IV SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
VII KADENCJI

29 stycznia 2015 roku

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 stycznia 2015 roku
Radnych ogółem - 23
Radnych obecnych na sesji - 22
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 19 radnych. Nieobecni radni to: Andrzej Żelezik. Maciej Łoś, Eugeniusz
Dembiński, Emil Wiatrak) otworzył IV sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 20142018 w dniu 29 stycznia 2015 roku o godz. 10:10. 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.
Pkt 1
Wybór sekretarza obradach
Zgłoszono kandydaturę radnego Marka Górskiego do pełnienia funkcji sekretarza obrad
Kandydatura radnego została przyjęta w głosowaniu jawnym za - 19 głosy, przeciw - 0,
wstrz. - 0.
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
zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których Gmina Wołomin jest organem prowadzącym.
Radni wyrazili zgodę na zdjęcie tej uchwały z porządku obrad w głosowaniu jawnym za-19
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Odczytał wniosek Burmistrza Wołomina ( załącznik nr 4 do nn protokołu) o wprowadzenie
do porządku obrad uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015, Rokiem Samorządności
Wołomina. Prosił, aby ta uchwała była procedowania w ppkt 7 ( w miejsce wycofanej
wcześniej z porządku obrad uchwały)
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad w głosowaniu
jawnym za-19 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Pkt 3
Protokół z III sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2014 roku został przyjęty bez uwag w
głosowaniu jawnym za-19 głosów, przeciw-0, wstrz.-0

Pkt 4
Na salę obrad przybył radny Emil Wiatrak godz. 10:15
Komisja Gospodarki – Bogdan Sawicki
Odbyły się trzy spotkania komisji w okresie między sesjami. Opiniowane projekty uchwał
otrzymały opinie pozytywna komisji.
Komisja Bezpieczeństwa – Zbigniew Paziewski
Komisja spotkała się dwa razy. Na pierwszym spotkaniu komisja dyskutowała na temat
budżetu na 2015 rok i na temat zmian do projektu tego budżetu zaproponowanych przez
Panią Burmistrz. Zmiany były wcześniej przedyskutowane i udało się uzyskać jakiś
konsensus. Komisja głosowała za przedstawionym budżetem i poprawkami w zakresie
tematów należących do Komisji Bezpieczeństwa tj. opieka społeczna, ochrona zdrowia,
ochrona środowiska, czystość i porządek w mieście.
Drugie spotkanie było poświęcone procedowaniu nad czterema projektami uchwał tzn.
zatwierdzenia taryf na zaopatrzenie w wodę, przyjęcia programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, program ochrony
zdrowia i powołania Rady Społecznej ZOZ OPTU. Po dyskusji i po wyjaśnieniach osób
odpowiedzialnych za przygotowanie projektów uchwał, Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekty tych uchwał.
Okazało się też, że jest dużo problemów. Dyskutowano na temat Straży Miejskiej, na
temat energetyki i gazu, gdzie przy ostatnim pożarze, Straż Miejska czekała dwie godziny
na przyjazd ekipy. Pani Burmistrz wzięła sprawę w swoje ręce i ma ustalić ze starostwem,
bo to jest bardzo ważna i niebezpieczna sprawa.
Przedstawiono i przyjęto plan pracy komisji na 2015 rok.
Komisja Edukacji – Adam Bereda
Komisja Edukacji spotkała się w okresie między sesjami dwa razy. Tematem prac komisji
było opiniowanie projektu budżety w ramach właściwości samej komisji, czyli spraw
związanych z oświatą, kulturą i sportem.
Po raz drugi komisja spotkała się w dniu 26 stycznia 2015 roku. Przedmiotem prac komisji
było opiniowanie uchwał na toczącą się sesję Rady Miejskiej. Komisja pozytywnie
zaopiniowała omawiane projekty uchwał. Po poprawkach uzgodnionych z Panią Burmistrz
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu, który będzie również przedmiotem
obrad Rady Miejskiej.
Komisja Finansów Gminnych – Jakub Orych
Komisja spotkała się dwa razy w okresie między sesjami. Opiniowano projekt budżetu na
2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową, a także uchwały przygotowane na
toczącą się sesję.
Komisja Rewizyjna – Dominik Kozaczka
Celem spotkania komisji było przygotowanie planu pracy komisji na 2015 rok. Szczegóły
zostaną omówione w puncie przy podejmowaniu uchwały dot. planu pracy komisji.
Na sesję przybył radny Eugeniusz Dembiński godz. 10:25

Pkt 5
Olga Ludwiniak – Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji
Przedstawiła informację o realizacji uchwał z sesji, która odbyła się w dniu 23 grudnia
2014 roku (Treść tej informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu)
Pkt 6
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina poinformowała o swojej pracy w okresie między
sesjami:
BIEŻĄCE PRACE:
1. W dniu 27 stycznia ruszył wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na
2015 rok;
2. Zamknięcie projektu finansowanego z Funduszu Spójności „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. W dniu 15
grudnia 2014 roku na konto PWiK wpłynęła płatność końcowa z Komisji
Europejskiej, związana z ostatecznym rozliczeniem projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w
wysokości 1 440 464,30 EUR. Z pieniędzy tych w dniu 18 grudnia 2014 roku Spółka
dokonała spłaty pożyczki płatniczej, zaciągniętej w NFOŚiGW na poczet ww.
płatności końcowej. Zakładany efekt ekologiczny ww. projektu zakładał podłączenie
(w przypadku Wołomina) 8 069 mieszkańców (RLM) do sieci kanalizacji sanitarnej
oraz 214 mieszkańców – do sieci wodociągowej. Według stanu na dzień
31.12.2014 (dane – monitoring PWiK), w ramach ww. projektu do sieci kanalizacji
podłączyło się 8 364 mieszkańców (RLM), a do sieci wodociągowej – 237
mieszkańców. Tym samym zakładany efekt ekologiczny projektu został osiągnięty.
3. 30 stycznia w Warszawie odbędzie się spotkanie w sprawie modernizacji linii
kolejowej E 75.
4. Obecnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji Huragan trwa kontrola. Takie kontrole
odbędą się we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy oraz w Spółkach.
Jest to tzw. audyt otwarcia. Obecnie jest to OSiR, a następnie będzie kontrolowany
MZDiZ. Może w trakcie kontroli wyjdzie coś takiego, że trzeba będzie usprawnić lub
poprawić. Te kontrole nie maja za zadanie wykazania czyjejś niekompetencji, tylko
po to są kontrole i audyty, żeby poprawiać i usprawniać ewentualne zaniedbania.
I. MIEJSKI ZAKŁAD DRÓG I ZIELENI
 Wszczęcie postępowania na świadczenie usług w zakresie konserwacji i
naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w
2015 roku;
 Prace porządkowe na terenie miasta prowadzone przez grupę sprzątającą MZDiZ
(chodniki, place i skwery), oraz pomocniczo osoby skierowane przez OPS. Jeżeli
radni maja jakieś uwagi dotyczące czystości, sprzątania czy śliskości chodników, bo
takowe też są, to Pani Burmistrz prosiła o zgłaszanie tego faktu na bieżąco do
MZDiZ Na bieżąco będzie monitorowana ilość złożonych uwag i reakcja MZDiZ. W
jakim terminie MZDiZ podejmuje działania.
 Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania, podpisanie umowy na konserwację
dróg gruntowych na terenie miasta i gminy;
 Bieżąca konserwacja dróg gminnych gruntowych tj. wypełnianie ubytków żużlem grupa remontowa MZDiZ: Wołomin: Willowa, Kochanowskiego, Podgórska,
Orzechowa, Białostocka, Błońska, Średnia, Lipiny Kąty, Lipiny Smugi, Stare Lipiny
Radosna, Poranek, Zagościniec, Tramwajowa, Leśniakowizna Poligonowa;
 Bieżąca konserwacja dróg gminnych asfaltowych tj. wypełnianie ubytków asfaltem

grupa remontowa MZDiZ. Wiele z tych napraw było dokonywanych w związku z
interwencja mieszkanców.
II.WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO
1.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w
Wołominie – Projektant dostarczył do WRG poprawioną koncepcję, która została
przekazana do zatwierdzenia przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział
Urbanistyki i MZDiZ.
2. Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce przy ul. Wąskiej w
Wołominie – w trakcie realizacja przedmiotu umowy.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Złotej na odc. od ul.
Głowackiego do ulicy Wiosennej w Wołominie – otrzymana koncepcja ulicy przekazana
w dniu 23.12.2014r do uzgodnienia przez WZN i WU.
4. Budowa ulicy Długiej w Duczkach
W dniu 26.01.2015 r. sporządzono wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Lipowej – w
kierunku ul. Dębowej (940 m). 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 WRG. Do końca pierwszego kwartału do WZN zostaną dostarczone
mapy podziałowe, wtedy też będzie można wystąpić do Starostwa z wnioskiem o wydanie
decyzji ZRID.
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 – w trakcie przygotowywania wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej.
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 chodnika w ul. Granicznej od ul. 100 Lecia do ul. Piaskowej w
Zagościńcu – Gmina Wołomin posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej z dnia 30.06.2014 r.. W przygotowaniu wniosek do Zespołu Zamówień
Publicznych o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
11. Budowa ulicy Grabicznej
Z uwagi na nie oddanie 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. W
dniu 26.01.2015 r. zostało sporządzone Porozumienie z projektantem, ws. wykonania
wszystkich postanowień umowy, tj. dokończenie aktualizacji projektu technicznego,
uzyskanie decyzji ZRID – po stronie projektanta, Gmina ze swojej strony proponuje
odstąpić z części naliczonej kary umownej (do zapłacenia przez projektanta kara w
wysokości 75%, tj. kwota 16.368,75 zł). Termin oddania projektu wraz z decyzją ZRID
określono na dzień 31.05.2015 r.
12. Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 w
Wołominie – przygotowywany jest wniosek do Starostwa Wołomińskiego o pozwolenie na

budowę kanalizacji deszczowej oraz Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót dot. remontu
nawierzchni i przebudowy parkingu zlokalizowanego na działce ewid. nr 153/4 obr. 18
Wołomin.
13. Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do ul.
Gdyńskiej - dostarczono dokumentację projektowo – kosztorysową do WRG. Do końca
pierwszego kwartału do WZN zostaną dostarczone mapy podziałowe, wtedy też będzie
można wystąpić do Starostwa z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.
14. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej
przy SP nr 3 w Wołominie – w dniu 09.12.2014 r. projektant dostarczył do WRG 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
15. Budowa sali gimnastycznej w Czarnej – w dniu 22.01.2015 r odbyła się narada
koordynacyjna z udziałem zastępcy Burmistrza Wołomina Edyty Zbieć, przedstawicieli
WRG, wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego. Kontynuowane są roboty budowlane.
III. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI;
1. Zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy
al. Armii Krajowej 60 w Wołominie na rzecz najemcy.
2. Zawarcie umowy zamiany dwóch nieruchomości położonych w Wołominie przy ul. 1
Maja za nieruchomość gminną w związku z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego os. 1 Maja część II.
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., obecnie Zespół przygotowuje rozliczenie przyznanej dotacji.
4. Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna w
Starych Lipinach” oraz „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul.
Krymska w Leśniakowiźnie” do dnia 30.01.2015 r. Zespół złoży ww wnioski o dotację z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
5. Projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej” obecnie
zespół przygotowuje zakres do wniosku zgłoszenia inwestycji do Programu Bazy
Sportowej Województwa mazowieckiego na 2015 rok, termin złożenia wniosku upływa w
dniu 15.02.2015 r.
6. Projekt pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Wołominie” obecnie zespół przygotowuje zakres do wniosku zgłoszenia inwestycji do
Programu Bazy Sportowej Województwa mazowieckiego na 2015 rok, termin złożenia
wniosku upływa w dniu 15.02.2015 r.
Burmistrz Elżbieta Radwan obiecała, że wszędzie tam gdzie będzie można, to gmina
Wołomin, będzie aplikowała o każdy grosz, który mógłby zasilić kasę miejską.
VI.WYDZIAŁ PLANOWANIA I ANALIZ
1. Wydział koordynuje utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w UM
w Wołominie.
 w ramach utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w UM

w Wołominie Pełnomocnik ds. SZJ prowadzi spotkania z kierownikami komórek
organizacyjnych UM w Wołominie w celu poprawy mające na celu poprawę jakości
świadczenia usług dla mieszkańców,
 w ramach realizacji Programu auditów wewnętrznych, prowadzone są planowe
audity dodatkowe procesów.
VIII. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Edukacja ekologiczna

wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowano ferie zimowe dla dzieci (z
uwzględnieniem tematyki przyrodniczej)
Inne
 wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na prowadzenie
działalności na terenie gminy Wołomin w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami dla 3 podmiotów.
 wystąpiono do Starosty Powiatowego w Wołominie o wydanie pozwolenia na
odłowienie lub odstrzał redukcyjny dzików na terenie miasta Wołomin. Jest to
obecnie „palący” problem, któremu należałoby poświecić czas na posiedzeniu
Komisji Bezpieczeństwa. Wydawałoby się, że te z pozoru dzikie zwierzęta, niestety
nie boją się ludzi. Podchodzą pod domostwa ludzkie. Stwarza to zagrożenie dla
mieszkańców, a w szczególności dzieci , które często samodzielnie udają się do
szkoły. Temat jest trudny do rozwiązania, bo człowiek cywilizacja wchodzi w
naturalne obszary życia dzikich zwierząt. One również maja problem z granicami
swoich rewirów żerowania. Temat nie dotyczy tylko naszej gminy. Również w
Ząbkach zdarzyło się, że dziki spacerowały głównymi arteriami. Problem narasta,
gdyż populacja dzików wzrasta. Nie rodzą się one teraz tylko raz w roku, ale w
związku z tym, że ludzie stwarzają warunki do rozwoju, poprzez dokarmianie.
Natura jest zaburzona i populacja zwiększa się często dwa razy w roku.
IX. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, SPORTU i EDUKACJI
1) rozstrzygnięto i podpisano umowy na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży z terenu
gminy Wołomin,
2) podpisano umowę w ramach małego grantu na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży
z terenu gminy Wołomin,
3) rozstrzygnięto konkurs i podpisano umowę: „Integracja i aktywizacja środowisk osób
niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji
i marginalizacji – dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy
w Ząbkach”,
4) rozstrzygnięto konkurs i podpisano umowę „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem",
5) rozstrzygnięto konkurs: „Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi",
6) rozstrzygnięto konkurs i podpisano umowę: „Punktu pomocy w kryzysie”,
7) rozstrzygnięto konkurs i podpisano trzy umowy: „Organizacji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 na terenie gminy Wołomin,
8) podpisano porozumienie z gminą Tłuszcz na dowożenie osób niepełnosprawnych,
mieszkańców gminy Wołomin i sprawowanie opieki nad nimi w czasie dowozu z gminy
Wołomin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu oraz powrotu do domu.
XI. URZĄD STANU CYWILNEGO
Sporządzono następującą ilość aktów stanu cywilnego:
Aktów urodzeń
- 172 szt.
Aktów małżeństw - 8 szt.
Aktów zgonów
- 176 szt.

razem
= 356 szt. aktów stanu cywilnego.
Wydano odpisów skróconych – 643 szt.
zupełnych - 36 szt.
Wydano zaświadczeń do ślubu konkordatowego - 5
Przyjęto zapewnień do zawarcia małżeństwa cywilnego - 2
Przyjęto oświadczeń o uznaniu ojcostwa – 21
Przyjęto Oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki - 0
XII. Najistotniejsze Zarządzenia Burmistrza Wołomina:
Num
er
zarzą
dzeni
a

Data

Treść Zarządzenia

1.

2.01.2015

W sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2015 rok

2.

2.01.2015

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie
realizacji zadania publicznego - organizacja wypoczynku dla dzieci i
młodzieży

3.

8.01.2015

W sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z sali dydaktycznej w
Przedszkolu Nr 9

4. 12.01.2015

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych w UM

5. 13.01.2015

W sprawie udzielenia dotacji na zlecenie realizacji zadania
publicznego – Chorągiew Stołeczna ZHP w Warszawie, wypoczynek
zimowy

6. 15.01.2015 W sprawie powołania komisji przetargowej – sporządzenie 250 sztuk
decyzji o warunkach zabudowy – 150 szt. decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
7. 15.01.2015 W sprawie zmiany Regulaminu Pracy UM
8. 15.01.2015

W sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2015 r.

9. 16.01.2015 w sprawie rozpatrzenia wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Wołomin na okres od 1 marca 2015 roku
do 29 lutego 2016 roku
10 20.01.2015 W sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej
.

11 21.01.2015 W sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej w
.
ZS Nr 4
12 21.01.2015 W sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej w
.
ZS Duczki

Na sesje przybył radny Maciej Łoś

godz. 10:35

Dominik Kozaczka – radny
W OSiR Wołomin jest audyt. Radny zapytał, czy to jest realizowane siłami wewnętrznymi
urzędu, czy jest do tego zatrudniona jakaś firma zewnętrzna ? Kiedy jest spodziewane
zakończenie kontroli i sporządzenie protokołu ? Radny jest zainteresowany treścią tego
protokołu.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wyjaśniła, że audyt w OSiR Huragan wykonuje firma zewnętrzna tj. Firma EXPERT z
Wołomina. Trwa badanie dwóch lat. Oczywiście protokół będzie przedstawiony radnym do
wglądu. Ma nadzieję, że wyniki tej kontroli nie dadzą podstaw do skorzystania z instytucji
kontrolnych wyższych rangą.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał, czy w podpisanej umowie z Firma Ekspert zostały nakreślone ramy czasowe
zakończenia tego audytu ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Termin realizacji umowy został wyznaczony na dwa tygodnie. Zlecony audyt został dopiero
rozpoczęty. W połowie lutego będzie coś wiadomo na temat tej kontroli.
Dominik Kozaczka – radny
Kolejne pytanie radnego dot. ul. Kościelnej. Tam była informacja, że ul. Kościelna jest
remontowana. Radny chciał wiedzieć, jakiego odcinka tej ulicy dotyczy ten remont.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Jest to modernizacja oświetlenia i są to dodatkowe pieniądze z budżetu na 2015 r. Pani
Burmistrz ustali i precyzyjnie radnemu odpowie, na jakim odcinku tej ulicy będzie to
wykonywane.
Dominik Kozaczka – radny
Kolejne pytanie radnego dotyczyło informacji w sprawie remontu ul. Kobyłkowskiej i
parkingu. Zapytał, czy chodzi o parking przy Wydziale Komunikacji na ul. Kobyłkowskiej.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Potwierdziła, że chodzi o parking przy Wydziale Komunikacji na ul. Kobyłkowskiej. Remont
ul. Kobyłkowskiej to jest fragmentu od ul. Sasina do Wydziału Komunikacji.
Dominik Kozaczka – radny
Parking jest budowany przy jednostkach powiatowych. Zapytał więc czy powiat
dofinansowuje gminie tą inwestycję ?

Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Odpowiedziała, że gmina realizuje to z własnych środków.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że starostwo nie ma skrupułów, by przy każdej realizowanej inwestycji, która się
dzieje na terenie gminy, „wyrwać” od gminy jak najwięcej pieniędzy. Może należałoby ich
poprosić o współfinansowanie tej inwestycji, bo ten parking w zasadzie służy
mieszkańcom całego powiatu. Tam nie tylko jest Wydział Komunikacji, ale są też inne
instytucje. Przy kolejnych tego typu inwestycjach należy żądać od Starostwa
współfinansowania.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Przyznała radnemu rację. Jednak w tym przypadku jest to inwestycja, która już trwa i nie
ma na to wpływu. W chwili, gdy będzie miała wpływ na sposób finansowania inwestycji, to
będzie się starała o jakiekolwiek dofinansowania spoza budżetu gminy.
Dominik Kozaczka – radny
Uważał, że przy następnej inwestycji należy powiatowi uzmysłowić, bo radny czytał w
prasie, że powiat określił, ile procent gmina ma się dokładać do kosztów inwestycji
drogowych. Przy kolejnych rozmowach, jako argument można użyć faktu, że gmina dla
potrzeb starostwa, wyremontowała parking. Może by przy jakiejś inwestycji powiat
odpuściłby z wysokości wkładu gminnego.
Pani Burmistrz informowała o auditach do certyfikatów. Radny prosił o informację, jaki
certyfikat gmina ma dostać ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wyjaśniła, że skoro urząd ma certyfikat ISO, to odbywają się takie audity sprawdzające.
Przyjeżdża firma zewnętrzna i sprawdza sposób realizacji zapisów księgi jakości i
funkcjonowania urzędu, obsługi interesanta. Tam są takie specyficzne procedury. Obecnie
auditorzy zewnętrzni sprawdzają zgodność procedur, mierników, wskaźników. Czy są
osiągane efekty w tym temacie. Takie raporty będą przedstawiane łącznie z przeglądem
zarządzania. Pan pełnomocnik to koordynuje. W urzędzie jest taki pełnomocnik ds. ISO.
On właśnie przedstawi taki raport. Sama Pani Burmistrz jest ciekawa tego raportu. Okaże
się, czy jest wszystko w porządku i czy urząd dobrze funkcjonuje.
Dominik Kozaczka – radny
Mówił to w poprzedniej kadencji i mówi to teraz, że urzędy lubią obrastać w certyfikaty,
które dobrze się prezentują na ścianach. Były certyfikaty, które uzyskał jeszcze Burmistrz
Paweł Solis, potem Burmistrz Jerzy Mikulski i Ryszard Madziar. Teraz obecna Pani
Burmistrz będzie uzyskiwała certyfikaty i one w różnych miejscach będą wisiały w różnych
miejscach urzędu i będą się ładnie prezentowały. Jednak po roku, czy dwóch, to co tam
jest napisane, że urząd powinien spełniać, to wszystko jest zapominane, a certyfikat ładnie
w ramce wisi. Za te certyfikaty zapłacono jakieś pieniądze. Proponował, by ktoś przeszedł
po urzędzie i przeczytał te certyfikaty na tych ścianach, by spełniać te wymogi, a dopiero
wtedy aplikować po następne.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Była tego samego zdania co radny. Jest tego samego zdania i nie będzie płaciła za żadne
certyfikaty. To, co jest na ścianach urzędu, to jest stan zastały. Obecnie mówi o swojej
polityce, która będzie kreowała. Nie będzie wchodziła w żadne certyfikaty, za które trzeba

zapłacić jakieś pieniądze z budżetu. Burmistrz Elżbietę Radwan interesuje rzetelna
obsługa urzędu, naszych mieszkańców, ciężka i efektywna praca. Zgodziła się, z tym że
polityka jakości, która każdy może przeczytać, zakłada stałą poprawę obsługi
mieszkańców. Administracja ma być przychylna obywatelowi. Ma być dostępna, a nawet
sympatyczna i z ludzką twarzą. To są priorytety, jakie chce zastosować.
Tomasz Kowalczyk – radny
Zwrócił się z prośbą, o pamięć o wsiach w sprawie zabezpieczenia przed grasującymi
dzikami. Przy temacie dzików, prosił o zajęcie się grasującymi watahami bezpańskich
psów, które potrafią atakować nie tylko ludzi, ale i zwierzęta domowe.
Pani burmistrz obiecała, ale radny nic nie usłyszał w przedstawionym sprawozdaniu na ten
temat, a chodzi o jawny rejestr umów, który będzie zamieszczany na BIP.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że obiecała, że rejestr umów będzie na BIP. Jednak dopiero w dniu sesji
podpisała stosowne zarządzenie w tej kwestii. Wszystko będzie zamieszczone na BIP z
końcem bieżącego miesiąca. Z treści zarządzenia wynika, że po zakończeniu miesiąca
wszystko będzie publikowane na BIP.
Dominik Kozaczka – radny
Uważał, że powinno się doprowadzić, byt wszystkie dokumenty były szybciej
zamieszczane na BIP. Wcześniej Pani Burmistrz odczytała 12 swoich zarządzeń, a na BIP
ostatnie z nich jest z 15 stycznia. Z pewnością po tej dacie były podpisane inne
zarządzenia.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyjęła uwagę radnego. Obiecała, że na bieżąco wszystko będzie uzupełniane. Jednak
oczekiwała na pochwałę od radnego Dominika Kozaczki, że BIP został bardzo mocno
zaktualizowany. Pojawiły się aktualne informacje i informacje zaległe, które nie były
publikowane od dawna. To sam radny podnosił. Pani Burmistrz powiedziała, że stosowne
pisma skierowała do wydziałów i dodatkowo osobiście gościła w tych wydziałach,
zalecając uzupełnienie informacji w BIP. Napotkała na duży opór. Nie potrafi powiedzieć,
dlaczego urząd nie aktualizował wcześniej, tak ważnych i istotnych rzeczy. Dopiero
zdecydowana interwencja i uświadomienie kto to jest urzędnik samorządowy i do czego
jest urząd powołany, zmotywowała niektórych pracowników do tego, aby aktualizować
dane. Od trzech lat nie były aktualizowane dane w niektórych obszarach działania urzędu.
Bogdan Sawicki – radny
W jego pytaniu chodziło o aktualizacje dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul.
Szarej w Wołominie. Zapytał, kiedy ta aktualizacja się zakończy i kiedy przewidywana
budowa tej ulicy ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Odpowiedziała, że dokumentacja została wykonana w 2008 roku. Wymaga aktualizacji i
obecnie trwają prace nad ta aktualizacją. Ta inwestycja jest zapisana w budżecie.
Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim. Trudno powiedzieć, jaki czas będzie
potrzebny na aktualizację i co ważnego jest do zmiany. Z tego, co podał Wydział Rozwoju
Gospodarczego w roku bieżącym musi zostać wykonana aktualizacja. Z realizacją
inwestycji ruszy się w 2016 roku – zgodnie z WPF.

Bogdan Sawicki – radny
Uzupełnił swoje wcześniejsze pytanie o prośbę o informacje, czy jest przewidywany w
bieżącym roku jakiś przetarg ( pod koniec roku) czy to wszystko będzie w przyszłym
roku ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wyjaśniła, że jeżeli będzie pełna dokumentacja i jeżeli będzie pozwolenie na budowę, to
może być ogłoszony przetarg, ale w momencie, gdy będą potwierdzone środki. W tym
roku są zabezpieczone środki jedynie na aktualizacje dokumentacji. Na realizację
inwestycji trzeba zabezpieczyć środki w budżecie 2016 roku zgodnie z WPF. Jest taki
zwyczaj, że budowa dróg jest wykonywana w cyklach dwu-trzyletnich.
Jakub Orych – radny
W imieniu mieszkańców miejscowości Czarna podziękował za wyrównanie ul.
Kochanowskiego i Podgórskiej. Natomiast radny przypomniał, że podczas ostatniego
remontu mostu w Czarnej, ul. Mostowa była dość intensywnie uczęszczana. To jest droga
gruntowa i jest obecnie w tragicznym stanie. Ta sprawę radny zgłaszał już Dyrektorowi
MZDiZ, ale prosił również Panią burmistrz o zajęcie się sprawą.
Radny zapytał również, czy przy okazji budowy sali gimnastycznej przy szkole w Czarnej,
zostały uwzględnione również boiska ? Czy o same boiska trzeba postarać się odrębnie ?
Radnemu wiadomi, że Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej, sfinansowała
budowę boiska w Klembowie. Może można by było z ta grupą przeprowadzić rozmowy.
Sama sala gimnastyczna jest niewystarczająca. Wspomniał również o konieczności nowej
elewacji i remoncie dachu w tej szkole.
Adam Bereda – radny
Z przekazanej informacji o pracy Burmistrza między sesjami, wiadomo, że w urzędzie
zachodzą zmiany kadrowe. Kilku naczelników straciło pracę, bez jakiejś drogi rozmowy.
Radny wie, że każdy Burmistrz ma swoja politykę w urzędzie i wszyscy są tego świadomi.
Radny zaapelował, żeby z tymi ludźmi rozmawiać i w miarę możliwości dobrowolnie
rozwiązywać umowy na zasadzie porozumienia stron. Ponieważ, to potem może narazić
gminę na sądy pracy i na odszkodowania. Poprosił o stanowisko Pani Burmistrz w tej
kwestii, jak ona to widzi ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że faktycznie trwa reorganizacja urzędu. Nastąpił przegląd stanowisk,
efektywności pracy, ocena różnych czynników i działań. Jeszcze nie można mówić o
reorganizacji, ponieważ takowa dopiero będzie, bo będzie zmiana regulaminu
organizacyjnego. Nie chciała nikogo krytykować, więc dyplomatycznie ujęła sprawę w ten
sposób, mówiąc, że każdy szef ma prawo współpracować z takimi osobami, które chcą
pracować. Może mieć wpływ na politykę zarządzania zasobami ludzkimi i może kreować
pewne zachowania. Burmistrz nie chciała na forum Rady Miejskiej cytować ocen, bo to
wszystko jest związane z pracownikami. Przyznała, że zdarzyły się nagany, ale uważała,
że radny, gdyby zastał taką sytuacje indywidualną, w jakiej znalazła się z danym
pracownikiem, to z pewnością również nerwowo by nie wytrzymał. Obecnie jest taka
sytuacja, że Pani Burmistrz podpisała trzy porozumienia pomiędzy zakładami pracy.
Trzech pracowników z urzędu w Wołominie, przechodzi, w trybie przeniesienia pomiędzy
zakładami, do pracy w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. Burmistrz wręczyła trzy
wypowiedzenia pracownikom z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie
z art. o którym radny mówi, będzie jedno, dlatego, że pracownik po otrzymaniu nagany,

opuścił samowolnie urząd, nie chcąc rozmawiać. Po prostu poszedł sobie. Trzy osoby
złożyły same wypowiedzenie, ponieważ nie chcą pracować z obecną Panią Burmistrz.
Powtórzyła Ona, że jest wymagana przez Nią rzetelna praca. Wymagana jest obecność
pracownika na stanowisku pracy od godz. 8:00 do godz. 16:00. To jest priorytet. Burmistrz
wymaga jedynie wykonywania obowiązków przypisanych zakresem zadań. Każdy
pracownik musi pracować, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, która mówi
wprost, co należy do obowiązków pracownika samorządowego. Wspomnieć też należy o
kodeksie etyki , który jest przyjęty w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Oznacza to, że
Burmistrz wymaga jedynie rzetelnej pracy, a nie cudów.
Paweł Banaszek – radny
Pani Burmistrz w odpowiedzi do radnego Adama Beredy wspomniała o rzetelnej pracy,
dlatego chciał o tej rzetelności trochę porozmawiać. Chodziło mu o Naczelnik Wydziału
Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji, której nie ma już. Prosił o informacje, czy ta osoba
nierzetelnie wypełniała swoje obowiązki ? Z tego, co radny słyszał, to miała sporo pracy.
Radny przygotował sobie, co Wydział robił, a była to: Wołomińska Karta Rodziny – ponad
2500 kart, stypendia dla zdolnych uczniów, studentów i doktorantów, stypendia sportowe,
opieka nad dziećmi do 3 lat, dopłaty do żłobków i klubów malucha, współpraca z Fundacją
„Mamy Wołomin”, wsparcie matek wracających do pracy, bezpłatne kursy i szkolenia,
programy bezpłatnych badan dla mieszkańców, w tym na grypę, za które gmina
dwukrotnie otrzymała nagrodę ogólnopolskiego lidera zwalczania grypy, dofinansowanie
szkoły rodzenia, współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi,
wsparcie Wołomińskiego sportu, drużyn siatkówki i koszykówki, piłki nożnej.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że rzeczywiście zakres pracy jest olbrzymi, ale zwróciła Radnemu uwagę, że
nie jest to zakres prac na jedną osobę. Oczywiście naczelnik odpowiada za koordynację i
rozkład akcentów pracy w swoim wydziale. Ale Pani Liliana Zientecka znana była ze spraw
związanych z oświatą. Te wszystkie czynności, które radny odczytał, to znakomicie
wykonują Jej pracownicy w wydziale. Pani Burmistrz nie chciała się do tego odnosić, ale
prosiła, by jej uwierzono, że z pewnością sprawa znajdzie się w sadzie i to sąd oceni. To
są sprawy z zakresu prawa pracy i Burmistrz nie jest upoważniona do dyskutowania na
ten temat, bez obecności osoby, która jest tym bezpośrednio zainteresowana. Prosiła o
zaufanie, że działa tam i reaguje, gdzie jest taka potrzeba.
Paweł Banaszek – radny
Zapytał, czy Burmistrz Wołomina zamierza wprowadzić jakieś większe zmiany kadrowe w
urzędzie ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Odpowiedziała, że zrobi to w ramach potrzeb. Tak jak wcześniej mówiła, jest przed
wprowadzeniem nowego regulaminu organizacyjnego i to on z pewnością wygeneruje
pewne zmiany.
Mirosław Bieńczyk – radny
Uważał, że radni są dla rozwoju naszych miejscowości, a okazało się, że w Duczkach,
jedyna ulica, która miała być budowana, tj. ul. Mała została wykreślona z planu inwestycji
na 2015 rok. W zamian Pani Burmistrz obiecała budowę ul. Lipowej. Radni zgodzili się
więc na odłożenie budowy tej ulicy na rok. Jednak Duczki, to taka miejscowość, gdzie 25
ulic jest nieutwardzonych. Zapytał, jaki pomysł ma Pani Burmistrz na zwiększenie

zdecydowane środków na budowę ulic ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Podziękowała za zadanie tego pytania. Radny jest naturalnym przedstawicielem wsi
Duczki. Domniemała, że ta wiedza i odpowiedzialność radnego rozkłada się nie tylko za
wieś Duczki, ale za cała gminę. Radny doskonale zna sytuacje finansową gminy, która
poznał przy procedowaniu budżetu. Wie, jakie i gdzie są rozłożone inwestycje. Pani
Burmistrz deklarowała, że chętnie wszystkie drogi by wybudowała. Trzeba jednak patrzeć
na to wszystko w aspekcie całej gminy. Duczki dość w szczególny sposób były
doinwestowane w poprzednich latach w stosunku do innych miejscowości tj. pozostałych
14 sołectw. Trzeba spojrzeć na całość gminy i na przyszłe lata coś wspólnie trzeba
wypracować. Burmistrz rozumie radnego Mirosława Bieńczyka, bo On musi dbać o swoja
miejscowość, bo tak Go mieszkańcy umocowali. Nie tylko przez pryzmat własnych
miejscowości należy patrzeć na całą gminę. Jest kilka dużych inwestycji, które będą
absorbowały nasze środki finansowe i ze środkami przeznaczanymi na budowę dróg może
być rożnie.
Mirosław Bieńczyk – radny
Przyznał, że za kadencji Burmistrza Ryszarda Madziara kilka ulic zostało w Duczkach
zrobionych. W poprzednich kadencjach Burmistrza Jerzego Mikulskiego Duczki dostały
bardzo mało. Duczki są bardzo zapóźnione, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Dlatego
prosił Panią Burmistrz, by zwróciła na nie uwagę i pomogła.
Marek Górski – radny
Ponieważ radny Mirosław Bieńczyk jest radnym od trzech miesięcy, a On jest radnym już
czwartą kadencję. Przypomniał więc koledze radnemu, bo Jego pamięć jest być może
krótka, że za kadencji Burmistrza Jerzego Mikulskiego w Duczkach zostało wybudowane
przedszkole, bo przez wiele lat nie było pomysłu na nie. Zostało wybudowane Przedszkole
w Duczkach i jest to jedno z najnowocześniejszych przedszkoli w naszej gminie. Zostały
wybudowane ul.: Przytorowa, Majdańska i inne. Została wybudowana cała kanalizacja
Duczek. To działo się za czasów rządów Burmistrza Jerzego Mikulskiego. Jeżeli radny
Mirosław Bieńczyk nadal chce dyskutować na ten temat, to radny Marek Górski jest do
dyspozycji. Oczywiście za czasów Burmistrza Ryszarda Madziara zostało zrobione wiele,
ale kiedy ma być dyskutowane, kiedy i co zostało zrobione, to należy najpierw spisać ci
i kiedy zostało zrobione i kto w tym czasie był burmistrzem.
Zbigniew Paziewski – radny
Powrócił do tematu poruszonego przez radnego Beredę. Tak się złożyło, że On i radny
Andrzej Żelezik są wolni w ciągu dnia. Dlatego często uczestniczył w posiedzeniach
Komisji organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji. Powrócił
dlatego do sprawy Pani Liliany Zienteckiej. Jego zdaniem to nie jest tak, ja powiedziała
Pani Burmistrz. Pracę Urzędu i Rady Miasta mieszkańcy nie będą oceniali jako pracę
poszczególnych urzędników, tylko zawsze jako pracę Burmistrza. Tak samo jest z praca
wydziału. Wiadomo, że bierze na siebie cały ciężar odpowiedzialności naczelnik wydziału.
Całe odium pochwał czy nagan wpłynie na naczelnika. Bardzo często radny uczestniczył
w pracach organizowanych przez Panią Lilianę Zientecką. Zna opinie wielu organizacji, dla
których ona organizowała pracę. Ta praca przebiegała w sposób dobry, nie mówiąc już , że
wzorowy. To również jest zasługa pracowników. Panie są młode, choć z ogromnym
doświadczeniem. Dlatego radni z takim żalem przyjmują do wiadomości zaistniała
sytuację. Druga podobna sprawą jest sprawa Wydziału Inwestycji. Wiadomo jest, że Pani

Mariola Klimek otrzymała wypowiedzenie z pracy. Radny powtórzył za radnym Adamem
Beredą, że to jest prawo Pani Burmistrz do dobierania sobie współpracowników,
organizacja urzędu. W swoim sprawozdaniu Pani burmistrz przedstawiła zakres inwestycji,
jaki jest planowany na rok 2015. Po tym można zorientować się, ile pracy musiał włożyć
ten wydział. Wykonywane też są nowe zadania. W poprzednich kadencjach tez bywało
rożnie. Być może dobrze by było, by został wprowadzony taki zwyczaj, nie koniecznie
kontaktując się z cała radą, ale może chociaż powinna Burmistrz poprosić
Przewodniczącego Rady i powiedzieć o planowanych działaniach. Radni ciągle dostają
informacje z ulicy i z gazet, że Pani burmistrz „wywaliła” Tą czy tamtą, lub udzieliła nagany.
Może powinna poinformować przewodniczącego, że ma „haka” na tą panią i ją wyrzucę z
pracy. Może informacje, które docierają do radnych, są nieprawdziwe i obraz, jaki radni
mają na temat Pani Burmistrz, jest nieprawidłowy. Dlatego radni chcieliby być trochę lepiej
poinformowani.
Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina
Była trochę zdziwiona ta wypowiedzią, bo Ona nie słucha plotek. Sprostowała informację
dot. Pani Marioli Klimek, która nie dostała wypowiedzenia z pracy. Pani Mariola Klimek
sama złożyła wypowiedzenie z pracy. Pani burmistrz nie chciała, by jakieś demony
przeszłości wracały na salę obrad, ale prosiła, aby ten, który jest bez winy, pierwszy rzucił
kamieniem. Poprzednio szanowano przywilej, że Jej poprzednicy mieli prawo okładać
sobie pracę w urzędzie, dobierać pracowników i że żaden z tych poprzedników nie był z
tego rozliczany, a obecnie Burmistrz jest rozliczana. Przypuszczała, że to wynika z Jej
grzeczności, pełnej otwartości i chęci współpracy z radnymi. Może dlatego, delikatnie
ujmując, radni przekraczają swoje kompetencje. Zgodnie z kodeksem pracy, zgodnie z
ustawami stosownymi to Burmistrz jest odpowiedzialny za politykę kadrową w urzędzie.
Oczywiście Burmistrz może podzielić się z radnymi informacjami, ale nie takimi na kogo
ma „haki”, bo Pani Burmistrz na nikogo haków nie szuka. Po raz kolejny powtórzyła, że
ocenia i rozlicza rzetelną pracę i zaangażowanie. Nie może być tak, że są dublowane
uprawnienia w urzędzie, że jest rozdęta administracja w pewnych obszarach, a nie ma
efektów.
Zbigniew Paziewski – radny
Przypomniał, że w swojej wypowiedzi podkreślał, że to jest prawo Burmistrza dobieranie
sobie współpracowników. O poszczególnych pracownikach, radni w ogóle nie mówią.
Głownie chodzi o Naczelników, którzy cieszyli się jakimś autorytetem. Nie było do nich
zastrzeżeń. Jeżeli Burmistrz nie będzie kontaktowała się z przewodniczącym to trudno.
Przypomniał, że wcześniej powiedział, iż w poprzednich latach bywało rożnie. Dlatego
prosił, żeby ewentualnie gdy Pani burmistrz będzie mogła, by wprowadziła taki zwyczaj, by
to wyglądało inaczej i żeby ta rada nie biegała po ulicy, posiadając informacje od gazety.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady.
Zabrał głos w omawianej kwestii i powiedział, że owszem są różne sytuacje i w
poprzedniej kadencji również rożnie bywało. Na sali obrad też grzmiało, jeśli ktoś został
zwolniony. To nie było tez tak, że takie sprawy przechodziły bez echa. Prosił więc, by Pani
burmistrz się nie dziwiła, że w związku z takimi działaniami, o których dochodzą do
radnych różne sygnały, dlatego o nich mówią. To są również emocje. Dlatego radny
uważał, że dobrze by było to robić w cywilizowanych warunkach. Być może wtedy nie
byłoby takich emocji i takich sygnałów. Radni rozumieją uprawnienia Pani Burmistrz i radni
nie będą w nie ingerować, bo znają swoje uprawnienia i wiedzą, do czego jest Rada
Miejska. Natomiast pewne rzeczy, zdaniem radnego, nie mogą pozostać bez echa. To

również są mieszkańcy Wołomina, to są ludzie, którzy stracą pracę. Dlatego prosił, by te
działania były prowadzone w taki bardziej cywilizowany sposób. Gdyby wcześniej
powiedziano o takich sprawach i wcześniej o nich uprzedzano, to może nie byłoby takich
plotek.
Eugeniusz Dembiński – radny
Przypomniał, że już w poprzedniej kadencji radny Andrzej Żelezik podnosił sprawę
parkingów, przy ul. Fieldorfa, przy sklepie API i przy Banku Zachodnim. Wespół ze
Starostą należy doprowadzić do tego, by wjazdy na te parkingi zostały naprawione, bo to
są zjazdy z drogi powiatowej. Tam po każdym deszczu tworzy się duża, głęboka kałuża.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Rozmawiała z obojgiem państwem prezesami Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i
temat, o którym mówi radny, był poruszany. Pani Burmistrz liczy na dobrą współpracę ze
Spółdzielnią, a także wybiera się do starosty, bo tam jest dokładnie ten problem, o którym
radny mówił. Miała nadzieje, że uda się go rozwiązać, bo to jest „jawna szpetota”, to co
tam się dzieje. Sama Pani Burmistrz też nie może na to patrzeć. Poprawa tych wjazdów
byłaby z korzyścią dla mieszkańców i dla estetyki miasta. Będą jeszcze inne, liczne
problemy, które będą wynikały ze współpracy. Wszystkie zgłoszone problemy Pani
burmistrz monitoruje i będzie o nich na bieżąco informowała radnych.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy w projekcie budowy ul. Złotej zwrócono uwagę na skrzyżowania z ul.
Tęczową i Wiosenną. Chodzi o bezpieczne skrzyżowania. Tam już minął termin gwarancji.
To jest w połowie ul. Wiosennej i tam samochody rozpędzają się do znacznej prędkości.
Przydałyby się wyniesione bezpieczne skrzyżowania przy okazji tego projektu. Jest to
idealny moment, by to zrobić.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zgodnie z harmonogramem, monitorując pracę Wydziału Rozwoju Gospodarczego, to
termin wykonania dokumentacji jest określony do dnia 30 czerwca. Wszystkie te sprawy
będą na bieżąco omawiane i pilnowane, by miały odzwierciedlenie w dokumentacji.
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Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata
2015 -2024
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Odczytał treść uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na
lata 2015 -2024
Następnie została odczytana treść opinii RIO o Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wołomin na lata 2015 -2024 ( treść tej opinii stanowi załącznik nr 6 do nn protokołu)
Ponieważ odczytana opinia RIO była wydana do pierwotnej wersji WPF, Przewodniczący
Rady poprosił Skarbnika Gminy o informacje, co w treści tej uchwały uległo zmianie.
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
W związku z tym, że nie ma takiej procedury, która zobowiązywałaby RIO do opiniowania
zmian do przedłożonego przez Burmistrza, jeszcze nie uchwalonego budżetu, w związku z
tym zmiany, które zostały zaproponowane przez Panią Burmistrz, mieszczą się w ramach
WPF, która była opiniowana przez RIO. Został zmniejszony deficyt o ponad 3 mln. zł. W

związku z czym wskaźniki dotyczące zadłużenia poprawiły się trochę. Zadłużenie zostało
zmniejszone z planowanych 90 mln zł., do 83 mln zł planowanych w 2017 roku. Potem jest
planowany dalszy spadek tego zadłużenia, w związku z tym, że planowane jest, by budżet
nie był w deficycie, lecz w nadwyżce od 2018 rok. W WPF są zaplanowane 23 zadania
majątkowe do realizacji od 2015 do 2019 roku. Ustalony limit w tym FPF, który ma być
uchwalony w 2015 roku, to na 2016 rok jest 20 490 tys. zł. Na taka kwotę zostały
zaplanowane zadania inwestycyjne już teraz. Na 2015 rok jest to 13 354 tys. zł. Tak jak
Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, jest konieczny stały monitoring i analiza zmian
w WPF i w budżecie pod kątem zachowania wskaźników. Ogromne potrzeby całej gminy
nie zawsze mogą znaleźć w budżecie, w związku z tym, że strona dochodowa gminy od
kilku lat stoi na tym samym miejscu. Mówi się tu o podatkach lokalnych i opłatach , na
które Gmina Wołomin ma wpływ.
Dominik Kozaczka – radny
Z racji tego, że ten budżet był kilkakrotnie zmieniany i nowelizowany i radny ma papierowe
wersje niektórych dokumentów nieaktualne, dlatego poprosił o odpowiedź na pytanie czy
jeżeli wszystkie dochody i wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z ostatnimi
nowelizacjami, to na koniec roku 2015, jakie Gmina Wołomin będzie miała zadłużenie ?
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Odpowiedziała, że to będzie kwota 72 703 339, 40 zł.
Mirosław Bieńczyk – radny
Poruszył sprawę miejsca po byłym przedszkolu w Dyczkach przy ul. Miłej. Jest projekt, by
tam stworzyć miejsce spotkań kulturalnych mieszkańców, placu zabaw dla dzieci. Jego
poprzednik, radny Wojciech Plichta zapewniał, że jest temat domówiony i przygotowany,
że zostaną pozyskane środki i ten teren zostanie zabudowany. Okazało się, że Duczki
środków nie dostały, jak informuje Wydział Pozyskiwania środków. Kolejne projekty będą
w roku 2016, co oznacza, że sprawa oddala się bardzo. Radny zapytał, czy jest szansa,
by ten temat przyspieszyć, by Duczki zyskały takie miejsce, bo jest to bardzo
mieszkańcom potrzebne.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Nie chciała tego tematu podnosić, by nie poczytywano Jej tego, że jest taką osobą
niegrzeczną. W związku jednak z zadawanymi pytaniami poinformowała, że obecna
kadencja ma w spadku takie trzy problemy, gdzie zostały przydzielone gminie środki
finansowe zewnętrzne, ale problem jest taki, że w tym temacie nic się nie działo do końca
kadencji. Teraz dramatycznie próbuje się utrzymać realizację poszczególnych działań, ale
zależy to od jednostek zewnętrznych. Jednak jeżeli przez parę lat nic się nie działo w
temacie, choć mówiono, że coś jest fajne i będzie robione, lecz nie było realizacji i pracy
urzędników w tym zakresie, to niestety nie posiadając czarodziejskiej różdżki Harry
Pottera , Pani Burmistrz przez dwa miesiące nic nie mogła zrobić. Do tych tematów
należy zaliczyć sprawę Majdanu, Duczek i Szeroko Pasmowego internetu dla Sołectw. W
Majdanie to był plac zabaw. W Duczkach też taki plac zabaw. Ostatni to Szerokopasmowy
Internet dla Sołectw w Gminie Wołomin. Burmistrz nie mówiła o tym, bo czeka na
ostateczne decyzje w tym temacie. Wysyłane są pisma w tym temacie z dramatycznymi
prośbami.
Nic się nie działo w tych tematach. Nie ma projektów ani jakiegoś
zorganizowania tematów. Sprawy więc są pod znakiem zapytania, ale nic nie można
przesądzić. Przez dwa miesiące początku kadencji Pani Burmistrz niewiele mogła zrobić.

Mirosław Bieńczyk – radny
Stwierdził, że jeśli chodzi o Duczki, to jest projekt i kompletna dokumentacja tego placu.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Rozumiała, że jest dokumentacja, ale trzeba jeszcze zrobić całe postępowanie i fizycznie
wykonać. Trzeba ogłosić przetarg, rozstrzygnąć go, fizycznie podpisać umowy z
wykonawcami i fizycznie wprowadzić wykonawcę na plac budowy. To jest niewykonalne w
przeciągu dwóch miesięcy. Termin wyznaczono do 31 marca, a gmina nie ma nic. Nie
chodzi tez o pieniądze. Potknięto się o termin realizacji. Jednostka wyznaczyła nam termin
31 marca, to jak można cokolwiek zrobić, jeśli nawet procedura nie jest zaczęta. Próbuje
się sprawy „odkręcać”. Pani Burmistrz nie chciała poruszać tego tematu, również ze
względu na to, że poprzedni Burmistrz jest na sali obrad i byłaby to niezręczność, że
ciągle mówiłaby, iż czegoś nie dopilnowano . Radni ciągle pytają o efektywność pracy
urzędu i urzędników poszczególnych. Pani Burmistrz z pokorą wysłuchała tego, co radni
mówią, ale rzeczywistość jest trochę inna.
Konrad Fuśnik – radny
Zakłada się, że dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych, czyli z PIT, będą corocznie rosły o ok. 1 100 tys. zł. Wiadomo, że
przybywa mieszkańców, bo jedni się osiedlają na tym terenie, inni mieszkańcy
rozpoczynają pierwszą pracę, bo wchodzą w wiek pracowniczy. Zakłada się, że to
wzrośnie w ciągu 10 lat o ok. 10 mln. zł. tj. z 46 mln. zł. do 56 mln. zł. . Wynika z tego, że
gmina będzie się rozwijała. Jednak radny zapytał co z udziałami we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych. Chodzi o to, że udział procentowy jest mniejszy.
Wiadomo, że udział gminy w PIT jest dużo wyższy niż w CIT. Z PIT tj. 7,5%, a z CIT tj.
6,71%. Radnemu chodzi o to, że przy założeniu tak optymistycznego wzrostu z tytułu
udziału w PiT, zakłada się CIT wzrośnie w ciągu 10 lat tylko o 400 tys. zł. , z 2 mln. Zł w
2015r., do 2400 tys. zł. W 2025 r. Radny zapytał z czego wynika tak rozbieżność, między
tymi optymistycznymi założeniami w PiT, a z tymi założeniami odniesienie CiT ?
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Powiedziała, że prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym. W objaśnieniach do
Wieloletniej Prognozy Finansowej było napisane jak były liczone te prognozy. Dochody w
podatku od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, również opłaty i subwencje, są
naliczane wskaźnikami. Nie jest to uzależnione od tego ilu przybędzie mieszkańców, ani
od tego ile urodzi się dzieci. Tego Pani skarbnik nie wie i tego nikt nie wie. To zależy od
wskaźników i od założeń finansowych jakie są w budżecie państwa, które również bardzo
się zmieniają. Założenia do ustawy budżetowej na 2015 rok, które były w marcu 2014
roku, zostały dramatycznie zmienione we wrześniu 2014 roku. Planowanej dużo większą
inflację zmniejszono. Teraz nawet mówi się o deflacji. Te dochody, licząc wskaźnikiem
procentowym od kwoty 46 mln. zł. , to będzie to oczywiście kwota większa , od tej która
nalicza się od 2 mln. zł. Dlatego nie zostały wzięte realne dane na których można by było
się oprzeć, istniejące w dokumentach, mające jakąś podstawę. Jest to liczone
wskaźnikiem . Dodatkowo wskaźnikiem na przyszłość i analizą dochodów tych jakie były w
latach ubiegłych. CiT w Gminie Wołomin charakteryzuje się bardzo dużą niestabilnością.
On co drugi rok rośnie, lub co drugi rok spada. Nikt nie wie dlaczego tak jest. Dochody z
podatku od osób prawnych realizują Urzędy Skarbowe i przesyłają gminie odpowiednie
kwoty. Na terenie naszej gminy nie ma żadnych większych zakładów pracy i żadne się nie
budują, żeby można było się odpowiedzialnie zwiększyć podatek od osób prawnych na

naszej gminie i spodziewać się z tego tytułu większych wpływów., Jak zauważyła
Regionalna Izba Obrachunkowa dochody są zaplanowane na poziomie realnym.
Adam Bereda – radny
Wypowiedział się w kwestii budżetu, którego treść została wypracowana na spotkaniach,
klubów i na spotkaniach komisji. Udało się dojść do pewnego porozumienia. Wiadomo
jest, że inwestycje są bardzo potrzebne i tak naprawdę każdy z mieszkańców patrzy na to.
Wydatki bieżące muszą być, bo spełniają bardzo istotną rolę. W omawianym budżecie
zwiększono środki na kluby sportowe tj. dla piłkarzy, dla siatkarzy, bo powstał pilny
problem związany upadłością SKOK Wołomin. Pojawiły też dość istotne środki, które
każdy z radnych i kandydatów na Burmistrza miał w swoim programie. To była kwestia
„Wspólnego Biletu”. Radni będą trzymali kciuki i będą dopingowali, by ta kwestia została
dopięta. Sama kwestia zapisania pewnych kwot, to nie wszystko. Wszystkie inwestycje,
które zostaną przegłosowane, to Pion Zastępcy Burmistrza Edyty Zbieć będzie się tym
zajmował. Radny miał nadzieje, że tych środków będzie więcej, że w ciągu roku uda się
wypracować takie projekty i takie metody racjonalnego obniżania wydatków bieżących, by
można było zaoszczędzić na dodatkowe inwestycje. Czasem na koniec roku wydaje się
środki, bo muszą być wydane, gdyż są na paragrafach. Czasem te środki nie muszą być
wydane. To jest kwestia polityki finansowej. Radny cieszył się, ze udało się dojść do
porozumienia i to jest dobry prognostyk na przyszłość dla całej gminy i dla wszystkich
mieszkańców.
Na sali obrad nieobecni byli radni : Andrzej Żelezik i Eugeniusz Dembiński godz. 11:45
Uchwała Nr IV-1/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na
lata 2015-2024.
Uchwała wraz z autopoprawkami została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 21
radnych na sali obrad,za-21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
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Uchwalenie Budżetu Gminy Wołomin na 2015 rok
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Odczytał treść projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2015 rok.
O odczytanie treści opinii Regionalne Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym,
przez Burmistrza Wołomina, projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok i o możliwości
sfinansowania planowanego deficytu na 2015 rok, poprosił Wiceprzewodniczącego Rady
Konrada Fuśnika ( Opinia ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Na salę obrad powrócił radny Eugeniusz Dembiński – godz. 11:50
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Odczytała uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2015 rok. Treść tego
uzasadnienia została załączona do egzemplarza archiwalnego uchwały. Zmianie uległ
również zapis widniejący przy inwestycji dot. Budowy SKTEPARK-u na terenie OSiR.
Wcześniej istniał tam zapis, że inwestycja zostanie skąposzczeta gdy zostaną pozyskane
środki zewnętrzne. Zapis ten został wykreślony. Inwestycja będzie realizowana bez
względu na konieczność pozyskania środków zewnętrznych.

Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
Paweł Banaszek – radny
pani Burmistrz wnioskowała, by w budżecie została zarezerwowana kwota w wysokości
2,5 mln. Z przeznaczeniem na „Wspólny Bilet”. Zdaniem radnego, radni są świadomi, że ta
kwota może nie być wystarczająca. Zapytał więc czy przy negocjacjach Pani Burmistrz
planuje jakąś kwotę poza którą nie wyjdzie np. 3 mln. zł. Czy teę będzie taka sytuacja, że
zaproponuje na sesji czy na komisji zrezygnowanie z jakiejś inwestycji, by ten „wspólny
Bilet” utrzymać.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Jeśli chodzi o działania zmierzające do powrotu do „Wspólnego Bilety” bądź do
wprowadzenia czegoś podobnego, z czego będą mogli korzystać mieszkańcy i mniej
płacić za dojazd do Warszawy, to wszyscy są zainteresowani wszystkimi możliwościami,
które by do tego celu nas zaprowadziły, przy jak najkorzystniejszych warunkach
finansowych. Obecnie jest taka sytuacja, że ZTM prowadząc negocjacje przez ostatnie
kilka lat z gminami i powiatami dookoła Warszawy, wychodził z tego, że każda gmina miała
podpisaną indywidualną umowę z ZTM i warunki współpracy dotyczące wspólnego biletu
były rożne. Dwa lata temu to się zmieniło i teraz , jeśli chodzi o zasady finansowania
wspólnego biletu, to one są podobne czy takie same. Każda gmina, która jest
zainteresowana, musi przyjąć stawkę za wozo-kilometr i może w tym systemie
uczestniczyć. Należy zauważyć też, że pociąg nie przeskoczy Kobyłki, Zielonki, Zabek,
więc tutaj trzeba działać wspólnie. Jeśli nie byłoby takiego porozumienia, lub nie byłoby
możliwości budżetowych w tych gminach, wówczas możliwa będzie jakaś forma mutacji
tego „Wspólnego biletu”, czyli coś co byłoby związane z „Kartą Wołominianka”, którą
można by było wprowadzić. Wówczas jakiś tańszy dojazd do Warszawy byłby możliwy dla
mieszkańców zameldowanych. Dwa lata wcześniej płacono 2 019 tys. miesięcznie za
funkcjonowanie „Wspólnego Bilety”. Potem na tych samych warunkach funkcjonowania,
ale na nowych warunkach finansowych ZTM oczekiwało od Gminy Wołomin ( przy takich
samych warunkach partycypacji poszczególnych gmin, które uczestniczyły w tym
wspólnym bilecie na odcinku Warszawa-Wołomin-Zagościniec) ponad 300 tys. zł. /m-c. Na
dzień dzisiejszy koszt roczny funkcjonowania „Wspólnego Biletu” to byłoby ponad 3,5 mln.
zł. Oznacza to, że kwota, która jest zarezerwowana uwzględnia również to, że w
pierwszym kwartale br. będą prowadzone negocjacje i rozmowy, żeby można było jak
najszybciej wprowadzić taka formę komunikacji, by ułatwić mieszkańcom komunikacje z
Warszawą.
Jakub Orych – radny
Ma przed sobą plan wydatków powiatu na br. Sesja Rady Powiatu ma odbyć się kolejnego
dnia i radny miał nadzieję, że budżet zostanie przyjęty. W budżecie powiatu jest
wydzielona kwota na budowę chodnika przy ul. Boryny w Helenowie w Gminie Wołomin.
Radny zapytał, czy jeżeli to zostałoby zatwierdzone, to czy ta inwestycja byłaby
realizowana we współpracy z powiatem ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Odwołała się do pamięci radnych. Ta inwestycja była uwzględniona w projekcie budżetu
starostwa i w projekcie budżetu gminy. Takie wnioski składa się zgodnie ze stosowną
procedurą do 10 września 2014 roku. W związku z tym, Pani Burmistrz mówi o stanie
zastałym. Z tego co Jej wiadomo to Starostwo tez nie będzie drastycznie zmieniać

projektu budżetu. Pozostanie on w takich uzgodnieniach jaki obecny zarząd i obecna
Rada zastali. Na sali obecni byli radni powiatowi Karol Małolepszy, Tomasz Czarnogórski i
Paweł Solis. Pani Burmistrz poprosiła Ich o podzielenie się informacjami. Miała nadzieję,
że będą oni dobrymi ambasadorami interesów Wołomina na niwie powiatu. Ze swojej
strony deklarowała, że Gmina Wołomin, będzie utrzymywała dotychczasowa partycypację.
Karol Małolepszy – Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Powiedział, że zarząd Powiatu delegował pod obrady Rady Powiatu, taka samą uchwałę,
bez zmian, jaka przygotował stary Zarząd Powiatu. Wszystkie uzgodnienia
były
prowadzone są w projekcie budżetu i miał nadzieję, że radni powiatowi uchwalą ten
budżet. Wszystkie zmiany, które są przewidziane będą dyskutowane z gminą i miał
nadzieję, że tych zmian dla Wołomina będzie jak najmniej.
Paweł Solis – Radny Rady Powiatu Wołomińskiego
Zarząd Powiatu przesłał do rady Powiatu nie zmieniony budżet. Rada Powiatu też będzie
procedowała nad budżetem. Starosta rozmawiał z Burmistrz Wołomina, i wiadomo , że te
inwestycje, które zostały zaplanowane w budżecie powiatu, zostaną zrealizowane. Środki
są zabezpieczone. Zamiarem powiatu, jest to, żeby gminy, które mają zarezerwowane w
powiecie na inwestycje na terenie swoich gmin, partycypowały w tych inwestycjach
powiatowych, które są realizowane na terenie danej gminy. Jest to niezbędne, bo powiat
nie posiada własnych środków. Część inwestycji, o których mówił radny Jakub Orych, to
są inwestycje, które Starostwo będzie realizowało na ternie Gminy Wołomin z własnych
środków. Chodziło o ul. 100 – lecia od torów kolejowych do ronda w Zagościńcu. To
powiat wykona , łącznie z kompletna dokumentacją, mapami geodezyjnymi, pozwoleniem
na budowę. Dopiero wtedy powiat zwróci się do Burmistrza Wołomina o
współfinansowanie. Drugi odcinek drogi powiatowej na terenie Gminy Wołomin, który
będzie realizowany tj. od cmentarza w Wołomina do ronda w Majdanie przy ul.
Watykańskiej. Przystępuje się do wykonania projektu, łącznie z pozwoleniem na budowę.
Inwestycja, o której współfinansowanie zwrócił się Starosta do Burmistrza Wołomina, tj.
budowa kanalizacji na ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej. Jest to bardzo ważne zadanie,
bo nie można było wprowadzić do budżetu inwestycji wodnokanalizacyjnej na ul. Torfowej i
Annopol, ponieważ nie ma tam kanalizacji deszczowej i nie byłoby gdzie tych wód
odprowadzić. Pozostaje bardzo palący problem, tak ze strony powiatu, jak i gminy to jest
ulica która przebiega przez teren czterech sołectw tj Turów, Ossów, Leśniakowizna i
Majdan. To jest newralgiczny odcinek drogi, który stał się ponad powiatowy. Pani Burmistrz
powinna negocjować, by ta inwestycje powiat wziął na siebie i znalazł środki finansowe na
realizację. Przy uroczystościach w sierpniu, mieszkańcy nie zgadzają się na obciążenie tej
drogi, To obciążenie jest jednak notoryczne, bo tam jeździ kilkadziesiąt tysięcy
samochodów dziennie. Zdaniem radnego powiatowego powiat pilnie powinien ta drogę
zmodernizować.
Adam Bereda – radny
Skoro Wołomin ma tak liczną reprezentacje w Radzie Powiatu, to będzie na piedestale, bo
ponosi największe ciężary. Miał nadzieje, że ta wspomniana ulica zostanie wykonana jak
taka ulica z prawdziwego zdarzenia.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poprosił o uściślenie, bo Radny Powiatowy Paweł Solis najpierw powiedział, że powiat ul.
100-lecia będzie realizował samodzielnie, ale potem powiedział, że o dofinansowanie
inwestycji powiat zwróci się do gminy Wołomin.

Paweł Solis – Radny Rady Powiatu Wołomińskiego
Rada Powiatu nie występuje o dofinansowanie czy o pomoc finansowa dopóki nie posiada
prawomocnego pozwolenia na budowę. Powiat wpisał tą inwestycje do budżetu i zrealizuje
projekt, podkłady geodezyjne, wykupy gruntów, przestawienie słupów energetycznych. W
poprzednim roku zdarzyło się tak., że albo brakowało wykupu gruntów, albo inwestorzy
zewnętrzni sieci gazowych czy energetycznych nie były przebudowane. Jeśli chodzi o
sieci wodociągowe i kanalizacyjne, to Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Wołominie realizuje inwestycje we własnym zakresie i za własne pieniądze. Natomiast
inwestorzy zewnętrzni tacy jak gazownia czy elektrownia piwonii brać udział w koordynacji
inwestycji. Obecnie Zastępca Burmistrza Edyta Zbieć to koordynuje, żeby później po
wejściu na budowę nie trzeba było blokować inwestycji bo albo działka nie jest wykupiona,
albo słup nie przeniesiony. W bieżącym roku nie uda się wykonać kompletnej
dokumentacji łącznie z pozwoleniem na budowę. Jednak to jest koordynowane. O tą
inwestycje zabiega również radny Marek Górski. Ta inwestycja jest pilnowana i
koordynowana, tym bardziej jest ważna, że łączy ona Zagościniec z przyszłym węzłem
Wołomin do S8. Ulica 100-lecia powinna być przebudowana w całości również na odcinku
od ronda w Zagościńcu do Helenowa.
Jakub Orych – radny
Są zabezpieczone pieniądze do współpracy z powiatem. Radny zapytał jak wygląda
sytuacja do współpracy z województwem. Szczególnie chodziło Mu o ul. Witosa, która jest
drogą wojewódzka i jest na granicy z Gmina Radzymin. Tam jest bardzo ważna kwestia
budowy chodnika od mostu w Czarnej do granicy z Gminą Radzymin. Z posiadanej przez
radnego wiedzy pewne działania zostały poczynione w kwestii wyznaczenia drzew do
usunięcia, kilka osób nie zgadzało się na przesunięcie działek jeśli chodzi o planowany
pas zieleni. Tego pasu mogłoby nie być. Chodzi przede wszystkim o to, żeby dzieci mogły
spokojnie isc do szkoły. To jest dość niebezpieczna droga.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
W budżecie gminy są środki na partycypację w inwestycjach wojewódzkich. Jest
partycypacja poprzez zaprojektowanie chodnika w ul. Szosa Jadowska w Duczkach.
Obiecała, że sprawdzi kwestię chodnika przy drodze 635, by precyzyjnie radnemu
odpowiedzieć. W tych kwotach , które są w budżecie to będzie współpraca kontynuowana.
Pani Burmistrz przyznała, że ta sprawa umknęła Jej uwadze i nie potrafi radnemu udzielić
precyzyjnej odpowiedzi od razu.
Dominik Kozaczka – radny
Oświadczył, że w tym roku poprze ten budżet, jako też kredyt zaufania dla Pani Burmistrz.
Ma jednak kilka uwag. W porównaniu do innych samorządów nowa Pani Burmistrz dość
mocno zmieniła budżet, który był zaproponowany przez poprzednika. Radnemu nie
podobają się ogólne kwestie. Teraz jest mało czasu i pewnie w przyszłym roku będzie ten
budżet będzie wypracowany dużo lepiej przez Panią Burmistrz. Jednak radny chciałby,
żeby pewne kierunki tych finansów zostały poczynione. Nie podoba się radnemu to, że są
tak „krojone” inwestycje i liczy na to, że w przyszłych latach nakłady na inwestycje będą
dużo większe, a cięcia zostaną dokonane
w wydatkach bieżących. Pamięta, jak w
poprzedniej kadencji, gdy burmistrzem był Ryszard Madziar, to w takich okolicznościach
jak przyjmowanie budżet, radny prezentował wykresy i rożnego rodzaju analizy finansowe
od wielu lat wstecz. Trzeba przypomnieć, że np. w 2010 roku, ówczesny Burmistrz Jerzy
Mikulski potrafił przygotować inwestycji na 30 mln. zł. , kiedy dochody i wydatki miał dużo

mniejsze. Później radny zarzucał burmistrzowi Ryszardowi Madziarowi, że pomimo tego,
że te dochody i wydatki wzrastały to inwestycje były przygotowywane na poziomie 24-20
mln. zł. Wykonanie zaś było na ok. 18-19 mln. zł. W bieżącym roku roku, pomimo tego, że
radni nie zgodzili się na '”wycięcie” kilku tych inwestycji, to jest ich zaplanowane na niecałe
19 mln. zł. Radny oczekuje, by w kolejnych latach, był kierunek obcinania wydatków
bieżących, na rzecz inwestycji. Gmina też dlatego słabo się rozwija, że spadają
inwestycje. Prosił, by w przyszłych latach, kiedy będzie już dość czasu by urząd
sformatować po swojemu i obrać takie kierunki działania, by te inwestycje wzrosły
przynajmniej o 10 mln. zł. Radny w kampanii wyborczej mocno analizował ten budżet,
który zaproponował pierwotnie Ryszard Madziar i poprzednie. Uważa, że Gminę Wołomin,
po tak dość trudnych ruchach stać na wydatki inwestycyjne dwukrotnie wyższe, czyli ok.
40 mln. zł.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Podziękowała radnemu za zaufanie i za taka wstępną analizę tego co się będzie mogło
dziać. Stwierdziła jednak, że nie jest tak „różowo”. Trzeba sobie zdawać sprawę, że dzisiaj
podjęte decyzje, będą rzutować nie tylko na 2015 rok, ale będą generować konkretne
wydatki i zobowiązania w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Tak jak się udało z
zadłużenia, w pierwotnej wersji budżetu, generowanego na koniec 2015 roku w wysokości
80 mln. zł. , zmniejszyć na 73 mln. zł. , tak analizując planowane zadłużenie na lata 2016 i
2017 też schodzi się z tego zadłużenia. Planowane pierwotnie zadłużenie było takie, że
więcej gmina płaciłaby za obsługę długu i wszystkich papierów wartościowych niż byłoby
inwestycji. Burmistrz chciałaby i to jest jej marzeniem, żeby Gmina Wołomin nie tylko 40
mln. zł. Wydawała na inwestycje, ale dużo więcej. Jednak trzeba realnie patrzeć na
niektóre rzeczy. Będzie starała się oszczędzać na wydatkach bieżących w każdym
aspekcie. Dlatego poszły kontrole do jednostek. Razem z radnymi i mieszkańcami Pani
Burmistrz będzie rozważała zasadność funkcjonowania niektórych jednostek
organizacyjnych naszej gminy. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że nowo wybudowane
obiekty np. szkoła w Leśniakowiźnie, nowe przedszkole, dopiero wygenerują wydatki
bieżące na funkcjonowanie tych obiektów. Pełna analiza tych wydatków będzie możliwa
dopiero pod koniec roku. Tu widać też zwiększenie tych wydatków bieżących. Oświata i
tak nie jest dofinansowana. Jest zaplanowana rezerwa w budżecie. Może się okazać, że
będzie ona musiała być uruchomiona natychmiast. Przychodząca subwencja oświatowa
zaledwie wystarcza na wynagrodzenia dla nauczycieli. Aby dbać o zrównoważony rozwój
gminy, to samymi inwestycjami gmina nie stoi, choć z pewnością każdy radny w swoim
okręgu będzie chciał mieć inwestycję. Jest taki stare przysłowie , że jak „nie włożysz i nie
zrobisz zaczynu to chleba nie upieczesz”. Trzeba dbać również o to, by „rozpychać głowy
naszym dzieciom, dawać im wędkę i pozwalać na normalną egzystencję” To wszystko jest
bardzo ważne. Nie można w jednym równym słupku postawić wydatków inwestycyjnych i
bieżących. Są takie sprawy, które są ważniejsze od inwestycji.
Dominik Kozaczka – radny
Przyznał, że są sprawy ważniejsze od inwestycji, choć jednym z priorytetów jednostek
samorządu terytorialnego to jest działanie w obszarze inwestycyjnym. Radny nie ocenia
Burmistrz Elżbiety Radwan, która pełni tą funkcję przez dwa miesiące. Przez tak krótki
okres czasu nie dało się wiele zrobić. Radny mówi to wszystko z pewnym wyprzedzeniem,
bo za rok radni się spotkają z Panią Burmistrz i to już będzie okres kiedy dużo będzie
można zrobić i dlatego uważa, że nie tyle zmiany w budżecie i szukanie oszczędności , to
nie polega na tym, by „wyciąć” kilka inwestycji drogowych po pół miliona czy podobnych
kwotach i zebrać 4 mln. zł. Radny nie chciał się rozdrabniać, bo mógłby wskazać w

paragrafach wydatków bieżących gdzie można „ciąć” koszty. Z pewnością Pani Burmistrz
lepiej wie czy obciąć pięć tysięcy, czy siedem, czy dwadzieścia i w którym paragrafie. Z
pewnością na przyszły rok to zrobi. Jeżeli nie to radny przygotuje się z listą i będzie
wskazywał w poszczególnych paragrafach, gdzie należy „uciąć”. Nie tylko na drogach i na
inwestycjach. Radny wie, że jakaś droga w danym roku nie jest do zrobienia z racji tego,
że odwodnienie nie zostało wykonane i wybudowanie tej drogi byłoby bez sensu, bo nie
byłoby możliwości odwodnienia drogi, ale zaoszczędzone środki powinny być przesunięte
na budowę innej drogi.
Bogdan Sawicki – radny
Prosił o podanie całej kwoty w złotówkach, jaka jest przeznaczona na funkcjonowania
całej szkoły nr 4 w 2014 roku i jaka jest przewidziana ta kwota na 2015 rok ?
Mateusz Bereda – radny
Odniósł się do słów na temat oszczędności. Uważał, że warto by było mieszkańcom
wspomnieć, że przyjęto formułę, iż oszczędności wynikające z wydatków bieżących w
2015 roku, będą przeznaczone na pokrycie długu, a oszczędności po przetargowe, będą
przeznaczane dalej na inwestycje.
Tomasz Kowalczyk – radny
Złożył oświadczenie w imieniu Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego: „Klub
Radnych Porozumienia samorządowego oświadcza, że popiera zaproponowany przez
Panią Burmistrz Elżbietę Radwan projekt uchwały budżetowej, choć daleki on jest od
ideału i naszych oczekiwań. Rozumiemy, że budżet ten jest nijako schedą po poprzedniej
kadencji, a Pani Burmistrz miała zbyt mało czasu na przebudowę jego konstrukcji.
Uważamy, że obecny projekt budżetu nie zawiera elementów związanych m.in. z
modernizacją linii kolejowej i terenów leżących w bezpośrednim sąsiedztwie kolei,
zabezpieczeniem środków związanych z dojazdem do rozbudowywanej trasy S8, a
przede wszystkim brak jest zabezpieczenia środków na wkład własny pod ewentualne
projekty finansowane z pozyskiwanych środków zewnętrznych. Ponadto uważamy, że
oddłużanie naszego miasta nie powinno odbywać się kosztem zmniejszania inwestycji.
Jednakże cieszymy się, że Pani burmistrz skłania się ku naszym prośbą i wspiera
wskazane przez nas inwestycje takie jak rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 przy ul.
Piłsudskiego w Wołominie. Dlatego popieramy uchwałę budżetową na rok 2015 i
deklarujemy współpracę w zakresie działań nad zmiana polityki konstruowania budżetu”.
Adam Bereda – radny
W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wygłosił oświadczenie dot, budżetu.
Budżet jaki jest to wszyscy wiedzą. Uzgodniono go wspólnie, dlatego nie będzie o nim
dużo mówił. Jest jedna kluczowa inwestycja w Gminie Wołomin, czyli budowa Muzeum w
Ossowie. Radny cieszył się, że uzgodniono, iż ta inwestycja jest dość istotna. Będzie się
dbało o to, by pozyskać środki finansowe gdzie się tylko da. Radny cieszył się, że Pani
burmistrz również uznała ten projekt za ważny, bo tylko wspólnymi siłami można ten
projekt dokończyć do 2020 roku. Wartość tej inwestycji jest spora i nie jest możliwa do
udźwignięcia dla Gminy Wołomin. Dlatego tak ważne jest współdziałanie w tej kwestii.
Dlatego między innymi zgodzono się na obniżenie wydatków w tej kwestii w bieżącym
roku. Druga kwestia , o której radny mówił dotyczyła parku przy Muzeum Zofii i Wacława
Nałkowskich. Wiadomo jakie były perypetie w latach poprzednich. Jest gotowy projekt. Na
pewno w kolejnych latach pojawią się środki zewnętrzne z licznych źródeł. W bieżącym
roku będzie realizowana część tego projektu w postaci stawu. Dlatego radny cieszył się z

dotychczasowych deklaracji.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Padły oświadczenia i radny jest trochę zdziwiony treścią oświadczenia radnego Tomasza
Kowalczyka, ponieważ sala gimnastyczna przy SP nr 3 została zgłoszona przez radnego
Dominika Kozaczkę, a Klub Radnych PiS poparł to. Dlatego sugerował by być w
oświadczeniach trochę bardziej rzetelnym. Radny oświadczył również, że to Klub
Radnych PiS głównie negocjował treść budżetu. To tylko radni PiS decydowali co w tym
budżecie będzie lub nie. To właśnie Klub Radnych PiS, doprowadził do takiego budżetu,
zgodził się na pewne cięcia , a na wiele cięć się nie zgodził. Nie zgodził się również na
wyrzucenie paru inwestycji. Nie zgodzono się na wyrzucenie inwestycji pod tytułem:
„Budowa Parku przy Muzeum …..”, a taka była propozycja.
W związku z tym, że zamknięta została dyskusja nad projektem budżetu, bo nikt już nie
chciał zabrać głosu, są już wygłaszane oświadczenia. Przewodniczący Rady również
podkreślił, że Radni Klubu PiS podeszli bardzo rozsądnie do tego budżetu. Podkreślił
również,że radni Klubu PiS są zaniepokojeni sygnałami jakie do nich dochodzą odnośnie
zwalnianych osób. Dochodzą do radnych rożne sygnały i radny ma nadzieję, że ta
przychylność i kredyt zaufania, który Klub Prawa i Sprawiedliwości daje Pani burmistrz,
zostanie dostrzeżony i te rozmowy i te uzgodnienia będą w sposób cywilizowany.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Udzieliła odpowiedzi na wcześniejsze pytanie radnego Bogdana Sawickiego. Wykonanie
budżetu po stronie wydatków w Zespole szkół Nr 4 jest na kwotę 5 085 28484 zł.
Natomiast plan na 2015 rok to 4 913 259 zł. Plan jest niższy niż wykonanie , ale jak radni
pamiętają, przy omawianiu projektu budżetu poinformowała, że prawie 1 mln. zł. Brakuje
na wynagrodzenia. Tak jest praktycznie w każdej szkole. Plan na 2015 rok jest nie
doszacowany w wynagrodzeniach. W związku z tym ten plan nie może być wyższy niż
wykonanie w roku ubiegłym.
Bogdan Sawicki – radny
Zapytał z czego te kwoty będą pomniejszone, z jakich wydatków ?
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Odpowiedziała, że jest to tylko w wynagrodzeniach.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Z wydatkami na inwestycje w Gminie Wołomin nie jest źle, jak na to spojrzeć w skali całej
gminy. Zauważyła, że gmina jest właścicielem takiej spółki jak ZEC, która ma na 2015 rok
plany inwestycyjne związane z zaangażowaniem w nasz gminny majątek w wysokości 7
mln. zł. Również PWiK 20 mln. zł. przysporzy naszej gminie majątku w 2015 r. Jest to
łącznie 27 mln. zł. Z tym , dalece niedoskonałym załącznikiem inwestycyjnym, jest to już
jakaś kwota.
Uchwała Nr IV-2/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołomin na rok 2015.
Uchwała wraz z autopoprawkami została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 22
radnych na sali obrad, za-22 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Podziękowała, za uchwalenie budżetu Gminy wołomin na 2015 rok, choć trudna to była
układanka budżetowa. Z pewnością i w przyszłości są trudne sprawy do zrealizowania w

sposób odpowiedni, odpowiedzialny i skuteczny.
Przewodniczący Rady ogłosił 20 min. przerwę w obradach.
Po przerwie o godz. 11:20 realizowano dalszą część porządku obrad.
Uchwała Nr IV-3/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wołominie.
Dominik Kozaczka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Odczytał proponowany Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie na
2015 rok.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
Wnioskował do radnych o zgodę na nieczytanie treści projektów uchwał, gdyż treść ta jest
w posiadaniu radnych i były one omawiane szczegółowo na posiedzeniach komisji.
Radni wyrazili zgodę by treść uchwał nie była odczytywana w głosowaniu jawnym za – 22
głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Bogdan Sawicki – radny
Zapytał, która z planowanych kontroli będzie realizowana jako pierwsza.
Dominik Kozaczka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Poinformował, że jako pierwsza odbędzie się kontrola w ZEASiP w Wołominie i ta kontrola
rozpocznie się w miesiącu lutym.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr IV-4/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Wołomin środków stanowiących fundusz sołecki.
Olga Ludwiniak – Stanowisko ds. Organizacji
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały dot. wyodrębnienia w budżecie Gminy
Wołomin środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim
obowiązującym do 21 lutego 2014 roku, fundusz sołecki wyodrębniany był raz w roku na
kolejne lata budżetowe. Obecnie zgodnie z ww ustawą wyodrębnia się uchwałą, która
obowiązuje przez kolejne lata budżetowe, do momentu odwołania jej kolejna uchwała
Rady Gminy. Środki stanowiące fundusz sołecki wyodrębnia się do dnia 30 marca,
dlatego zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały.
Mirosław Bieńczyk -radny
Zapytał czy jest możliwość zwiększenia wysokości tego funduszu, bo jest on na bardzo
szczytne cele.
Olga Ludwiniak – Stanowisko ds. Organizacji
istnieje możliwość zwiększenia tych środków, ale w określonych terminach. Obiecała, że
dokładnie to sprawdzi i odpowiedzi udzieli później.
Tomasz Kowalczyk – radny
Zapytał, kiedy radni i sołtysi poznają konkretne kwoty funduszu sołeckiego, przypadające

na poszczególne wsie ?
Olga Ludwiniak – Stanowisko ds. Organizacji
Odpowiedziała, że na rok 2015 kwoty te są wskazane w załączniku do uchwały
budżetowej gminy, która została podjęta przez Radę Miejska na początku sesji. W tym
załączniku każde sołectwo i każde zadanie jest szczegółowo wyodrębnione, nazwane
zgodnie z wnioskami i do tego przyporządkowane są kwoty. Teraz sołtysi powinni zacząć
pracować nad swoimi zadaniami.
Tomasz Kowalczyk – radny
Wyjaśnił, że źle sformułował pytanie. Chodziło mu o to, że skoro nie będzie się uchwalało
corocznie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołeckiego, to kiedy
sołectwa będą dowiadywały się o wysokości kwoty przysługującej sołectwu na kolejny
rok ?
Olga Ludwiniak – Stanowisko ds. Organizacji
Odpowiedziała, że będzie tak jak do tej pory, kwota ta będzie podana w uchwale
budżetowej. Jedynie sama uchwała o wyodrębnieniu tego funduszu w budżecie nie będzie
podejmowana co rok. Ona będzie obowiązywała, aż radni zdecydują o tym., że fundusz
sołecki w Gminie Wołomin nie będzie realizowany.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr IV-5/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas
oznaczony do lat 5, części holu na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie .
Barbara Lipska – Naczelnik Wydziału Kadr i Administracji
Wyjaśniła, że na parterze urzędu Miejskiego, w holu pod schodami mieści się punkt małej
poligrafii. Korzystają z tego mieszkańcy, jak również pracownicy poszczególnych
wydziałów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o samorządzie gminnym, do wyłącznej
kompetencji Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu tj. zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości, oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3
lata. Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku umowy zawartej na czas
oznaczony do lat 3, gdy strony zawierają kolejne umowy. Ze względu na wysoce
praktyczne zastosowanie tego punktu poligraficznego Pani naczelnik prosiła o podjecie tej
uchwały.
Bogdan Sawicki – radny
Zapytał, czy wynajęcie odbędzie się w formie przetargu ?
Barbara Lipska – Naczelnik Wydziału Kadr i Administracji
Właśnie w tej uchwale jest prośba o bezprzetargowe postępowanie na wynajem tej
powierzchni.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę, że odpowiedź na zadane przez radnego pytanie, była zawarta już w tytule
uchwały, która ma być podjęta. Prosił więc radnych o dokładne czytanie otrzymanych
dokumentów.
Konrad Fuśnik – Wiceprzewodniczący Rady

Zapytał, czy w omawianej uchwale Rada wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu na
czas oznaczony do lat 5 ? Czy chodzi o konkretnego przedsiębiorcę, który teraz tam
funkcjonuje ?
Barbara Lipska – Naczelnik Wydziału Kadr i Administracji
powiedziała, że nie wskazuje się konkretnego przedsiębiorcę na chwilę obecną.
Konrad Fuśnik – Wiceprzewodniczący Rady
Czy będzie się wybierać przedsiębiorcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę ? Chciał
wiedzieć jak to będzie wyglądało ?
Barbara Lipska – Naczelnik Wydziału Kadr i Administracji
Ponieważ wynajmowana przestrzeń nie jest dużą przestrzenią, dlatego koszty zawieranej
umowy nie będą wysokie, dlatego bez przetargu, przy pomocy złożonych ofert, będzie
można wybrać najbardziej właściwą ofertę.
Dominik Kozaczka – radny
Zawsze tego typu uchwały były przygotowywane w momencie kiedy nie chciano wybierać
jakiejś nowego podmiotu, tylko chciano podpisać na dłuższy okres umowę z już
działającym. Tutaj jakby danie urzędnikom wolnej reki będzie na wybór podmiotu, który
będzie tam prowadził działalność.
Barbara Lipska – Naczelnik Wydziału Kadr i Administracji
Uchwała jest również wymagana w przypadku umowy zawieranej na czas do 3 lat, w
przypadku kolejnej umowy z danym podmiotem. Nie chce się zamknąć drogi, również
temu przedsiębiorcy, który obecnie prowadzi tu działalność.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr IV-6/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Wołomin na okres od 1.03.201529.02.2015r.
Wojciech Jankowski – Członek Zarządu PWiK
Powiedział, że przedłożony projekt taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Wołomin na okres od 1.03.2015-29.02.2015r.
Zgodnie z ustawą wniosek taryfowy złożony przez Przedsiębiorstwo, przeszedł proces
weryfikacji z ramienia Burmistrza Wołomina. Wniosek taryfowy uzyskał pozytywna opinię.
Był szeroko dyskutowany na posiedzeniach Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i
Finansów Gminnych. Dlatego z przyjemnością wnioskował o podjecie uchwały w zakresie
taryf.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr IV-7/2015 w sprawie ustanowienia roku 2015 , Rokiem Samorządności
Wołomina.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Projekt uchwały ustanowienia roku 2015 , Rokiem Samorządności Wołomina był szeroko
dyskutowany na posiedzeniach komisji. Większość obecnych wie skąd pojawił się pomysł,

żeby podnieść splendor Wołomina i samorządności, która ma ogromna tradycję. 2015 rok
jest dobrym do tego rokiem, ponieważ w n2015 roku obchodzona jest 25 rocznica
odrodzenia się samorządu terytorialnego. W trakcie trwania 2015 roku, będą
organizowane imprezy patriotyczne, artystyczne i inne promujące miasto. Tutaj też Pani
Burmistrz liczy na Panią Dyrektor Marzenę Kubacz i na Panią Annę Wojtkowską i na inne
osoby, które chciałyby uczestniczyć w przygotowaniu takiego kompleksowego materiału w
tym zakresie. Pani Burmistrz widzi taką potrzebę i będzie prosić Przewodniczącego rady,
radnych i inne zainteresowane osoby, żeby zorganizować taka naukową sesję na temat
samorządności w Wołominie. Oczywiście te wszystkie działania zostaną stosownie
przygotowane. Zdaniem Pani burmistrz będzie to dobra promocja Wołomina , a o to
właśnie chodzi.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr IV-8/2015 w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Radni w podjętej uchwale budżetowej wyodrębnili środki w kwocie 131 952 zł na
doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. To Rada ma
kompetencje, by te środki podzielić na formy doskonalenia zawodowego, o których mowa
w § 2 ( jest to zgodne z rozporządzeniem), ale również rada może ustalić priorytetowe
specjalności, które będą dofinansowywane, a także ma kompetencje do ustalenia
wysokości dofinansowania kosztów pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady
kształcenia nauczycieli. W uchwale jest propozycja, żeby to było do 100% kwoty dla
jednego nauczyciela za tę formę doskonalenia, ale nie więcej niż 3 000 zł. ciągu roku dla
nauczyciela lub dyrektora.
Dominik Kozaczka – radny
Czy to oznacza, że nauczyciel idzie we własnym zakresie na szkolenie, żeby się
dokształcić ?
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Wyjaśniła, że w szkole jest opracowany wieloletni program doskonalenia zawodowego
nauczycieli, uchwalany przez Radę Pedagogiczną. Ten plan jest uchwalany na bazie
potrzeb danej szkoły. W zależności jakich specjalności szkoła potrzebuje, to w tym planie
te kierunki są ustalane. Jeżeli szkoła potrzebuje nauczyciela do języka angielskiego, to
jeżeli ta specjalność można zdobyć w drodze studiów podyplomowych, czy w Zakładzie
Doskonalenia Nauczycieli, to w planie jest określone, ze dyrektor takiemu nauczycielowi
dofinansuje określona kwotę, która pobiera ten zakład, za ta formę doskonalenia. Jeżeli
zaś nauczyciel sam podejmuje decyzję i z własnej inicjatywy podnosi kwalifikację, to wtedy
nie ma obowiązku dofinansowania.
Dominik Kozaczka – radny
zaproponował aby, w związku z tym, że nauczyciele i w podstawówkach i w gimnazjach
potrzebują tożsamych doskonaleń zawodowych i szkoleń, zaprosić taki zakład
specjalizujący się w tym z Warszawy, by takie szkolenia odbyły się w Wołominie.
Szkolenie odbyłoby się w jakimś naszym obiekcie, gdzie zaproszeni nauczyciele danego
przedmiotu ze wszystkich szkół, uczestniczyliby w szkoleniu. Byłoby to korzystniejsze i dla

nauczycieli i tańsze w realizacji.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Poinformowała, że i taka forma szkoleń jest realizowana. Jednak trzeba rozróznic dwie
formy doskonalenia zawodowego. Jest doskonalenie zawodowe w wyniku którego
nauczyciel podnosi swoje kwalifikacje, czyli rozszerza. Polega na tym, ze nauczyciel jest
nauczycielem języka polskiego, ale nabywa dodatkowych kwalifikacji do nauczania np.
historii czy wiedzy o społeczeństwie. I te formę doskonalenia zawodowego nauczyciel
realizuje w uczelniach wyższych lub w zakładach kształcenia nauczycieli.
Również z wołomińską uczelnią prowadzone są rozmowy w związku z tym, iż w
podstawie programowej przedszkoli jest zapisane, że dzieci przygotowuje się do
nauczania języka obcego – angielskiego, to gdyby zebrała się odpowiednia grupa
nauczycieli wychowania przedszkolnego, to uczelnia wołomińska jest gotowa otworzyć taki
kierunek w Wołominie.
Formy, o których mówi radny Dominik Kozaczka, to są formy które doskonalą nauczycieli
w danym przedmiocie. Takie rady szkoleniowe są organizowane dla jednej szkoły czy kilku
szkół, w zależności od tego jak porozumieją się dyrektorzy.
Dominik Kozaczka – radny
Wyjaśnił, że inaczej zrozumiał intencje uchwały. Uważał, że dotyczy to swoistej formy
doradztwa np. z jakich korzystać podręczników.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Powiedziała, że tego typu doradztwo w Polsce upada. W §2 uchwały jest wyszczególnione
na co te środki będą przeznaczone tj. na jakie formy doskonalenia nauczycieli.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr IV-9/2015 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
Marta Domańska – Gawryś
Wyjaśniła, że tak jak i w latach poprzednich Wydział Polityki społecznej wraz z Ośrodkiem
Profilaktyki i Terapii Uzależnień stworzyli program Rozwiązywania Problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki na realizację tego programu są
stałe i pochodzą z tzw, „korkowego”. Zadania są wyszczególnione w teleech działania i są
tożsame jak w roku ubiegłym. Budżet na ten cel przewiduje 695 tys. zł. Szczegółowych
informacji może udzielić Dyrektor OPTU Jadwiga Gawkowska.
Zbigniew Paziewski – radny
Komisja Bezpieczeństwa jednogłośnie poparła przedstawiony projekt programu. Radny
mający już czteroletnie doświadczenie, uważał, że ten program jest bardzo dobry.
Zgodnie z tym, co powiedziała Dyrektor Jadwiga Gawkowska, to ogólnopolskie przepisy
nie pozwalają na skuteczniejsze kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu, kiedy
sprzedawany on jest młodzieży. Jest to bardzo trudna sprawa i nie można tego załatwić
na forum miejskim czy powiatowym. Ten program to tylko pozwala na leczenie, a nie na
zapobieganie. Program jest dobrze przygotowany, a Dyrektor OPTU wkłada wiele pracy,
by pomagać tym nieszczęsnym ludziom i ich rodzinom. Trzeba wspólnie wypracować
jakiś sposób kontroli punktów sprzedaży alkoholu, by zapobiegać sprzedaży młodzieży
poniżej 18 roku życia.

Bogdan Sawicki – radny
Zapytał, czy nadal obowiązuje odległość 100 metrów punktu sprzedaży alkoholu od szkół,
przedszkoli i kościołów. Do radnego zgłosił się radny Emil Wiatrak z informację, że ktoś
chce wynająć lokal, ale tam jest odległość 70m od szkoły, przedszkola, czy kościoła. Czy
tam będzie można sprzedawać alkohol, czy właściciel punktu sprzedaży dostanie
koncesję ?
Emil Wiatrak – radny
Poinformował, że obecnie wynajmuje 70m lokal, ale pod komputery, a nie pod sprzedaż
alkoholu. Uważał,że wdało się jakieś nieporozumienie. Natomiast przyznał, że zgłaszał
problem, ale dotyczył on przedszkoli prywatnych, które powstają dość licznie na terenie
gminy. Powstają one dość blisko sklepów już istniejących. Jeżeli ktoś prowadzi sklep, a
obok powstaje przedszkole, a ma warunkową koncesje na określoną liczbę lat, to staje się
to problemem. Innym problemem jest obchodzenie prawa jakie miało miejsce przy sklepie
TESCO.
Jadwiga Gawkowska – Dyrektor OPTU
Odległość punktu sprzedaży alkoholu od szkoły, przedszkola, czy kościoła została
określona uchwałą Rady Miejskiej z 2003 roku. Potem z rożnymi zmianami zachowana
jest odległość 100 m od takich punktów. W 2012 roku uchwała była modyfikowana, i jest
obecnie zapis, który mówi, że w punktach gdzie była prowadzona sprzedaż napojów
alkoholowych, może być prowadzona nadal, mimo braku spełnienia warunku odległości
100m od szkoły, przedszkola, czy kościoła, które powstały później niż rozpoczęcie
działalności tego punktu sprzedaży, to Komisja będzie opiniowała pozytywnie taki wniosek.
Natomiast jeżeli w okolicy szkoły, przedszkola, czy kościoła powstaje nowy budynek, czy
w pobliskim lokalu miałby być sprzedawany alkohol, to komisja taki wniosek zaopiniuje
negatywnie. Te 100 m. obowiązuje, jeśli na drodze pomiędzy obiektami nie ma trwałych
przeszkód. Jeśli jest to ogrodzenie z siatki, to jest to trwała przeszkoda , trzeba ja obejść i
wtedy jest większa odległość. Taka sytuacja ma miejsce pomiędzy kościołem na u;l.
Kurkowej, a sklepem TESCO. Takich sytuacji jest dużo więcej np. sklep na ul. armii
Krajowej. Rada miasta może zmienić zasady podejmując stosowna uchwałę.
Dominik Kozaczka – radny
Przypomniał, że wraz z jakąś organizacją pozarządową ośrodek wykonywał badania.
Zapytał czy w bieżącym roku to również będzie robione.
Jadwiga Gawkowska – Dyrektor OPTU
Odpowiedziała, że ze względu na brak środków, OPTU nie może tego robić. Były to
badania na zasadzie takiej metody „tajnego klienta”. To była bardzo dobra akcja, bo
wskazywała sklepy w których dochodziło do sprzedaży alkoholu nieletnim. Po tej akcji był
upomnienia i listy pochwalne. Takie badanie drogo kosztuje, nawet ok. 30 tys. zł. To jest
zależne od ilości badanych punktów. To jest dwukrotne wejście do sklepu. To jest
kamerowane. To zakupu nigdy nie dochodzi, bo to jest forma badawcza. Zawsze jest tak,
że ten młody człowiek wycofuje się w ostatniej chwili z zakupy tego alkoholu. Na
podstawie formy badawczej nie można odebrać zezwolenia, bo to nie jest powód.
Dominik Kozaczka – radny
Zwrócił uwagę Pani Burmistrz na wspomniana akcję i proponował, by przyjrzała się jej
efektom, bo w ocenie radnego, te kilkanaście tysięcy warto znaleźć, bo to była dobra
akcja, która przynosiła efekty.

Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy z tego „korkowego” nie można by było przeznaczyć środków na ta akcję ?
Jadwiga Gawkowska – Dyrektor OPTU
Powiedziała, że te pieniądze są takie same od lat. Jest dużo zadań realizowanych przez
OPTU z tych pieniędzy. Aby opłacić ta akcję to trzeba by było zrezygnować z
realizowanych zadań, bo tych pieniędzy nie przybędzie. Niemniej ta wspomniana akcja
była bardzo dobra.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zna ta akcję, choć pod inna formą – był to tzw. zakup kontrolowany i za inne pieniądze.
Oczywiście postara się odszukać kontakt do tej formy, która w Gminie Jabłonna
wykonywała taka usługę. Postara się przygotować jakąś kalkulacje. Pani burmistrz uważa,
że to jest dobre, bo to jest profilaktyka i zwrócenie uwagi na bardzo ważny temat. Na
jednej z komisji Pani Jadwiga Gawkowska zadała pytanie, ile z obecnych osób było
świadkami sytuacji kiedy nieletni kupował alkohol i ile z tych osób zwróciło uwagę. Pani
Burmistrz była wielokrotnie świadkiem kiedy w sklepie Kaufland, przy kasie legitymowano
z dowodu czy osoba jest uprawniona do zakupu alkoholu. Nawet kasjerce, przy zakupie
alkoholu, wyświetla się sygnał :”proszę sprawdzić dowód”.
Eugeniusz Dembiński – radny
Stwierdził, że sprawa sama się rozwiąże, kiedy zostanie otwarty sklep BIEDRONKA przy
ul. Prądzyńskiego. Ten sklep nie musi się odgradzać, bo tam jest dużo większa odległość
od kościoła niż wymagana. Sklep, który się ogrodził straci klientów, bo mieszkańcy osiedla
muszą iść ok. 800 m dale,j by zrobić zakupy w TESCO.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr IV-10/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu działań z zakresu
ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin na rok 2015.
Marta Domańska – Gawryś – Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.
Powiedziała, że przedstawia program profilaktyki ochrony zdrowia dla mieszkańców
Gminy Wołomin. W tym roku na ten cel przewidziano 131 000 zł. Pieniadze beda wydane
w ramach konkursu. Przewidziane są konkursy na aszczepienia przeciwko
meningokokom, przeciwko grypie, przeciwko HPV. Przewidziany jest konkurs na badania i
edukacje cukrzycową. Przewidziany jest konkurs na organizację punktu pomocy w
kryzysie oraz konkurs na organizacje szkoły rodzenia dla mieszkanek Gminy Wołomin.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr IV-11/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i
Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Wołominie;
Adam Bereda – radny
Zaproponował, by w skład Rady Społecznej, jako przedstawiciele Rady Miejskiej, weszli
radni: Andrzej Żelezik, Maciej Łoś i Krzysztof Rembelski. Te kandydatury radnych były
zgłoszone już na posiedzeniach komisji rady.

Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poinformował, że Wojewoda Mazowiecki, desygnował Panią Bronisławę Bożenę
Borkowską, jako swojego przedstawiciela do tej Rady Społecznej. Treść stosownego
pisma stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. Zaproponował również by
pierwsze spotkanie Rady Społecznej odbyło się w dniu 6 lutego 2015 roku o godz. 17:00
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Ze względu na dobre doświadczenie i znajomość tematu i wysoką empatie,
zaproponowała Panią Edytę Malinowską, jako swojego przedstawiciela do składu Rady
Społecznej OPTU ZOZ
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0, z
akceptacją zgłoszonych kandydatur do składu osobowego Rady Społecznej OPTu ZOZ i
ustalając terminem pierwszego spotkania tej Rady na dzień 6 lutego 2015 roku na godz.
17:00.
Uchwała Nr IV-12/2015 w sprawie zmiany uchwały ws. zasad udzielania stypendiów
naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich
zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin.
Marta Domańska – Gawryś – Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.
Poinformowała, że Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę w sprawie przyznawania
stypendiów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży , uczniów szkół wyższych jak i doktorantów.
Na posiedzeniu Komisji Edukacji został złożony wniosek o wprowadzenie zmian
polegających na wpisaniu możliwości przedłużania lub zmiany terminów składania
wniosków. Do tej pory wnioski można było składać od 1 października do 31 grudnia.
Zdarza się jednak, że zaistnieją pewne okoliczności, trudne do przewidzenia.
Bogdan Sawicki – radny
Prosił, by w Biurze Obsługi Mieszkańców zostały wyłożone formularze, by studenci mogli
je wziąć z urzędu, a nie szukać ich w internecie.
Marta Domańska – Gawryś – Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji.
Obiecała, że takie druki zostaną wyłożone.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Odczytał pismo Burmistrza Wołomina w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej
do składu Komisji Stypendialnej, która w 2015 r. , będzie przeprowadzała postępowanie
konkursowe w sprawie przyznawania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Zaproponował, by te same osoby, które rada zgłosiła jako
swoich przedstawicieli do innej komisji stypendialnej, były również przedstawicielami rady
w tym przypadku tj. radny Maciej Łoś i radny Mateusz Bereda.
Rada zaakceptowała te kandydatury w głosowaniu jawnym za - 20 głosów, przeciw-0,
wstrz.- 2 osoby

Pkt 10
interpelacje i zapytania radnych
Paweł Banaszek – radny
W jednym z numerów „Pulsu Wołomina” znalazł felieton radnego Emila Wiatraka, który
przedstawił swoje stanowisko względem „Pulsu Wołomina”. Stwierdził tam, że chce go
zlikwidować. Radny zapytał czy radny Emil wiatrak jest nadal tego samego zdania i czy
składa jakiś wniosek w tej sprawie ?
Emil Wiatrak – radny
Potwierdził, że jest tego samego zdania ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, że nie trzeba składać wniosku, bo już wielokrotnie udzielała odpowiedzi w tym
temacie. Nie jest zwolennikiem takiej bizantyjskiej prasy jakim był „Puls Wołomina”.
Zdaniem Pani burmistrz było to zbyt eleganckie i nie przystosowane do naszego miasta.
Będzie oczywiście informator urzędowy. Przypomniała, że prosiła radnych, by zastanowili
się nad jego nazwą. Będzie to bardzo skromna publikacja, która będzie zawierała
informacje Rady i radnych, bardzo przydatne informacje związane z praca urzędu i rady.
Nie będzie tam żadnego lansowania i kultu jednostek. Będzie to normalna i rzetelna
informacja do tych osób, które nie korzystają z internetu, przeważnie adresowana do osób
starszych, które potrzebują takiej informacji.
Paweł Banaszek – radny
Zapytał, czy Pani Burmistrz zamierza zlikwidować Straż Miejska w najbliższym roku ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, że warto bywać na posiedzeniach komisji. Prosiła, by nie powielać takich
informacji, że Burmistrz Wołomina chce zlikwidować Straż Miejską. Omówiła genezę całej
historii dot. Straży Miejskiej. W programie wyborczym Elżbiety Radwan nie było likwidacji
Straży Miejskiej. Temat Straży Miejskiej jest wywołany dyskusjami mieszkańców co do
zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej w Wołominie. Potrzebę likwidacji Straży
Miejskiej zgłosili mieszkańcy do jednej z lokalnych gazet. Stąd też było słuszne pytanie (bo
redakcja w sposób szybki zareagowała na potrzeby związane z tym tematem), skierowane
do Pani Burmistrz na które udzieliła odpowiedzi. Każdy doskonale wie, że aby
zdecydować o losach ludzi , bądź jednostki, to nie jest tak prosto, że coś ktoś sobie
wymyśli i już jest to realizowane. Musi być wywołana dyskusja publiczna na ten temat. I
taka dyskusja się wywołała mimo woli. Trzeba przeanalizować dogłębnie jednostkę, jak się
wywiązuje ze swoich celów, czy jest przydatna czy tez nie. Trzeba to wszystko ocenić.
Wspólnie się zastanowić nad funkcjonowaniem i nie tylko nad celowością, ale też
ekonomią i pod każdym innym względem. Wtedy można wspólnie zdecydować w którym
kierunku iść. Tak jak rozmawiano na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, trzeba zapytać
fachowców w tym zakresie. Pani Burmistrz miała przyjemność rozmowy z byłym i
obecnym komendantem Powiatowym Policji. To nie znaczy, że skoro Pani burmistrz
rozmawiała sobie i swoje zdanie budowała na ich opinii, to radni nie powinni z nimi
rozmawiać. Dlatego Pani Burmistrz otworzyła szeroka debatę w tym zakresie. Jest już
ukierunkowanie, bo na Komisji Bezpieczeństwa byli i Komendant Straży Miejskiej i
strażnicy Straży Miejskiej, który byli bardzo żywo zainteresowani tym co się dzieje. Pani
Burmistrz nie wie w czym problem tkwi. Czy to w komendancie tej jednostki, który na
wszystko kiwa głową, że: nie można, nie można, nie można …. i nie można. Czy po

prostu w przepisach, które są nieadekwatne do sytuacji. W ocenie Pani Burmistrz Straż
Miejska jest po to, żeby służyła i pomagała mieszkańcom i żeby strażnicy z chęcią
przychodzili do pracy i z chęcią wykonywali swoje obowiązki na rzecz i dla dobra naszych
mieszkańców. To jest ideał, ale tak powinno być. Kiedy słyszy skargi mieszkańców, jeżeli
coś iskrzy kiedy Prezes PWiK mówi, że potrzebna jest Straż Miejska, bo trzeba dokonać
jakiejś kontroli, a nasz komendant mówi : nie można, nie można …. nie można. Jeżeli
Dyrektor MZDiZ mówi, że potrzebna jest Straż Miejska bo trzeba coś załatwić, a nadal
słychać od komendanta, że „nie można”. Z pewnością również radni to słyszeli
wielokrotnie. Pani Burmistrz stwierdziła, że trzeba się poważnie nad tym wszystkim
zastanowić. Nie jest tak, że trzeba się godzić na jakąś bylejakość i wydawanie
nieefektywne pieniędzy.
Na pewno trzeba będzie dyskutować na ten temat i
zdiagnozować problem: czy problem tkwi w samym funkcjonowaniu Straży Miejskiej, czy w
komendancie, który na wszystko mówi: nie, nie i nie.
Paweł Banaszek – radny
Podziękował za wyczerpująca odpowiedź na swoje pytanie.
Po mieście krążą informacje na temat Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni. Radny zapytał
czy on tez ma pójść „pod młotek” ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
„Pod młotek” nic nie pójdzie. Pani Burmistrz rozważa to wszystko „rozważnie i
romantycznie”. Trwają dyskusje i oczekuje się na analizy. Na posiedzeniu komisji wszyscy
słyszeli w jakiej kondycji jest Miejski Zakład Dróg i Zieleni. Ostatnio dotarła wiadomość, że
śmieci nie bilansują się na kwotę 1 300 tys. zł. Znowu trzeba tam coś dołożyć. Wiele
rzeczy jest takich „rozdętych” w swoim zamiarze i sprecyzowane do wykonania.
Wszystkiemu Pani Burmistrz będzie się przyglądała, obiecała w sposób szczególny
przeprowadzenie kontroli wydatków bieżących i oszczędność w tym zakresie. Wszystko
będzie poparte analizami i dyskusją. Burmistrz nic nie zrobi bez radnych.
Paweł Banaszek – radny
W lutym w Wołominie gościł Marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodziński z pewnością to pamięta, choć Pani burmistrz
nie obejmowała jeszcze swojego stanowiska. Była prezentacja dot. szans rozwoju gmin i
powiatów Mazowsza w związku z nowym budżetem Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.
Pan marszałek wtedy podkreślił że „powiat wołomiński jest skazany na sukces”. Radny
stwierdził, że w budżecie na 2015 rok Sejmiku Mazowieckiego droga 634 się nie znalazła.
Dlatego prosił Panią Burmistrz, na tyle na ile starczy Jej kompetencji” wspierała tą
inwestycję.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Bardzo liczy na to, że uda się wreszcie ruszyć temat drogi 634 do Warszawy i uda się
wspólnie z powiatem i województwem doprowadzić do tego, że będzie na drodze krajowej
S8 wybudowany węzeł Wołomin oraz będzie wybudowany łącznik do tego węzła z drogi
wojewódzkiej 635. Na początku roku w urzędzie byli dyrektorzy z Mazowieckiego Zarządu
Dróg wojewódzkich. Rozmawiano o tych wszystkich perspektywach, zarówno związanych
z dojazdem do węzła S8 i jego realizacją, jak również z możliwościami związanymi z drogą
634. W prasie pojawiła się informacja, bo były starosta Pan Piotr Uściński napisał w
„Mojej Gazecie Regionalnej”, że był złożony wniosek na 2015 rok, na drogie 534, na
kwotę 3 mln. zł Zastępca Burmistrza przypomniał, że sama ul. Grabiczna w gminie
Wołomin ma kosztować 9 mln. Zł . Takie 3 mln. to jest pod publiczkę, a nie realna

realizacja. Pan Marszałek Adam Struzik obiecał, że w marcu przyjedzie do Wołomina.
Wówczas będzie można szczegółowo porozmawiać o perspektywach związanych z
wykorzystaniem dobrych relacji Wołomina z województwem w tych konkretnych sprawach,
które Wołomin interesują. Nie można ukrywać, że wiele szans rozwojowych dla Wołomina,
to nie tylko dobre działanie Burmistrza i dobra współpraca Burmistrza z radnymi, ale
również to co zależy od instytucji wyższego rzędu. Duże nadzieje na rozwój Wołomina
wiąże się z modernizacją linii kolejowej, robioną przez PKP. Nie zależy ona od Wołomina,
ale ma ogromny wpływ na rozwój Wołomina. Bardzo duże nadzieje wiązane tez są z
drogami dojazdowymi do Wołomina tj.635 – dojazd do trasy S8 i drogi 634 – drogi
komunikującej Wołomin ze stolicą. To zależy od województwa. Gmina bardzo liczy na to i
ze strony formalnej może pomagać. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to decyzja
Zarządu Województwa i Radnych Sejmiku i konkretne miliony złotych, które muszą być
przeznaczone na realizacje tego zadania, będą miały wpływ na przyszłe losy Wołomina.
Pani burmistrz chce Pana Marszałka miło podjęć. Marszałek już deklaruje, że współpraca
w tym zakresie pomiędzy Wołominem, Powiatem Wołomińskim, a Samorządem
Województwa będzie. Na konkrety dopiero gmina oczekuje, mając nadzieję, że uda się
ruszyć jak najszybciej i węzeł na 635 i drogę 634.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że jest to historyczna chwila i sam dywan rozwinie, by uświetnić ten przyjazd.
Natomiast pytanie radnego Pawła Banaszka wynikło z tego, co powiedział Pan Marszałek,
że wprowadził drogę 634 do budżetu. Ale chyba nie wprowadził. Chyba był przeciwny
temu, bo zgłosił to Pan Piotr Uściński. Dlatego radny zastanawiał się czy aby się nie
przesłyszał. Uważał, że radni powinni myśleć o rozwoju Gminy Wołomin , a nie o jakiś
politycznych apanażach. Pan Marszałek też nie powinien myśleć o
sprawach
politycznych, a o rozwoju Wołomina i Powiatu Wołomińskiego.
Nie zgodził się również z twierdzeniem, że te 3 mln. zł. Nic by nie dały, bo radny wie, że
dokumentacja się zdezaktualizowała, więc na projekt byłoby akurat i można by było
ogłosić aktualizacje dokumentacji projektowej. Radny miał nadzieję, że ta współpraca się
ułoży.
Zbigniew Paziewski – radny
Powrócił do tematu drogi 634. Wie, że nie wszystko zależy od Pani Burmistrz Radni podjęli
decyzję o likwidacji inwestycji budowy parku przy Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich.
To był motywowane tym , że po co tam inwestować, skoro będzie budowa drogi i wjadą
maszyny. Radni z ogromna przychylnością podeszli do projektu Pani Burmistrz, że
zrezygnuje się z tej inwestycji, bo będzie pierwsza droga 634. Zmodernizuje się jedynie
oczko wodne.
Jednak zwracając się do zastępcy Burmistrza Sylwestra Jagodzińskiego, zapytał ile już lat
Pan Marszałek Adam Struzik jest marszałkiem ? Tyle lat te same bajki słyszą mieszkańcy.
Wiadomo, że ta inwestycja jest bardzo droga, ok. 100mln. Zł, nawet gdyby droga była
jednopasmowa w jednym kierunku. Do tego trzeba podejść poważnie. Wołomin nie
rozwija się między innymi dlatego, że jest zablokowany. Wyjechać z Wołomina do
Warszawy, czy w innych kierunkach jest trudno. Jeśli przyjedzie Pan Marszałek, to Pani
burmistrz musi tą sprawę przypilnować. Pomóc tez powinien Zastępca Burmistrza będący
w bliższych kontaktach z Panem Marszałkiem. Wołomin nie może być zablokowany, bo
inaczej żadne inwestycje do Wołomina nie przyjdą. Jeżeli z Wołomina do warszawy w
godzinach 7-10 rano trzeba jechać 3 godz.. , to nikt tu nie przyjdzie z propozycja budowy
jakiejś firmy.
Drugim podniesionym przez radnego tematem była modernizacja linii kolejowej. Byli

przedstawiciele PKP na spotkaniu z radnymi i obiecywali, że w miesiącach marzeckwiecień, będą gotowe plany. Oczywiście dwa tunele będą budowane jednocześnie.
Radny zapytał, czy Gmina Wołomin jest przygotowana do tego, że zostaną zamknięte dwa
przejazdy. Trzeba zorganizować przejazdy zastępcze, trzeba poinformować mieszkańców.
To jest ogromna robota dla miasta. Czy gmina jest przygotowana do tak ogromnej budowy
na terenie Wołomina. Mówi się, że ma być przejazd na wysokości ul. Sikorskiego. Czy to
jest działka prywatna ? Tam stoi stary domek. Radny chciał wskazać jak to bardzo ważny
będzie ten przejazd. W Bieżącym tygodniu były na terenie gminy dwa pożary: jeden na ul.
Szosa Jadowska, a drugi był na ul. Kobyłkowskiej. Jak poradzi sobie Straż Pożarna z tymi
przejazdami ? Transport do Radzymina tez będzie problemem.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poinformowała, że następnego dnia po sesji jedzie na pierwsza swoją naradę
koordynacyjna z kolejami i zapewniła, że będzie dokładała wszystkich sił i starań, żeby
nadrobić to co poprzednio zostało stracone.
Zbigniew Paziewski – radny
Stwierdził, że gdyby wiedział o tym, że Pani burmistrz wybiera się na takie spotkanie to nie
zadawałby tego pytania.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przypomniał radnemu Zbigniewowi Paziewskiego, że Pani
sprawozdaniu informowała o wspomnianym spotkaniu z PKP.

Burmistrz w swoim

Zbigniew Paziewski – radny
Na jednej z komisji bezpieczeństwa zapytał Pana Sebastiana Bałę – Naczelnika Wydziału
Zarządzania Nieruchomościami, o właściciela terenu pod ul. Żelazną w Wołominie.
Okazało się, że właścicielem jest kolej. Zdaniem radnego warto by było zapytać, kto
będzie modernizował ta ulicę. Stan tej ulicy jest bardzo zły. Jeżeli będzie modernizowana
kolej, to kto będzie budował ta ulicę.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Podziękowała radnym za aktywność. Rozumie, że w końcówce ubiegłej kadencji taka
aktywność też była i radni maja pełna wiedzę w tym zakresie. Powtórzyła, żę jedzie na
pierwsze spotkanie koordynacyjne i przygląda się tym tematom. Pani Burmistrz prosiła też,
by Jej nie prowokowano do pewnych stwierdzeń. Obiecała, że porozmawia z koleją, oceni
sytuacje i wyciągnie wnioski ze stanu faktycznego. W Jej mniemaniu i w Jej odczuciu parę
rzeczy zostało zaniedbanych. Przez niecałe dwa miesiące już dużo rzeczy zostało
usystematyzowane. Obiecała też, że będzie ratowała sytuację w tych rejonach, które były
„odpuszczone”. Prosiła, by pozwolono Jej działać.
Zbigniew Paziewski – radny
Pochwala aktywność Pani Burmistrz w tym względzie. Nie ma do Niej pretensji, a jedynie
sygnalizuje temat, bo nigdy radnych nie informowano w tym względzie, czy ta ulica będzie
czy też nie, mówiąc, że planów nie ma.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że temat był radnym znany, bo było spotkanie z kolei. To odbyło się w okolicach
października ub roku. Wszystkie informacje na ten temat były przekazywane. Mówiono jaki
jest stan faktyczny i jak to wygląda. Jednoznacznie powiedziano wtedy, że kolej czeka na

zakończenie projektowania i wydanie decyzji zezwolenia na budowę. Planowano to
osiągnąć do końca zimy, tak aby na wiosnę móc wejść z robotami. Na najbliższym ,
kolejnym spotkaniu z PKP sprawdzi się jaki jest aktualny etap inwestycji i o wszystkim
radni zostaną poinformowani.
Zbigniew Paziewski – radny
Współpraca z powiatem jakoś gminie się układa. Najczęściej są to inwestycje
współfinansowane w 50% przez gminę. Przykładem jest ulica Lipińska i ul. Armii Krajowej.
Jest jednak problem dróg wojewódzkich. Jest droga Szosa Jadowska, Aleja
Niepodległości czy ul. Geodetów. Radny prosił, by przy spotkaniach optować za tym, by
województwo przychyliło się do wniosku, by te drogi remontować. Gmina Wołomin jest
przecięta droga wojewódzką i jest problem dojazdu do cmentarza, brak jest chodnika.
MZDiZ jest zobowiązywany do odśnieżania chodnika w drodze Szosa Jadowska. Nikt za
to nie płaci.
Jakub Orych – radny
W budżecie jest wydzielona kwota na doświetlanie ulic. Uważał, za sprawę pilną
oświetlenie ulicy od ul. 100-lecia w Helenowie do cmentarza w Zagościńcu. Tam jest
nieoświetlony kawałek drogi przez las i dość niebezpieczny. Zasugerował więc radny, by
tą kwotę w budżecie zagospodarować właśnie na oświetlenie tej drogi. Również
przydałoby się doświetlenie ul. Mostowej. Chodzi o oświetlenie mostu, jak i po drugiej
stronie transformatora.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Przypomniał, że to jest zadanie inwestycyjne, a przed chwilą został przegłosowany budżet,
gdzie są poszczególne inwestycje. Na dzień sesji wiadomo co i gdzie będzie robione, a co
nie. W trakcie roku będą składane wnioski. Radny Jakub Orych z pewnością swój
wniosek składał również do budżetu. Wspomnianej inwestycji Zastępca Burmistrza, nie
widzi ani w projekcie pierwotnym budżetu, ani w tym przegłosowanym na toczącej się
sesji. Wiadomo, że potrzeb jest dużo, ale będą czynione starania by sukcesywnie
odpowiadać na te potrzeby i je realizować.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Wydawało mu się, że radny Jakub Orych nie mówił o pieniądzach nie przeznaczonych na
inwestycje budżetowe. Pozycje budżetowe, takie jak oświetlenie ulicy też tam były.
Chodziło Mu raczej o kwotę ogólną, która jest przeznaczona na doświetlenie ulic. Chodziło
mu o to, czy w ramach tej kwoty ( oczywiście tam gdzie powiat planuje budowę ulicy i
budowę oświetlenia to nie), w tych miejscach o których radny wspomniał, warto by było
zrealizować wniosek radnego w ramach tej kwoty przewidzianej na doświetlenie ulic. Tu
żadnego dodatkowego zgłoszenia do budżetu nie musi być.
Dominik Kozaczka – radny
Pierwsze pytanie dotyczyło pomieszczenia dla Fundacji „Bezpieczna Przystań. Oni maja
problemy lokalowe. Pani Burmistrz na poprzedniej sesji wspominała, że urząd ma się tym
tematem zająć. Radny wie, że do dnia sesji Oni nie maja zabezpieczenia lokalowego. Ta
fundacja dla dzieci niepełnosprawnych wykonywała dość fajna pracę. Radny zapytał czy
jest w niedalekiej przyszłości, wytypowany lokal, który mogłaby ta fundacja wykorzystać do
swojej działalności?

Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że temat jest wart tego by się nad nim pochylić. Tym bardziej, że pracę która te
mamy wykonywały i między sobą wspierały się i aktywizowały, t jest to coś nieocenionego.
Jednak obecnie tej fundacji już niestety nie ma. Ta fundacja się rozwiązała. Te panie same
szukają swojego miejsca i zagospodarowania tej przestrzeni, którą do tej pory
aktywizowały. Te panie chcą założyć stowarzyszenie. Pani Burmistrz jest z nimi w
kontakcie po to, żeby Im pomóc, bo w Jej ocenie temat jest bardzo potrzebny. Żeby te
panie mogły od czegoś zacząć i nie czuły się osamotnione i nie myślały, że nikt się nimi
nie interesuje, to wskazano pierwszą lokalizację. Jest nią budynek Hufca . Postarają się
tam razem pobyć z harcerzami, do momentu, aż czegoś się nie znajdzie wspólnymi siłami.
To było takie pierwsze wskazanie, by panie mogły w jakiejkolwiek formie egzystować.
Burmistrz Elżbieta Radwan poprosiła Zastępcę Edytę Zbieć o uzupełnienie informacji, bo
była z ta fundacja w ścisłym kontakcie.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Rozmawiała z przedstawicielkami tej fundacji. Na razie panie będą się mijały z harcerzami,
zajmując lokal do południa. Później trzeba będzie znaleźć coś innego. Na pewno trzeba
pomóc tym mamom, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi.
Dominik Kozaczka – radny
Też jest w kontakcie i zna ten temat z innej strony. Panie zaproponowały też jakiś lokal po
aptece. Radny zapytał czy znany jest Pani Burmistrz ten lokal i czy jest szansa by akurat
ten lokal został udostępniony ?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Znany Jej jest temat po byłej aptece. Jednak koszta adaptacji tego lokalu to są w
wysokości ok. 200 tys. zł. Oczywiście sprawa jest otwarta i z pewnością w ten sposób
można by było wykorzystać ten lokal.
Dominik Kozaczka – radny
Wielu z kandydatów podczas ostatnich wyborów w swoich programach wyborczych miało
zorganizowanie Centrum aktywności mieszkańca. Wszystko jedno jak to nazwać. W takim
miejscu , byłaby możliwość udostępnienia takiego lokalu również innym organizacjom. W
poprzedniej kadencji również niektórzy seniorzy nie mieli i nie mają do dnia dzisiejszego
gdzie się spotykać. Radny mógłby wskazać gdzie można by było coś takiego
zorganizować. Na przykład w budynku wybudowanego niedawno przedszkola „Jaś i
Małgosia” Tam są niewykorzystane poddasza. Być może tam można by było zorganizować
takie miejsce.
W tym budynku przedszkola jest duże poddasze, które nie jest
wykorzystane przez przedszkole i chyba posiada osobne wejście. Prosił o zastanowienie
się nad tym, bo te organizacje przychodzą, a to wszystko tkwi w martwym punkcie. Ta
fundacja „Bezpieczna Przystań” robiła dobrą robotę. Pojawiali się na sesjach i opowiadali
o realizowanych projektach.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Temat jest znany i wiadomo, że to jest bardzo istotna rzecz. Zastępca Burmistrz również
rozmawiała w sprawie zaadaptowania tego poddasza w Przedszkolu „Jasia i Małgosi”.
Tam jest również boczna sala. Wiadomo, że takie możliwości są i trzeba się zastanowić
nad tym. Dlatego trwają spotkania na których ten temat jest omawiany.

Dominik Kozaczka – radny
Powiedział, że to jest jeden z pomysłów, o którym radny myslał już od dawna. Jest też
wiele innych lokalizacji, które mógłby wskazać. Ale to jest na dłuższą dyskusję. Prosił
jedynie Panią Burmistrz o zajęcie się tematem.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Oświadczyła, że zajmuje się tematem i pracuje nad rozwiązaniem.
Dominik Kozaczka – radny
Radni otrzymali z MZDiZ informacje na temat oczyszczania rowów. Radny zapytał, czy te
prace MZDiZ będzie wykonywał własnymi siłami. Jeżeli nie, to czy już są ogłoszone
przetargi, czy dopiero będą.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Odpowiedział, że te prace polegające na oczyszczaniu rowów, nie będzie robił MZDiZ
własnymi siłami. Do tego będzie potrzebna firma, która zostanie wyłoniona w przetargu.
Dyrektor MZDiZ powie kiedy zostanie ogłoszony przetarg na konserwację wiosenno –
jesienną rowów.
Sebastian Warowicki – Dyrektor MZDiZ
Odpowiedział, że przetarg na konserwacje rowów zostanie ogłoszony w miesiącu lutym ,
tak jak i przetarg na koszenie traw o który zapytał radny Dominik Kozaczka. Na przełomie
miesięcy luty-marzec zostaną wyłonieni wykonawcy. MZDiZ nie jest w stanie własnymi
siłami czyścic rowów.
Dominik Kozaczka – radny
Prosił, by pośpieszyć z przeprowadzeniem tych przetargów, bo w niedalekiej przeszłości
stało się tak, że pierwsze koszenie traw i czyszczenie rowów odbyło się w m-cu sierpniu.
Radny niedawno dowiedział się o tej sprawie, a chodzi o wyjście przeciwpożarowe w
Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka. Zgodnie z zaleceniami, tego wyjścia
przeciwpożarowego nie ma, co oznacza, że nie ma drogi ewakuacyjnej z budynku
przedszkola co jest niezgodne z przepisami. Tam byłby to niewielki koszt tego aby to
zrobić. Straż pożarna była już tam dwa razy na audycie i za każdym razem wpisano tą
uwagę, a nadal nic nie jest w tej sprawie robione.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, że to jest dobre pytanie. Przedszkole funkcjonuje już od „X” lat, a teraz
dopiero wynika problem braku wyjścia ewakuacyjnego. Oczywiście jeżeli i dopiero teraz to
wynikło i jest to świeża sprawa, to Pani Burmistrz prosiła, by Dyrektor tego przedszkola
poinformowała kierownictwo urzędu o tym. Pani Burmistrz oświadczyła, że oficjalnie nic
nie wie na ten temat.
Dominik Kozaczka – radny
Powiedział, że były składane pisma i nie tylko do Burmistrza poprzedniej kadencji
Ryszarda Madziara, ale sprawa sięga jeszcze kadencji Burmistrza Jerzego Mikulskiego.
Niestety Burmistrz Jerzy Mikulski nic nie zadziałał, Burmistrz Ryszard Madziar tez nic nie
zrobił. Wreszcie należy ten problem rozwiązać, szczególnie dlatego, że jest to narażanie
dzieci na niebezpieczeństwo. Koszt jest niewielki, żeby doprowadzić budynek przedszkola
do stanu takiego jaki być powinien.
Radny poruszył również kwestię, która szwankowała podczas trwania poprzedniej

kadencji. Chodziło radnemu na czas oczekiwania na odpowiedzi na pytania radnych
zadawane na komisjach i sesji Rady Miejskiej. Obecnie wygląda to następująco, że
dopiero gdy pracownik Biura Rady napisze protokół to udzielane są odpowiedzi na pytania
radnych. Proponował, by na sesji ktoś notował i na bieżąco, już na drugi czy trzeci dzień
brał się do odpowiadania, a nie czekał, aż z Biura Rady zostaną przesłane treści pytań po
ok. dwóch tygodniach.
Olga Ludwiniak – Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej Urzędu
Nie było Jej na poprzedniej sesji i nie zanotowała zapytań radnych, dlatego oczekiwała na
protokół. Nie było innego wyjścia. Obiecała, że będzie się starała, żeby kilka dni po sesji
radni otrzymywali już odpowiedzi na swoje pytania. Postara się by to było do dwóch
tygodni.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Skontaktuje się z Panią Dyrektor Przedszkola Nr 10 i wyjaśni sprawę.
Dominik Kozaczka – radny
Będzie wdzięczny, jeżeli odpowiedzi na pytania radnych będą udzielane wcześniej.
Kolejne pytanie radnego dotyczyło RIPOK. Z tego co obserwuje to ta instalacja się buduje.
Na poprzedniej sesji pytał o to, gdyż wcześniej wojewoda zapowiadał rożnego rodzaju
akcje wstrzymania tej inwestycji. Zapytał czy jakieś informacje w tej sprawie wpłynęły do
urzędu ? Pani Burmistrz również zobowiązywała się do przeanalizowania całej tej
dokumentacji inwestycyjnej i całego procesu powstawania tego pomysłu. Radny zapytał
czy taka analiza została dokonana, czy może jest w trakcie, a może dopiero będzie ?
Sylwester Jagodzński – Zastępca Burmistrza
Udzielił odpowiedzi na pierwsza część pytań radnego. Do urzędu nie wpłynęło żadne
pismo od wojewody. Jak poinformował Prezes MZO prace na RIPOK mają być
zakończone już w I kwartale br. Prace nie zostały wstrzymane przez wojewodę. Kwestia
była rozpatrywana przez wojewodę, ale nic w tej kwestii wojewoda nie zrobił. Zastępca
burmistrza analizuje sprawę, która już analizował wojewoda. Część decyzji jest również
zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ale na razie nie
ma żadnych odpowiedzi.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poprosiła Prezesa MZO Krzysztofa Kuśmierowskiego, aby przedstawił taki najbardziej
aktualny stan prawny wszelkich odwołań od decyzji.
Krzysztof Kuśmierowski – Prezes MZO
Odpowiadając na pytanie dotyczące wojewody, powiedział, że od wydanego pozwolenia
na budowę odwołało się 6 osób, które nie były stronami prowadzonego postępowania. Te
6 osób odwołało się do wojewody, który umorzył 5 postępowań i jedno odrzucił z mocy
prawa, ponieważ jedną ze stron, która się odwołała, było sołectwo - reprezentujące Gminę
Wołomin, co jest absurdem prawnym. Prezes nie był obecny na spotkaniu wojewody z
mieszkańcami Wołomina, dlatego też nie wie co On zapowiadał. Jednak słyszał co
wojewoda zapowiadał, ale zupełnie co innego stało się w kwestii merytorycznej. Jeśli zaś
chodzi o pozostałe instytucje, to dotarła do Niego informacja, że SKO tez nie przyjrzało się
sprawie i odrzuciło wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji. Być może jest to jeszcze
w fazie odwołania się strony, która wnioskowała o stwierdzenie nieważności tej decyzji, ale
na razie dalsze ustalenia nie dotarły do inwestora jakim jest MZO.

Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Był obecny na spotkaniu z Wojewoda Mazowieckim i pamięta co wojewoda powiedział. On
powiedział publicznie, że inwestycja w ogóle nie powinna być prowadzona, a inspektor
nadzoru budowlanego powinien wstrzymać budowę.
Krzysztof Kuśmierowski – Prezes MZO
Poinformował, że odbyła się kontrola z Powiatowego Nadzoru Budowlanego, który na
zlecenie Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego kontrolował tą budowę. Prezes MZO jest
w posiadaniu protokołu z tej kontroli. Nadzór budowlany nie stwierdził żadnych
nieprawidłowości i nakazał kontynuowanie prac.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Kontynuując jeszcze ostatni wątek dot. analizy tych dokumentów , to powiedziała, że
oczywiście jest w stałym kontakcie ze środowiskiem, które jest taka domniemana stroną w
administracyjnym postępowaniu (bo tak jak mówi Prezes MZO nie uznane zostały za
stronę np. Stowarzyszenie Zielony Wołomin), odbyła już kilka spotkać z ich
przedstawicielem, Panem Mariuszem Rudnickim, umówiła się na koleje spotkanie. Pani
Burmistrz pytała, czy to już jest ten etap, kiedy trzeba już coś analizować. Usłyszała
odpowiedź, że jeszcze nie. Może na planowanym spotkaniu zostaną wyartykułowane
potrzeby. Radni czegoś oczekują od Pani Burmistrz, więc jest w stałym kontakcie i temat
jest monitorowany przez druga stronę. Pani Burmistrz dotrzymuje słowa.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że z obu stron padają rożne argumenty. Radnemu chodziło o to, że jak Gmina
wydawała i gromadziła rożnego rodzaju dokumenty, to ciekawi radnego czy wszystko
zostało sprawdzone, czy tam na tych etapach było w porządku. To co zarzucają
przedstawiciele „zielonego Wołomina', że tam na poszczególnych etapach gromadzenia
dokumentacji, nie było w porządku. Radny chciał wiedzieć, czy ten proces został
sprawdzony ponownie przez Burmistrza Wołomina lub Jej służby.
Sylwester Jagodzński – Zastępca Burmistrza
Prosił Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, żeby jeszcze raz przyjrzał się i nie
ma żadnych informacji, żeby były tam jakieś nieprawidłowości. Radni wiedzą, że
wojewoda analizował tą sprawę i wypowiadał się w tej kwestii. Te 6 odwołań do wojewody
wpłynęło i postępowanie administracyjne było prowadzone i należy wierzyć, że wojewoda
wnikliwie badał dokumenty. Były odwołania do SKO i SKO również sprawę analizuje.
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego potwierdza, że tam jest wszystko w
porządku.
Dominik Kozaczka – radny
Wyjaśnił, że dopytuje się również z tego powodu, że chodzi na rożne spotkania, gdzie
bywają bardzo poważni ludzie w randze burmistrzów, wojewodów i starostów. Ten temat
jest poruszany. Nie chciał używać mocnych słów, ale gdy słucha tych wypowiedzi to jest
podejrzenie, że ktoś, gdzieś bardzo mija się z prawdą. Dlatego ta Jego dociekliwość.
Stanowiska burmistrzów, wojewodów, starostów i prezesa są ze sobą sprzeczne. Dlatego
radny będzie to monitorował i będzie chciał się dowiedzieć, kto się bardzo pomylił.
W kolejnym pytaniu radny odniósł się do kwestii, o której mówił radny Paweł Banaszek, a
dotyczącej Straży Miejskiej i MZDiZ. Pani Burmistrz powiedziała, że będą na ten temat
rozmowy. Zapytał, czy Pani Burmistrz planuje jakieś spotkania na ten temat z radnymi lub
mieszkańcami i jaką formę dyskusji planuje w kwestii funkcjonowania Straży Miejskiej czy

MZDIZ ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Na Komisji Bezpieczeństwa poczynione zostały pewne ustalenia. Pierwszym takim
kworum dyskusyjnym będzie z pewnością Komisja Bezpieczeństwa Rady Miejskiej. I to
komisja będzie tym forum dyskusyjnym. Będą zapraszane rożne osoby. W tej chwili trwają
ankiety i cały internet huczy na ten temat. Jest też ankieta na stronie „Wieści
Podwarszawskich”. Pani Burmistrz prosiła o zwrócenie na to uwagi. W rożnych
kierunkach będzie szła analiza tematu. Nie zostanie zaniedbany żaden kanał informacyjny,
żeby zebrać jak najwięcej rzetelnych informacji zwrotnych. Jeżeli trzeba będzie postawić
ankietera, to również to zostanie zrobione. Jeśli trzeba będzie zapytać przez telefon , to
tez zostanie zrobione, bo potrzebny jest dobry zwrotny odbiór. To dotyczy Straży Miejskiej.
Co do MZDiZ, tak jak Burmistrz powiedziała w trakcie swojego sprawozdania, dobrze by
było zaczekać na wyniki kontroli. Jak radny Dominik Kozaczka wie, wyniki kontroli mają się
tak, że jak zostaną stwierdzone nieprawidłowości, to jest to podstawa do dalszego
procedowania, sprawdzania przez inne służby, organy edc. Trzeba chwile zaczekać.
Chodź, już teraz wiadomo, że na śmieciach nie zbilansowało się na 1 300 tys. zł.
Wprawdzie bilansować się nie musimy, bo są cele wyższego rzędu. Nad wszystkim będą
trwały dyskusje. Najpierw podyskutować trzeba na temat Straży Miejskiej. Te akcenty
trzeba rozkładać na cztery lata kadencji. Spokojnie ze wszystkim sobie radni i Burmistrz
poradzą.
Dominik Kozaczka – radny
Jego pytania nie mają na celu poganiania Pani burmistrz, tylko chciałby wiedzieć.
Dyskusje o poważnych tematach odbywają się na którejś z komisji, a komisja zapowiada,
że na spotkaniu będzie omawiała tylko uchwały na sesje, a potem okazuje się, że tam
odbywa się debata na jakiś poważny temat, to radny prosił, by Przewodniczący Komisji
informowali radnych, przez Biuro Rady, że np. na danej Komisji bezpieczeństwa jest
planowane omówienie tak poważnego tematu jak na przykład likwidacja Straży Miejskiej,
czy likwidacja MZDIZ. Chodzi o to, by radni zainteresowani mogli uczestniczyć w tych
komisjach.
Radny powrócił do uchwały intencyjnej, która Rada Miejska podjęła jakiś czas temu.
Zapytał, co się dzieje w sprawie oddziału chirurgii dziecięcej ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Starała się sprostować po raz kolejny i prosiła, żeby prasa zapisała, to co powie.
„Chirurgia dziecięca dla Wołomina” dawała alternatywę i nie jest to sprawa utworzenia
oddziału. Stwierdziła, że wmawia Jej się pewne rzeczy i fakty, których nie wyartykułowała
w trakcie zbierania podpisów pod inicjatywą. Inicjatywa była społeczna, oddolna rodziców.
Nie był to punkt wyborczy obecnej Pani Burmistrz. Nie był to punkt wpisany w Jej hasła
wyborcze. W tej chwili stosowne samorządy, tak jak i Wołomin, podjęły w takiej , czy innej
formie stosowne uchwały, które zostały przekazane do Starostwa. Starosta otrzymał
ponad 3 500 podpisów popierających inicjatywę. Teraz ruch jest po stronie Starostwa. To
Starostwo, które odpowiada za szpital, bo jest organem założycielskim szpitala ma dalej
monitorować ta sprawę. Takie same podpisy poparcia otrzymało NFZ do wiadomości.
Inicjatorzy akcji są po pewnych rozmowach i mają pewien pomysł, aby z różnych funduszy
unijnych mogło się coś wykreować, aby dopomóc w kontynuacji tej inicjatywy. Są różne
pomysły i na pewno starosta będzie to kontynuował.
Burmistrz Elżbieta Radwan, apelowała, żeby nie wmawiano, że to było w jej kampanii
wyborczej. Prosiła również, by nie wmawiać, że był to oddział chirurgii dziecięcej. Bardzo

prosiła o prawo i sprawiedliwość.
Dominik Kozaczka – radny
Wyjaśnił, że nie chciał nic wmawiać, a jedynie zapytał. Nie spodziewał się, że wzbudzi to
takie emocje. Chciał jedynie wiedzieć, co w tej sprawie się dzieje, zwłaszcza, że w
poprzedniej kadencji, kiedy Pani Elżbieta Radwan nie była jeszcze burmistrzem, została
podjęta przez Rade Miejską uchwała. Wtedy naskoczył na niego Zastępca Burmistrza
Sylwester Jagodziński.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Uważał, że radny źle zrozumiał Jego intencje. Liczy na to, że radny Dominik Kozaczka
włączy się w ta inicjatywę i razem będą lobbować pozytywnie, żeby to się udało. Zarówno
u Starosty jak i NFZ. Dobrze by było, żeby rodzice dzieci z Powiatu Wołomińskiego nie
musieli ze wszystkim jeździć do szpitala na ul. Niekłańską w Warszawie. Jest taka
ewidentna potrzeba, żeby w naszym szpitalu, ktoś profesjonalnie mógł zając się naszym
dzieckiem, które ma jakiś uraz czy skaleczenie. Żeby rodzic nie był pozostawiony sam
sobie,albo nie musiał zawozić sam, swojego dziecka do szpitala do Warszawy. To jest cel
akcji. Zadaniem Zastępcy Burmistrza Sylwestra Jagodzińskiego jest to cel dobry, godny
pochwalenia i godny tego, aby jak największa liczba osób się w to włączyła. Przeprosił
radnego, jeśli zrozumiał, że na Niego naskoczył. Miał dobrą intencje i liczył na to, że radny
wspomoże inicjatorów swoimi umiejętnościami, intelektem i doświadczeniem.
Dominik Kozaczka – radny
Przypomniał, że nawet proponował, aby przeznaczyć na realizację tego pomysłu kwotę 2
mln zł. z budżetu gminy. Prosił, by Zastępca Burmistrza, aż tak Go nie komplementował,
bo nie jest łasy na komplementy. Tłumaczył skąd Jego pytanie. Czasami Rada podejmuje
uchwałę. Sprawozdawca mówi, jak będzie, ale mijają miesiące 2-3-5 i temat jest
zapomniany. Był ciekawy, czy w tej sprawie ktoś z Urzędu Miejskiego będzie jechał do
NFZ, by porozmawiać i lobbować. Aby to szło w dobrym kierunku. Jeżeli nie w tym roku, to
może w następnym lub za dwa lata, coś się w tej sprawie uda zrobić. Tylko trzeba robić, a
nie zapominać o temacie.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Może, wspólnie z radnym, pójść do Starosty i polobbować, aby Starostę wspomóc w
rożnych negocjacjach. Zapewniła radnego, tak jak w chirurgii dziecięcej, tak i w geriatrii
wspomoże i polobbuje.
Dominik Kozaczka – radny
Radny jest chętny do pomocy. Jak Pani burmistrz gdzieś będzie się udawać, to chętnie
pomoże.
Eugeniusz Dembiński – radny
Już wcześniej podchodził krytycznie do absurdalnych spraw w mieście. Przez wiele lat
podnosił sprawę starych słupów przy ul. Reja i ul. Kościelnej. Dwa lata temu udało się i je
zdemontowano. Pochwalił za to Zastępcę Burmistrza Sylwestra Jagodzińskiego. Jednak
w Spółdzielni Mieszkaniowej dowiedział się, że te słupy zdemontował Włodzimierz
Jarmutowski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej.
Pochwalił Panią Burmistrz za to, że działa szybciej niż Jej męscy poprzednicy. Przekazał
podziękowania od Pana Michalika za zainteresowanie się sprawą. Ogrodzenie Zespołu
Szkół Nr 5 przechodzi na Jego posesję. Na pograniczu tych posesji są dwa słupy. Tam jest

32 cm chodnika i kobieta z wózkiem dzieckiem tam nie przejdzie. Musi wyjść na ulicę.
Ulica również jest wąska, a przy bistro parkują samochody. Jadące tą ulica samochody nie
mogą się minąć.
Drugim absurdalnym punktem, jaki radny wskazał to jest przy targowisku, na roku ul.
Mickiewicza. W posiadaniu radnego jest pismo do Pana Burmistrza Madziara, ale złożone
bezpośrednio do zastępcy Sylwestra Jagodzińskiego
z dnia 7.11.2012r.
We
wspomnianym miejscu jest wysoki krawężnik. Jak na ul. Mickiewicza stoi samochód i
oczekuje na wjazd na ul. 1 Maja, to samochód, który chciałby wjechać w ul. Mickiewicza,
ma z tym trudności. Może albo uszkodzić samochód stojący na ul. Mickiewicza, i
oczekujący na włączenie się do ruchu, lub przejechać po wysokim krawężniku chodnika i
uszkodzić sobie podwozie. A wystarczy tylko opuścić niżej ten krawężnik. Przez dwa lata
ani jeden, ani drugi mężczyzna nie potrafił tego załatwić. W dalszej ul. Mickiewicza, został
zrobiony przesmyk do ul. Matejki. Trzynaście lat temu zrobiono na tym odcinku 70m
nakładkę asfaltową, po to, by przejeżdżający samochód nie zapadł się w błocie. W czasie
drugiej kadencji Burmistrza Jerzego Mikulskiego zrobiono kolejne 40m, a dwa lata temu
zrobiono 120 m. Pozostało do zrobienia 30m i w lewo do ul. Matejki, kolejne 30 m. Gdyby
została zrobiona ta nakładka wartości ok. 50 tys. zł , to tam była większa przepustowość w
tych ulicach.
Radny przypomniał, że w 2008 roku napisał pismo, które ponowił pół roku później. Uważał,
że Przewodniczący Rad Osiedli i sołtysi może nawet więcej pracują niż radni. Jakieś 10 lat
temu mieli dietę w wysokości 280 zł. Obecnie ta dieta jest w wysokości 238 zł, pod
warunkiem obecności na sesji. Oprócz tej obecności na sesji, jest praca na osiedlu. Radny
proponował, by powrócić do indeksacji diet. Przez te 10 lat to byłoby już 350 zł. . Taką też
proponował radny stawkę dla przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych.
Radny uważał, też, że warto by było podzielić Osiedle Lipińska na dwa mniejsze osiedla.
Radny biegając, dociera do takich zakątków, gdzie przeciętny mieszkaniec gminy nie
dociera. Podczas uprawiania tych biegów zobaczył, że został zniszczony krzyż
( prowizoryczny nagrobek) w lesie. Nie ważne czy to żyd czy grek tam leżał. Radny
podnosił sprawę na rożnych spotkaniach. Jedni mówili, że spoczywa tam polak, inni, że to
jest grób radziecki, a inny, że to niemiecki żołnierz. Po śmierci nie ma to żadnego
znaczenia. W poprzedniej kadencji sprawą zajął się Pan Krzysztof Wytrykus. Jednak przez
cztery lata nawet tam nie był. Rok temu, gdy tam radny był z radnym Zbigniewem
Paziewskim, stwierdził, że tego starego krzyża już nie ma. Stoi tylko pionowa belka.
Poprzeczne ramię krzyża radny zabrał do siebie na działkę , bo było urwane. Na tej
poprzeczce było napisane „WP 1945”. To był nowy krzyż, otoczony kamieniami. Tym
zajmowali się harcerze. W dniu 12 stycznia 2015 roku radny już tego krzyża nie widział.
Okazało się, że cała mogiła została zrównana z ziemia. Nie wiadomo, czy te szczątki tam
są, czy ich nie ma. Jakieś służby powinny się tym zająć.
Na Komisji Edukacji, radny pochwalił również Panią Dyrektor OSiR za jej kompetencje i
lepszą dyspozycyjność, niż Jej męskiego poprzednika.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powiedział, że będzie prosił Przewodniczącego Komisji gospodarki o zwołanie
posiedzenia komisji, tylko i wyłącznie w sprawie Statutu Gminy. Jeżeli będzie potrzeba, to
zorganizuje się kolejne spotkanie, tak aby do następnej sesji Statut został przygotowany.
Kwestie, o których mówi radny Eugeniusz Dembiński, też będą mogły być
przedyskutowane.

Zbigniew Paziewski – radny
Potwierdził, że rok wcześniej był na wspomnianym miejscu. Jeden z jego znajomych,
mieszkających w okolicach tej mogiły, twierdzi, że tam został pochowany żołnierz,
najprawdopodobniej oficer radziecki, bo znaleźli tam taka raportówkę, jaka nosili tylko
oficerowie oraz pistolet w kaburze, jak to mieli w zwyczaju oficerowie. To ciało było tam
bardzo płytko zakopane. Może pomnika nie będzie się tam stawiało, ale może należałoby
powiadomić ambasadę rosyjska, żeby ktoś się tym zajął. Przez 40 lat, ktoś tam stawiał
nawet znicze.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy służby urzędu mogłyby zająć się ustaleniem tej kwestii, że ktoś zniszczył ten
ślad po grobie i pokierować dalej sprawą.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Dotarło do niej, że jest to prywatny teren. Jeżeli radni mogą jednoznacznie stwierdzić, że
był grób, a teraz go nie ma, to sprawę trzeba zgłosić na policję. Niech podejmą stosowne
postępowanie wyjaśniające. Kwestia ekshumacji leży po stronie policji. Naszego MZDiZ
nie można ubierać w takie postępowanie, bo nie są do tego.
Burmistrz Elżbieta Radwan., po tej sesji ma wrażenie, że przez cztery lata nic w tej gminie
się nie działo, a teraz raptem wszystko się stało.
Adam Bereda – radny
Zapytał, jak posuwają się prace nad Planem Gospodarki Mieszkaniowej i Planem
zagospodarowania przestrzennego Centrum ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Jeśli chodzi o Plan Gospodarki Mieszkaniowej, to jest on ciągle w trakcie opracowywania.
W nowej kadencji otwierają się nowe perspektywy, więc trzeba będzie go zmieniać.
Natomiast plany zagospodarowania przestrzennego Centrum, to jak wszyscy pamiętają,
jeszcze rok temu Centrum było objęte jednym planem zagospodarowania przestrzennego.
Został on podzielony na trzy mniejsze plany. Najprawdopodobniej w pierwszej połowie
roku, będzie można Radzie przekazać już gotowe propozycje miejscowego plany, tak aby
móc przystąpić w tym roku do uchwalenia. To będzie zależało od Rady Miejskiej. Wiele
założeń do tego planu już jest. Są różne pomysły odnośnie terenów i na jednym z
posiedzeń Komisji Gospodarki zostaną one przedstawione radnym.
Adam Bereda – radny
Prosił, by Plan Gospodarki Mieszkaniowej również został pokazany na Komisji
Gospodarki. Trzeba się temu przyjrzeć i może nadać jakiś bieg sprawie. Teren Centrum
najbardziej jest ujęty w tym planie, bo tutaj jest najwięcej tych budynków komunalnych i
socjalnych.
Kolejne pytania dotyczyły budynku po byłej bibliotece. Jeden po byłej Bibliotece
Pedagogicznej i ten budynek jest w gestii powiatu. W tym budynku nic się nie dzieje. Jeśli
powiat nie ma żadnego pomysłu, to może warto by zaadaptować go na jakieś cele
gminne. Należy sprawdzić, jaki jest stan tego budynku. Jest też drugi budynek po Starej
Bibliotece publicznej. Są to dwa stare budynki leżące blisko siebie w samym centrum
Wołomina, z dość pokaźną działką. Należałoby się pochylić nad tym. Może udałoby się
wygospodarować tam jakieś pomieszczenia dla fundacji i stowarzyszeń. Albo może te
budynki należy zbyć, jeżeli nie ma pomysłu na ich zagospodarowanie. Tak samo budynek
powiatu. Oni nie mają pomysłu na niego, a budynek niszczeje.

Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że obecnie z budynku powiatu korzysta grupa sportowa Pani Renaty
Naczaj. Natomiast nasz budynek po bibliotece nie jest użytkowany, z tego względu, że
stropy są tam w bardzo złym stanie. Do niedawna był tam sklep żelazny, ale to jedyny taki
sklep, w którym nie przeszkadza gdy ,metalowa szyna podparty jest strop. Natomiast do
innego użytku ten budynek się nie nadaje. Trzeba by było włożyć w jego remont kilkaset
tysięcy, żeby móc z niego skorzystać.
Emil Wiatrak – radny
Od kilku tygodni był pytany przez mieszkańców, ile wzrośnie taryfa na wodę i ścieki.
Mieszkańcy byli mile zaskoczeni informacją, że ceny spadają. Upoważnili radnego, by na
ręce Pani Burmistrz złożył podziękowania, za wypracowanie takich właśnie taryf. Radzie
miejskiej tez należą się podziękowania, za przyjecie tych taryf, zaproponowanych przez
Panią Burmistrz. To jest bardzo istotne w sytuacji, kiedy wszystkie ceny usług i materiałów
rosną.
Maciej Łoś- radny
Został uchwalony .budżet. Dla Urzędu Miejskiego jest gro pracy do wykonania. To nie
znaczy, że temat został załatwiony na wiele lat. Radni i Burmistrz maja cztery lata przed
sobą tj., rok z uchwalonym już budżetem i trzy z przyszłymi budżetami. Trzeba pomyśleć
o jakimś rozwoju naszego miasta. O różnych płaszczyznach tego rozwoju. Tych, które
dotyczą inwestycji i tych które dotyczą innych dziedzin życia społeczeństwa. Najbliższy rok
warto poświecić na rożnego typu dyskusje, jak ten Wołomin ma wyglądać za ileś tam lat i
co można zrobić w przeciągu tej czteroletniej kadencji. Każdy z radnych na pewno ma
jakieś rozważania, myśli i wiedzę.
Radny wspomniał, o konsultacjach z mieszkańcami. Radny pamięta takie konsultacje, że
w Urzędzie Miejskim , na stoliczku stała sobie skrzyneczka i leżały karteczki. Jak ktoś
chciał, wziąć udział w konsultacjach to mógł taka karteczkę wypełnić i wrzucić do skrzynki.
Radny uważał, że mało mieszkańców przychodzi do urzędu. Dlatego proponował wyjście
naprzeciw mieszkańcom osiedli i sołectw i do nich dotrzeć z tymi konsultacjami. Oni tez
mają jakąś wiedzę i prawo konsultowania tego.
Zastępca Burmistrza Edyta Zbieć na posiedzeniu Komisji Gospodarki wspominała o
rankingu ulic. Radny zapytał jak Ona wyobraża sobie ten ranking, kiedy zacznie on
działać?
W związku z podjęta uchwałą, o ogłoszeniu 2015 roku rokiem Wołomińskiego samorządu,
a cały czas wspomina się, że założycielem naszego miasta jest Pan Woyciechowski.
Kiedyś podjęto uchwałę o nadaniu tytułu honorowego obywatela. Jednak tego nie widać
na co dzień. Dlatego radny uważał, że należy tego pana Woyciechowskiego uhonorować,
albo poprzez jakąś tablicę pamiątkową lub coś innego.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zgodziła się z radnym. Świetność naszego miasta kiedyś zauważona, gdzieś zniknęła.
Pani Burmistrz Przeprowadziła śledztwo, bo jej starsi ludzie mówili, że w poprzedniej sali
konferencyjnej i na korytarzach urzędu, były zawieszone pewne dokumenty. Pamięta to
również jako były pracownik urzędu, bo ten urząd traktuje jako swój urząd macierzysty.
Były zdjęcia ojców założycieli naszego miasta, były zdjęcia pierwszych burmistrzów i
składów rady i ich zdjęcia. Pani dyrektor Marzena Kubacz przypomniała to i prosiła o
zainteresowanie. Niestety nigdzie w urzędzie nie ma tych rzeczy. Po remoncie sali
konferencyjnej zniknęły materiały z tym związane. Pani burmistrz szukała i w urzędzie i w
MDK i nigdzie nie ma śladu, co się z tym stało. Trzeba to odtworzyć. Pani Burmistrz

skierowała apel do wszystkich mieszkańców którzy mogliby ewentualnie pomóc, żeby w
tym pomogli. Historia jest ważnym elementem naszego codziennego życia. Jeżeli
zapomni się o tych faktach, to nie będzie przyszłości ,tak jak mądrzy ludzie mówią.
Co do konsultacji, to przypomniała, że mówiła, jakie pierwsze forum będzie przy dyskusji
na temat straży Miejskiej i jakich narzędzi będzie się używać. Mówiła i o ankieterach, o
telefonicznej sądzie i innych możliwościach, jakie będą wiarygodne, żeby taki rzetelny
strumień informacji od drugiej strony przyszedł do urzędu.
Nie trzeba być prorokiem, bo tak jak i policji i urzędników skarbowych nikt nie za bardzo
lubi. Dlatego cały czas jest negatywny przekaz. Żeby to jednak było rzetelne, to wszystko
zostanie wykorzystane. Jest też doskonały moment, do zaktywizowania i Rad
Osiedlowych i Sołectwa, bo będą wybory na kolejna kadencję. Można więc dotrzeć z tymi
konsultacjami społecznymi w szerszym zakresie.
Tak jak wielokrotnie ustalano, że oszczędności z wydatków bieżących idą na zmniejszenie
długu, a oszczędności z wydatków inwestycyjnych idą na dalsze inwestycje. Jeżeli takowe
się wykreują po przetargach , to ustalony zostanie ranking ulic, które są najpilniejsze do
zrobienia.
Oczywiście będzie dyskusja co należy zrobić dla rozwoju Wołomina i to jak najszybciej.
Dawno została podjęta uchwała, w sprawie aktualizacji Strategi naszej gminy, nie jest
skonsumowana. Nikt nie podjął żadnych działań, żeby to zrobić. To musi być zrobione i
Pani Burmistrz zaprosiła wszystkich do pomocy i do natychmiastowego działania. Jest to
niezbędne, bo ten dokument jest podstawą do sięgnięcia po środki zewnętrzne. Przy pracy
nad strategia trzeba to szybko uzupełnić. To właśnie jest wskazanie kierunków rozwoju
naszej gminy.
Zbigniew Paziewski – radny
Większość radnych na pewno chciałaby, by w Wołominie powstały nowe miejsca pracy. Z
taką nadzieją podchodzili do zamiaru powstania centrum handlowego. Do 2015 roku miało
to być ukończone. Tam miało być ok. 500 -600 miejsc pracy. Doszły do radnego głosy, że
budowa tego centrum została wstrzymana. Radny prosił Pania Burmistrz o jakieś
informacje w tej sprawie.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Nic Jej nie wiadomo, że budowa ma być wstrzymana. Jeśli wszystkie dokumenty są w
porządku to będzie kontynuowana. Pani burmistrz również jest za kontynuacją, bo to jest
stan zastały. Jeżeli ludzie chcą, a stosowne organy wydały decyzje w odpowiednim czasie
i budowa staje się faktem, to nie ma sensu płakać „nad rozlanym mlekiem” i dyskutować.
Nigdy nie powiedziała, że jest przeciwko tej budowie, choć w kampanii wyborczej
usiłowano Jej to wmówić. Trzeba być pragmatyczni w tym, co się myśli. Jeżeli zadziało się
coś takiego, czego być nie powinno, to gigantyczne odszkodowania trzeba będzie
zapłacić. Choć to dotyczy starostwa, a nie gminy, ale to są te same pieniądze. Pani
Burmistrz chce domniemywać, że wszystko jest w porządku i budowa będzie dokończona.
Dopóki nie ma
solidnej, potwierdzonej informacji, jak to jest naprawdę z tymi
dokumentami pozwolenia na budowę i użytkowania, to może należy zapytać Starostę.
Zaproponowała zaproszenie Starosty na sesję Rady Miejskiej, by poodpowiadał radnym
gminnym na trudne pytania.
Zbigniew Paziewski – radny
Prosił Radcę Prawnego o informację, czy sprawa terenu po spalonym Globi została
rozstrzygnięta ?

Maciej Sota – radca Prawny Urzędu
Poinformował, że sprawa tego terenu trafiła do Sądu Najwyższego. Sąd najwyższy
przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do Sądu Apelacyjnego. W Sądzie
Okręgowym jak i w Sądzie Apelacyjnym rozstrzygnięcia były na korzyść Gminy Wołomin.
Sad Najwyższy uznał, że są pewne tematy, które nie do końca zostały zbadane przez Sąd
Apelacyjny, a zostały podniesione w skardze kasacyjnej. W związku z tym przekazał do
Sady Apelacyjnego, by ten sąd uzupełnił pewne fragmenty postępowania i wydał wyrok w
tej sprawie. Pozostało jedynie czekać.
Bogdan Sawicki – radny
Podniósł kwestie tablic informacyjnych na terenie osiedli, a w zasadzie ich brak. Brak jest
miejsc, gdzie można by było wywiesić informację o terminie spotkania Rady Osiedla,
termin sesji Rady miejskiej. Takie tablice miały stanąć na terenie osiedli.
Leszek Czarzasty- Przewodniczący Rady
Takie tablice były stawiane na osiedlach. Na Osiedlu Sławek – Nowa Wieś są.
Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina
Powiedziała, że ten temat jest wywoływany co rok, czy co kadencję, ale
najprawdopodobniej nie ma nigdy pieniędzy. Poprosiła Panią Olgę Ludwiniak, aby
zmonitorowała jedną rzecz, z której można by było pozyskać pieniądze i zamontować takie
słupy czy tablice ogłoszeń. Sołtys i Przewodniczący Rady Osiedla są zmotywowani, by
skutecznie dotrzeć do mieszkańców z informacją. Radny Bogdan Sawicki był aktywny na
swoim osiedlu, dlatego dzisiaj jest radnym. Aktywność w kontaktach z mieszkańcami jest
bardzo wskazana. Wspomniany informator pomoże w dotarciu do mieszkańców.
Dominik Kozaczka – radny
Radny Zbigniew Paziewski wywołał temat centrum handlowego. Była kwestia 1 mln. zł.,
które swego czasu inwestor zobowiązał się do przeznaczenia na rzecz gminy. Jakiś czas
temu obecni dowiedzieli się od Pani Burmistrz, że ten 1 mln. zł. Nie wpłynął. Coś tam nie
zostało nie spełnione. Czy teraz w obecnej kadencji, ktoś z urzędu kontaktował się z
przedsiębiorcą ? Skoro chciał wesprzeć gminę, to jeżeli nadal ma dobrą wolę, to jeżeli nie
da na park to może na inną potrzebę. W gminie Wołomin jest dużo potrzeb, więc zawsze
przydałby się dodatkowy fundusz.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Pytał o to Panią Burmistrz i prosił o akt notarialny w tej sprawie. Otrzymał go i jest on do
wglądu w Biurze Rady. Przewodniczący rady przeanalizował treść tego aktu notarialnego i
z niego wynika, że w każdej chwili ta umowę darowizny można zawrzeć. Warunkiem
koniecznym zawarcia było to, aby decyzja stała się ostateczna. Decyzja jest ostateczna,
ponieważ na jej podstawie prowadzona jest inwestycja. Innym warunkiem, mówiącym o
konieczności zwrotu tej dotacji, było to, że w przeciągu 24 miesięcy nie zostanie
zrealizowany jeden z etapów inwestycji tego parku.
Maciej Sota – Radca Prawny
Widział ten akt prawny. Tam są określone terminy, które w Jego mniemaniu upłynęły, jeżeli
chodzi o zobowiązanie, które spoczywało na darczyńcy. Przyznał słuszność
Przewodniczącemu Rady, że jeśli ktoś chce i Jego wola wcześniej była szczera i pobudki,
którymi się kierował też, i oświadczenia, które złożyć i teraz chciałby złożyć to nadal może.
Jednak terminy z aktu notarialnego upłynęły i zobowiązanie które zostało złożone, może

być zrealizowane jedynie przy dobrej woli darczyńcy. Nie ma żadnej formy i możliwości
przymusu.
Dominik Kozaczka – radny
Chciał wiedzieć, kto zawinił ? Czy to darczyńca oszukał, czy ktoś z urzędników „zawalił”
temat i terminy minęły ?
Maciej Sota – Radca Prawny
Nie On konstruował treść aktu notarialnego. Powtórzył, że zobowiązanie wynikające z aktu
notarialnego spoczywało nie w jego dziale. To był zupełnie inny dział. Nie chciał się
wypowiadać w tym temacie, bo nie ma osób z tego działu, które miały „trzymać rękę na
pulsie”. Umowa darowizny związana była z pewnymi inwestycjami i z rozwojem. Może tam
niektóre rzeczy nie były do końca przypilnowane. Nie wie kto personalnie zawinił, nie jest
od wskazywania, bo głównym kierownikiem i pracodawca jest Pani Burmistrz.
Dominik Kozaczka – radny
Chciał usłyszeć od Pani Burmistrz odpowiedź, na zadane Radcy Prawnemu pytanie co się
stało, że terminy minęły i 1 mln. zł. nie ma ? Czy ten inwestor oszukał gminę, ktoś nie
dopilnował, że terminy minęły, a pieniędzy przyobiecanych nie ma, które głośno omawiano
półtora roku wcześniej.
Maciej Sota – Radca Prawny
Posiada pewna wiedzę, zapoznawszy się z zapisami aktu notarialnego. Ten akt znajduje
się u Przewodniczącego Rady. Radca Prawny chętnie się spotka i chętnie wyjaśni sprawę,
bazując na zapisach aktu notarialnego. Jeżeli trzeba będzie to odbędzie się to w
obecności Pani Burmistrz. Prosił, by radni zapoznali się z zapisami aktu notarialnego,
które będą stanowiły pewnego rodzaju odpowiedź na pytanie radnego Dominika Kozaczki.
W konkluzji powiedział, że odpowiedzialność za kierowanie za każdym razem spoczywa
na „Włodarzu”
Dominik Kozaczka – radny
Chciałby wiedzieć jak sprawa wygląda w chwili obecnej. Nawet jak minęły te terminy, to
czy Pani Burmistrz nie mogłaby zwrócić się do tego inwestora. Może On ma dobrą wolę i
ten 1 mln. zł. Przeznaczy gminie na inne potrzeby.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Uważała, że Radca Prawny na wspólnym spotkaniu z radnym i Przewodniczącym Rady
wyjaśni ten temat. To jest kwestia poprzedniej kadencji i poprzednich decyzji z tym
związanych. Pani Burmistrz uważała, że będzie bardziej umocowana i bardziej odważna w
pewnych działaniach, jeśli rada Miejską ją upoważni do rozmów z danym przedsiębiorcą.
Dominik Kozaczka – radny
Dziwił się prośbie Pani Burmistrz, bo przecież, może Ona rozmawiać z mieszkańcami i
bez wiedzy Rady.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Obawiała się rożnych domysłów o podteksty jej działań. Jeżeli będzie zgoda i wspólna
wola to będzie rozmawiała.

Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Jego zdaniem jest wspólna zgoda, ze należy rozmawiać, jeśli ma to być sformalizowane
to nie ma problemu.
Na wniosek Przewodniczącego komisji bezpieczeństwa przekazał prośbę, że jeżeli ktoś w
swoim rejonie widzi potrzebę zmianę organizacji ruch na drogach, to powinien zgłosić taki
wniosek do Komisji Bezpieczeństwa. Komisja zbierze te wnioski i jednym pismem
przekaże je do powiatu. Może to przyśpieszy decyzję powiatu, by tą organizację ruchu
zmienić w tych zapalnych rejonach.
Konrad Fuśnik – Wiceprzewodniczący Rady
w imieniu członków stowarzyszenia Aktywny Wołomin zaprosił obecnych na dzień 2 lutego
2015 roku, na godz. 17:00 na teren Zespołu Szkół Nr 3 . Odbędzie się tam otwarcie
obserwatorium astronomicznego, które zostało postawione we współpracy z Gminą
Wołomin. Projekt kopuły „Kopuła” plus wyposażenie w sprzęt zostały sfinansowane przez
prywatnych wołomińskich przedsiębiorców.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Podziękował Pani burmistrz za zgłoszenie inicjatywy mającej na celu zwiększenie środków
na komunikacje publiczną i radnym za to, ze przychylili się do tego. Jest więcej pieniędzy
na ten cel i na nowo można pochylić się nad tematem miejskiej komunikacji. Planuje się
zorganizowanie kilku spotkań z udziałem MZDiZ. Zastępca Burmistrza liczył na to, że radni
wspomogą Go swoimi pomysłami , tak jak i Przewodniczący Rad Osiedli i Sołtysi. Chcąc
dostosować tą komunikację bardziej do potrzeb mieszkańców. Prosił o przemyślenie tego,
co można by było, w ramach tych środków zrobić. Obecnie są dwie linie autobusowe.
Można zrobić trzy linie, ale trzeba zastanowić się nad przebiegiem.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
- Jeszcze raz poprosił Przewodniczącego komisji Gospodarki o ustalenie terminu
spotkania komisji na najbliższy tydzień, by radiu mogli zająć się Statutem Gminy.
Uzgodniono ten termin na dzień 4 lutego 2015 roku na godz. 17:30 - środa
- Poinformował, że w dniu 28 stycznia wpłynęła do Biura Rady skarga na nieprawidłowe
działanie dyrektora ZS Nr 5 w Wołominie, która złożyła Redakcja Wieści
Podwarszawskich.
- Radni otrzymali druki zgody na otrzymywanie informacji o imprezach organizowanych
przez Miejski Dom Kultury.. Jeśli ktoś zainteresowany tym , by takie informacje
otrzymywać telefonicznie czy e-mailem. To proszony jest o wypełnienie tego druku i zwrot
do MDK.
Irena Turek – Przewodnicząca Rady Osiedla Sławek – Nowa Wieś.
Poinformowała, jakie stanowisko zajmuje Rada Osiedla Sławek – Nowa Wieś. Odnośnie
inwestycji na terenie po Stolarce. Od początku, kiedy został zlikwidowany zakład Stolarka
Wołomin, Rada Osiedla była za powstaniem takiego obiektu handlowego. W momencie
kampanii wyborczej, z publikacji prasowych mieszkańcy dowiedzieli się, ze jest problem,
związany z DJ Chem i terenem, który zagospodarowuje prywatny właściciel pod centrum
handlowe. Zarząd DJ Chem przyznał się do tego, że jako zakład może stworzyć jakieś
zagrożenie dla środowiska i dla mieszkańców. Rada osiedla podjęła uchwałę, żeby
napisać do Urzędu Miejskiego i do Starostwa przedstawiając swoje stanowisko. W
momencie gdzy powstawał DJ Chem, nikt mieszkańców nie informował o tym, że powstaje
zakład mogący stwarzać jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla całego osiedla
mieszkaniowego, które już istniało. Zakład budowany był na polach uprawnych. W

dalszym ciągu okazują się informacje prasowe na temat wypowiedzi Zarządu DJ Chem.
Natomiast bierze się tylko pod uwagę teren po Stolarce budowlanej. Zakład DJ Chem był
budowane w pobliżu osiedla mieszkaniowego stolarki budowlanej , po drugiej stronie
torów tez jest osiedle mieszkaniowe. Nie widzi się zagrożenia dla mieszkańców tych
osiedli, a jedynie dla skupiska ludzi, którzy później będą w obiekcie handlowym. Z Urzędu
Miejskiego Rada Osiedla otrzymała odpowiedź. Wprawdzie wnioskowano o objęcie
szczególną kontrola DJ Chem, pod względem bezpieczeństwa prowadzonej tam
działalności. Wiadomo, że zakład powstał, mając wszelkiego rodzaju pozwolenia na
budowę, bo istnieje od tylu lat. Nikt tego nie kwestionuje. Zakład funkcjonuje ty;le lat, ale
zawsze było tajemnicą, co produkuje i czy może stwarzać jakieś zagrożenie. Ze Starostwa
Rada Osiedla nie otrzymała żadnej odpowiedzi, a to Starostwo wydaje pozwolenia na
budowę. Przewodnicząca Rady Osiedla Sławek – Nowa Wieś wnioskowała, by zakład DJ
Chem był objęty szczegółową kontrolą pod względem bezpieczeństwa dla mieszkańców i
środowiska. Podjęto również uchwale, by nie wprowadzać, w przygotowywanym planie
zagospodarowania przestrzennego nie wprowadzać na tym terenie produkcji stwarzającej
zagrożenia dla środowiska i dla mieszkańców. Mieszkańców przecież się nie wyprowadzi,
bo to jest duże osiedle.
Co do tablic informacyjnych na terenie osiedli i sołectw, to był taki okres kiedy można było
zamawiać tablice ogłoszeniowe w urzędzie. Rada Osiedla Sławek – Nowa Wieś ma na
terenie 4 takie tablice.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poprosił, aby radni otrzymali treść pisma jakie wpłynęło od Rady Osiedla Sławek – Nowa
Wieś i treść udzielonej odpowiedzi. W związku z niepokojem mieszkańców, zapytał jakie
urząd ma narzędzia, żeby zbadać i oddziaływać na niebezpieczeństwo tego zakładu, lub
żądać od właściciela dodatkowych zabezpieczeń, żeby ten zakład nie był niebezpieczny
dla mieszkańców Wołomina.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Pismo zostanie dostarczone radnym. Tego typu zakładu są kontrolowane przez innego
typu instytucje niż Urzędy Miejskie. Poprosił Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska o
informacje, jaki gmina ma kompetencje w tym zakresie.
Sebastian Nowak – Naczelnik wydziału Inwestycji.
Urząd jest żywo zainteresowany tym, co się dzieje na terenie gminy. Przygotuje i wystąpi
ze stosownymi pismami do organów, które zajmują się kontrolowaniem przedsiębiorców,
takich jak WIOŚ i Urząd Marszałkowski. Urząd nie ma umocowań do kontrolowania
przedsiębiorców.
Józef Wódka – mieszkaniec
Chciał wypowiedzieć się na temat swojej skargi na działanie Burmistrza Wołomina.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Wyjaśnił Panu Józefowi Wódka, że Rada Miejska, po zapoznaniu się z pismem, które
wpłynęło, w sprawie rozpatrzonej już skargi, nie wnosi nic nowego do sprawy., Pan Józef
Wódka otrzymał już odpowiedź na to pismo. Jako Przewodniczący Rady uznaje sprawę
za zakończoną. Tym bardziej , że sprawy dotyczące poprzedniej kadencji, w związku z
nową kadencją ulegają deaktualizacji, tak jak powiedzieli Radcy Prawni. Wszystkie skargi
Pana Józefa Wódki zostały rozpatrzone. Wszystkie odpowiedzi od Rady Miejskiej
otrzymał. Przewodniczący nie widzi możliwości dalszego zajmowania się ta sprawą przez

Radę Miejską. Więcej stanowisk Rada Miejska w sprawie skargi Pana Józefa Wódki nie
będzie podejmowała.
Józef Wódka – mieszkaniec
Chciał się odnieść do otrzymanej odpowiedzi, twierdząc, że była ona nieuczciwa,
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Nie zgodził się na odniesienie się Pana Józefa Wódki do treści otrzymanej odpowiedzi, bo
twierdząc, że odpowiedź jest nieuczciwa, obraża Radę Miejską. Prosił o ważenie słów, bo
treść wypowiedzi jest nagrywana.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął IV sesje Rady
Miejskiej w Wołominie w dniu 29 stycznia 2015 roku o godz. 16:30. Wszystkie podjęte w
trakcie trwania sesji uchwały stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Protokołowała
Grażyna Płaneta

Sekretarz obrad
Marek Górski

Przewodniczący obrad
Leszek Czarzasty.

