, by tą ulicę nazwać imieniem Ks. prałata Jana Sikory.
Zbigniew Paziewski – radny
Powiedział, że w dniu 3 marca odbędzie się spotkanie Rady Seniorów, która działa przy
Pani Burmistrz. Skład tej Rady jest 18-osobowy. W skład tej Rady wchodzą organizacje
mieszkańców niepełnosprawnych. Na najbliższym posiedzeniu , będzie dyskusja na temat
środowiska osób niepełnosprawnych. Na to spotkanie zaprosił wszystkich radnych, a w
szczególności radnego Andrzeja Żelezika. Trzeba wysłuchać przedstawicieli tego
środowiska osób niepełnosprawnych, by mieć swoje zdanie.
Radny mieszka w pobliżu harcówki. Teren jest zaniedbany. Ci harcerze nie za bardzo o
niego dbają. Radny obserwuje to od 20 lat. Wprawdzie ten obiekt jest potrzebny
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środowiskom harcerzy. Jednak nie będzie problemem by do tego obiektu wprowadzić
również te niepełnosprawne dzieci. Harcerze przychodzą tam ok. godz. 16 -17. Natomiast
rodzice z dziećmi niepełnosprawnymi opuszczają o tej porze ten obiekt. Natomiast z
pomieszczenia na ul. Legionów chce korzystać ok. 30 organizacji pozarządowych, które
zgłosiły się do Pani Burmistrz. Nie można przydzielić tego lokalu jednej organizacji, bo
będą narzekali wszyscy inni, którzy nie mają swoich pomieszczeń. Chwilowo, kiedy nie
ma innego pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, to lokal harcówki w tej chwili jest
bardzo dobrym rozwiązaniem. A z harcerzami można się porozumieć. Tak jak proponuje
radny Marek Górski, Komisja Edukacji może wizytować ten obiekt. Harcerze nie bardzo
dbają o ten obiekt i należy zwrócić im uwagę i pouczyć, w jakim stanie mają być
utrzymane obiekty oddane im w użytkowanie za darmo.
Maciej Łoś – radny
Przytoczył powiedzenie, że „prowizorki trwają najdłużej”. Jeśli znajdzie się miejsce dla
dzieci niepełnosprawnych, np. w harcówce, to radny obawiał się, że one pozostaną tam na
zawsze. Tymczasem oni żyją swoim życiem, mają swój styl i w dłuższym czasie, ktoś
może być niezadowolony. Zdaniem radnego, dzieciom niepełnosprawnym, w ramach
posiadanych możliwości, należy się niezależna- tylko dla nich pomieszczenie. Radny
optował za tym, by docelowo szukać pomieszczenia na stałe dla takich środowisk dzieci
niepełnosprawnych.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Ma podobne zdanie jak Jego przedmówca, z tym warunkiem, że to ma być realizowane
we współpracy z powiatem. Gmina może wspierać, a Jego zdaniem robi więcej niż
powinna. Zrobił duży ukłon w stronę Pani Burmistrz za to, że znalazła miejsce dla tych
osób. Jednak należy naciskać na powiat, by zainteresował się swoimi zadaniami, bo to
jest podstawa. Natomiast pomysł, by takie miejsce powstało, uznał za słuszny, ale to
powiat musi to zorganizować.
Mariusz Stępnik – radny
Na facebooku Forum Samorządowego padła propozycja jednego z mieszkańców, w
sprawie uproszczenia kontaktu radnych z mieszkańcami. Proponował, by na stronach BiP
Urzędu Miasta były zamieszczone adresy e-mail radnych. Zapytał, czy byłaby możliwość
stworzenia jednolitych adresów e-mail , które byłyby automatycznie przekierowywane na
prywatne skrzynki e-mail radnych. Miałoby tą zaletę, że ułatwiłoby to kontakt z
mieszkańcami, radni mieliby jednolite adresy e-mail i po zakończeniu kadencji nie byłoby
problemu z likwidacja tych skrzynek. Pracownik Biura Rady proponował, by na BiP był
podany adres e-mail Biura Rady i numer telefonu do Biura Rady. Natomiast nie podawać
prywatnych numerów telefonów radnych, bo z pewnych względów bezpieczeństwa nie jest
to wskazane, chyba, że radny ma takie życzenie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że na stronie BIP jest adres e-mail Biura Rady i numer telefonu. Natomiast
jest możliwość ustawienia przekierowania wpływających wiadomości z jednego adresu email na inny adres e-mail. W poprzedniej kadencji praktykował takie rozwiązanie. Obiecał,
że zostaną stworzone skrzynki e-mail na serwerze urzędu dla radnych. Natomiast kwestia
przekierowania informacji tam wpływających na prywatne e-maile to już kwestia
indywidualna radnych.
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Maciej Łoś – radny
Pani Burmistrz poinformowała, że trwają prace nad nowym rozkładem jazdy komunikacji
wołomińskiej. Radny uczestniczył w spotkaniu w tej sprawie i chciał coś zasugerować.
Radny skontaktował się z Urzędem Miasta , gdzie dobrze funkcjonuje komunikacja tj. z
Grodziskiem Mazowieckim. Tam jest 11 linii autobusowych w tym mieście. Owszem tam
jest dużo większy budżet niż w Wołominie, bo wynosi on 3 20 tys. zł. Tam ta komunikacje
obsługuje PKS Grodzisk Mazowiecki. Na pewno jakieś sugestie odnośnie funkcjonowania
komunikacji, dobrego rozplanowania przystanków itd. Oni mogą Gminie Wołomin
przekazać. Radny uważał, że warto się z nimi skontaktować, żeby w rozmowie dowiedzieć
się jak Oni to widzą.
Radny przypuszczał, że Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodziński zna byłego
mieszkańca Wołomina, a obecnie pracownika ZTM Pana Macieja Florczaka, który może
służyć dobrą rada, gdyż to On zajmuje się tymi sprawami w ZTM.
Radny posiada mapkę komunikacji miejskiej w Wołominie, śledzi trasy i ma już pewne
uwagi. Obiecał, że na kolejnym spotkaniu w tej sprawie przekaże te wnioski.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Podziękował wszystkim, którzy biorą udział w spotkaniach w sprawie przeorganizowania
komunikacji miejskiej. Zna osobiście Burmistrza Benedyktyńskiego. Przypuszczał, że
spotka się z nim, by te dobre praktyki stamtąd móc wdrożyć w Wołominie. Co do Pana
Macieja Florczaka, to będzie się z nim kontaktował, nie tylko w sprawie współpracy z ZTM,
ale również będzie chciał pomóc, swoja fachową wiedzą w przeorganizowaniu linii
autobusowej w Wołominie.
Maciej Łoś- radny
Słyszał, że również gmina Kobyłka szykuje swoją prywatną komunikację. Jedna z tych linii
ma się kończyć, czy też zaczynać przy szpitalu w Wołominie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powiedział, że o tym była mowa na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, a jeśli radni nie
byli, to na przyszłość zachęcił by uczestniczyli również w spotkaniach w innych komisjach,
niż te, do których należą.
Maciej Łoś- radny
Stwierdził, że interesuje się, stara się brać aktywny udział i nie potrzeba Go zachęcać. Nie
mógł być na posiedzeniu Komisji bezpieczeństwa z powodów zawodowych.
Radny uważał, że dobrze by było dla mieszkańców obydwu miast, ze skoro trasa
komunikacji obu miast ma zaczynać się i kończyć w okolicy szpitala, to aby mieszkańcy
nie musieli przesiadać się z jednego busa do drugiego, tylko by to była jedna linia
autobusowa na dwa miasteczka. To trzeba od nowa to zrobić i zmodernizować
dotychczasowe trasy.
Przypomniał, że radny Andrzej Zelezik wspomniał o herbie Wołomina. W związku z tym
wywiązała się pewna dyskusja w internecie. Radny skontaktował się z Panem Alfredem
Znamiorowskim, który przygotowywał wszystko to, co jest związane z symbolami,
znakami. Gdzieś to zostało wstrzymane. To środowisko heraldyczne jest zamknięte i
osoby tam pracujące wspierają się wzajemnie. Jeśli któraś z tych osób coś zaczęła, to
druga z tych osób nie bezie tego robiła. Oddaje honorowo koledze to co zaczął. Radny
sugerował, aby zająć się sprawa herbu i znaków herbowych dla Gminy Wołomin i
nawiązać kontakt z Panem Alfredem Znamiorowskim.
Zapytał o konkurs na plac zabaw?
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Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Poinformowała, że gmina zgłosiła się do konkursu NIVEA. Gra toczy się o 40 placów
zabaw, które będą rozdane w Polsce. Wszystkie formalności zostały wypełnione i wniosek
został złożony. Oczekuje się na zakwalifikowanie. W tej sprawie będzie głosowanie
internautów. Akcja zostanie nagłośniona, a mieszkańcy zostaną poproszeni o głosowanie
na plac zabaw, który docelowo będzie się znajdował przy przedszkolu Nr 10 im. Misia
Uszatka przy ul. Armii Krajowej w Wołominie. Głosowanie będzie trwało od dnia 1
kwietnia 2015 roku.
Zbigniew Paziewski – radny
Pani Burmistrz wspomniała o konsultacjach z kupcami wołomińskimi. Przy Burmistrzu
funkcjonuje również Rada Gospodarcza. Z tego co radny obserwuje to ona tak działa jak
Trójkąt Wajmarski. Uważał, że warto powrócić do współpracy nie tylko z kupcami, ale
również z przedsiębiorcami wołomińskimi. Jeśli oni nie chcą uczestniczyć w tej Radzie
Gospodarczej , to może należy nawiązać ściślejsza współpracę z Wołomińską Radą
Biznesu. Radny nie jest za tym, by od nich tylko wymagać. Miał na myśli szeroko pojęta
współpracę. Mówi się o środowisku ludzi niepełnosprawnych. Pani burmistrz wspomniała,
że źle jest, iż ludzie niepełnosprawni nie są zatrudniani. Na całym świecie osoby są
zauważani np. okładają towar na półkach. Radny prosił, by Pani Burmistrz podjęła ten
temat jeśli chodzi o współpracę z przedsiębiorcami.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zasugerował, żeby radny swoje pytania zadał w pkt. Sprawy bieżące, gdyż wtedy głos
zabiorą obecni na sesji kupcy.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
W odniesieniu do propozycji radnego Zbigniewa Paziewskiego, przyznała rację. Nie
chciała dyskutować nad tym, co było kiedyś, bo kto jest bez winy, to niech pierwszy rzuci
kamieniem. Jednak jak radni wiedzą, że nie było dobrej opinii o tej Radzie Gospodarczej.
Materiał sprawozdawczy tez nie jest obfity i owocny. Deklarowała, wsparcie każdej
aktywności , wspólnie z Radą Miejską, ale to trzeba dobrze przemyśleć. Usiłowała dotrzeć
do jakiś materiałów czy sprawozdań. Odczuła jednak pewien niedosyt, tego co zostawiła
po sobie ta Rada Gospodarcza. Po raz kolejny przypomniała, że niedługo minie dopiero
90 dni od kiedy jest Burmistrzem Wołomina, a i tak ma niezłe tempo z załatwianiem
niektórych spraw.
Robert Kobus – radny
Jego pytanie odnosiło się do prac nad przebudową linii kolejowej. Prosił o jakieś
informacje, czy w tym temacie jest coś realizowane, czy jest zastępcza organizacja ruchu
na czas budowy ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Ogólnie przedstawił całą sytuacje. Mówiono już o tym w mediach, ale uznał, że zawsze
warto powiedzieć co jest na bieżąco. Według informacji od PKP PLK i i firmy TORPOL
prace na terenie Gminy Wołomin, na dobre , rozpoczną się w lipcu, ewentualnie w
sierpniu. Będą to prace polegające na budowie dwóch wiaduktów kolejowych , czytaj:
tuneli na wysokości ul. Aleja Niepodległości i ul. Sasina. Będą również przebudowywane
nasze stacje kolejowe, przebudowywane tory i będzie budowane przejście dla pieszych na
wysokości ul. Sikorskiego. Również na wysokości ul. Sikorskiego, na czas budowy, będzie
przeprawa przez tory, czyli przejazd. Na spotkaniu z PKP PLK i TORPOLEM, w którym
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uczestniczyła Pani Burmistrz Elżbieta Radwan, Zastępca Burmistrza Edyta Zbieć,
Przewodniczący Rady Leszek Czarzasty i Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodziński,
podnoszono kwestię tego, że jeden przejazd dla całego Wołomina to jest za mało i warto
by było, żeby w tym trudnym okresie móc zaplanować i zrealizować, jeszcze kolejny
przejazd. Zaproponowano miejsce na wysokości ul. Legionów w Wołominie. W Wołominie
był przedstawiciel Firmy TORPOL. Pani Burmistrz potwierdziła, że wskazanym by było
drugi przejazd w tym miejscu. TORPOL zastanawia się, czy jest to możliwe, biorąc pod
uwagę możliwości związane z budową samej stacji. Jeżeli będzie taka możliwość, to będą
czynione zabiegi, żeby ten przejazd w tym miejscu wskazanym był. Już za chwile
rozpocznie się wycinka drzew na całej długości inwestycji. Muszą one być wycięte na całej
długości do końca marca. Jest informacja, że te drzewa zostaną wycięte, natomiast
wywiezienie tych drzew może nastąpić nieco później. Zastępca Burmistrza obiecał, że
będzie pilnował, by to było jak najszybciej. Do lipca jest czas, by zabezpieczyć gminne
drogi. Planuje się te drogi skamerować, by potem ewentualnie móc rozmawiać, pokazując
jaki był stan przed, a jaki jest po, jeśli będą jakieś ubytki. Pani Burmistrz wystąpiła do
Przedsiębiorstwa Komunalnego o to, żeby Przedsiębiorstwo Komunalne rozważyło
możliwość ubezpieczenia niektórych budynków, oraz poinformowania wspólnoty, że warto
ubezpieczyć dodatkowo budynki, na jakąkolwiek ewentualność, która może nastąpić w
wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych.
Stwierdził, że Gmina jest przygotowana na tyle na ile jest to możliwe. Władze gminy będą
na bieżąco informowały mieszkańców za pośrednictwem serwisu urzędowego, poprzez
komunikaty prasowe o tym co ma nastąpić. Już teraz to się dzieje. Dużo informacji już
dociera do prasy za pośrednictwem urzędu. Na stronie internetowej urzędu powstanie
zakładka, gdzie będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące prac związanych z
modernizacją linii kolejowej.
Robert Kobus – radny
Jeśli chodzi o obsługę transportową tego placu budowy, to tak jak Zastępca Burmistrza
powiedział, że planuje się wszystko skamerować, by mieć na to podgląd, to czy miasto ma
konkretny plan udostępnienia konkretnych ciągów komunikacyjnych dla obsługi tej
budowy?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
W porozumieniu z TORPOLEM zostanie opracowany plan przejazdu tych samochodów
ciężarowych. Główną ulicą z której będzie korzystał wykonawca inwestycji, to jest droga
wojewódzka 634 i ul. Legionów na odcinku od ul. 1 -go Maja w kierunku torów – jest to ul.
powiatowa. Władze Gminy będą czyniły zabiegi, żeby to właśnie na te drogi wojewódzkie
szedł ten cały ruch, a dalej tylko w pasie kolejowym. Kontaktowano się z samorządami, w
których już te prace się rozpoczęły. Tam również te trasy przejazdu były określone.
Czasami kierowcy szukając skrótów, lub z innych powodów jednak wjeżdżali w te boczne
uliczki. Trzeba wypracować z TORPOLEM, ze Strażą Miejską, z MZDiZ i Policją metodę
postępowania w takich wypadkach.
Jednak dąży się do tego, żeby obsługa
komunikacyjna tej budowy odbywała się po drogach wojewódzkich, czyli tych lepiej
przygotowanych do przyjęcia ciężkiego ruchu niż drogi gminne. Ważna informacją jest też
informacja o przygotowaniu terenu, który będzie służył tej budowie, jako tymczasowe
składowisko materiałów. Ten teren będzie zlokalizowany na terenie po dawnej stolarce.
Według informacji z firmy TORPOL zostało już podpisana umowa na wydzierżawienie
części tego placu. Tam będzie składowany urobek i te odpady, które powstaną przy
przebudowie, jak również materiały, które będą potrzebne do modernizacji. Do tego
miejsca jest dojazd drogą wojewódzką 634. Skamerowanie ulic gminnych zostanie
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zrobione po to, by gmina mogła się upomnieć o ich wyremontowanie.
Tomasz Kowalczyk – radny
Radni są zainteresowani jak, to będzie wyglądało po przeprowadzeniu modernizacji.
Zapytał, czy Zarząd Gminy widział, lub jest w posiadaniu projektów adaptacyjnych np.
związanych z modernizacja kolei. Radnego bardzo interesuje np. w którym miejscu będzie
zaczynał się tunel na ul. Sasina ? Od północnej strony torów, można powiedzieć, że
sprawa jest prosta. Natomiast od strony południowej jest dość gęsta zabudowa i radnemu
wydaje się, że bezpośrednio z Ronda Jana Pawła II będzie wjazd do tunelu. Zapytał czy
to tak ma wyglądać, czy inaczej i czy gmina jest na to gotowa. Obawiał się tego, że będzie
tak, że wykonawca ograniczy się do kilku metrów od torów, zrobi tunel, a potem zostawi
żeby to miasto sobie z tym radziło. Żeby się nie okazało, że będzie różnica poziomów.
Żeby tam mógł się odbywać ruch samochodów ciężarowych to trzeba się bardzo zagłębić.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Podczas odbytego spotkania poinformowano, że w ciągi miesiąca do dwóch gmina
otrzyma bardziej szczegółowe informacje. Gdy tylko one dotrą do urzędu to radni zostaną
poinformowani.
Andrzej Żelezik – radny
Zastępca Burmistrza wspomniał, że radni będą informowani na temat prac nad
modernizacja kolei. Natomiast nie można zapominać o drugim ważnym temacie tj. o
zjeździe z S8 . Radny prosił o jak najwięcej informacji na ten temat zawsze. To jest temat,
który interesuje wszystkich radnych i wszystkich mieszkańców.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Obiecał, że i w tym drugim temacie radni będą informowani na bieżąco. Obecnie
postanowienie w sprawie decyzji środowiskowej i konieczności sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko, zostało w ubiegłym roku zaskarżone do SKO. W SKO
gmina sprawę wygrała. Teraz decyzja została wysłana do Sanepidu i do RDOŚ.
Oczekiwana jest odpowiedź zwrotna.
Piotr Sikorski – radny
Mieszkańcy ul. Szpitalnej interweniowali, bo był problem błota, mieszkańcy nie mogli
wyjechać z posesji.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Trzy dni wcześniej grupa mieszkańców z ul. Szpitalnej przyszła do urzędu z nagraniem jak
się jeździ po tej ulicy. Następnego dnia rano była już na tej ulicy osobiście z Dyrektorem
MZDiZ. Oceniono co można zrobić . Obecnie ulica jest już wyrównana, a doły zostały
zasypane destruktem. Lasek został oczyszczony ze śmieci, bo i takie problemy
mieszkańcy zgłaszali. Chyba mieszkańcy są zadowoleni z podjętych działań. Przy okazji
wyrównano również ul. Parkową, która jest obok.
Tomasz Kowalczyk – radny
Przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa omawiano temat kolejnego
przejazdu przez tory na wysokości ul. Zgoda, która jest na granicy Gmin Kobyłka i
Wołomin. Ten pomysł poparł Burmistrz Kobyłki Robert Roguski. Ten pomysł ma na celu
usprawnienie komunikacji.
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Prosił o dogłębne zbadanie tematu ul. Zgoda. Zgłosili się do Niego mieszkańcy z
informacją, że gdy w ubiegłym roku na tej ulicy była robiona podbudowa i była ona
przygotowywana do wykonania nakładki asfaltowej, to jedna z właścicielek, rurkami
metalowymi zagrodziła kawałek ulicy, twierdząc, że to jest Jej teren. Mieszkańcy zgłosili
sprawę do Powiatowego Nadzoru Budowlanego . Brak jest informacji co dalej się dzieje z
tym „płotem”. Zdaniem Przewodniczącego jest to wgrodzenie się w drogę miejską, więc
zapytał, co można zrobić z tym tematem. Czy jako zarządca drogi gmina może usunąć ten
płot. Obecnie tam nie może przejechać śmieciarka, ponieważ jest zbyt wąsko.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zapytała, czy to jest świeża sprawa, czy to jest zaszłość ?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Byli u niej na rozmowie mieszkańcy ul. Zgoda. Z informacją o tym zagrodzeniu części ulicy
przez jedna z mieszkanek. Obecnie jest badane czy coś można z tym zrobić.
Rzeczywiście służby miejskie, czy karetka pogotowia, czy Straż Porażana nie mogą
przejechać. Również osoby prowadzące na tej ulicy działalność gospodarczą maja
ograniczone możliwości. Sprawa jest badana i służby urzędu zastanawiają się nad tym,
czy można coś z tym zrobić.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poinformował, że radny Tomasz Kowalczyk złożył wniosek o zmianę uchwały dotyczącej
zasad wypłacania diet Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli . Chodzi o
zniesienie potrąceń za nieobecność na sesji Rady Miejskiej Sołtysów i Przewodniczących
Zarządów Osiedli.
Wpłynęły też skarga na Dyrektora OSiR. Jej treść została przekazana do Pani burmistrz z
prośba o wyjaśnienie powodów powstania tej skargi.
Pkt 10
Agata Mościcka – Przedstawiciel Kupców w imieniu najemców lokali użytkowych.
Wynajmowała od Przedsiębiorstwa Komunalnego lokal przy ulicy Kościelnej 1. W lipcu
2014 roku musiała się rozstać z tym lokalem ze względów ekonomicznych. Sprawa
dotyczy podatków od lokali komunalnych. Sprawa dotyczy ok. 60 lokali Ona sama
wynajmowała lokal przez 23 lata. Inni kupcy również. W 2013 i 2014 roku otrzymali Oni
powiadomienia o zaległym podatku od nieruchomości. Było to niesystematycznie Przez
dwadzieścia kilka lat najemcy lokali użytkowych nie byli informowani, że opłata podatku od
nieruchomości leży po stronie najemcy. Na spotkaniach kupcy otrzymali uchwałę, której
treść jest dla nich niejasna, ponieważ kupcy podpisali umowę z Przedsiębiorstwem
Komunalnym, a nie z urzędem Miasta. Przedsiębiorstwo Komunalne czerpało zyski. Skoro
czerpało zyski, to zdaniem Pani Agaty Mościckiej powinno uiścić podatek. Jeżeli osoby
prywatne wynajmują lokal, to one odprowadzają podatki. Przedstawiciele Gminy
przekonują, że tak nie jest. Zachodzi jednak pytanie: co robili pracownicy urzędu, gminy,
że przez tyle lat, a Ona wynajmuje lokal przez 23 lata, nikt nie zauważył, że do gminy nie
wpływają podatki. Kto tym zarządza ? Nie można powiedzieć, że wtedy była tamta władza,
a teraz jest ta. Są przecież pracownicy, którzy pracowali wtedy i pracują teraz. Ktoś za to
powinien odpowiadać. W umowach, które maja kupcy nie było nigdy ani słowa, że to oni
powinni ponosić ta odpowiedzialność podatkową. Zdaniem Przedstawicielki kupców, jeżeli
jest taka uchwała, to lojalność, tak poważnych instytucji wymaga gdzie pracuje szereg
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ludzi, prawników, doradców, radców, ludzi wykształconych, powiadomienie drugiej strony o
nałożonych obowiązkach. Biedni kupcy pojedynczo prowadzą swoje działalności. Dbali o
te lokale, a teraz zrzuca się na nich odpowiedzialność. Kupcy idą na kompromis. Inne
gminy w Polsce wyszły kupcom naprzeciw, podały rękę w tej trudnej sytuacji. Na
spotkaniach mówi się, że każda sprawą władze gminy zajmą się indywidualnie. Nie ma
możliwości indywidualnie. Jest wiele osób, które już napisały podania. Pani Naczelnik
powiedziała, że musi powstać pożar, zalanie, by te wnioski uwzględnić. Przedstawicielka
kupców stwierdziła, że to nie jest rozwiązanie. Kupcy chcą iść na kompromis. Poprosili
władze miasta, żeby umorzyły ten podatek, bo najemcy lokali użytkowych dowiedzieli się o
nim dopiero w 2014 roku. Dlatego deklarowali, że zapłacą za 2014 rok. Tak, bo na bieżąco
dowiedzieli się o tym i są skłonni zapłacić za 2014 rok. Natomiast wstecznie podatek niech
ktoś weźmie na swoje plecy.
Pani Agata Mościcka zwróciła uwagę, że lokale użytkowe w centrum miasta robią się
puste. Radni znają kupców, bo też są ich klientami. Ona sama musiała zrezygnować z
prowadzenia sklepu. Dała tyle wypowiedzeń swoim dotychczasowym pracownikom, którzy
u niej pracowali ok. 15 lat. Inni kupcy też zatrudniali pracowników 2, potem 1. Teraz sami
stoją w sklepach. Gdyby sprawa dotyczyła jednej osoby czy pięciu, to można by sadzić,
że chcą coś ukryć, licząc na to, że im się uda. Na sali jest tylko kilka osób, bo nie mogły
przyjść- są w pracy. Wiedzieli, że na sesji temat może się przeciągnąć. Nie oczekują od
Rady tego, że gdy tylko wejdą na sale obrad, to zostaną załatwieni od razu. Dlatego
przyszła tylko delegacja. Jednak podnoszona sprawa dotyczy prawie 60 lokali. Pani
Burmistrz Burmistrz też była zdziwiona, że ciągnęło się to przez okres 2 lat 2013 i 2014
rok. Kupcy nie dostawali systematycznie tych upomnień. Kupcy mieli nadzieję, że gmina
poda im bratnia dłoń. Jeżeli tak się nie stanie to centrum miasta opustoszeje. Wiadomo, że
powstaje „Fabryka Wołomin”. Wiadomo, że handel się przeniesie. Kupcy mają nadzieję, że
skoro dbali o te lokale, to może się przebranżowią, może będą prowadzili jakieś kafejki,
kawiarenki, czy usługi. Nie cała działalność przeniesie się do „Fabryki Wołomin”.
Przykładem jest wiele miast, że jeżeli powstaje tak duże centrum handlowe, to handel w
innych miejscach upada. Dlatego kupcy prosili o wsparcie, pomoc i o umorzenie
zaległego podatku, Nie można rozłożyć tego na raty. Jak można takie zaległe kwoty
zapłacić. Zaległość przecież powstała nie z winy kupców. Po raz kolejny Przedstawicielka
Kupców powiedziała, że w umowie ma napisane co ma opłacać. Nic nie było wspomniane
o podatku od nieruchomości. Jest to sprawa wieloletnia wszystkich lokali użytkowych. Po
raz kolejny przedstawicielka kupców poprosiła o pomoc. O obowiązku najemcy lokali
użytkowych dowiedzieli się w 2014 roku. Wszyscy na bieżąco opłacają ten podatek. Komu
się nie podoba, kogo nie stać to może rozwiązać umowę. Kupcy prosili o umorzenie
należności za poprzednie lata. Niech gmina również weźmie odpowiedzialność za
powstała sytuację.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Powiedziała, że temat jest znany i bardzo kontrowersyjny, bardzo wzbudzający emocje.
Temat jeszcze przed wyborami samorządowymi był mocno dyskutowany. Potwierdziła, że
najemcy lokali użytkowych, w poprzedniej kadencji dostali wezwania do zapłaty za 5 lat
wstecz tego zaległego podatku. Wiadomo, jaka jest sytuacja na rynku pracy. Wiadomo.
Jaka jest ogólna sytuacja ekonomiczna w Polsce, a w Wołominie w szczególności. Nie
chciała się odnosić co do tej budowy tego centrum handlowego, bo przykre niespodzianki
spotykały Ją w czasie kampanii wyborczej. Wkładano w Jej usta jakieś nieprawdziwe
stwierdzenia. Wołomińscy kupcy są sola tej ziemi. To oni dają zatrudnienie i płacą podatki.
Również zdziwił Ją sposób załatwienia sprawy przez gminę. Prosiła jednak o zrozumienie,
że jest ciągłość władzy. Prosiła również o zrozumienie, że obowiązują przepisy prawa
40

takie jak ustawa ordynacja podatkowa i związane z tym konsekwencje. Pani Burmistrz nie
„umywa rąk: bo ta kontynuacja władzy, zobowiązuje ją do wejścia w pewne procesy, które
w gminie się już zadziały. Po raz kolejny, wyjaśniła, kto jest odpowiedzialny za ta
gospodarkę finansową i kto nadzoruje pobór podatków w gminie. Tą osoba jest Skarbnik
Gminy. Musi strzec Burmistrza przed dyscyplina finansów publicznych. Jeżeli cokolwiek w
tym temacie nie będzie zgodne z przepisami prawa, to źle to widzi. Po ostatnim spotkaniu
z kupcami, na którym najemcy wyartykułowali swoje argumenty. Poprosiła Panią Bożenę
Wielgolaską – Z-cę Skarbnika Gminy o wypowiedź, że to co najemcy mówili, iż inne gminy
wyciągnęły rękę, znalazło odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Naczelnik Wydziału
Podatkowego powiedziała, że „nie”. W Radzyminie też nie było takiego zbiorowego
umorzenia.
Bożena Wielgolaska – Zastępca Skarbnika Gminy
Wyjaśniła, że każda sprawa musi być badana indywidualnie. Każdy dochód członków
rodziny musi być zbadany. Musi być przeprowadzona kontrola z dochodów. W każdej
indywidualnej sprawie jest inny dochód z prowadzonej działalności.
Agata Mościcka – Przedstawiciel Kupców w imieniu najemców lokali użytkowych.
Była osobiście w gminie i rozmawiała z osobą, która nalicza podatki, czy też wysyła
decyzje do osób, które mają podpisaną umowę komunalną z lokalami handlowymi. W
tych umowach jest adnotacja, że leży to po stronie najemcy.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Chętnie by pomogła i radni też. Jednak coś się zadziało, „mleko się rozlało”. Sprawa jest w
takim stanie faktycznym w jakim jest. Oczywiście odpowiednie służby otrzymały
polecenie, że maja odpowiednio poinformować i musi to być wyartykułowane w umowach,
które się zawiera na lokale użytkowe. Poczyniono taki krok, że jeżeli będą następne
konkursy na wynajęcie lokali użytkowych, to będzie pracownik podatków w tej komisji, po
to , żeby nic się nie zadziało, by wspomnieć o tym na etapie konkursu. Pani Burmistrz
starała się dowiedzieć się jak najwięcej w tym temacie i nie znalazła gminy, która
odstąpiłaby od swojego dochodu. Jeżeli ktoś bezpodstawnie zrezygnuje z dochodu, jakim
jest danina publiczna – podatek, to gdy przychodzi do urzędu Regionalna Izba
Obrachunkowa, to pierwszym pytaniem jest: Dlaczego odstąpiono od naliczania podatku.
Każde umorzenie jest bardzo skrupulatnie badane. Gmina jest właśnie przed taką
kontrolą. Regionalna Izba Obrachunkowa będzie w urzędzie pod koniec marca i to będzie
badane. Prosiła, by na ta sprawę patrzeć pragmatycznie. Jest stan faktyczny. Zgodnie z
ordynacja można stosować ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty, ale w
indywidualnej sprawie. Administracja jest taka. Przepisy, które obowiązuję są takie, a nie
inne. Jeżeli poszczególne osoby spełnia przesłanki do tego, żeby im dopomóc, to takie
przesłanki będą zastosowane. Prosiła wszystkich o zrozumienie, że jest określony stan
faktyczny i do pewnych tematów nie można powrócić.
Agata Mościcka – Przedstawiciel Kupców w imieniu najemców lokali użytkowych.
Powiedziała, że ustawa wyszła w 2004 roku. Gmina może żądać zapłaty podatku 5 lat
wstecz. Nikt się nie upomina, by płacić 10 lat wstecz. Ktoś również powinien odpowiadać
za to. Jeżeli najemcy odpowiadają za toi, to niech odpowiadają za wszystko. Nie chciała
karać pracowników, którzy pracowali w tamtych latach, bo nie o to chodzi. Jednak ktoś coś
przeoczył, więc jest pytanie, dlaczego gmina nie podzieli się skutkami tego błędu z
kupcami ? Nikt nie widział, że przez wiele lat, od kilkudziesięcioleciu lokali nie wpływa
podatek. Nie można winić tylko jednej strony. Poszkodowani są najemcy, co to oni muszą
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te pieniądze wpłacić. Zapytała, dlaczego gmina nie pójdzie na kompromis, o jaki proszą,
cały czas, najemcy lokali użytkowych . Chcą zapłacić za 2014 rok, a za lata poprzednie
należności powinny być umorzone.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu
Wyjaśniła zasady pobory podatków. Zasady pobierania podatku od nieruchomości są
następujące: zasadą jest, że podatek od nieruchomości płaci właściciel. Jeżeli właściciel
wynajmuje komuś lokal, to wówczas podatek od nieruchomości płaci wynajmujący czyli
właściciel, a nie najemca. Jedynym odstępstwem od tej zasady są lokale komunalne. Tutaj
ustawodawca przerzucił ten obowiązek płacenia podatku od nieruchomości, nie na
właściciela, którym jest gmina, tylko ten podatek od nieruchomości musi zapłacić
wynajmujący. Teraz jest taka sytuacja, że w umowie zawieranej pomiędzy
Przedsiębiorstwem Komunalnym, brak było zapisu, że ten obowiązek uiszczania podatku
od nieruchomości leży po stronie najemcy. Można zrozumieć, że kupcy mogą mieć żal i
pretensję, że czymś takim nie zostali poinformowani. Jednak przepisy prawne są
bezlitosne. Nieznajomość prawa szkodzi. W taki sam sposób podchodzi do tego
Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Ponieważ, gmina ustalając stan faktyczny, że
powinien być pobierany podatek od nieruchomości ma obowiązek wydać decyzje, w której
będzie można dochodzić tych zaległych podatków. Ponieważ istnieją przepisy mówiące o
przedawnieniu tych wierzytelności w stosunku do kupców, ten okres wstecz dotyczy tylko
5 lat. Gmina nie może żądać wstecz dłuższy niż 5 lat. Pani mecenas przeglądała
dokumentację, gdyż uczestniczyła w spotkaniu najemców lokali użytkowych z Panią
Burmistrz.
Takie stanowisko potwierdza Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Oczywiście SKO ubolewa nad tym, że te umowy nie zawierały tego pouczenia. Można
rozumieć fakt, skąd przeciętny obywatel ma wiedzieć, że po jego stronie leży obowiązek
odprowadzania podatku od nieruchomości. Jednak przepisy są przepisami.
Można zadać pytanie, czy gmina może umorzyć ten zaległy podatek od nieruchomości ?
W pewnym sensie kupcy mają racę. Nie byli poinformowani, nie wiedzieli, że maja
odprowadzać taki podatek. Jednak gmina musi stosować przepisy prawa, a te przepisy
prawa nie dopuszczają dowolności. Burmistrz nie można umarzać podatku od
nieruchomości, komu chce i kiedy chce. Ordynacja podatkowa mówi wyraźnie, że
umorzenie tego podatku od nieruchomości jest indywidualne. Nie ma czegoś takiego, jak
proponuje Pani Agata Mościcka, żeby wszystkim umorzyć podatek. Ordynacja podatkowa
mówi wprost: umarza się indywidualnie, jeżeli występuje ważny interes podatnika, lub
interes publiczny.
Pani mecenas nie zgodziła się z twierdzeniami, że tym ważnym interesem podatnika jest
tylko sytuacja kiedy była powódź bądź pożar, czyli takie nagłe zdarzenia, które powodują,
że cały majątek danej osoby jest zniszczony i ona nie ma z czego płacić. Do takich
sytuacji należy również sytuacja finansowa. Jeżeli podatnik wykaże, że jego dochody
znacznie zmalały, że jest w takiej sytuacji, iż nie jest w stanie się utrzymać z tych
bieżących przychodów. To jest również okoliczność, która może być uznana za ten ważny
interes podatnika. To swoje stanowisko pani mecenas wywodzi z tego, że w ustawie nie
ma takiego generatywnego określenia, co to jest „ważny interes podatnika”. W ordynacji
podatkowej nie ma określenia, że ważny interes podatnika, to jest punkt 1,2 czy 4.
Przepis mówi, że jest to sprawa indywidualna. Oczywiście gmina powołuje się na
orzeczenia Sądu Najwyższego, bo skoro nie ma wyliczanki w punktach, jakie to są
sytuacje, to należy odwołać się do orzecznictwa sądu. Z tego orzecznictwa sądu wynika,
że mogą to być rożne sytuacje, ale muszą one być badane indywidualnie. Inna jest
sytuacja podatnika, który jest w stanie uiścić te podatki bez uszczerbku dla siebie, a inna
jest sytuacja podatnika dla którego zapłacenie tego podatku jest olbrzymim uszczerbkiem
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dla normalnej egzystencji. Wspólnie z Panią Burmistrz Radca Prawny próbowała pomóc,
sugerując, by najemcy wnioskowali o rozłożenie na raty, o częściowe umorzenie.
Ordynacja podatkowa daje też takie możliwości, że ze względu na ten ważny interes
podatnika umorzyć część tej kwoty. Może gumożywic odsetki, lub odroczyć termin
płatności. Wtedy nie płaci się odsetek za ten odroczony termin płatności. To są rożne
możliwe sytuacje, ale w konkretnym piśmie. Organ podatkowy jest związany z treści a
tego pisma. Jeżeli ktoś wnosi o umorzenie całkowite to nie można umorzyć częściowo. W
tym piśmie musi być dokładnie napisane, jakie warianty można wziąć pod uwagę i trzeba
udokumentować ten ważny interes podatnika. Może środki na utrzymanie bardzo się
skurczyły z rożnych powodów. Wtedy takie podanie jest rozpatrywane indywidualnie i
podejmowana jest indywidualna decyzja w każdej sprawie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Rozumie, sytuację kupców. Ale stan prawny jest taki, że gdyby nawet Rada i Burmistrz
chcieli, to nie ma takich instrumentów. Stwierdził, że to, iż przesunęło się o cztery lata, to
najemcy te cztery lata zyskali. Gdyby to zostało zrobione cztery lata wcześniej, to i tak
musieliby te pięć lat wstecz zapłacić, plus za bieżący okres czterech lat. Im później to się
zadziało, to było z korzyścią dla najemców, bo de facto to problem byłby zawsze. Gdyby
ktoś chciał ta sprawę unormować , to zgodnie z wykładnia prawa, nie ważne w którym
momencie by to zrobił, to musiałby naliczyć podatek za 5 lat wstecz.
Przewodniczący miał nadzieję, że te kwestie indywidualne, o których mówiła mecenas,
będą brane pod uwagę. Nikt nie chce zrobić komuś krzywdy, tylko raczej chce pomóc.
Agata Mościcka – Przedstawiciel Kupców w imieniu najemców lokali użytkowych.
Wypowiedź Przewodniczącego Rady uznała za budującą, bo fajnie, że nie naliczono tego
podatku za 10 lat wstecz lecz tylko można za 5 lat pobrać. Zapytała jednak co robili
pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego i Urzędu przez 23 lata ? Stwierdziła, że nie
podpisała umowy z Urzędem Miejskim, lecz ze Spółką Komunalną i była świadoma tego,
że podatek płaci spółka. Czyj to jest lokal : miasta czy spółki ? W Radzyminie z kupcami
umowy podpisuje bezpośrednio Urząd Miasta, a nie spółka komunalna. Gdzieś to po
drodze zabłądziło.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Odpowiadając na pytanie Pani Agaty Mościckiej powiedział, że nic nie robili. Rada nie jest
od tego, żeby robić coś w tej kwestii. Rada tylko wysłucha przybyłych mieszkańców.
Kwestie podatkowe pomiędzy przedsiębiorcami, a urzędem nie są w kompetencji Rady.
Rada Miejska nie ściągą podatków. Nikt nie powiedział, że nie został popełniony błąd.
Błąd został popełniony. Kwestia prawna jest jak w tym przypadku można pomóc. Zarówno
Pani Burmistrz jak i Pani Mecenas wyjaśniły jak można pomóc w tej sytuacji. Jeśli kupcy
żądają, by rada Miejska podjęła uchwalę o umorzeniu, to Przewodniczący oświadczył, że
Rada Miejska nie ma takich możliwości prawnych. Radca Prawny wyjaśniła, że ten
obowiązek został przerzucony ustawowo ze spółki na najemcę.
Agata Mościcka – Przedstawiciel Kupców w imieniu najemców lokali użytkowych.
Według niej lokal nadal jest gminy.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała racje Pani Agacie Mościckiej. Pytała Ona, kto zaniechał, lub nie i co zrobiono
czy nie zrobiono ? Pod tym trzeba postawić gruba kreskę. W trakcie toczącej się sesji
była niepowtarzalna okazja, by wszystko naprawić, wprowadzić program naprawczy.
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Niestety radni z Klubu Prawa i sprawiedliwości nie wprowadzili na sesję, do porządku
obrad uchwały o odwołaniu skarbnika, kiedy Pani Anita Grabowska sama zrezygnowała z
pełnienia tej funkcji, i nie powołano nowego skarbnika.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Jego zdaniem, to , że nie ma skarbnika, nie jest powodem, by tymi tematami się nie
zajmować.
Tomasz Kowalczyk – radny
Radni nie mają prawa umarzać podatków i z tym radny się zgodził. Muszą też się liczyć z
tym, że będą z tego powodu ograniczone subwencje różnego typu. Zapytał radcę
prawnego, czy istnieje taka możliwość, czy w ramach programu naprawczego. O którym
mówiła Pani Burmistrz, Przedsiębiorstwo Komunalne może ponieść odpowiedzialność za
to, że te umowy były takie, jakie były. Czy w takim razie za zgoda Rady Miejskiej,
Przedsiębiorstwo Komunalne mogłoby sprzedać jeden z lokali i tymi pieniędzmi pokryć
długi tych sprzedawców ? Zdaniem radnego jakieś konsekwencje tego wszystkiego
powinny być. Jest to ewidentny błąd urzędników. Czy kolejne umowy na wynajem obecnie
zawierane, posiadają akapit, że podatek ma obowiązek płacić najemca. Obecne
spotkanie ma na celu znalezienie prawnych możliwości rozwiązania problemu.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powtórzył, że radni są przychylni temu, żeby problem rozwiązać, ale w ramach
funkcjonującego prawa. Rada nie ma takich możliwości jak umorzenie należnego gminie
podatku, czego żądają kupcy. Jeżeli jakieś możliwe rozwiązanie zostanie radzie
przedstawione, to z pewnością Rada ustosunkuje się do tego pozytywnie. Natomiast
rezygnacja z czynszu nie wydaje się możliwsza, gdyż jego wysokość wynika z konkursu.
Wygrywa ten, kto zaproponował najwyższy czynsz.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny
Stwierdziła, że nie ma takiej możliwości, że Spółka sprzeda lokal i pokryje należne podatki.
Problem, który jest związany z omawianą sytuacją, polega na tym, że właścicielem tych
lokali jest gmina, a Spółka jest administratorem. W latach dziewięćdziesiątych pomiędzy
Spółka a Gminą była podpisana umowa na administrowanie. Tak naprawdę
Przedsiębiorstwo Komunalne tylko administruje tymi lokalami.
Tomasz Kowalczyk – radny
Zapytał, czy w tej umowie widnieje paragraf, że mają wymagać tego podatku ?
Alicja Gawrońska – Radca Prawny
Powołała się na orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Część
mieszkańców decyzje na wyliczenie tego zaległego podatku dostała i osoby te skorzystały
z tej drogi odwoławczej i odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Kolegium Odwoławcze ubolewało nad faktem, iż nie było takiej informacji zawartej w
umowie, że ten podatek leży po stronie najemcy, ale utrzymało w mocy decyzje organu
gminy i nie uwzględniło zarzutów braku tej informacji w umowie. Powtórzyła maksymę, że
„ nieznajomość prawa szkodzi”. Najemcy mają dwie możliwości postępowania, tj. ścieżkę
administracyjną odwołując się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, potem do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i tam przedstawiać swoje argumenty. Drugą
ścieżką jest wnioskowanie o ewentualnych umorzeń ze strony gminy. Jest to kwestia
rozpatrywania indywidualnych odwołań.
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Agata Mościcka – Przedstawiciel Kupców w imieniu najemców lokali użytkowych.
Uważała, że najemcy lokali użytkowych mogą iść z radnymi na kompromis umożliwiający
obniżenie czynszu tytułem zapłaconych rat podatku. Uważała, że gmina może to zrobić bo
włada tymi lokalami. Jeżeli może opuścić z innych powodów np. lokal został zalany.
Również w omawianym przypadku może pójść z pomocą dla kupców. Te zaległe kwoty
podatku to np. u niej samej 14 tys. zł. Ona nie posiada takich środków. Musiała zamknąć
sklep. Inni kupcy może mają mniejsze należności, ale też są w innej sytuacji. Nie chciała
rozpatrywania indywidualnych spraw, lecz rozwiązań kompleksowych. Może któryś z
radnych ma pomysł na rozwiązanie sprawy, bez łamania prawa. Fabryka Wołomin ma
odroczony podatek za wycinkę drzew, bo w tych miejscach ma posadzić później tuje. Oni i
tak to zrobią, bo chcą mieć ładnie zagospodarowany swój teren. Tam jest 2 mln. Z kupcy
są winni 200 tys. To dla kupców są ogromne pieniądze, ale dla gminy nie.
Andrzej Żelezik – radny
Wiele w sprawie zostało powiedziane. Pani Burmistrz ma racje, że jeżeli zrezygnuje się z
podatku, to potem można stracić możliwość pozyskania subwencji. Radny posiada lokal
użytkowy i go wynajmuje. Nigdy nie zdarzyło się tak, żeby od najemcy żądał podatku.
Zawsze sam płacił podatek. To przeniesienie odpowiedzialności podatkowej powstało
niedawno. Ci ludzie wynajmowali często lokale od prywatnych właścicieli i wtedy nie
musieli płacić podatków. Nagle, gdy wynajmują od gminy okazało się, że mają jakieś
zaległości, o których do tej pory nie wiedzieli. Zdaniem radnego należałoby ocenić o jakie
kwoty chodzi. Już wielokrotnie urząd obniżał czynsz w przypadku, gdy ktoś miał
zagrożone dalsze prowadzenie działalności. Wtedy lepiej było obniżyć mu czynsz, by
mógł dalej istnieć, niż żeby stracić jakieś miejsca pracy i dla właściciela i dla zatrudnianych
przez niego pracowników.
Radni chcieliby, by Ci ludzie utrzymali się przy swoich tzw. interesach. Należy zbadać czy
można ten czynsz opuścić, zdając sobie sprawę, że jest to pewnego rodzaju zaniechanie
własnych dochodów. Tych osób jest ok. 60. Powinny te osoby złożyć podania i do każdej z
nich należy indywidualnie podejść. Próbować jednak należy trochę tej winy na miasto, czy
na spółkę przenieść. Kiedy ten przepis się ukazał., to wcześniej nie wiedzieli
wynajmujący , ale spółka wiedzieć powinna. Dlatego wypadało, by taka informacje do
najemców przekazała.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny
Przypomniała, że Rada Miejska podejmuje taką uchwałę dot. umarzania należności
wynikających z czynności cywilno prawnych. Tutaj tez musi być zastosowana odpowiednia
procedura. Na pewno gmina ma taka uchwałę. Jeżeli są jakieś należności wynikające z
czynności cywilnoprawnych tj, z tytułu czynszu, czy z tytułu opłat za wodę, a dana osoba
nie jest w stanie uregulować tych należności to ma zastosowanie wspomniana uchwała.
Tam jest przewidziany tryb, który mówi o tym w jaki sposób można te należności cywilnoprawne umarzać. Nie do końca jest dopuszczana dowolność umarzania, tylko tez trzeba
przestrzegać procedur, które wynikają tym razem nie z ustawy, tylko z uchwały Rady
Miejskiej. Podobne są kryteria i też na indywidualny wniosek. Jednak przy umarzaniu
należności cywilnoprawnych nie jest to dokonywane decyzją od której można się odwołać,
tylko to jest zwykłym pismem czy porozumieniem regulowanym pomiędzy Burmistrzem a
dłużnikiem. Przy umarzaniu tych należności cywilnoprawnych nie przysługuje tryb
odwoławczy.
Natomiast cała tocząca się dyskusja mówi o daninie tj. podatku od nieruchomości.
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Konrad Fuśnik – radny
Powiedziano, duże o umorzeniach w trybie ordynacji podatkowej . Umorzenia mogą być w
trybie indywidualnym. Omówiono dwie przesłanki np. ważny interes podatnika. Radny
zapytał, czy pod te indywidualne sytuacje nie można zastosować interesu publicznego ?
Najemcy nie mieli świadomości, bo nie mieli obowiązku wpisanego do umów. Wydaje się,
że w interesie publicznym jest to, żeby obywatel był należycie poinformowany o obowiązku
podatkowym.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny
Każdej propozycji można się przyjrzeć. Jednak Ona ma do czynienie z wyrokami
samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymuje w mocy wydane przez gminę
decyzje. Trudno więc znaleźć podstawę, że interes p[publiczny przemawia za tym, żeby
umorzyć należny gminie podatek. Nie znalazła jeszcze takiego orzeczenia Sądu
Najwyższego, które dawałoby możliwość interpretacji, że tu zachodzi ten ważny interes
publiczny. Być może nie dotarła do takich, które nie są publikowane.
Przedstawicielka kupców
Oświadczyła, że nie chcą na razie iść na drogę sądową , lecz chcą wszystko załatwić
polubownie. Ale być może będą zmuszeni obrać drogę sądową, bo chodzi tu o kilkanaście
tysięcy w każdym przypadku.
Leszek Czarzasty – radny
Uważał, że taki powinien być kierunek., bo wyrok sadu może być podstawą do umorzenia
tych należności podatkowych. Dopóki takiej podstawy nie ma to, władze gminy
odpowiadają tak jak odpowiadają. Szuka się rozwiązań, ale na razie nie ma instrumentów
prawnych.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny
Procedura wygląda następująco: Organ wydał decyzję i od tej decyzji przysługuje
odwołanie. Jeżeli organ pierwszej instancji, czy drugiej uchyli tą decyzję to nie będzie
podstawy prawnej, żeby od dłużników ściągać te należności. Tu nic nie trzeba by było
umarzać. Organ powiedziałby, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, uchylam
ta decyzję i wtedy ta decyzja nie istniałaby w obrocie prawnym i nie byłoby możliwości,
żeby je pobierać. Radca prawny uważała, że najemcy powinni wyczerpać tą ścieżkę
administracyjną. Te podawane argumenty są bardzo ważne, ale od tego żeby je ocenić w
kontekście prawnym jest ta ścieżka legislacyjna. Kupcy odwołali się do SKO. Często
wyroki SKO są zmieniane przez wyroki Wojewódzkich Sadów Administracyjnych. Dlatego
polecała wyczerpanie tej ścieżki administracyjnej.
Bogdan Sawicki – radny
jeżeli ustawa wyszła w 2014 roku i została opublikowana. Spółka to otrzymała, ale nie
poinformowała wynajmujących lokale, to radny zapytał, kto ponosi winę. Przecież nie
wynajmujący. Za co Oni maja płacić ? Czy za to, że nie zostali poinformowani ? Dopiero
po 10 latach poinformowano ich o obowiązku podatkowym. Powinni złożyć skargę do
sądu.
Zbigniew Paziewski – radny
Przypomniało, mu się, że dwa lata wcześniej była podobna sytuacja. Jeden z właścicieli,
który miał wieczysta dzierżawę, wystąpił o wykup tego terenu na własność i gmina
naliczyła mu dużą opłatę. Wtedy on wystąpił o częściowe umorzenie podając pewne
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argumenty. Wtedy Radca Prawny Maciej Sota zaopiniował to i gmina obniżyła ta opłatę o
40%.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny
Wyjaśniła, że to był właśnie badany przypadek indywidualnej sprawy. Był wniosek w trybie
ordynacji podatkowej. Osoba wykazała ważny interes podatnika, przedstawił wszystkie
dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku i organ podatkowy mógł to rozpatrzeć
pozytywnie.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, że wspomniana sprawa to był inny przypadek i było to przekształcenie
użytkowania wieczystego w prawo własności i chodziło o udzielenie bonifikaty. Nie
dotyczyło to podatków.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny
Powiedziała, że kupcy wynajmują lokale użytkowe gminy, którymi administruje
Przedsiębiorstwu Komunalne sp. z o.o.
Przedstawicielka kupców
Uważała, że spółka prowadzi działalność gospodarczą i Jej zdaniem powinna spółka
powinna zapłacić podatek. W Radzyminie umowy podpisuje się z miastem.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Radzymin nie posiada takiej Spółki komunalnej. Pani mecenas wyjaśniła już obowiązujące
przepisy prawne.
Adam Bereda – radny
Stwierdził, że wynikająca z dyskusji konkluzją powinno być indywidualne rozpatrywanie
wniosków i indywidualne zgromadzenie dokumentacji. Ze względu na indywidualne
przypadki może dojść do tych umorzeń. Nie można tego z automatu zrobić tego wszystkim
naraz jedna decyzją, jednym głosowaniem, czy jednym podpisem. W tej sprawie trzeba
przyjąć tą ścieżkę indywidualną.
Tomasz Kowalczyk – radny
Zastanawiał się, czy wynagrodzenia zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego pokryj a
należności ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Powiedziała, że prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego już nie ma. Pani Skarbnik złożyła
wypowiedzenie.
Przedstawicielka kupców
Prezes nie jest wszechwładny. Nad Prezesem jest gmina. Miała dość słuchania, że to było
przed wyborami.
Nie chciała obwiniać poszczególnych ludzi. Ale ktoś ponosi
odpowiedzialność za zaistniałą sytuacje. Chciała też aby gmina pomogła kupcom w tej
trudnej sytuacji. Ma prawników i radnych.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że wszystkie odpowiedzi jakie mogły być udzielone zostały udzielone. Uważał,
że kupcy powinni wykorzystać ścieżkę odwoławczą, pilnując terminów, bo to jest w ich
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interesie. Jeżeli będzie taka możliwość, to te decyzje będą anulowane przez kolejne
instancje. Gdyby były takie możliwości prawne, to Rada by się nad nimi pochyliła.
Tomasz Kowalczyk – radny
Zapytał , czy nowe umowy mają klauzulę , kto ma płacić podatek od nieruchomości.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wyjaśniła, że nie było jeszcze nowych rozstrzygnięć konkursowych. Wiadomo, że lokale
użytkowe są wynajmowane w drodze konkursu. Zarząd Spółki Komunalnej i pracownicy
urzędu, którzy są w komisji otrzymali polecenie by pilnować tych zapisów w przyszłych
umowach. W nowych umowach ten zapis z pewnością się znajdzie.
Na każdym spotkaniu kupcy są poinformowani o ścieżce legislacyjnej, co się im należy i
co mogą wykonać. Prawnik urz edu, z racji tego, że stoi trochę po innej stronie
postępowania i nie może najemcom lokali użytkowych pisać dokumentów. Te osoby, które
nie mają możliwości dotarcia do swojego prawnika, mogą w czwartki, w Urzędzie Miejskim
w Wołominie spotkać się z panią, która chętnie zajmie się sprawami kupców. Jest
bezstronna i za darmo pomoże w każdej sprawie. Taka bezpłatna pomoc prawna jest
świadczona na terenie urzędu.
Pan Chaciński – mieszkaniec
Zapytał, czy zakaz hodowania kur i gołębi na terenie Wołomina istnieje czy też nie ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, że w gminie jest uchwalony Regulamin utrzymania porządku na terenie gminy,
który określa w jakich rejonach miasta można hodować zwierzęta domowe. Udostępni
regulamin mieszkańcowi, by mógł się zapoznać z tym, czy interesujący Go teren jest
objęty zakazem.
Pan Chaciński – mieszkaniec
Twierdził, że niepotrzebna jest Straż Miejska i opisał sytuację, jaka miała miejsce rano w
dniu sesji. Został ukarany mandatem za złe parkowanie. Ma problemy zdrowotne dlatego
musiał zaparkować w tamtym miejscu. Uważał, że było to wynikiem jego wcześniejszych
wystąpień na posiedzeniu komisji.
Jarosław Przybiński – Komendant Straży Miejskiej
Opisał sytuację, w jakiej na mieszkańca został nałożony mandat. Uważał, że był
uzasadniony, gdyż zaparkowanie samochody stwarzało niebezpieczeństwo dla innych
użytkowników dróg. Gdyby mieszkaniec przyszedł do komendanta z mandatem, i wyjaśnił
całą sytuację, to z pewnością by go nie zapłacił. Jednak obecnie było wykroczenie,
obywatel go podpisał mandat i stał się prawomocnym mandatem. Nie ma możliwości
anulowania mandatu Jednak, jeżeli mieszkaniec z przedstawioną motywacją powodów
wykroczenia zwróci się do Pani Burmistrz, może prosić o anulowanie. Komendant ze
swojej strony obiecał, że też dołączy stosowne pismo.
Andrzej Żelezik – radny
Stwierdził, że radnym nie zależy na tym , by Straż Miejska pisała tylko mandaty. Radnym
zalezy na porządku w mieście. Jeżeli miejsce jest niebezpieczne, to zaparkowanie w tym
miejscu nie było wskazane, a funkcjonariusz nie zna powodów powstania tego
wykroczenia. Wystąpienie Pana Chacińskiego na posiedzeniu komisji i krytyka tej służby
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miejskiej nie miały wpływu na fakt nałożenia mandatu.
Eugeniusz Dembiński – radny
Ponownie omówił to miejsce na ul. Mickiewicza, w którym został nałożony mandat. Mówił
o obniżeniu chodnika o 20 cm. To miejsce oglądał już i Dyrektor MZDiZ i Zastępca
Burmistrza Sylwester Jagodziński. Podejrzewał, że i wspólny bilet nie będzie załatwiony
tak jak i ta sprawa podnoszona przez radnego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek Czarzasty
zamknął V sesję Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2015 roku o godz. 15:30. Wszystkie
podjęte w trakcie trwania sesji uchwały stanowią integralną część niniejszego protokołu.
Protokołowała
Grażyna Płaneta

Sekretarz obrad

Przewodniczący obrad

Piotr Sikorski

Leszek Czarzasty.
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