XIII SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
V KADENCJI

30 października 2007 roku
1

Protokół Nr XIII/2007 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 30 października 2007 roku
Radnych ogółem - 21
Radnych obecnych na sesji – 19
Nieobecni: Saulewicz Andrzej, Sawicka-Jurek
usprawiedliwienia – załącznik Nr 1.

Jolanta

-

złożyli

pisemne

Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Stwierdziwszy quorum (na sali obecnych było 17 radnych – nieobecni radni to:
Marcin Dutkiewicz, Krzysztof Gawkowski) prowadzący obrady Przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Żelezik otworzył XIII sesję Rady Miejskiej w Wołominie w dniu
30 października 2007 roku o godzinie 14.10.
Pkt 1
Wybór sekretarza obrad.
Do pełnienia funkcji sekretarza obrad zgłoszono kandydaturę radnego Macieja Łosia.
Maciej Łoś – wyraził zgodę na pełnienie obowiązków sekretarza obrad.
W głosowaniu jawnym, za-17 głosów, przeciw-0, wstrz.-0, radni wyrazili zgodę by
funkcję sekretarza obrad pełnił radny Maciej Łoś.
Pkt 2
Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żelezik odczytał porządek obrad przesłany
radnym wraz z zawiadomieniem o terminie sesji ( załącznik Nr 3 ).
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żelezik wnioskował o wyłączenie z porządku
obrad punktu 4 – wręczenie odznaczeń nauczycielom z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że odznaczenia były
wręczane w Dniu Święta Nauczyciela. Prezent zorganizowany z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Cztery Panie nie odebrały swoich odznaczeń i okazało się, że dzisiaj
również nie mogły do nas przybyć. Zostanie ustalony inny termin wręczenia
odznaczeń.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żelezik wnioskował o wniesienie zmian
w porządku obrad w oparciu o pisemny wniosek Burmistrza Jerzego Mikulskiego
o uzupełnienie porządku obrad sesji Rady Miejskiej o: projekt uchwały w sprawie
udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o. w Wołominie; projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 13 do
Uchwały Rady Miejskiej Nr III-181/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Wołomin na 2007 rok; wyłączenie z porządku obrad
punktu 8.10 - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości – ul. Żytnia. Dwa wnioskowane o uzupełnienie porządku obrad
projekty uchwał są ze sobą powiązane. Jeżeli zostanie wprowadzony pierwszy
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projekt uchwały to wprowadzenie drugiego projektu uchwały powinno być również
dokonane. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy potrzebne są wyjaśnienia.
Henryka Żabik – radna
Pani radna poprosiła o podanie uzasadnienie do wniosku o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
– ul. Żytnia.
Krzysztof Antczak – zastępca burmistrza
Poinformował, że Wydział Geodezji zgłosił projekt tej uchwały. Ten projekt uchwały
nie był konsultowany z Przewodniczącą Rady Osiedlowej, a chodzi
o wydzierżawienie części drogi dojazdowej na rzecz osoby fizycznej. Zostaje
wstrzymany do czasu uzupełnienia o konsultacje tego projektu uchwały
z Przewodniczącą Rady Osiedlowej.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żelezik
zarządził głosowanie w wnioskowanych sprawach.
W spawie zdjęcia z porządku obrad punktu 4 odbyło się głosowanie jawne za – 17
głosów, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Za wyłączeniem z porządku obrad punktu 8.10 - projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości – ul. Żytnia odbyło się głosowanie
jawne za – 16 głosów, przeciw – 0, wstrz. – 1.
Za umieszczeniem w porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia
poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o. w Wołominie odbyło się głosowanie jawne za – 17 głosów, przeciw-0,
wstrz. –0. (punkt w porządku obrad 7.2)
Za umieszczeniem w porządku obrad projektu uchwały w sprawie projekt uchwały
w sprawie zmiany załącznika nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III-181/2006 z dnia
18 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołomin na 2007 rok
obyło się głosowanie jawne za – 17 głosów, przeciw-0, wstrz. –0. (punkt w porządku
obrad 7.3)
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żelezik wnioskował o zmianę w porządku
obrad polegającą na przesunięciu punktu 7.11 – projekt uchwały w sprawie
dofinansowania Policji w 2007 roku (przed zdjęciem punktu 4 – punkt 8.11). Projekt
tej uchwały będzie jako punkt 7.4 w porządku obrad. Zmiana ta jest spowodowana
tym, że Pan Komendant, który był obecny miał pilne zadania prosił o taką zamianę.
Za przesunięciem i umieszczeniem w punkcie 7.4 projektu uchwały w sprawie
dofinansowania Policji w 2007 roku obyło się głosowanie jawne za – 17 głosów,
przeciw – 0, wstrz. – 0.
Henryka Żabik – radna
Pani radna wnioskowała o umieszczenie w protokole z sesji, przedstawionego przez
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Pana burmistrza Antczaka uzasadnienia wycofania z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości – ul. Żytnia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żelezik odczytał porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami.
Henryka Żabik – radna
Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej przekazaliśmy sprawę Pani Gryczka do
zbadania przez Komisję Rewizyjną. Rozumiem, że nie ma jeszcze tego stanowiska.
Będziemy się tym zajmować czy nie?
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żelezik poinformował Panią radną, że brał
udział w tej Komisji Rewizyjnej. Przy punkcie informacje Komisji Rady o pracy między
sesjami będzie Komisja Rewizyjna o tym spotkaniu mówiła. Przewodniczący Rady
Miejskiej powiedział również, że jeżeli będą potrzebne dodatkowe wyjaśnienia to
poprosi Burmistrza o udzielenie wyjaśnień. Sprawa będzie poruszana, ale na dzień
dzisiejszy nie ma jeszcze możliwości ostatecznego jej załatwienia.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty w głosowaniu jawnym za – 16 głosów,
przeciw-0, wstrz. - 1.
Pkt 3
Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 4 października 2007 roku.
Henryka Żabik – radna
Pani radna powiedziała, że ma uwagi do protokółu i złoży je na piśmie.
Protokół z sesji Nr XII/2007 odbytej w dniu 4 października 2007 roku
został przyjęty w głosowaniu jawnym za – 15 głosów, przeciw- 1, wstrz. - 1.
Pkt 4
Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska – Henryka Żabik
Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska spotkała się w okresie między
sesjami raz i Komisja zajmowała się zaopiniowaniem Statutu i Regulaminu Straży
Miejskiej w Wołominie oraz zaopiniowaniem projektu Porozumienia zawartego
pomiędzy Gminą Wołomin a Komendantem Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie w sprawie szczegółowych warunków przekazywania środków przez
gminę Wołomin Komendantowi Policji.
Komisja Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich – Marek Górski
Komisja Gospodarki odbyła jedno posiedzenie między sesjami. Zajmowano się
projektami uchwał na dzisiejszą sesję. Pan Burmistrz kilka spraw jeszcze poruszył.
Natomiast było to w formie informacji, więc te tematy będą na najbliższych Komisjach
Gospodarki.
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Komisja Rewizyjna – wice przewodniczący Marek Górski
Jeżeli chodzi o posiedzenie Komisji Rewizyjnej to Komisja Rewizyjna rozpoczęła
kontrolę budynku komunalnego przy ulicy Gryczanej. Proszono Pana Burmistrza
o przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz harmonogramu budowy. Również
Komisja zapowiedziała swoją wizytę na terenie budowy. Został termin ustalony na 16
listopada. Pani Naczelnik ma tam przygotować włącznie z wykonawcą taką kontrolę.
Pan radny powiedział, że to kwestia oceny wizualnej, bo dokumenty to będą
przerabiane na posiedzeniu w Urzędzie Miasta. Druga część Komisji, to była część
wyjazdowa, w związku ze sprawą Pani Gryczki. Komisja udała się na teren okolic
ulicy Duczkowskiej. Tam troszeczkę Komisja miała inne zdanie na temat tego co się
dzieje. Pan radny Górski dodał, że teraz Komisja jest na bieżąco, wie jak to wygląda.
Komisja będzie zajmowała się tym tematem na najbliższym posiedzeniu. Pan radny
Górski powiedział, że była prośba do Burmistrza i że nie wie czy Pan
Przewodniczący skierował takie pismo, bo Komisja wnioskowała o to żeby zanim
będzie omawiany ten temat należy znać wszystkie rozwiązania, które trapiły Komisję.
To znaczy sprawa Zakładu Energetycznego, ich opinii na temat rozgraniczenia. To
jest tam kwestia ulicy, w sąsiedztwie Zakład Energetyczny. Ewentualnie opinia
Zakładu Energetycznego na temat sprzedania działki żeby ewentualnie z tamtej
strony drugiej zrobić ulicę. Tego nie ma w protokole, dlatego że Komisja w zasadzie
swoje posiedzenie na terenie zakończyła. Komisja będzie wracać do tematu jeszcze
na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Jest taka prośba do Burmistrza żeby
przygotować ewentualne plany dotyczące tego terenu. Bo tam była mowa o ulicy od
strony torów, jak to się ma na dzień dzisiejszy i ewentualnie sprawy tych wniosków,
które składają mieszkańcy o warunki zabudowy. Pan radny Górski powiedział, że
w zasadzie na tym Komisja zakończyła posiedzenie Komisji i zapytał czy Pan
Przewodniczący Andrzej Żelezik chce jeszcze coś dodać.
Pan Przewodniczący poprosił burmistrza Antczaka o udzielenie informacji na temat
ewentualnych pertraktacji z Zakładem Energetycznym.
Krzysztof Antczak – zastępca burmistrza
Burmistrz Antczak powiedział, że Wydział Urbanistyki zlecił opracowanie danych
technicznych na ten temat. W momencie kiedy będzie wiadomo jaki dojazd jest
niezbędny zgodnie z przepisami odnośnie zapewnienia właściwego dojazdu do
posesji to można będzie wystąpić do Zakładu Energetycznego o wstępną wycenę
części tego gruntu. Najpierw należy ustalić jaki zgodnie z przepisami musi być
dojazd, jakie wymagania dotyczące zapewnienia właściwego dojazdu i obsługi przez
wszystkie służby tych posesji. Burmistrz Antczak dodał, że mając te dane będzie
gotowość do złożenia Zakładowi Energetycznemu iloma metrami jesteśmy
zainteresowani co do wykupu ich działki.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żelezik poprosił, aby na najbliższym
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w związku z tematem Pani Gryczki był obecny Pan
Burmistrz albo osoba wskazana. Na bieżąco należy udzielać informacji
zainteresowanej o tym jak postępują prace w jej sprawie.
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Henryka Żabik – radna
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja mam prośbę do Pana Burmistrza Antczaka,
jeśli mogę. To na dzisiaj nie jest znany stan prawny i nie wiadomo jak szeroka ta
droga jest potrzebna, jak przepisy to określają? A kiedy będziemy wiedzieli? Czy
będziemy zlecać ekspertyzy w tej sprawie, czy ktoś musi sprawdzić tylko prawo?
Krzysztof Antczak – zastępca burmistrza
Burmistrz Antczak odpowiedział Pani radnej, że komunikat wykona opracowanie
w tym zakresie i wtedy będzie to wiadomo. Dojazd jest fizycznie pasem
ośmiometrowym i nie ma problemu. Jeśli chodzi o stabilizację prawną to musimy do
stabilizacji prawnej przygotować dokumenty prawne. Fizycznie w tej chwili dojazd jest
ośmiometrowy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żelezik
Pan Przewodniczący zapytał Burmistrza Antczaka czy wie kiedy to będzie?
Krzysztof Antczak – zastępca burmistrza
Pan Burmistrz Antczak odpowiedział, że jest to kwestia dni. Opracowanie zostało
zlecone, może to być tydzień lub 10 dni.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żelezik
Pan Przewodniczący powiedział, że nie zablokuje to rozpatrywania tej sprawy na
najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Komisja Samorządu i Zadań Własnych Gminy – Janusz Krawczyk
Komisja spotkała się w okresie miedzy sesjami jeden raz. Zajmowano się
opiniowaniem projektów uchwał przygotowanych na sesję.
Komisja Oświaty – Zofia Michalik
Komisja Oświaty zebrała się między sesjami jeden raz na komisji wyjazdowej.
Komisja udała się do Zespołu Szkół w Duczkach a następnie do Przedszkola
w Duczkach. Udano się głównie na wizję lokalną. Pani radna powiedziała, że ona
sama jak i również osoby, które nie widziały wcześniej tego niewykończonego
budynku ,od lat stojącego w stanie surowym przy Zespole Szkół w Duczkach były
porażone dosłownie ogromem tej powierzchni nie wykorzystanej. Komisja
dyskutowała nad możliwościami wykorzystania tych powierzchni. Oczywiście wiąże
się to z ogromnymi nakładami. Podczas pobytu Komisji w starym Przedszkolu poza
dyrekcją przedszkola Komisja rozmawiała również z matkami dzieci z Rady
Rodziców. Ta dyskusja była bardzo owocna z punktu widzenia Komisji, ponieważ
udał się przedstawić racjonalne argumenty za przeniesieniem Przedszkola do
gmachu szkoły. Pozostaje kwestia otwarta jeśli chodzi o zgodę ze strony rodziców,
czy byłby to stary budynek – stara część szkoły czy nowy budynek. Natomiast co do
zasadności ulokowania nowego Przedszkola w części Zespołu Szkół to udało się
przekonać.
Komisja Finansowa – Zofia Michalik
Komisja Finansów obradowała, dyskutując nad projektami uchwał.
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Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Alina Czerska
Miedzy sesjami odbyło się jedno posiedzenie Komisji Pomocy Zdrowia i Ochrony
Społecznej. Poświęcone ono było w znacznej części zaopiniowaniu zmian w Statucie
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Nr 1 w Wołominie. Placówka ta chce się powiększyć o osiem komórek
organizacyjnych. Dokonanie tego typu zmiany będzie podstawą do wystąpienia
dyrektora tego ZOZ-u, czyli Pani dr B. Tymińskiej do Narodowego Funduszu
Zdrowia o kontrakt specjalistyczny na rok 2008. Pozwoli to na szerszą działalność
specjalistyczną. Jeśli chodzi o przychodnię to świadczone w tej chwili porady
specjalistyczne mają bardzo minimalny zakres i są finansowane z pieniędzy na
podstawową opiekę zdrowotną, czyli z tego podstawowego kontraktu. Ponadto
Komisja dyskutowała na temat szczepień ochronnych przeciwko grypie, co zrobić
żeby zainteresować bardziej społeczność lokalną. Są sygnały, że na początku tej
akcji szczepienia przebiegały bardziej sprawnie, natomiast teraz troszeczkę mniej
osób zgłasza się na szczepienia.
Komisja Kultury i Sportu – Grzegorz Wajs
Komisja Kultury i Sportu spotkała się jeden raz między sesjami Na tym spotkaniu
została przedstawiona wstępna koncepcja opracowania ścieżek rowerowych na
terenie gminy Wołomin. Odbyła się pierwsza lokalna wizja fachowców, którzy będą
opracowywać ścieżki. Oraz członkowie Komisji Kultury i Sportu wytypowali,
przedstawili i zaprezentowali Pana Wacława Panka do konkursu VIII edycji nagrody
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Tę sprawę będzie koordynował
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Żelezik.
Andrzej Żelezik – Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący powiedział, że w tej chwili kompletowane są materiały na temat
osiągnięć Pana Wacława Panka. Jest to Pan, który ma tytuł zasłużony dla Wołomina.
Jedyna osoba z osób mieszkających w tej chwili w Wołominie, która jest
w Encyklopedii powszechnej wymieniana. Poza tym Pan Panek uczestniczy w życiu
kulturalnym Wołomina i jest znany szerokiemu gronu. Jest to również założyciel
„Wieści Podwarszawskich”. Pan Przewodniczący powiedział, że poprosił o opinie na
temat kandydatury Pana Panka Towarzystwo Przyjaciół Wołomina i opinia jest
również pozytywna. Pan Przewodniczący powiedział również, że jest to ósma edycja,
powtarzana co rocznie i można przetrzeć drogę i jeżeli osiągniemy sukces lub go nie
osiągniemy to w przyszłym roku będziemy mieli większą wiedzę na ten temat. Pan
Przewodniczący dodał że wierzy iż osiągniemy sukces i startujemy do tej nagrody
zgłaszając Pana Wacława Panka. Pan Przewodniczący poprosił zebranych radnych
o wyrażenie swoich opinii w tej kwestii.
Zofia Michalik – radna
Pani radna Michalik do charakterystyki Pana Wacława Panka dodała, że Pan
Wacław Panek ma zasługę nie tylko w tym, że założył „Wieści Podwarszawskich”, ale
założył i prowadzi z dobrymi efektami Wydawnictwo Polskie Wołomin – tak się
nazywa. Przejeżdżając ulicą Legionów przed posesją numer 37 powiewa flaga. To
wydawnictwo specjalizuje się wydawaniem podręczników dla prawników,
kulturoznawstwa i historii muzyki dla młodzieży szkolnej na poziomie gimnazjum
i liceum, a więc publikacje Pana Wacława Panka mają zasięg ogólnopolski. W ten
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sposób Pan Panek przyczynia się do fantastycznej promocji Wołomina w całym kraju
zwłaszcza od strony tej kulturalnej, działalności edytorskiej.
Andrzej Żelezik – Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący podziękował Pani radnej Michalik za znakomite uzupełnienie
wypowiedzi na temat charakterystyki osoby Pana Wacława Panka.
Pkt 5
Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z XII sesji Rady Miejskiej w Wołominie przedstawiła
Sekretarz Gminy Marzena Roszkowska. Treść informacji stanowi załącznik Nr 3 do
niniejszego protokołu.
Henryka Żabik – radna
Pani radna zapytała na jakim etapie jest realizacja uchwały w sprawie dowozu dzieci
z Majdanu do Gimnazjum w Duczkach.
Halina Bonecka – dyrektor ZEASiP
Pani dyrektor poinformowała, że jest przygotowana dokumentacja przetargowa.
Ogłoszenie jest przesłane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych
i w najbliższych dniach będzie ogłoszone na tablicy ogłoszeń.
Pkt 6
Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami, w tym analiza oświadczeń
majątkowych.
I. BIEŻĄCE PRACE:
Pan Burmistrz przypomniał najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w okresie
sprawozdawczym od poprzedniej sesji. Najważniejsze to wybory Parlamentarne,
które w Wołominie przebiegły bardzo sprawnie. Pan Burmistrz podziękował Panu
Komendantowi Piątkowskiemu za skuteczną i sprawną organizację zabezpieczenia
lokali wyborczych w naszych instytucjach.
W tym miesiącu zaczęły się tak długo oczekiwane prace wykonawcze Funduszu
Spójności. Burmistrz przypomniał, że prace będą prowadzone w 120 ulicach
i zaapelował do wszystkich o wyrozumiałość. Organizacja ruchu drogowego
zastępczego będzie tak dobierana, aby uciążliwość dla mieszkańców była jak
najmniejsza.
26 października miało miejsce posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, którego
jesteśmy członkiem statutowych władz, czyli Zarządu. Co miesiąc odbywa się
posiedzenie Zarządu Związku Miast, co miesiąc w innym miejscu. W miesiącu
październiku odbyło się to w Wołominie. 23 Prezydentów i Burmistrzów największych
miast w Polsce gościliśmy w naszym mieście. Tematem posiedzenia Zarządu były:
elementy polityki miejskiej na Mazowszu w świetle mazowieckiego programu RPO
oraz skutki wprowadzenia ulg rodzinnych w PIT dla finansów miast. Skutki dla
budżetów miejskich będą duże. Związek Miast Polskich to analizuje, będzie
występował w tej sprawie do swoich przedstawicieli.
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Dnia 5 października miało miejsce spotkanie z przedstawicielami PKP, firmy
sporządzającej projekt techniczny do uzgodnień modernizacyjnych i dostosowania
naszej kolei do szybkości 160 i 200 kilometrów. Zostały wstępnie zaakceptowane te
propozycje po długim wypracowaniu, czyli przejazd podziemny dla samochodów
i ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Sasina, przesunięcie naszych peronów.
Przebudowa jednego nieco w stronę kładki a drugi dalej w stronę osiedla Nafta
z podziemnym przejściem na wysokości ulicy Sławkowskiej. Z modernizacją
przejazdu na ulicy Geodetów pod torami i przebudowa stacji na Słonecznej. Peron
południowy zostanie na tym miejscu gdzie jest, północny zostanie przesunięty na
drugą stronę przy zakładach stolarki budowlanej. Miasto postuluje zbudowanie
przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Sikorskiego i ulicy Waryńskiego w połowie
między Słoneczną a dworcem Wołomin. Te postulaty zostaną uwzględnione w prace
projektowe, natomiast prace wykonawcze z tytułu zasad i przepisów jaki stosuje PKP
nie będzie brane pod uwagę. Będzie musiało to być przedmiotem oddzielnych
negocjacji władz miasta z koleją. Kolej oczekuje partycypacji miasta w tym zakresie.
Burmistrz poinformował, że w okresie od 8 do 11 października uczestniczył
w Konferencji Polityki Regionów Unii Europejskiej w Brukseli. Była tam debata na
temat budowy nowoczesnych, atrakcyjnych, dynamicznie rozwijających się regionów
Europy dla nowych członków. Szereg tematów i zagadnień jakie tam były
podejmowane zmierzały przede wszystkim do podniesienia skuteczności
wykorzystania środków i funduszy unijnych. Była okazja spotkania z Panią Komisarz
ds. Polityki Regionalnej Danutą Hübner jak i z naszymi eurodeputowanymi, gdzie na
temat założeń polityki regionalnej debatowano jak i również na temat uproszczenia
pewnych procedur związanych z pozyskiwaniem tych środków. Zapoznano się
z założeniami polityki regionalnej, zasadami jej finansowania przez Komisję
Europejską w okresie finansowania 2007-2013. Pan Burmistrz powiedział również,
że dysponuje bogatymi materiałami z tej Konferencji i może je udostępnić
zainteresowanym. Zawierają szereg danych, które mogą być przedmiotem naszego
zainteresowania.
12 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, o którym już wspominał
Pan Przewodniczący Rady. W tej sprawie odbyło się spotkanie z delegatami
naszego miasta.
14 października obchodziliśmy Dni Papieskie.
16 października miało miejsce spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
16 października świętowaliśmy również Dzień Seniora.
II. Najistotniejsze Zarządzenia Burmistrza Wołomina:
Nr 147/07 w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji
Wyborczych;
Nr 148/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji;
Nr 149/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2007 rok;
Nr 151/07 w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji
Wyborczych;
Nr 153/07 w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji
Wyborczych; nagród dla nauczycieli;
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Nr 154/07 w sprawie zwiększenia w 2007 roku odpisu na fundusz Wyborczych;
Nr 155/07 w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji;
Nr 156/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2007 rok;
III. Sprawy inwestycyjne
W obszarze inwestycji trwają prace, sprzyjająca aura pozwoli na znaczne postępy
w tych pracach o których szerzej będzie mowa na następnym posiedzeniu Rady
Miejskiej. Zostanie przedstawiona pełna analiza. Pan Burmistrz zwrócił uwagę na
dwa ważne elementy. Po pierwsze jest gorący apel do jednostek pomocniczych i do
wszystkich radnych. Mianowicie chodzi o to, że wyłoniona w drodze przetargu firma
będzie prowadziła w październiku i listopadzie na terenie gminy Wołomin
inwentaryzację wyrobów azbestowych. Projekt ten jest realizowany już kolejny rok
i zmalało nim zainteresowanie mieszkańców. Natomiast jesteśmy zobowiązani
zinwentaryzować wszystkie pozostałości. Będzie to dotyczyło wszystkich wyrobów
tych, które znajdują się na dachu bądź tych które są w obrębie posesji. Gorący apel
do wszystkich o rozpropagowanie tego i o możliwość udostępnienia posesji
przedstawicielom firmy dla zrobienia wizji w celu dokonania tej inwentaryzacji.
Na sesję przybył radny Marcin Dutkiewicz o godzinie 14:53
Na sesję przybył radny Krzysztof Gawkowski o godzinie 14:55
Paweł Szczurowski – radny
Pan radny Szczurowski zapytał jak będzie wyglądał przejazd w Zagościńcu
i w Duczkach, bo przejazd w Wołominie i w Słonecznej będzie przerobiony pod
kątem większej prędkości.
Jerzy Mikulski – burmistrz
Pan Burmistrz Mikulski odpowiedział Panu radnemu Szczurowskiemu, że przejazd
w Zagościńcu jest przewidziany do modernizacji a szybkość do 160 km pozostaje.
Po informacjach bieżących Burmistrz Jerzy Mikulski przedstawił analizę oświadczeń
majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających
gminnymi osobami prawnymi oraz osób wydających decyzje administracyjne
w imieniu burmistrza Wołomina. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego mają wszystkie wymienione na
wstępie osoby. Pierwsze oświadczenie majątkowe trzeba złożyć w ciągu 30 dni od
dnia objęcia stanowiska. Kolejne oświadczenia składane są przez osoby do tego
obowiązane. Składane są co roku do 30 kwietnia każdego roku. Wszystkie osoby
zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych złożyły te oświadczenia
w terminie ustawowym. W oświadczeniach należało wskazać przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenia
należało złożyć wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. Dokonując analizy złożonych
oświadczeń majątkowych składanych za 2006 rok poważnych nieprawidłowości nie
stwierdzono. W porównaniu do roku 2005 oświadczenia zostały wypełnione
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z większą starannością. Rubryki zostały wypełnione przez większość osób czytelnie
i dość dokładnie. Większość osób składających oświadczenie majątkowe za rok
2006 nie uwzględniło w pkt 8 inne dochody, dochodów wynikających z PIT-u. Na 41
złożonych oświadczeń 23 oświadczenia były wypełnione prawidłowo. W punkcie tym
należy wykazać wszystkie dochody w tym również dochody z wynagrodzeń, rent
i emerytur, z innej działalności zarobkowej, umowy o dzieło, zlecenia, umowy o pracę
autorskie, umowy komisyjne a także z innego tytułu: najmu, dzierżawy, diet,
alimentów, ryczałtów w tym także nie podlegającym opodatkowaniu dóbr w kwocie
wolnej od opodatkowania. Wszystkie złożone oświadczenia zostały umieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie. Do dnia 30
października nie otrzymano żadnych analiz, wyjaśnień dokonanych przez odnośne
Urzędy Skarbowe. Taką analizę urzędy są zobowiązane przesłać do naszej
wiadomości.
Andrzej Żelezik – Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący odczytał pismo, które skierowane zostało z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Biuro Ochrony w sprawie analizy oświadczeń
majątkowych za 2006 rok.
Pkt 7
Uchwała Nr XIII - 168/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2007 rok
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego
i Obszarów Wiejskich, Komisji Finansów Gminnych.
Henryka Żabik – radna
Panie Przewodniczący Wysoka Rado w projekcie tej uchwały Burmistrz proponuje
zmniejszenie wydatków w dziale 801 to jest oświata w paragrafie wynagrodzenia
osobowe to jest o łączną kwotę 463 000 zł. Proszę o uzasadnienie z czego wynikają
zmniejszone wydatki w dziale 801 – oświata.
Jerzy Mikulski – burmistrz
Burmistrz Mikulski odpowiedział Pani radnej Żabik, że jest to pozycja która powstała
wskutek oszczędności na funduszu płac przez nie zrealizowanie zaplanowanego
awansu zawodowego, odejścia na emeryturę, zaplanowanej liczby nauczycieli.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 16 głosów, przeciw – 0, wstrz. - 3.
Uchwała Nr XIII -169/07 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej
przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego
i Obszarów Wiejskich, Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrz. - 0.

11

Uchwała Nr XIII - 170/07 w sprawie zmiany załącznika nr 13 do Uchwały Rady
Miejskiej Nr III-181/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Wołomin na 2007 rok
Henryka Żabik – radna
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado naprawdę staram się nie być złośliwa, ale
chciałam zapytać jakiej wielkości czcionką jest to zrobione czy to jest 3,4? Jest to
w ogóle nieczytelny dokument dla kogoś kto ma normalny wzrok. Jeszcze chciałam
zapytać, na końcu tego załącznika jest taka informacja zobowiązanie wymagalne na
31.12.2006 czy tu nie ma pomyłki? Tak, 2006? Ja poproszę o robienie tych
załączników normalnym drukiem.
Andrzej Żelezik – Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący Andrzej Żelezik odpowiedział Pani radnej Żabik, że nie ma
pomyłki, że ma być 2006. Odpowiedział również, że jest to materiał wręczany
wszystkim radnym oraz, że jest to czytelne. W związku z propozycją
przygotowywanie materiałów większą czcionką Pan Przewodniczący zwrócił się
z prośbą aby materiały były przygotowywane większą czcionką
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego
i Obszarów Wiejskich, Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrz. - 1.
Uchwała Nr XIII - 171/07 w sprawie dofinansowania Policji w 2007 roku
Jerzy Mikulski – burmistrz
Burmistrz Jerzy Mikulski poinformował, że jest to przekazanie do czasu powołania
Straży Miejskiej w ramach wzrostu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.
Przekazanie środków na realizację dodatkowych patroli Policji w mieście w ramach
dodatkowej pracy Policji. W uzgodnieniu z Panem Komendantem Piątkowskim jest
możliwość wykorzystania tych środków. W tej chwili robi się wcześnie ciemno,
zaczyna być okres przedświąteczny, wzmożony ruch zarówno handlowy jak
i w mieście. Chcielibyśmy w ten sposób działać na zabezpieczenie bezpieczeństwa
naszych mieszkańców. Stąd ten wniosek do końca roku, do okresu
przedświątecznego, takie patrole na pewno będą potrzebne w mieście.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Środowiska, Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów
Wiejskich, Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrz. - 0.
insp. Jerzy Piątkowski – Komendant Powiatowy Policji w Wołominie
Pan Komendant serdecznie podziękował za podjęcie tej uchwały. Zagwarantował
też, że pieniądze te nie pójdą na marne. Zresztą w zeszłym roku mniej więcej o tej
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porze podobne działania zostały podjęte z dobrymi skutkami. Pan komendant
przedstawił dane liczbowe: rok 2006 w stosunku do roku 2005 spadek o 459
przestępstw kryminalnych. Najnowsze dane dziewięć miesięcy tego roku do
dziewięciu miesięcy roku ubiegłego to spadek o 245 przestępstw kryminalnych.
Powiedział też, że Policja naprawdę stara się chociaż czasem współpraca nie układa
się łatwo. Nie wynika to z jakiejkolwiek niechęci ze strony Policji tylko z prostej
przyczyny – jest tylko 50 wakatów. Zresztą o brakach w Policji nie tylko wołomińskiej,
nie tylko stołecznej ale ogólnopolskiej dość głośno ostatnio mówi się w mediach.
Te dodatkowe środki finansowe pozwolą zwielokrotnić ilość policjantów zawodowych,
doświadczonych na ulicach naszego miasta.
Dimitar Jugrew – radny
Pan radny Jugrew zwrócił się z pytaniem do Pana Komendanta, aby powiedział od
jakiej ilości przestępstw jest różnica. Konkretnie jaka była ilość przestępstw.
insp. Jerzy Piątkowski – Komendant Powiatowy Policji w Wołominie
Pan Komendant podał następujące dane: rok 2005 – 1824; rok 2006 – 1356. To jest
75% - spadek o ¼ (spadek mniej więcej o 25% - 2005 do 2006). W tym roku jest
podobnie.
Andrzej Żelezik – Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący Andrzej Żelezik podziękował Panu Komendantowi i poprosił
o opiekę nad Wołominem w okresie jesienno-zimowym.
Godzina 15:22 – przerwa 10 minut
Uchwała Nr XIII - 172/07 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego
i Obszarów Wiejskich, Komisji Finansów Gminnych.
Na sesję powrócił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Madziar o godz. 15:42

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrz. - 0.
Uchwała Nr XIII - 173/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
Na sesję powrócił radny Marcin Dutkiewicz o godz. 15:45
Zofia Michalik – radna
Pani radna Michalik zwróciła uwagę na zróżnicowanie stawek podatku od
nieruchomości w zależności od rodzaju działalności gospodarczej. Wydaje się
uzasadnione uprzywilejowanie świadczeń zdrowotnych czy organizacji pożytku
publicznego. Pani radna zwróciła się z pytaniem, które dotyczyło działalności
edukacyjnej. Czy ustawodawca nie przewidział możliwości zmniejszenia podatku na
działalność edukacyjną.
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Izabela Dołowa – Naczelnik Wydziału Finansowo-Podatkowego
Podejmując uchwałę stosuje się kategorie przedmiotów opodatkowania na podstawie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Ustawa nie zawiera działalności
edukacyjnej. Nie ma takiego punktu.
Sesję opuścił radny Dimitar Jugrew o godz. 15:50
Andrzej Żelezik – Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący powiedział, że rozumie że w tych przypadkach kiedy
powiedzmy placówka z działu oświata czy rozpoczyna działalność czy też nie jest
w pełni jeszcze rozpędzona nazwijmy to może wystąpić z prośbą do Burmistrza?
Izabela Dołowa – Naczelnik Wydziału Finansowo-Podatkowego
Pani Naczelnik odpowiedziała, że tak ale w tej chwili działalność oświatowa od
1 sierpnia 2003 roku, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości jest opodatkowana
stawkami pozostałymi. Ustawodawca tutaj troszkę się zainteresował tą sferą
działalności. Nie są to stawki maksymalne podejmowane przez Radę, czyli tak jakby
ta działalność gospodarcza tylko stawki pozostałe, czyli niższe stawki preferencyjne.
Igor Sulich – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Z dostarczonych materiałów z analizy porównawczej wynika, że stawka podatku od
budynków tam gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, proponuje się od
kilku lat w Wołominie 17,31 zł od m2 pow. użytkowej za wszystkie budynki związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast z tych materiałów, które
dostaliśmy wynika że w okolicznych gminach Radzymin, Tłuszcz, Legionowo,
Kobyłka, praktycznie we wszystkich które są tu w analizie ta stawka jest o wiele
niższa. W związku z tym Pan Wiceprzewodniczący zapytał czy przewiduje się obniżki
lub formy zmniejszenia obciążeń podatkowych dla tych budynków. Na Komisji
Finansów padła propozycja, aby przeprowadzić taką analizę, że ze względu na
wzrost tej powierzchni w budynku, w którym prowadzona jest działalność
gospodarcza to jest około 12 000 metrów z tych dokumentów, które tu mam
dostarczone wynika że jest to wzrost około 3% w stosunku rocznym, rok 2006 do
roku 2007. Czy jest możliwość i kiedy się przewiduje taką analizę zrobić aby
zobaczyć jak Takie obniżenie podatków wpłynie na rozwój przedsiębiorczości, na
rozwój działalności gospodarczej w Gminie?
Jerzy Mikulski – burmistrz
Jest to kwestia dotycząca stawek konkurencyjnych, która wpływa na działalność
gospodarczą. Jest związana z ogólnymi założeniami polityki gminy w zakresie
wspierania osób prowadzących działalność gospodarczą. Taka analiza będzie
przeprowadzona, zresztą podjęliśmy już takie działania, przygotowania. Na Komisji
Gospodarki, Finansowej mówiłem o tym szerzej. Na pewno będą przedstawione
Radzie propozycje podjęcia działań na rzecz wspierania i uatrakcyjnienia możliwości
pojęcia działalności gospodarczej na naszym terenie przez podmioty do tego
uprawnione. Natomiast to co Pan Wiceprzewodniczący proponuje jest ciekawym
rozwiązaniem, wymaga przeanalizowania i na pewno dyskusji zarówno w Komisjach
Rady jak i Radzie nad tym tematem. Do tej sprawy wrócimy.

14

Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego
i Obszarów Wiejskich, Komisji Finansów Gminnych – z wnioskiem
o przeprowadzenie analizy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 15 głosów, przeciw – 0, wstrz. - 3.
Uchwała Nr XIII - 174/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych i podatku od posiadania psów
Henryka Żabik – radna
W poprzedniej uchwale jest porównanie stawek do roku 2007 i propozycja na rok
2008 a tutaj nie mamy. Chciałabym wiedzieć jak to jest, jak one się kształtują, te
które były?
Izabela Dołowa – Naczelnik Wydziału Finansowo-Podatkowego
Stawki podatku od środków transportowych, jest to zapisane w uzasadnieniu, nie
uległy zmianie. Zostały dostosowane jedynie do wymogów ustawowych.
Z opodatkowania ustawodawca wyłączył pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej
3,5 tony. Dlatego w uchwale w punkcie 1a jest zapis „powyżej 3,5 tony...” nie od 3,5
tony.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego
i Obszarów Wiejskich, Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrz. - 0.
Uchwała Nr XIII -175/07 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań
finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umów na
wykonanie opracowań geodezyjnych
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego
i Obszarów Wiejskich, Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 17 głosów, przeciw – 0, wstrz. - 1.
Uchwała Nr XIII -176/07 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Planu Operacyjnego
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Wołomin na lata 2007-2013”;
Krzysztof Antczak – zastępca burmistrza
„Lokalny Plan Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w gminie
Wołomin na lata 2007-2013” jest to dokument umożliwiający ubieganie się gminy
o wsparcie finansowe ze strony Urzędu przede wszystkim Marszałkowskiego
w zakresie dostępności do środków unijnych. Ten plan jest spójny z e-Strategią
Województwa Mazowieckiego. Ten plan zawiera cele strategiczne oraz określa
działania Gminy wskazując na pięć podstawowych obszarów, czyli system
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elektronicznego wsparcia Gmin i Powiatów Mazowsza tzw. SIGMA – to jest projekt
nadrzędny w oparciu o który będzie się informatyzowała gmina Wołomin. To jest cel
wspólny realizowany przez 28 gmin z terenu Mazowsza. Natomiast pozostałe cztery
programy główne dotyczą zadań własnych gminy. Mamy projekt nadrzędny gdzie
jesteśmy współuczestnikiem dużego projektu składanego przez kilkadziesiąt miast
z terenu Mazowsza. Mamy cztery projekty główne, te projekty główne są to projekty
realizowane: trzy przez samą gminę jeden realizowany przez powiat. Dlatego, że
jeden z tych projektów usługi w zakresie e-zdrowia dotyczy informatyzacji procesu
obsługi pacjentów przez nasze jednostki i te powiatowe. Natomiast trzy projekty
główne: system wsparcia edukacji i oświaty w gminie Wołomin, system dotyczący
infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu w gminie Wołomin i oficjalny
portal miasta i gminy Wołomin. To te trzy projekty, które gmina realizuje sama
wykonując w tej chwili po przyjęciu stosownego dokumentu w przyszłym roku byłyby
to nowe studia wykonalności i w tym zakresie żeśmy wystąpili do Urzędu
Marszałkowskiego z wnioskami do konkursu w zakresie informatyzacji. Jeżeli chodzi
o koszty to łączny koszt oszacowania całego projektu na terenie gminy Wołomin
wyniósłby 5 447 000 zł. Te pieniądze byłyby rozłożone na lata 2008-2010. Natomiast
koszt całkowity realizacji projektu ...................................................(materiały)
Maciej Łoś – radny
Pan radny miał pytanie odnośnie programu dotyczącego szerokopasmowego
dostępu do internetu w gminie Wołomin. Czy to oznacza, że mieszkańcy będą mieli
bezpłatny dostęp do internetu czy też prawie bezpłatny? Podobno są już miasta
w kraju, które mają bezpłatny internet. Druga sprawa to oficjalny portal miasta i gminy
Wołomin, ten program jest ważny i wartościowy ale ten portal można już tworzyć
oficjalnie.
Krzysztof Antczak – zastępca burmistrza
Strona internetowa urzędu funkcjonuje. Natomiast to jest sprawa rozszerzona, jeśli
chodzi o działanie w tym systemie, bo jeżeli chodzi o oficjalny portal miasta i gminy
Wołomin tutaj w tym systemie to celem głównym tego systemu jest upowszechnienie
wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego przez mieszkańców i
specyficzne grupy społeczne gminy Wołomin poprzez wdrożenie profesjonalnego
portalu miejskiego o charakterze informacyjno-doradczym, kompatybilnego do
funkcjonalności e-Urzędu.
Jeden z projektów głównych zakłada właśnie wykonanie infrastruktury umożliwiającą
dostęp do szerokopasmowego internetu w gminie Wołomin. Będzie to dostęp
nieodpłatny tylko jest pytanie w jakim zakresie. Najprawdopodobniej będzie to dostęp
do usług podstawowych bez możliwości wykorzystywania tego dostępu w sprawach
działalności gospodarczej. Będzie to możliwość wejścia w pewne informacje.
Igor Sulich – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Pan Wiceprzewodniczący miał również pytanie do projektu. W jaki sposób on jest
spójny z tym co teraz jest robione z pieniędzy budżetowych i na jakim etapie jest to
na co pieniądze już zostały przekazane, czyli te hot-spoty, kamery w mieście. Czy
w końcu doczekamy się tego, że nasz swiatłowód przejdzie przez tory a jeśli tak to
kiedy?
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Krzysztof Antczak – zastępca burmistrza
Jeżeli chodzi o to co było realizowane do tej pory to był realizowany system
monitoringu miejskiego przy czym kable światłowodowe w oparciu o które jest
przekazywany sygnał z kamery do studia w komendzie policji na ulicy Legionów to te
kable światłowodowe są układane z dużym zapasem. Te kable będą w przyszłości
służyły do przekazu systemu informatycznego w takim zakresie w jakim będzie
potrzeba. To są nieprawdopodobne ilości rezerw możliwości przekazania informacji
tymi kablami światłowodowymi. Jednym ze sposobów wykorzystania tych kabli
światłowodowych w jakimś niewielkim procencie jest przekaz sygnałów
informacyjnych z kamery. W pozostałym zakresie te kable będą wykorzystywane do
przekazu informacji w zakresie rozbudowy tego systemu. W tej chwili tworzymy
infrastrukturę dla tego systemu o tyle bezpieczną, że jest to dużo lepsza, wyższa
jakość bezpieczeństwa przekazu niż drogą radiową. Bo droga radiowa będzie tam,
gdzie nie będzie sensu ciągnąć kilometrami kabli, czyli tereny wiejskie będą
połączone systemem miasta drogą radiową. Natomiast sygnał w mieście generalnie
będzie przekazywany poprzez światłowody. Natomiast sprawa przejścia przez tory
kolejowe to jest sprawa przyszłego roku. Przejście światłowodami będzie
w przyszłym roku i one będą wykorzystane w pewnej części w zakresie wykonania
kamer monitorujących miasto, na to są w budżecie określone środki. Natomiast tymi
kablami również będzie przesyłany sygnał informacyjny w ramach tego systemu,
o którym tutaj rozmawiamy. To będzie między innymi okablowanie szkoły, będą
okablowane wszystkie instytucje komunalne, gminne i powiatowe w takim zakresie
jak powiat wyrazi zgodę na wejście w projekt i w ten system. To jest po prostu
budowa urządzenia przy pomocy którego będziemy przesyłać sygnał. Możemy
radiem i możemy właśnie tymi światłowodami. One są na tyle pojemne, że każda
ilość informacji w tej chwili tymi światłowodami może być przekazana. To są
magistrale z dużymi, pokaźnymi rezerwami przesyłu informacji i dużo
bezpieczniejsze niż przekaz radiowy.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych
Gminy, Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrz. - 0.
Uchwała Nr XIII -177/07 w sprawie w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej
w Wołominie
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych
Gminy, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.
Jerzy Mikulski – burmistrz
W ramach autopoprawki Pan Burmistrz poprosił o wniesienie rozszerzenia o kolejny
punkt w § 10. Na Komisji Gospodarki i Komisji Bezpieczeństwa dyskutowano
o wiodącej roli w zakresie porządku publicznego i ładu przestrzennego. Natomiast
jak wynika z ustawy zarówno o Policji jak i o Straży Miejskiej potrzeba jeszcze
pewnej legitymacji, która powinna znaleźć się w naszym statucie dotycząca
współdziałania
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w obszarze porządkowania ruchu drogowego, czyli chodzi o parkowanie itp.
Dostałem taką informację od Pana Komendanta, że aby stosowne porozumienie
można było zawrzeć taki punkt powinien znaleźć się w naszym statucie i wniosek
protokole o jego wprowadzenie. W § 10 statutu dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
”Współdziałania z Komendą Powiatową Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 18 głosów, przeciw – 0 , wstrz. - 0.
Uchwała Nr XIII -178/07 w sprawie nadania straży Miejskiej w Wołominie regulaminu
organizacyjnego
Henryka Żabik - radna
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska zawnioskowała
o uzupełnienie w § 2 ostatniego podpunktu, który brzmi: „informuje niezwłocznie
Burmistrza o ważnych wydarzeniach mających wpływ na stan bezpieczeństwa
i zagrożenia ładu i porządku”.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych
Gminy, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.
Krzysztof Kozłowski – radny
Pan radny miał pytanie dotyczące § 2, punktu 3, podpunktu 3, który mówi, że
Komendant Straży Miejskiej realizuje zadania w zakresie współpracy z Radą Miasta,
Burmistrzem Miasta Wołomin oraz Komisjami Rady Miejskiej. Pan radny powiedział,
że o ile zrozumiał to współpraca wygląda tak, że Burmistrz jako przełożony wydaje
polecenia i rozporządzenia Komendantowi. Natomiast w jaki sposób może
współpracować z Radą Miasta, która nie jest przełożonym komendanta. Na czym ta
współpraca może polegać?
Jerzy Mikulski – burmistrz
Oczywiście w zakresie porządku, ładu przestrzennego i bezpieczeństwa. Chociażby
przez cykliczne składanie sprawozdań z działalności. Informowania o postępach
z realizacji zadań w pracy Straży Miejskiej zarówno Radę jak i Komisję
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.
Krzysztof Kozłowski – radny
Czy jako członek Rady Miasta mogę występować do Komendanta?
Jerzy Mikulski – burmistrz
Nie do końca. Jako radny za pośrednictwem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
zwrócić się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady albo przyjąć przez Radę
stosowne postulaty. Pewne obszary działania na pewno tą drogą będą możliwe do
realizacji.
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Henryka Żabik – radna
Ja rozumiem, że Rada Miejska, która powołuje Straż Miejską i ta wspólpraca ma
polegać też na tym, że w moim przekonaniu my jako organ nadzoru będziemy też
również oceniać pracę Straży Miejskiej. Po to Komendant Straży będzie składał
sprawozdania i my myślę, że będziemy też wyciągać wnioski i oceniać pracę Straży
i wnioskować do Burmistrza o zmiany bądź pochwały.
Jerzy Mikulski – burmistrz
Rada kreuje politykę w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ładu przestrzennego
gminy.
Marek Górski – radny
Komendant podlega Burmistrzowi, więc nie ma co tworzyć zasad szczegółowych.
Myślę, że jeżeli będzie wola danej Komisji to nie będzie problemu żeby Komendant
był na posiedzeniu danej Komisji, jeżeli będzie taka potrzeba. Należy pamiętać, że
nie jest to tylko współpraca tylko z Komisją Bezpieczeństwa, ale wszystkimi
Komisjami. Niech tylko Straż Miejska spełni zadania z art. 11 ustawy to już będziemy
w pełni zadowoleni.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrz. - 0.
Uchwała Nr XIII -179/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiego
Samodzielnego Publicznego zakładu opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych
Gminy, Komisji Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności radnych na sali obrad,
za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrz. - 0.
Przystąpiono do procedury wyboru ławników
Janusz Krawczyk – Przedstawiciel zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Zespół Opiniujący dokonał przeglądu zgłoszeń kandydatów na ławników. Ustalono
listy kandydatów do poszczególnych sądów spełniających wymogi formalne.
- 65 kandydatów do Sądu Rejonowego w Wołominie - (30 miejsc )
− 9 kandydatów do Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie –
(2 miejsca )
- 3 kandydatów do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe Sądu Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie – (7 miejsc)
- 1 kandydat do Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w Warszawie - ( 1 miejsce )
Spośród 65 kandydatów do Sądu Rejonowego w Wołominie następujące osoby nie
otrzymały rekomendacji Zespołu Opiniującego powołanego przez Radę Miejską:
1 . Bogdan Białek
2. Joanna Choromańska
3. Czesław Paweł Hoppe
19

4. Krzysztof Piotr Jędrzejewski
5. Marcin Adam Lorent
Spośród 9 kandydatów Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie
następujące osoby nie otrzymały rekomendacji Zespołu Opiniującego :
1. Ryszard Tomczyk
Jednakże nie otrzymanie rekomendacji Zespołu Opiniującego nie wyklucza
kandydowania tych osób na ławników ( obecność na listach ) do poszczególnych
sądów.
Imienne listy kandydatów zostaną przedstawione radnym przy przeprowadzaniu
głosowania tajnego mającego na celu wybór ławników do wymienionych sądów w
ilości przydzielonych przez Prezesa Sądu Okręgowego limitów
W celu przeprowadzenia wyborów tajnych została powołana Komisja Skrutacyjna w
głosowaniu jawnym za- - 18 głosów, przeciw-0, wstrz. -0
W skład tej komisji weszli radni:
1.Alina Czerska
2.Kazimierz Ciechanowicz
3.Krzysztof Gawkowski
4.Igor Sulich
5.Krzysztof Kozłowski
Andrzej Żelezik – Przewodniczący Rady
Zaproponował regulamin głosowania i zasady wyboru ławników..
1. Nazwiska kandydatów na ławników będą umieszczone na kartach do głosowania
w układzie alfabetycznym.
2. Karty do głosowania komisja skrutacyjna ostempluje pieczęcią okrągłą Rady
Miejskiej.
3. Głosowanie przeprowadzi wybrana przez radnych pięcioosobowa komisja
skrutacyjna.
4. Głos będzie ważny gdy na karcie do głosowania, w rubryce „za” będzie
postawionych nie więcej niż:
- 30 znaków “X” na karcie do głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w
Wołominie
- 2 znaki “X” na karcie do głosowania na ławników do Sądu Okręgowego
Warszawa – Praga w Warszawie.
- 1 znak „X” na karcie do głosowania na ławników do Sądu Okręgowego
Warszawa Praga w Warszawie Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
- 3 znaki „X” na karcie do głosowania na ławników do Sądu Rejonowego dla
Warszawy Pragi-Południe Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
Radni dokonujący wyboru, wyrażają swoją opinię o każdym z kandydatów stawiając
znak”X” w którejś z kratek ( „za” ,”przeciw”, „wstrzymuje się” )
Za wybranych na ławników należy uznać te osoby, które otrzymają kolejno
więcej głosów „za” niż „przeciw”.
5. Większa liczba znaków “X” na karcie do głosowania w rubryce”za” spowoduje
uznanie głosu za nieważny. Głos będzie również nieważny gdy na karcie do
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głosowania będą dokonywane skreślenia nazwisk kandydatów, lub karta zostanie
podarta.
6. Każdy Radny ma prawo dokonać wyboru stawiając znak „X” w odpowiedniej
rubryce na karcie do głosowania („za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”) przy
poszczególnych kandydatach.
7. Głosowanie powtórne zarządzone zostanie w przypadku gdy dwóch lub więcej
kandydatów otrzyma tą samą liczbę głosów, uprawniającą ich do objęcia
ostatniego miejsca mandatu ławnika. Głosowania powtarzane będzie aż do
wyłonienia z listy kandydatów ostatecznego zespołu ławników, w ilości nie
przekraczającej ustalonych limitów.
Zaproponowany regulamin głosowania został przyjęty przez radnych przez
aklamację..
Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad w celu ukonstytuowania się i przygotowania
kart do głosowania. Po wykonaniu tych czynności przeprowadzono głosowanie tajne
mające na celu wybór ławników do poszczególnych sądów.
Po ustaleniu wyników głosowania mającego na celu wybór ławników do Sądy
Rejonowego w Wołominie okazało się, że musi być przeprowadzona druga tura
głosowania celem wyłonienia trzech osób spośród czterech które otrzymały równą
liczbę głosów tj. „10” uprawniającą do objęcia funkcji ławnika na trzech ostatnich
miejscach.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy, ustaliła wyniki
głosowania i sporządziła protokoły, które Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Alina
Czerska odczytała.
Wynikiem przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego i
ustaleniem wyników wyborów do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie:
Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w Warszawie. ( Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w
dniu 30 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
Warszawa Praga w Warszawie: Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w Warszawie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu ) jest:
Uchwała Nr XIII -180/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
Warszawa Praga w Warszawie: Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w Warszawie
Wynikiem przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego i
ustaleniem wyników wyborów do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe
w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.(Protokół Komisji
Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w dniu 30 października 2007 roku w
sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w
Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych stanowi załącznik Nr 6 do
niniejszego protokołu ) jest:
Uchwała Nr XIII - 181/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla
Warszawy Pragi – Południe w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
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Wynikiem przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego i
ustaleniem wyników wyborów do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w
Warszawie. ( Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w dniu
30 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
Warszawa – Praga w Warszawie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu )
jest:
Uchwała Nr XIII -182/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
Warszawa – Praga w Warszawie
Wynikiem przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego i
ustaleniem wyników wyborów do Sądu Rejonowego
w Wołominie.( Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w dniu
30 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Wołominie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu ) jest:
Uchwała Nr XIII -183/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Wołominie
Pkt 8
Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
Andrzej Żelezik – Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący odczytał analizę oświadczeń majątkowych radnych.
Dokonując przeglądu oświadczeń majątkowych Przewodniczący nie stwierdził
nieprawidłowości. Były kompletne i nie było konieczności żądania uzupełnień
i wyjaśnień. Radni zobowiązania do złożenia oświadczeń o prowadzeniu działalności
gospodarczej przez małżonka, małżonkę dokonali tej czynności.
Pan Przewodniczący przypomniał o obchodach Święta Niepodległości 11 listopada
i zaprosił do wzięcia udziału w uroczystościach. Msza Święta odbędzie się
w Kościele matki Boskiej Częstochowskiej o godzinie 16.00. Po Mszy przemarsz pod
pomnik Marszałka Piłsudskiego. Po drodze zostaną złożone kwiaty przy pomniku
Papieża.
Pkt 9
Sprawy bieżące i zapytania
Krzysztof Kozłowski – radny
Pan radny w imieniu grupy radnych złożył pisemny wniosek radnych w sprawie
przygotowywania załączników do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian
w budżecie gminy Wołomin. (załącznik).
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Żelezik zamknął XIII sesję Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 30 sierpnia 2007 roku
o godz. 18.57. Wszystkie podjęte w trakcie trwania sesji uchwały stanowią integralna
część niniejszego protokołu.

Protokołowała
Edyta Malinowska

Sekretarz
Maciej Łoś
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