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Protokół Nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 12 lipca 2018 roku
Radnych ogółem - 23
Radnych obecnych na sesji – 20
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych, Sołtysów i pracowników
jednostek organizacyjnych gminy stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty, stwierdziwszy quorum ( na sali obrad
obecnych było 18 radnych. (Nieobecni: Mariusz Stępnik, Mateusz Bereda, Paweł
Banaszek, Jakub Orych, Marek Górski), otworzył zwołaną na wniosek Burmistrza
Wołomina (Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) nadzwyczajną LIV sesję Rady
Miejskiej w Wołominie, kadencji 2014-2018 w dniu 12 lipca 2018 roku o godz. 17:40.
Przewodniczący obrad przywitał Zastępcę Burmistrza Edytę Zbieć, , Panią Skarbnik
Martę Maliszewską, Panią Sekretarz Małgorzatę Izdebską, panią Dyrektor OsiR Bożenę
Matusiak, radnych.
Pkt 1
Wybór sekretarza obrad
Kandydatura radnego Adama Beredy do pełnienia funkcji sekretarza obrad została
przyjęta w głosowaniu jawnym za -18 głosów, przeciw-0, wstrz.- 0
Pkt 2
Ustalenie porządku obradach
Porządek obrad ( załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu) oraz projekt uchwały został
dostarczony radnym wraz z zawiadomieniem o terminie sesji pocztą e-mail. Przed sesją
projekt uchwały został rozdany radnym w wersji papierowej.
Porządek obrad został przyjęty bez zmian w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw0, wstrz.-0
Pkt 3
Uchwała Nr LIV-116/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na
2018 rok
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Przedłożony projekt uchwały obejmuje
dwa zadania. Są to przesunięcia pomiędzy trzema działami i rozdziałami. Jest to
zmniejszenie wydatków bieżących, a zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Jedno z
zadań dotyczy wypłaty rekompensaty utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy, w
związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Po raz pierwszy zdarzyło się tak, że ta
rekompensata jest tak wysoka. Środki na ten cel były zabezpieczone w budżecie. Po
przeliczeniu jednak brakuje środków, by to świadczenie wypłacić. Brakuje 156 zł.
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Druga zmiana to przeniesienie ze środków bieżących z planu finansowego Środka Sportu i
Rekreacji Huragan w Wołominie, z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, ze
względu na konieczność poniesienia wykonania zadań związanych z modernizacją
pływalni, w zakresie wymiany oświetlenia na ledowe na płycie pływalni, zmiany
wyposażenia w szatniach oraz montaż klimatyzacji. To jest kwota w wysokości 63 000 zł.
W tej chwili trwa przerwa technologiczna na pływalni i wszystkie prace można będzie
przeprowadzić, bez szkody dla działalności pływalni.
Adam Bereda – radny
Zapytał, jaki jest koszt
technologicznej?

całego

remontu

przeprowadzanego

podczas

przerwy

Bożena Matusiak – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie
Nie była w stanie powiedzieć, ile w całości będą kosztowały te prace remontowe, gdyż one
cały czas trwają. Część z nich są tylko wydatkami remontowymi w zakresie wykonywania
usług. Wszystkie prace remontowe są wykonywane przez zatrudnionych pracowników i
wtedy ponoszone są wydatki na towary. Żeby czas przerwy technologicznej wykorzystać
jak najlepiej i żeby usprawnić pływalnię, a przede wszystkim ja zmodernizować, bo
pływalnia już nie podlega gwarancji wykonawcy, wszystko trzeba remontować we własnym
zakresie. Z uwagi na to, że wykonawcy potwierdzili wykonanie tych zadań i jest możliwość
wykonania tych trzech zadań, o których mówiła Pani Skarbnik. Pani Dyrektor prosiła
radnych o zgodę na przesunięcie tych środków w budżecie. Jednym zadaniem jest
wymiana ławek w szatniach damskiej i męskiej. Drugim jest montaż klimatyzacji w szatni
na parterze pływalni. Trzecim zadaniem, które miałoby być wykonane jest częściowa
wymiana oświetlenia już istniejącego na oświetlenie led na hali basenowej pływalni.
Na sesję przybył radny Jakub Orych godz. 17:47
Leszek Czarzasty – Przewodniczący rady
Wnioskował do radnych o wyrażenie zgodny na nieczytanie treści projektu uchwały.
Radni wyrazili zgodę na nieczytanie treści projektu uchwały w głosowaniu jawnym za- 19
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych na sali obrad za
– 19 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Na sesję przybył radny Mariusz Stępnik godz. 17:50
Bożena Matusiak – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie
Podziękowała radnym za zabezpieczenie środków dla OSIR Huragan na dalsze działanie.
Zaprosiła obecnych do odwiedzenia obiektu pływalni.
Adam Bereda – radny
Został zaplanowany mecz, w którym maja wziąć udział radni. Prezes PWKS przypomniał,
żeby chętni zgłaszali się do wzięcia udziału w tych rozgrywkach.
Eugeniusz Dembiński – radny
Pochwalił się medalem zdobytym na Mistrzostwach Polski w biegach, które odbyły się w
Toruniu. Ponownie powrócił też do sprawy organizacji Biegu Cudu nad Wisłą i do
uzyskania atestu trasy.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek Czarzasty
zamknął LIV sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 12 lipca 2018
roku o godz. 17:55. Wszystkie uchwały podjęte w trakcie trwania sesji stanowią integralną
część niniejszego protokołu.
Szczegółowy zapis imienny wyników głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Protokołowała
Grażyna Płaneta

Sekretarz obrad
Adam Bereda

Przewodniczący obrad
Leszek Czarzasty
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