VI SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
VII KADENCJI

4 marca 2015 roku
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Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 4 marca 2015 roku
Radnych ogółem - 23
Radnych obecnych na sesji – 21 ( nieobecni to radny Konrad Fyśnik )
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 20 radnych, Nieobecny radny to: Konrad Fuśnik, Maciej los i Krzysztof
Rembelski) otworzył VI sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 4
marca 2015 roku o godz. 18:05. Przywitał Zastępców Burmistrza: Edytę Zbieć i Sylwestra
Jagodzińskiego, radnych, urzędników, przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy,
Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli i przedstawicieli mediów. Przewodniczący
Pkt 1
Wybór sekretarza obradach
Zgłoszono kandydaturę radnego Piotra Sikorskiego do pełnienia funkcji sekretarza obrad
Kandydatura radnego została przyjęta w głosowaniu jawnym za - 19 głosy, przeciw - 0,
wstrz. - 1 osoba.
Pkt 2
Ustalenie porządku obradach
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poinformował, że w dniu 2 marca 2015 roku o godz. 11:00 do Biura Rady wpłynął wniosek
Burmistrza Wołomina o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 3 marca 2015 roku.
Zgodnie z ustawą Przewodniczący ma prawo i obowiązek zwołać sesję w ciągu 7 dni od
wpłynięcia wniosku. Zwołał więc sesję na dzień 4 marca 2015 roku. Wszyscy radni
otrzymali porządek obrad ( treść tego porządku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu) , oraz projekty uchwał, nad którymi Rada będzie procedowała.
Dominik Kozaczka – radny
Wniósł o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu :” Interpelacje i zapytania
radnych”. Wniosek ten motywował tym, że pomimo krótkiego czasu pomiędzy sesjami
zdarzyło się kilka istotnych rzecz i radny chciałby w tym punkcie o nie zapytać, bo jest
ciekawy, jak sprawa wygląda.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Reprezentując Burmistrza Wołomina, odpowiedziała, że w związku z faktem, iż sesja
odbyła się w ubiegły czwartek, nie wyraziła zgody by wprowadzać ten punkt do porządku
obrad, deklarując jednocześnie, że odpowie na ewentualne pytania radnych.
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy coś by się stało, gdyby któryś z radnych zadał jakieś pytanie ? Nie ma
wprawdzie na sali obrad Pani Burmistrz, ale są oboje Zastępcy burmistrza i chyba byliby w
stanie odpowiedzieć. Skoro radni się już zebrali , to może jest szansa, by ktoś zadał
pytanie i uzyskał odpowiedź.
Emil Wiatrak – radny
Czy coś się stanie, gdy radni zadadzą pytanie, bez wprowadzania punktu do porządku
obrad ?
Dominik Kozaczka – radny
Powiedział, że chodzi mu o formalne załatwienie sprawy.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Przypuszczał, że sprawy, o których radny myśli zostaną wyjaśnione za chwilę.
Dominik Kozaczka – radny
Oświadczył, że Jego pytania nie dotyczą odwołania i powołania Skarbnika Gminy.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Proponował, żeby pilnować pewnego porządku. Radni pracują na komisjach. Była sesja
zwyczajna. Jest tez możliwość spotykania się z Panią Burmistrz i Jej zastępcami. Dlatego
wprowadzanie dodatkowych elementów na sesje nadzwyczajną, która została zwołana w
konkretnym celu, o sprawie skarbnika aby podyskutować, nie ma jasnego celu. Dlatego
Zastępca Burmistrza Edyta Zbieć wyraziła się jasno, że nie popiera tego wniosku radnego
Dominika Kozaczki. Kierownictwo urzędu nie uchyla się od odpowiedzi na zadawane
pytania, zapraszają radnych na spotkania. Przed tygodniem, podczas sesji radny Dominik
Kozaczka również miał możliwość zadawania pytań. Jednak radnego nie było na sesji.
Przed sesja odbyły się komisje. Również była możliwość zadawania pytań. Zastępca
Burmistrza zaprosił radnego do siebie. Obiecał, że zapisze sobie pytania radnego na które
otrzyma On odpowiedzi
Dominik Kozaczka – radny
Poinformował, że chodzi mu o sprawę sądową dotyczącą planu zagospodarowania
przestrzennego dla Lipin Starych. Jak radny wie, Rada Miejską, tą sprawę przegrała w
sądzie w piątek. Radny dowiedział się od osób, które uczestniczyły w sprawie bardzo
ciekawych rzeczy i o te kwestie radny chciał zapytać. Nie są to kwestie dotyczące
skarbnika. Radny uważał, że sesja jest najlepszym momentem na zadawanie pytań, a
Zastępca Burmistrza ciągle, w trudnych sprawach zaprasza radnego do swojego gabinetu.
Na sali obrad nie chce udzielać informacji, a 15 minut po sesji tych informacji udzieli.
Radny dziwił się temu, nie wiedząc o co chodzi.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Dobrze, że radny powiedział, o ci chce zapytać, ponieważ ta sprawa wymaga obecności
naczelnika Wydziału Urbanistyki, Mecenasa, który reprezentował Radę Miejska w sądzie.
Prosił radnego o trochę powagi, bo jak można na sesji nadzwyczajnej, która tym się
charakteryzuje, że omawiane są te konkretne uchwały wymienione w porządku obrad, a
radny Dominik Kozaczka chce zadać pytania dot. innych spraw pod nieobecność
pracowników. Jaką więc chce w rzeczywistości otrzymać odpowiedź ? Może swoje
pytania złożyć pisemnie, jeśli chce by odpowiedź była utrwalona na piśmie. Radny już
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wyartykułował swoje pytanie, więc Zastępca Burmistrza udostępni Mu notatkę, o która
poprosił Naczelnika Wydziału Urbanistyki.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że bez pracowników, Zastępca Burmistrza nie jest w stanie być kompetentny i
odpowiedzieć na proste pytania.
Porządek obrad zgodny z wnioskiem Burmistrza Wołomina, został przyjęty w głosowaniu
jawnym za- 5 głosów, przeciw-0, wstrz.-15 osób
Pkt 3
Podjęcie uchwał
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wołomin
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Przypomniała kilka faktwó w sprawie: w dniu 23 luteego 2015 roku Pani anita Grabowska
złożyła wypowiedzenie z funkcji Skarbnika Gminy. W dniu 27 lutego pani Anita Grabowska
odwołała upoważnienia jakie udzieliła Pani Bożenie Wielgolaskiej. Obecnie w gminie nie
ma osoby umocowanej do dyspozycji środkami finansowymi. Do dnia 5 marca 2015
powinny być wypłacone zobowiązania związane z opłatami składek ZUS. Jeżeli to nie
nastąpi , to zgodnie z przepisami zostanie naruszona dyscyplina finansów publicznych. O
bardziej szczegółowe informacje poproszono Panią Bożenę Wielgolaską.
Bożena Wielgolaska – Naczelnik wydziału Finansowo-Budżetowego
Na dzień 5 marca wypada termin przekazanie środków pieniężnych z a składki ZUS za
pracowników, za wszystkie jednostki budżetowe gminy, oraz jednostki kultury, które
otrzymują dotację z gminy. Kwota tych zobowiązań z ZUS wynosi ok. 2, 5 mln. W miesiącu
lutym było wypłacone wynagrodzenie placówek oświatowych – dlatego ta kwota jest taka
duża. Ponadto należy przekazać dotację podmiotową dla jednostek kultury i dla
samodzielnych ZOZ, które z tych środków opłacają składki ZUS. Odsetki za zwlokę, za
niezapłacenie tej kwoty tj. 548 zł dziennie. Ponadto bez posiadanego wcześniej
upoważnienia do podpisania w imieniu Skarbnika Gminy, nie można złożyć żadnych korekt
sprawozdań do RIO w Warszawie, na które to korekty jest czas w ciągu 5 dni po
ujawnieniu przez RIO.
Adam Bereda – radny
W związku z faktem, iż otwarta została dyskusja nad obiema uchwałami, które maja być
procedowanie, więc zaproponował, aby kandydatka na nowego skarbnika Gminy zajęła
miejsce przy stole prezydialnym.
Radny prosił o wyjaśnienia kwestii prawnych dot. uprawnień i cofniętych pełnomocnictw.
Skarbnik złożyła rezygnację, , ale do końca okresu wypowiedzenia pełni ta funkcję. Radny
rozumie, że gmina nie może nie funkcjonować. Pod uchwałami i innymi kwestiami
finansowymi podpisuje się tak samo Burmistrz jak i wielu innych pracowników urzędu.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Poinformował, że w przypadku skarbnika ustawa wprowadziła podwyższone kryterium, a
dotyczy to cenzusu. Oznacza to, że nie można wprowadzić osoby, która zastąpiłaby
skarbnika. Nie można powołać osoby „pełniącej obowiązki”. Ustawa o finansach
publicznych wymusiła pewne określone wymogi, które musi spełniać osoba, która ma być
skarbnikiem. Nie można powierzyć obowiązków skarbnika, jakiejś innej osobie, która
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mogłaby zastępować skarbnika. W przypadku Gminy Wołomin, pewnym buforem
bezpieczeństwa, było udzielenie upoważnień, na czas nieobecności skarbnika. Przez to,
że te upoważnienia zostały odwołane, sytuacja jest patowa. W zakresie nieobecności
obecnej Pani Skarbnik, formalnie Pani Anita Grabowska pełni ta funkcję pomimo złożenia
rezygnacji, ale Jej nie ma, bo jakoby jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zastąpić
inna osobą brak osoby skarbnika. Dlaczego zostały odwołane upoważnienia to trudno
powiedzieć. Czy to wynika to z gorliwości, to radca prawny nie może oceniać. Jednak
cofnięcie upoważnień, doprowadziło do dość trudnej sytuacji pod względem prawnym. Tak
jak wspomniała Zastępca Burmistrza i Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, są
pewne zobowiązania i są pewne terminy natury prawnej. To są zobowiązania, które muszą
zostać spełnione. W momencie kiedy nie zostaną spełnione, to dotyka się bardzo
restrykcyjnych przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Radca
Prawny Urzędu apelował do radnych o rozwagę i wzięcie pod uwagę wszystkich
wyjaśnień.
Adam Bereda – radny
Stwierdził, że sytuacja jest nadzwyczajna, tak jak i tocząca się sesja. Swój wniosek o
zwołanie nadzwyczajne sesji, Pani burmistrz przekazała również regionalnej Izbie
Obrachunkowej. Radny zapytał czy Gmina posiada opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o zaistniałej sytuacji ? Radny sięgał do wyroków sądów najwyższych
odnośnie samej procedury odwołania i powołania skarbnika i spotkał się z różnymi
wyrokami sądów.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Powiedział, że termin tej sesji nadzwyczajnej jest połączony z kalendarzem płatności
należności ZUS i innymi podatkowymi. To wymusza pewne czynności, m.in. zwołania tej
nadzwyczajnej sesji, która ma doprowadzić do wyłonienia osoby skarbnika i
wyprowadzenia Wołomina na odpowiedni tor i prowadzenia tym torem. Co do
orzecznictwa, to nie ma jednolitego spójnego orzecznictwa. Mecenas spotkał się z kilkoma
orzeczeniami, które w konkretnej sytuacji, zbliżonej do tej jaka wystąpiła w Wołominie, sąd
stanął na stanowisku, że fakt podjęcia uchwały przez Radę stanowi tylko i wyłącznie
czynność techniczną. Okoliczności związane z procesem odwołania polega na tym, że
osoba skarbnika, była zdecydowana i składając wypowiedzenie nie zrobiła tego w sposób
warunkowy, lecz w sposób zdecydowany. Dlatego czynność podjęcia uchwały miała tylko
charakter techniczny, dlatego, że pewne fakty prawne zaistniały. Pani skarbnik złożyła
rezygnacje, termin rozwiązania umowy biegnie. Skutki natury formalno - prawnej na
gruncie prawa pracy zaistniały.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że część pytania radnego Adama Beredy dotyczyła tez opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w tej sprawie.
Edyta Zbieć – zastępca Burmistrza
Przypomniała, że Pani skarbnik Anita Grabowska złożyła rezygnację. Odwołała też
upoważnienia jakie wcześniej udzieliła Pani Bożenie Wielgolaskiej. W tej chwili nie ma
nikogo, kto mógłby podjąć jakąkolwiek decyzję finansową. Wydaje się to być jasne.
Informacja o tym została przesłana do RIO.
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Adam Bereda – radny
Wie, że Pani Burmistrz kontaktowała się z RIO, o czym poinformowała Radę Miejską. Jest
sytuacja patowa. Radny pytał, czy jest jakakolwiek informacja zwrotna w postaci opinii tej
instytucji. Czy to były tylko rozmowy telefoniczne ? A może jest to w formie pisemnej ?
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
W swojej wypowiedzi powoływał się na terminarz i stad był wniosek o zwołanie
nadzwyczajnej sesji w tak szybkim terminie. W tej chwili o całej sytuacji jest powiadomiona
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Dzień 5 marca, jest ostatnim dniem, kiedy
muszą zaistnieć określone czynności techniczno – prawne.
Adam Bereda – radny
Radny rozumie, że w czwartek nie odbyło się głosowanie nad złożoną rezygnacją. W
piątek Pani Skarbnik odwołała pełnomocnictwa. Natomiast w dniu sesji Pani Skarbnik jest
nieobecna, bo jak powiedział Radca Prawny, jest na długotrwały urlopie zdrowotnym.
Wywnioskował, że gdyby nie zaistniały te fakty piątkowe, to nadal można by było
procedować i nie byłoby zagrożeń, o których mówiła Naczelnik Wydziału FinansowoBudżetowego.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Na pewno ta sytuacja nie byłaby aż tak zatrważająca. Zgodnie z zapisami ustawy,
skarbnik stoi na straży budżetu. Wszelkie sytuacje, kiedy skarbnik jest zastępowany, to
mówi się o sytuacji wyjątkowej. Osoba, która jest w pierwszej kolejności powoływana, jest
przez kogoś zastępowana. Jednak rola skarbnika jest trochę podniesiona. W związku z
tym, że upoważnienie do zastępowania zostało odwołane, to sytuacja jest bardzo
poważna.
Adam Bereda- radny
Zadał swoje pytanie, ponieważ przy uzasadnieniach na poprzedniej sesji mówiono o tych
zagrożeniach. W świetle tych faktów widać, że wtedy nie groził gminie paraliż. Dopiero te
piątkowe wydarzenia i cofniecie tych pełnomocnictw spowodowało to, że radni spotkali się
na sesji nadzwyczajnej.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
W odpowiedzi powiedział, że właśnie ta zaistniała sytuacja pokazało, że coś groziło.
Doszło do takiej sytuacji, która wymusiła zwołanie sesji nadzwyczajnej, ponieważ jest
konkretne zagrożenie. To jest dowód na to, że Pani burmistrz wtedy się nie myliła.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Nie zgodził się z wypowiedzią Zastępcy Burmistrza. Przed sesją w dniu 26 lutego 2015
roku mówiono radnym, że gminie grozi paraliż finansów, bo nie ma Pani skarbnik. Teraz
okazało się, że paraliż grozi dlatego, że Pani Skarbnik odwołała pełnomocnictwa, a
pełnomocnictwa odwołała w piątek, po sesji Rady Miejskiej. Tak jak wskazał Mecenas,
poprzednia sytuacja, że zastępca był upoważniony, mogła funkcjonować do tej pory
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Po to jest system zastępstw. Skarbnik jest tylko człowiekiem, więc zawsze może dojść do
sytuacji nieobecności skarbnika spowodowanej urlopem lub zwolnieniem lekarskim.
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Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Przeciwko faktom nie ma argumentów. Jest zagrożenie paraliżem. Gmina nie może
regulować zobowiązań.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Nie chciał polemizować, ale jak wcześniej wskazał, zagrożenie wystąpiło w piątek, a nie
przed sesja w czwartek.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Pani Burmistrz na sesji w czwartek mówiła o możliwych zagrożeniach. Te zagrożenia
wystąpiły w piątek. Zastępca Burmistrza o tym przypomniał.
Dominik Kozaczka – radny
Słyszał, że Pani skarbnik Anita Grabowska ma zwolnienie do dnia sesji lub dnia
następującego po toczącej się sesji. Następnego dnia będzie w pracy, więc radny nie
widział w czym jest problem.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Stwierdził, że radny zadał oczywiste pytanie, że wstydził się, iz musi na nie odpowiadać.
Pani Skarbnik złożyła rezygnację z funkcji Skarbnika Gminy od 1 marca 2015 roku.
Dominik Kozaczka – radny
Dziwił się, że doprowadzono do tak dziwnej sytuacji. Nie wie jaka była przyczyna
rezygnacji Pani Anity Grabowskiej. Radnemu wydawało się, że ta pani chce pracować i
być Skarbnikiem Gminy. Jeden czy dwa dni, a już jej ie ma i poszła na zwolnienie
lekarskie i wszystko odwołała. To dla radnego dziwnie wygląda.
Radny dziwił się, że państwo Burmistrzowie nie starali się z Panią Anitą Grabowską
porozmawiać, żeby uniknąć tej sytuacji. Nie rozmawiano z Nią, żeby zmieniła termin tego
odejścia na kilka dni później. Żeby popłaciła zobowiązania. Tak z wieloletnim
pracownikiem się postępuje. Ta Pani pracowała już wiele lat, była poważna osobą i pewnie
by to wykonała. Zapytał, dlaczego taki ruch nie został wykonany ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Oświadczył, że wszystkie właściwe ruchy w takiej sytuacji zostały wykonane. Pani
skarbnik złożyła rezygnację, a Pani Burmistrz wniosła na sesje uchwały o przyjęciu
rezygnacji i o powołanie nowego Skarbnika. Wszystkie właściwe ruchy wobec tego faktu,
który nastąpił ( z faktami się nie dyskutuje ) zostały wykonane.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że Zastępca Burmistrza nie był kompetentny, żeby odpowiadać na pytania w
sprawach swojego pionu, a dotyczące urbanistyki, a na te dotyczące procedur
finansowych jest najlepszym ekspertem i to bez pracowników. To dziwnie dla radnego
wyglądało.
Radny uważał, że wprawie Polskim jest jakaś wielka niedoskonałość. W małych gminach,
gdzie pion finansowy jest bardzo niewielki i wymogi ustawowe spełnia tylko Skarbnik
Gminy, a pozostali pracownicy nie spełniają. Zapytał co wtedy się dzieje, gdy skarbnik
gdzieś wyjedzie, to co wtedy ?
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Dotarł, do kilku rozstrzygnięć Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie sytuacja była
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podobna. W przypadku gminy Wołomin jest osoba, która spełnia wszystkie kryteria, jeśli
chodzi o ustawę o finansach publicznych, co jest daleko idącym luksusem. Jeśli zaś mówi
się o mniejszych gminach, to tam jest duży problem. W znanych rozstrzygnięciach RIO
wójt wiedząc o tym , że w oczywisty sposób łamie przepisy, próbował powierzyć
obowiązki. Kończyło to się to uchyleniem działań przez RIO. Nakładano na niego kary
Wójt próbował się odwołać od tych decyzji i prowadzić gminę do przodu. Płatności muszą
być. Ludzie pracują w gminie i oni nie są winni zaistniałej sytuacji. Oni wykonują swoja
prace i oczekują za nią wynagrodzenia. Regionalne Izby Obrachunkowe mówią otwarcie,
że nie można powierzyć obowiązków Skarbnika. To jest niedopuszczalne. W tym
względzie są również rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody. Zaprosił, do swojego gabinetu,
by udostępnić posiadane przez siebie orzecznictwo.
Dominik Kozaczka – radny
Czytał, że w takich sytuacjach kryzysowych, wójt, czy burmistrz bierze odpowiedzialność
na siebie i płaci fakturę. Dziwił się co w Urzędzie Miejskim się dzieje, że wszyscy
zapraszają do gabinetów, a nie chcą odpowiadać na sesji.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Aby uniknąć sugestii o pokątnym udzielaniu informacji, posiadane orzecznictwo dostarczy
do Biura Rady.
Na sesję przybył radny Krzysztof Rembelski godz. 18:40
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Skoro mówi się o odpowiedzialności, to On również skontaktował się z Regionalną Izba
Obrachunkowa i trochę ma inne informacje, choć ustne. Gdyby wystąpienie było pisemne,
to RIO udzieliłoby wiążącej informacji na piśmie. Według Jego wiedzy i uzyskanych
informacji z rożnych źródeł i prawników nie jest to jednoznaczne, jak mówi Mecenas.
Według rożnych opinii za gminę odpowiada Burmistrz. Burmistrz odpowiada za gminę, a
skarbnik dokonuje tylko kontrasygnaty. Przewodniczący Rady spotkał się z opinią, że jeśli
nie ma skarbnika, to nie ma kontrasygnaty i wystarczy takie wyjaśnienie złożyć. Nie ma
czegoś takiego, jak paraliż, bo gmina musi funkcjonować. Skoro następuje jakaś sytuacja,
to główną osobą, która odpowiada za finanse gminy jest Burmistrz.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Zgodził się co do zasady ze zdaniem Przewodniczącego Rady. Na czele gminy za każdym
razem stoi Burmistrz. Drugą sprawą, którą definiuje ustawa o finansach publicznych, że
skarbnik stoi na czele budżetu, jest jego strażnikiem. Nawet w ustawie ustrojowej jest
zapis, że wszelkie zobowiązania, które powstają wymagają kontrasygnaty skarbnika. Stąd
tez specjalny tryb powołania i odwołania skarbnika. Są jeszcze pewne procedury związane
z powołaniem. Są wymogi związane z koniecznymi kwalifikacjami kandydata na skarbnika.
Dlatego też jest zakaz obchodzenia ustawy i nie powierzyć funkcji skarbnika osobie, która
nie spełnia kryteriów merytorycznych: odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia,
odpowiedniej ilości lat pracy itp. Dlatego jest zakaz powoływania osoby pełniącej
obowiązku, tylko dlatego, aby można było doprowadzić do obchodzenia ustawy. Funkcja
skarbnika jest tak istotna w funkcjonowaniu gminy. Osoby które kierują gminą to są:
Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik. Dlatego te obostrzenia prawne i
pewien cenzus wykształcenia, który się oczekuje od osoby i ustawodawca nałożył. To
wynika z dbałości o finanse. Zarządzanie finansami publicznymi wymaga doświadczenia,
wiedzy, kwalifikacji.
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Mecenas powiedział, że posiada pewne rozstrzygnięcia nadzorcze, jeśli chodzi o
ważność decyzji w przypadku braku kontrasygnaty skarbnika.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Dotarł do rozstrzygnięć nadzorczych wojewody, w których gminy starając się ratować
budżet, ewentualnie próbując cały czas procedować, gdzie wójtowie tych gmin powierzyli
obowiązki. Było to spowodowane np. przejściem na emeryturę dotychczasowego
skarbnika i złożenie przez niego rezygnacji. Gmina musi funkcjonować. Wójtowie starali
się ratować i powierzali obowiązki. Stad rozstrzygnięcia o zakazie powierzania
obowiązków skarbnika.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Ponownie zapytał, czy posiada rozstrzygnięcie w sprawie, kiedy decyzje są podejmowane
przez wójta w sytuacji braku skarbnika ? Skarbnika może zabraknąć z rożnych powodów.
Czy są rozstrzygnięcia, że burmistrz wtedy nie może dokonać płatności, przesłać
pieniędzy, czyli nie może zarządzać gminą ?
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Nie ogniskował swojego zainteresowania w tym kierunku. Bardziej sprawdzał jak wygląda
sytuacja w przypadku powierzenia obowiązków lub zastąpienia skarbnika, przez
pełnomocnictwa. Zaproponował, że kolejny dzień poświęci na zorientowanie się jakie jest
orzecznictwo w tym zakresie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że jutrzejszy dzień to będzie za późno.
Andrzej Żelezik – radny
Prosił o to, by radni zapomnieli na moment z jakich poszczególnych klubów są. Wszyscy
są radnymi TEJ gminy. Radny Andrzej Żelezik miał pewność, że wszystkim zależy na tym,
żeby ta gmina funkcjonowała zgodnie z zasadami i zgodnie prawem. Omawiany
przypadek jest najtrudniejszy od kiedy radni razem procedują na rożne tematy. Stwierdził,
że nawet najtrudniejszym w historii Jego długiego pobytu na sali obrad Rady. Była kiedyś
zmiana skarbnika. Odeszła Pani Teresa Damięcka, a skarbnikiem została Pani Anita
Grabowska. Nie jest prawdą, że nie miałby kto zastąpić Pani Anity na krótki czas.
Wyjeżdżała przecież na urlop, chorowała. Wtedy Pani Bożena Wielgolaska, jako zastępca
zawsze potrafiła dać sobie radę. Ten przypadek jest inny. Pani Anita Grabowska, która
wzorowo pełniła przez 12 lat funkcje skarbnika, złożyła rezygnacje przed 1 marca, więc
wymówienie biegnie od 1 marca. Dlatego wątpliwość kolegów radnych, czy 4 marca
mogłaby przyjść i pełnić funkcję można wyjaśnić, że sprawa wiąże się z tym, że już
biegnie wypowiedzenia, a Pani skarbnik nie udzieliła pełnomocnictwa. Nie można
powiedzieć, że jeśli ktoś ma do jutra zwolnienie, to już jutro przyjdzie. Być może to
zwolnienie będzie trwało dłużej. Jest sytuacja patowa. Gmina przechodziła różne zmiany
na poważnych stanowiskach. W poprzedniej kadencji wymieniono również pracowników
na wielu, poważnych stanowiskach. Burmistrz odpowiada za urząd, za całą gminę, ale
Skarbnik jest tak jakby ministrem skarbu. Oni obaj biorą odpowiedzialność pod względem
finansowym. Jednak za wszystko odpowiada Burmistrz. Burmistrz dobiera sobie
zaufanego sobie skarbnika i przedstawia radzie do zatwierdzenia. Rzadko się zdarza,
żeby rada nie dokonała takiego zatwierdzenia, bo generalnie za to odpowiada Burmistrz.
Zdaniem radnego rada rzuca kłody pod nogi Pani Burmistrz, a to jest niepotrzebne. Radni
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mają prawo do przedstawiania swoich wątpliwości, wyjaśniać i atakować niektóre
pociągnięcia niezgodne z wola radnych.
Pani Anita Grabowska złożyła wymówienie, co radny sprawdził, z rożnych powodów. Być
może nie odpowiadały Jej warunki pracy, inne niż sobie zakładała. Ostatecznie chce
złożyć urząd i odejść z tego stanowiska. Teraz radni są w niezręcznej sytuacji. Gdy
przyjma to wypowiedzenie, to tak jakby mówili, że dobrze iz Pani odchodzi, bo pani
narobiła bałaganu. A tak nie jest. Rada chce przychylić się do prośby zasłużonej
pracownicy tego urzędu. Chce odejść bo chce sobie ułożyć inaczej warunki życia, to
niech sobie układa. Z kolei widać z tego, że musi być powołany skarbnik, z a którego i tak
odpowiada Pani Burmistrz. Można wyjaśnić wszystko co wydaje się niejasne, ale nie
należy rzucać kłód, tylko dlatego że tak można. Będzie sporo czasu na to, żeby każdy
myślał o tym, czy gmina jest dobrze zarządzana, czy też źle. Każdy Burmistrz ma prawo ,
na stanowiskach kluczowych
wybrać pracowników, którzy będą spełniali Jego
oczekiwania i Jego warunki. Prosił by radni pomyśleli o tym w taki sposób, by było dobrze
dla gminy.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że nikt nie „kładzie kłód pod nogi”, tylko radni starają się wyjaśnić sytuacje i po
to są pytania.
Adam Bereda – radny
Wsłuchiwał się w treść wypowiedzi radnego Andrzeja Żelezika, z tym większa
ciekawością, że jest on radnym od początku samorządu. W 90% zgadza się z ta
wypowiedzią, że jest to wyjątkowa sytuacja i że takowa nie zaistniała jeszcze w
samorządzie Wołomińskim od początku jego powstania. Może dla niektórych sprawy
wydaja się jasne. Dla radnego nie są jasne. Chociażby z tego powodu, o którym mówił pan
radny. Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodziński mówi, że dla niego wszystko jest jasne.
Moze radny jest mniej wykształcony, bo dla niego nie wszystko jest zrozumiałe. Druga
kwestia podnoszona przez radnego, było to, że w ustawie o samorządzie gminnym jest
jasny rozdział ról burmistrza od rady. Rada ma władzę uchwałodawczą, ale i kontrolną.
Dlatego nie jest tak, że tylko burmistrz odpowiada za gospodarkę finansową. Rada
również za to odpowiada m.in. uchwalając roczny plan finansowy, czyli budżet gminy.
Kolejną kwestią zaznaczenia uprawnień kontrolnych jest to, że ustawodawca dał radzie
kompetencję do akceptacji wyboru skarbnika. Wcześniej był jeszcze wybór Sekretarza
Gminy. Też nie ma dowolności, żeby Rada Gminy dowolnie żonglowała sobie tymi
stanowiskami, ale po to trzeba dojść do porozumienia, bo mówi się o rzeczy, która łączy
wszystkich, czyli o finansach. To radny szczególnie podkreślił. Tu nie ma podziału na
kluby.
Radny chce podjąć decyzję w zgodzie.
Odpowiada przecież przed
społeczeństwem za decyzje, które zapadają na sali obrad. Dlatego chce, żeby wybrzmiały
pewne kwestie, które muszą wybrzmieć.
Eugeniusz Dembiński – radny
Zgodził się z radnym Andrzejem Żelezikiem, że wszystkie wątpliwości trzeba do końca
wyjaśnić. To jest największe dobro, jeśli radni podejmą decyzje najbardziej rozważną i
najbardziej mądrą. Radny pobudzony ciekawością, dla porządku zadał pytanie: W czasie
zwolnień nie można podejmować żadnej pracy ani prywatnej ani zawodowej. Radny
usłyszał o jakimś zagrożeniu piątkowym. Czy to znaczy, że Pani skarbnik będąc na
zwolnieniu lekarskim, pracowała w piątek ? Odwołanie upoważnienia Pani Bożeny
Wielgolaskkiej, zdaniem radnego, jest świadczeniem pracy. Nie robiła tego dla rozrywki,
ani z powodu jakiegoś hobby.
10

Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Nie wiedział jak wytłumaczyć sposób zachowania się Pani Skarbnik. Teraz można zacząć
dywagacje natury prawnej: jaka to była jednostka chorobowa, czy wymagała leżenia, czy
nie. Można tą sprawę analizować. Jednak co do zasady to trudno jest znaleźć racjonalne
uzasadnienie dla takiej czynności, która zaistniała. Trudno jest mecenasowi znaleźć
racjonalne uzasadnienie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, żeby ta czynność
mogła się bronić pod względem prawnym. Żeby wykazywała dbałość, troskę o finanse.
Andrzej Żelezik – radny
Funkcjonuje opinia, że w piątek pani Skarbnik odwoływała pełnomocnictwa. To chyba było
inaczej. Pani Bożena Wielgolaska była upoważniona, ale kiedy z dniem pierwszego marca
Pani Anita Grabowska przestała być skarbnikiem i jest na wymówieniu, to zdaniem
radnego to upoważnienie przestało działać. Nie było takiego aktu, że Pani Skarbnik
przyszła i odwołała. Prosił o wyjaśnienie, czy się nie myli.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Wyjaśnił, że po to jest system upoważnień, który jest pewnego rodzaju buforem
bezpieczeństwa. Gmina i finanse publiczne są poważna sprawą, dlatego ustawodawca
wprowadził ten bufor bezpieczeństwa i w sytuacji, kiedy zaistniałaby taka sytuacja jak
nagła choroba, wypadek czy inne zdarzenia losowe, gmina nie może przestać działać.
Mecenas nie potrafił odpowiedzieć na pytanie radnego Eugeniusza Dembińskiego.
Przyznał że sam się nad tym zastanawiał.
Tomasz Kowalczyk – radny
Zapytał, czy te pełnomocnictwa, które posiadała Pani Bożena Wielgolaska miały swój
termin ważności ? Czy one tracą ważność z automatu ? Czy one zostały fizycznie
odwołane ?
Bożena Wielgolaska – Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
Poinformowała, że w dniu 1 czerwca 2005 roku otrzymała upoważnienie od Pani Anity
Grabowskiej – Skarbnika Gminy, do kontrasygnaty czynności prawnych mogących
spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych gminy. Upoważnienie ważne jest do
odwołania. W dniu 27 lutego o godz. 14:00 otrzymała odwołanie tego pełnomocnictwa. W
sobotę 28 lutego, telefonicznie, powiadomiła o tym fakcie Panią Burmistrz. W poniedziałek
złożyła w kancelarii urzędu dokumenty potwierdzające dokonanie czynności.
Tomasz Kowalczyk – radny
Zapytał w jakiej formie Pani Naczelnik dostała to odwołanie ? Czy dostała je osobiście, emailem, telefonicznie czy w inny sposób ?
Bożena Wielgolaska – Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
Odpowiedziała, że otrzymała to odwołanie papierowo i pokwitowała odbiór. Otrzymała to
pismo w piątek o godz. 14:00 – na zakończenie dnia, bo z dniem 1 marca Pani Anita
Grabowska zrezygnowała z funkcji Skarbnika Gminy.
Tomasz Kowalczyk – radny
Największym problemem dla radnego, było to, że Pani Anity Grabowskiej nie ma na sali
obrad.
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Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Wyjaśnił, że formalnie rzecz biorąc Pani skarbnik przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Natomiast trudno wchodzić w dywagację, czy ta jednostka chorobowa pozwala chodzić,
czy też nie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy jest tak, że jeżeli ktoś jest na zwolnieniu lekarskim, to nie świadczy pracy ?
Jeżeli nie świadczy pracy to oznacza, że nie może wykonywać, żadnych czynności , a co
za tym idzie nie może składać odwołania pełnomocnictwa.
Adam Bereda- radny
Uważał, że nie należy tematu ciągnąć, a oświadczenia woli można składać.
Dominik Kozaczka – radny
Nie był obecny na posiedzeniu komisji, na której Pani Marta Maliszewska prezentowała
swoja osobę, to zaproponował zaprezentowanie kandydatki do objęcia funkcji Skarbnika
Gminy.
Marta Maliszewska – Kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy
Przedstawiła swój życiorys i informacje o wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym.
Jest mieszkanką Wołomina prawie od urodzenia z mała przerwą. Jest mężatką. Ma dwoje
dzieci tj. dorosłą córkę i 8 -letniego syna. Jeśli chodzi o wykształcenie, to jest magistrem
ekonomii. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego z
zakresu rachunkowości i zarządzania finansowego w jednostkach sektora finansów
publicznych i dodatkowo na kierunku zarządzanie sektora finansów publicznych. Jeśli
chodzi o doświadczenie zawodowe, to Jej przygoda z księgowością rozpoczęła się w
Wołomińskim Biurze Rachunkowym. Przez cztery lata tj. od 2000-2004 roku pracowała
jako główny księgowy w firmie LIDER-ARTUR. Od 2004 roku rozpoczęła karierę w
jednostkach finansów publicznych, w państwowej jednostce budżetowej, od samych nizin
tj. od stanowiska inspektora. Tą karierę zakończyła w 2013 roku na stanowisku głównego
księgowego, które to stanowisko piastowała ponad 5 lat. Od 2013 roku zajmuje się
działalnością szkoleniową. Wykłada też na wspomnianej wcześniej Akademii Leona
Koźmińskiego, na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości i zarządzania
finansami w jednostkach sektora finansów publicznych – przedmiot: rachunkowość i
sprawozdawczość budżetowa.
W swojej karierze miała więc do czynienia z
rachunkowością, z jednostkami sektora finansów publicznych zarówno ze strony
praktycznej jak i teoretycznej.
Dominik Kozaczka – radny
Z racji tego, że kandydatka pracowała już 2-3 miesięcy w urzędzie, bo można Ją było
codziennie spotkać w urzędzie ( radny nie wie na jakim stanowisku) ale z pewnością
dobrze przyjrzała się gminnym finansom i budżetowi. Sadził, że w dużej części tez
doradzała Pani Burmistrz te zmiany. Zapytał, jak Pani Marta Maliszewska ocenia finanse
Gminy Wołomin i w jakim kierunku gmina powinna pójść ?
Marta Maliszewska – Kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy
Przyznała, że od momentu zaprzysiężenia Pani Burmistrz była w urzędzie. Twierdzenie,
że doradzała w zakresie zmian, o których wspomniał radny, to za duże słowa. Jednak
współpracowała w tym czasie z Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego jak i z Panią
Anita Grabowską w zakresie przeprowadzenia kontroli w MZDiZ, która to kontrola została
wstrzymana w związku ze złożoną przez Panią Anitę Grabowską rezygnacja ze
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stanowiska Skarbnika. Jeśli zaś chodzi o zarządzanie finansami w jednostkach sektora
finansów publicznych, to pani Marta Maliszewska jest wyznawcą mało popularnej zasady,
że szczegółowo wylicza i ogląda każda złotówkę. Ta skrupulatność wynika z tego, że
przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z art. 44 , nakładają na
kierowników jednostek sektora finansów publicznych, którzy są odpowiedzialni za
prowadzenie gospodarki finansowej tych jednostek, obowiązek wydawania środków
publicznych w sposób celowy, oszczędny i efektywny. Efektywny czyli z uzyskaniem
najlepszych efektów z poniesionych nakład ów, po to żeby mieszkańcy jednostek
samorządu terytorialnego byli obdarowani spełnieniem ich potrzeb, zakupem usług i
dostarczeniem dóbr na najwyższym poziomie.
Dominik Kozaczka – radny
Oczekiwał innej odpowiedzi. Pani Marta Maliszewska przedstawiła to w ten sposób, że to
ma być gospodarnie. A radnemu chodziło o informacje, jak Ona to widzi. Chodzi o to, czy
będzie zmniejszany deficyt i jak to będzie robione. W jakim kierunku finansowym gmina
ma zmierzać, a nie że mają być efektywnie i gospodarnie wydawane pieniądze. To jest
maksymom każdej jednostki samorządowej w całej Polsce , a nawet na całym świecie.
Radnemu chodziło o szczegóły i kierunki naszej gminy.
Marta Maliszewska – Kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy
O szczegółach może powiedzieć, jak będzie mogła popracować w pełni z dokumentacja i
zapoznać się ze wszystkimi obszarami prowadzonej działalności w gminie. W związku z
otrzymaniem przez gminę Wołomin pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej, w zakresie
poziomu deficytu i bardzo trudnej sytuacji, to trzeba bardzo szczegółowo pilnować każdej
wydatkowanej złotówki oraz jak najpilniej zmniejszyć zadłużenie i wpłynąć na
minimalizację długu.
Dominik Kozaczka – radny
uważał, że Pani Marta Maliszewska miała pewien czasu na to, żeby wdrożyć się w detale
finansów naszej gminy. Uważał, że powinna już mieć opracowane kierunki, w których
należy podążać. Radny zapytał jaki ma pomysł na zmniejszenie tego deficytu gminy.
Marta Maliszewska – Kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy
Odpowiedziała, że taki jaki zaakceptuje Pani Burmistrz i Rada Miejska.
Dominik Kozaczka – radny
Ciężko Mu jest zadawać pytania, bo odpowiedzi są bardzo ogólne. Rozumie, że to Rada
przyjmuje uchwała budżet, ale jego przygotowanie odpowiada Burmistrz ze skarbnikiem.
Skoro Pani Marta Maliszewska chce podjąć się tej funkcji i jest już jakiś czas w gminie, jest
mieszkanką gminy od wielu lat, więc będąc w branży, też się tym z pewnością
interesowała. . Dlatego powinna powiedzieć radnym coś więcej, a nie takie dość ogólne
kwestie, które można powiedzieć na każdej sesji tego typu w Polsce.
Radny, zapytał też jakie jest doświadczenie Pani Marty Maliszewskiej w kwestiach
finansowych pozyskiwania środków, emisji obligacji ?
Marta Maliszewska – Kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy
Była pracownikiem państwowych jednostek budżetowych, na stanowisku głównego
księgowego i jednostek prywatnych. W samorządzie dotychczas nie pracowała.
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Dominik Kozaczka – radny
Oznacza to, że z emisja obligacji nie miała do czynienia. Skoro jest teoretykiem, to wie
może co to jest „katalist”. To jest taki rynek obligacji przy giełdzie papierów wartościowych.
Radny chciał zadać pytanie podnośnie zdania Pani Marty Maliszewskiej na temat tego,
żeby Gmina Wołomin wyemitowała na rynku katalist. Pani Marta Maliszewska na ten
temat nie ma wiedzy.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Zauważył, że większość z zadawanych pytań, to są pytania, które powinny być skierowane
do Pani Burmistrz. Radny o tym wie, że Skarbnik Gminy ma strzec finansów, ma dbać o
to, żeby przepływy finansowe były w zgodzie z prawem, natomiast politykę finansową
organizuje kierownik jednostki, czyli Burmistrz.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Uważał, że pytania są precyzyjne i jeśli radny chce się dowiedzieć czy Pani kandydatka na
stanowisko skarbnika ma jakąś wiedzę na konkretny temat, który będzie związany z
funkcjonowaniem gminy, to te pytania wydają się zasadne.
Adam Bereda – radny
Uważał, że gdyby Pani Burmistrz za wszystko odpowiadała, to radni by się nie spotykali na
sesji nadzwyczajnej. Jeżeli skarbnik się na coś nie zgodzi i nie będzie kontrasygnaty, to
Pani Burmistrz nic nie zrobi.
Marta Maliszewska – Kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy
Powiedziała, że jeżeli nie ma przeprowadzonej kontroli wstępnej planowanych wydatków, i
takich wydatków ponosić z budżetu gminy nie wolno. Kierownik jednostki może podjąć
inną decyzję, ale wtedy skarbnik jest zwolniony z odpowiedzialności. Burmistrz może
podjąć taką decyzję, ale nie jest to zgodne z przepisami prawa.
Adam Bereda - radny
Gmina Wołomin, oprócz 150 mln. Budżetu jest również właścicielem czterech spółek, kilka
jednostek budżetowych, które są rozliczane w budżecie gminy. Radny zapytał jak tutaj
wyglądają te przepływy i te kierunki , Jaki ma na to pogląd Pani Marta Maliszewska. To
będzie miało wpływ na finanse gminy. Obecnie gmina poręczyła kredyt w PWiK, który
corocznie na kwotę 1 400 tys. zł. Co ma wpływ na zobowiązania gminy.
Są
zobowiązania jednostek i ich wydatki tych jednostek np. OSiR HURAGAN. W każdym z
tych jednostek jest główny księgowy i każdy ma suwerenność w swoich decyzjach.
Marta Maliszewska – Kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy
Odpowiedziała, że obecnie trwa audyt w jednostkach podległych. Nie tylko w MZDiZ gdzie
kontrola została wstrzymana. Taka kontrola trwa jeszcze w OsiR Huragan. Nie chciała
jednak teraz mówić o kierunkach, bo to wszystko będzie zależało od wyników
przeprowadzonych audytów. Trzeba będzie zwrócić uwagę na wąskie gardła, na wrażliwe
obszary. Pewne obszary trzeba będzie we współpracy uszczelnić. Na inne obszary , w jej
ocenie, będą musieli zwrócić uwagę kierownicy jednostek. Nie jest to na zasadzie, że już
teraz można stwierdzić, jak można lub jak należy poprowadzić jednostki, żeby było
wszystko w porządku. Nie ma złotego środka, a wszystko jest bardzo płynne. To wszystko
będzie zależało od przeprowadzonych audytów.
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Adam Bereda – radny
Gmina Wołomin corocznie przeprowadza inwestycje na poziomie 20 mln. zł. Do tej pory
była stosowana praktyka w kwestii odzyskiwania podatku VAT. Radny zapytał, czy Pani
Marta Maliszewska uważa, że powinno się iść w tym kierunku, jak robiono to do tej pory.
Jeżeli nie to czy będzie doradzała Pani Burmistrz powołanie spółki, jak to robią inne
większe samorządy. Te spółki przeprowadzają cały proces inwestycyjny w całej gminie.
Wtedy odzysk VAT jest łatwiejszy.
Marta Maliszewska – Kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy
Z tego, co jej wiadomo, od 1 kwietnia nastąpi zmiana przepisów dot. ustawy vatowskiej.
Jeśli nastąpi ta zmiana, to zastanowi się wspólnie z Panią Burmistrz jakie najlepsze
rozwiązanie będzie dla Gminy Wołomin. Jeszcze nie rozmawiała na ten temat z Panią
Burmistrz, a swojego stanowiska nie chciała przedstawiać jako jedynie słusznego.
Eugeniusz Dembiński – radny
Jak układała się Pani Marcie Maliszewskiej dotychczas współpraca z Jej podwładnymi ?
Marta Maliszewska – Kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy
Jak to jest w dużych skupiskach było bardzo różnie. Ma jednak osobiste zalety. Jest osoba
bardzo cierpliwą i wyrozumiałą. Natomiast kiedy następuje pewne przekroczenie czy
uprawnień, czy danych możliwości, czy zaufania, to jest konsekwentna w podejmowanych
działaniach.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Ma pewne wątpliwości co do stwierdzeń odnośnie opinii RIO. Zapytał, czy chodzi o te
opinie, które wpłynęły do Rady ? Przewodniczący Rady zapoznał się z tymi opiniami i nie
stwierdził jakiś drastycznych opinii co do budżetu i WPF. Standardowo RIO stwierdza, że
trzeba ograniczać deficyt itd. Taka sama opinia RIO była w stosunku do projektu budżetu,
który zakładał dużo większy deficyt. Praktycznie te opinie , w przypadku gdy gmina
spełnia wskaźniki, są standardowe. Nie wyczytał, żeby tam były wskazane jakieś straszne
zagrożenia dla Gminy Wołomina
Marta Maliszewska – Kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy
Z tego co jej przedstawiono i jak to zinterpretowała, to zadłużenie w 2016 roku jest
podprogowe. Rok 2016 i 2017 r. są bardzo wrażliwymi latami. Zadłużenie musi być bardzo
pilnowane na etapie wykonywania budżetu. W ocenie Pani Marty Maliszewskiej
planowanie i uchwalanie budżetu jest bardzo istotną kwestią. Natomiast kwestia rozgrywa
się na etapie wykonywania zaplanowanych wartości i śledzenia i pilnowania każdego
zadania pod kątem celowości, oszczędności i efektywności. Pomimo tego, że jest to
pacierz zapisany w ustawie o finansach publicznych, to należy o to dbać i na to zwracać
uwagę choć to jest oczywiste.
Adam Bereda – radny
Wnioskował o 5 min przerwy w obradach
Wniosek radnego został przyjęty w głosowaniu jawnym za- 18 głosów, przeciw-1 głos,
wstrz.-2 osoby.
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Dominik Kozaczka – radny
Podczas tej dyskusji przyglądał się jak to wygląda i uważa, że gdyby to rozstanie odbyło
się w bardziej cywilizowany sposób, a można było zorganizować konkurs, to wtedy bez
żadnej zbędnej dyskusji, wyłoniony w tym konkursie skarbnik, zostałby zaakceptowany i
nie byłoby tylu pytań i takiej dziwnej sytuacji. Radny żałował, że na sali nie ma Pani
burmistrz, bo skierowałby swoje słowa do niej. Uważał, że najlepszym rozwiazaniem było
zorganizowanie konkursu na skarbnika Gminy. Wtedy byłoby przejrzyście transparentnie i
profesjonalnie. Jak tak się dzieje w gminach, to ci skarbnicy są przyjmowani bez żadnych
dyskusji burzliwych. Jednak jest tak jak jest, więc radny oświadczył, że Rada będzie
współpracowała z Panią Martą Maliszewską.
Marta Maliszewska – Kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy
Podziękowała, bo niezmiernie miło Jej było słyszeć te słowa właśnie od radnego Dominika
Kozaczki. Jeśli obie strony dołożą wszelkich starań, to współpraca będzie układała się na
pewno pomyślnie, jeśli Rada podejmie decyzje, że to Jej kandydatura jest odpowiednia na
stanowisko skarbnika.
Dominik Kozaczka – radny
Uważał, że każdy z obecnych będzie chciał dołożyć starań, żeby współpraca była dobra.
To się okaże również ze strony Pani skarbnik jak to będzie wyglądało z czasem.
Adam Bereda – radny
Ubolewał, że na sali nie ma Pani Burmistrz. Zapytał o kilka kwestii, ale rozumie dlaczego
nie mógł uzyskać odpowiedzi. Pani Burmistrz będzie potencjalnym pracodawca Pani
skarbnik, więc nie można wychodzić przed „szereg”.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Walczono o osobę skarbnika. Bez niego nie można nic robić i nic podpisywać. Nie ma
Pani Burmistrz, więc zapytał kto zatrudni Panią Skarbnik.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Odpowiedział, że w tym zakresie ustawodawca dał możliwość przeniesienia swoich
uprawnień na pierwszego czy na drugiego zastępcę burmistrza.
Marek Górski – radny
Radny Dominik Kozaczka krytykował fakt, że jakieś rozmowy odbywają się w pokoju. A
teraz po rozmowie w pokoju zdanie Mu się wyklarowało. Radny Marek Górski zapytał
radnego Dominika Kozaczkę, co znaczyło Jego stwierdzenie „odejście w niecywilizowany
sposób Pani skarbnik”. Nie rozumiał skąd Radny Dominik Kozaczka to wziął i na jakiej
podstawie to mówi. Jeśli ktoś składa rezygnacje z pracy, to po prostu rezygnuje z tej pracy.
Odchodzi w odpowiednim czasie wymówienia i temat jest zamknięty. Jeśli ktoś zostanie
zwolniony dyscyplinarnie, bo zostało udowodnione, że naruszył przepisy. Radny uważał,
że sposób rozwiązania umowy z Panią Skarbnik jest cywilizowany. Jeśli sobie tak życzy, to
po prostu tak się dzieje.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że był to sposób niecywilizowany, z tej prostej przyczyny, że Pani Anita
Grabowska pracowała w Urzędzie Miejskim w Wołominie 10-12 lat, pełniąc bardzo
poważną funkcje. Jej odejście było w bardzo dziwny sposób. Radny rozmawiał z Nią
miesiąc czy półtora miesiąca wcześniej , wtedy gdy uchwalany był budżet i radnemu
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wydawało się, że chce pracować dalej. A tutaj jedna chwila i osoba, która odpowiada za
finanse, rzuca zwolnienie i wypowiedzenie z pracy. Cofa pełnomocnictwa i odchodzi na
zwolnienie lekarskie. To samo za siebie świadczy, że coś było nie tak. Radny nie chciał
wypowiadać się o kwestiach kuluarowych, bo sesja nie jest odpowiednim miejscem. Może
kiedyś zainteresowana opowie i wtedy będzie wszystko wiadomo.
Andrzej Żelezik – radny
Stwierdził, że dyskusja schodzi na niewłaściwe tory i wnioskował o zamkniecie dyskusji.
Jednak w związku z tym, że niektórzy radni chcieli jeszcze zabrać głos to swój wniosek
wycofał.
Marek Górski – radny
Zapytał czy radny Krzysztof Rembelski Go nagrywa. Jeżeli tak, to prosił by Go nie
nagrywał. Jeśli ma być powaga to sobie tego nie życzył
Krzysztof Rembelski – radny
Nie spodziewał się ze strony radnego Marka Górskiego takiego pytania. Był zaskoczony.
Zaprosił wszystkich by podeszli i ocenili co to jest co trzymał w reku. Stwierdził, że aby
zadać takie pytanie to „ręce opadają”. Sprawę pozostawił bez komentarza.
.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poinformował radnego Marka Górskiego, że przebieg sesji jest nagrywany i niedługo
będzie publikowany. Stwierdził, że radny zadał śmieszne pytanie. Są kamery na sali
obrad, wszyscy nagrywają, a radny Marek Górski zadaje pytanie, czy radny Krzysztof
Rembelski Go nagrywa.
Z ubolewaniem stwierdził pewne zachowania i pewne głosy. Miał nadzieję, że dyskusja
zostanie zakończona jakoś podsumowaniem, jednak nie było to Radzie dane.
Podsumowując całą dyskusje, powiedział, że szybkość tych działań i to co usłyszeli radni
przed poprzednią sesją, nie do końca było prawdą, jak radni sami się przekonali po tych
słowach, które usłyszeli od mecenasa. Nie prawdą było to, że przed poprzednią sesja
groził gminie paraliż finansów publicznych, a było to przedstawiane w takim świetle.
Zadziało się to, ale dopiero w piątek. Przewodniczący Rady to bardzo podkreślał. Dopiero
piątkowa sytuacja zmusiła Radę, że musi podjąć te uchwały. W przypadku słów Pana
Dominika Kozaczki i polemiki z radnym Markiem Górskim, zastanawiał się, że nagle
niemożliwa była współpraca długoletniej Pani skarbnik, która pracowała z dwoma
burmistrzami. Nie wiedział o czym to świadczy. Czy może o braku dobrej woli, ale jest
pytanie z której strony ? Zdziwił Go również fakt, że nie ma Pani Burmistrz bo pierwotnie
planował sesje na piątek, bo miał prawo zwołać ja w ciągu 7 dni. Na prośbę Pani
Burmistrz zwołana została na 4 marca. Pani Burmistrz, wprawdzie wybierała się na zjazd
Związku Miast Polskich, ale Przewodniczący myślał, że wyjedzie Ona po sesji, a na sesji
nadzwyczajnej się pojawi. Skoro to było tak ważne dla miasta i nie pozwalało miastu
funkcjonować, to powinno być priorytetowe dla Pani Burmistrz.
W wypowiedzi kandydatki na Skarbnika padło takie stwierdzenie, że w przypadku gdy nie
ma kontrasygnaty, to burmistrz może podjąć inną decyzję.
Uważał, że jest to wszystko trochę dziwne. Rada byłaby w bardziej komfortowej sytuacji,
gdyby radni mogli oceniać kandydata, który był po konkursie. Przyznał, ze radni są
odpowiedzialni za Wołomin, ale muszą podejmować decyzje świadomie i odpowiedzialnie.
Radny Leszek Czarzasty nie do końca był przekonany o słuszności tego wszystkiego co
się stało. Ale zaproponował przejście do przegłosowania projektów uchwał, zgłaszając
wniosek formalny o zamkniecie dyskusji.
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Radni wyrazili zgodę na zam=kniecie dyskusji w głosowaniu jawnym za – 19 głosów,
przeciw-1 głos, wstrz.-1 osoba, .
Uchwała Nr VI-24/2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 7 głosów, przeciw-0, wstrz.-14 osób.
Uchwała Nr VI-25/2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zaproponował, by powołanie nowego Skarbnika Gminy Wołomin nastąpiło z dniem 4
marca 2015 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 7 głosów, przeciw-0, wstrz.-14 osób.
Radny Adam Bereda w imieniu kolegów radnych powitał Panią Martę Maliszewska wśród
pracowników Gminy Wołomin
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy Wołomin
Podziękowała radnym za odpowiedzialną decyzję i powitanie. Gwoli wyjaśnienia pewnych
spraw i udzielenia odpowiedzi, które nie padły, powiedziała, ze był kiedyś znany człowiek
Albert Einstein , zasłynął powiedzeniem, że nie jest w stanie zrozumieć podatku
dochodowego, nie ma nic gorszego od podatku dochodowego. Pani skarbnik jest w stanie
zrozumieć podatek dochodowy, ale to nie znaczy, iż jest od Niego mądrzejsza. Nie
pretenduje do tego. Sa jednak obszary, w których się odnajduje. Choć inne pozostaję
jeszcze w jej sferze zainteresowań, albo tajemnicy.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Leszek Czarzasty
zamknął VI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 4
marca 2015 roku o godz. 20:00
Wszystkie podjęte w trakcie trwania sesji uchwały stanowią integralną część niniejszego
protokołu.
Protokołowała
Grażyna Płaneta

Sekretarz obrad

Przewodniczący obrad

Piotr Sikorski

Leszek Czarzasty.
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