X SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
VII KADENCJI

25 czerwca 2015 roku
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Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
Radnych ogółem - 23
Radnych obecnych na sesji – 22 ( Nieobecny radny: Jakub Orych )
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. Nieobecni radni to: Jakub Orych i Krzysztof Rembelski )
otworzył X sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 25 czerwca
2015 roku o godz. 10:15. Przywitał Panią Burmistrz Elżbietę Radwan, Zastępców
Burmistrza: Edytę Zbieć i Sylwestra Jagodzińskiego, radnych, urzędników, przedstawicieli
jednostek organizacyjnych gminy, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli i
przedstawicieli mediów.
Poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy głosowanie będzie odbywało się przy użyciu
systemu elektronicznego do głosowania. Tylko w przypadku awarii tego systemu
głosowanie będzie odbywało się poprzez podniesienie ręki.
Pkt 1
Wybór sekretarza obradach
Do pełnienia funkcji sekretarza obrad zaproponowano kandydaturę radnego Mateusza
Beredy
Kandydatura radnego została przyjęta w głosowaniu jawnym za - 20 głosy, przeciw - 0,
wstrz. - 1 osoba.
Pkt 2
Ustalenie porządku obradach
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem o terminie sesji ( załącznik Nr 2
do niniejszego protokołu ) i projektami uchwał.
Odczytał wnioski Burmistrza Wołomina o wprowadzenie do porządku obrad uchwał w
sprawie:
- utworzenia w gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania ( załącznik nr 3 do nn
protokołu );
- nadania nazwy ulicy ( załącznik nr 4 do nn protokołu )
Tomasz Kowalczyk – radny
Na wniosek mieszkańców Mostówki poprosił o nie wprowadzanie uchwały dot nadania
nazwy ulicy w miejscowości Mostówka do porządku obrad. Na odbytym zebraniu wiejskim
mieszkańcy zdecydowali inaczej. Nowa uchwała zostanie wprowadzona na kolejną sesję.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
W związku ze złożonym przez radnego wnioskiem uchwała dot. nadania nazwy ulicy nie
będzie wprowadzona do porządku obrad.
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Kolejne wnioski Pani Burmistrz dotyczyły wprowadzenia do porządku obrad uchwał w
sprawie:
- zaopiniowania projektu aglomeracji Wołomin
- pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina dotyczących zbycia
nieruchomości ( zał. nr 5 do niniejszego protokołu ).
Burmistrz Wołomina złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały ws.
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów,
psychologów oraz doradców zawodowych …...” ( zał. nr 6 do nn protokołu )
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
prośba o zdjęcie z porządku obrad uchwały dot tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych …… ,
gdyż wkradł się błąd. Uchwała powinna być skonsultowana ze związkami zawodowymi. Po
skonsultowaniu treści uchwały ze stosownymi organizacjami związkowymi, powróci ona na
kolejna sesję.
Porządek obrad z zaproponowanymi zmianami został przyjęty w głosowaniu jawnym za-21
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Pkt 3
Protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 28 maja 2015 roku został przyjęty
bez uwag w głosowaniu jawnym za- 20 głosy, przeciw-0, wstrz.- 1 osoba
Pkt 4
Komisja Gospodarki – Bogdan Sawicki
Komisja opiniowała projekty uchwał przygotowane na toczącą się sesję. Wszystkie
uchwały otrzymały opinię pozytywną komisji, oprócz uchwały ws. zbycia nieruchomości,
która nie uzyskała jednoznacznej opinii.
Komisja Bezpieczeństwa – Zbigniew Paziewski
Komisja spotkała się jeden raz i procedowała nad projektem jednej uchwały dot. zbycia
nieruchomości przy ul. Warszawskiej 25.
Na tym posiedzeniu komisji był obecny Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Przekazał członkom komisji swoje sugestie na
temat bezpieczeństwa na ulicach Gminy Wołomin. Radni maja tez swoje uwagi. W
najbliższym czasie Komisja Bezpieczeństwa przekaże pani Burmistrz stosowne pismo, by
można było poprawić bezpieczeństwo na drogach w granicach gminy. Może będzie to
możliwe od razu, lub przy inwestycjach przyszłorocznych.
Omówiono również zażalenie mieszkańców i sklepów okolic Placu 3 Maja w Wołominie.
Skarżą się oni na zachowanie młodzieży przebywających tam w godzinach nocnych, a
szczególnie w weekendy. Maja tam miejsce głośne imprezy z muzyką, picie alkoholu.
Komisja wystąpi stosownym pismem do Straży Miejskiej, do Policji, żeby zajęli się tym
problemem.
Członkowie komisji omówili też sprawę Państwa Olszewskich zamieszkałych we wsi
Leśniakowizna. Problem polega na zaburzeniu stosunków wodnych w okolicy ich
nieruchomości. Były przeprowadzone badania geologiczne i w związku z tym sprawa
została odłożona o miesiąc, kiedy będzie można ta sprawę ostatecznie załatwić , by nie
było żadnych wątpliwości.
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Komisja Edukacji – Adam Bereda
Pomiędzy sesjami komisja spotkała się jeden raz i dyskutowano na temat przedłożonych
projektów uchwał.
Komisja Rewizyjna – Dominik Kozaczka
Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami spotkała się trzy razy. Przedmiotem spotkań
było wypracowanie stanowiska w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2014
rok.
Komisja Finansów Gminnych – Emil Wiatrak
Komisja opiniowała projekty uchwał, przygotowane do procedowania na X sesji Rady
Miejskiej. Wszystkie uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie.
Andrzej Żelezik – radny
Poinformował, że w dniach 18-19 czerwca 2015 roku, wraz z Koordynatorem ds.
Bezpieczeństwa Jarosławem Kielczykiem uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa Związku Miast Polskich. Do uczestnictwa w poszczególnych komisjach
Związku został zgłoszony wraz z innymi radnymi przez Radę Miejska w Wołominie. Ich
uczestnictwo w tych komisjach zostało zatwierdzone przez Zarząd Związku Miast
Polskich. Komisje stanowią organ doradczy dla Zarządu ZMP. Miasto Wołomin jest
aktywnym członkiem Związku Miast Polskich i było jednym z członków założycieli tego
Związku. Samorządowcy z Wołomina pełnili funkcje we władzach. Były Burmistrz Jerzy
Mikulski był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
W poprzedniej kadencji uczestnictwo w Związku Miast Polskich zostało nieco zaniedbane,
ale w obecnie trwającej kadencji Pani Burmistrz Elżbieta Radwan została powołana do
składu władz Związku.
W posiedzeniu komisji w której radny wziął udział uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie,
Komendanci straży Miejskiej i Koordynatorzy Zespołów Kryzysowych oraz radni z wielu
miast Polski. Oprócz spraw organizacyjnych i planu pracy na 2015 rok, wypracowano
stanowisko Komisji w wielu istotnych problemach dotyczących spraw bezpieczeństwa i
porządku publicznego, opracowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Omawiano projekty uchwał ws. standaryzacji i certyfikacji Straży Miejskiej, o zmianie
ustawy o ruchu drogowym, przyspieszenia prac dot. monitoringu wizyjnego miejsc
publicznych, poparcia stanowiska Rady Komendantów o stwierdzenie przez Trybunał
Konstytucyjny niezgodności z konstytucją uprawnień Strażników Miejskich do świadczeń
emerytalnych.
Radny zwrócił się do innych kolegów radnych będących członkami komisji Związku Miast
Polskich, o zdecydowane oprotestowanie istniejących krzywdzących mieszkańców
Wołomina opinii o naszym mieście jako „ miasta mafijnego”. Władze Samorządowe,
mieszkańcy i Policja w tym Komenda Wojewódzka i Komenda Główna, włożyli wiele
wysiłku by Wołomin wydźwignął się z tej złej opinii. W 2003 roku, kiedy Burmistrzem
Wołomina był Jerzy Mikulski, Wołomin w rankingu najbezpieczniejszych miast w Polsce
uzyskał drugie miejsce w kategorii Gmin Miejsko – Gminnych. Radny apelował do kolegów
radnych i do mieszkańców aby o tym pamiętali i prostowali opinie o naszym mieście.
Radny Andrzej Żelezik został wybrany do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego
Komisji bezpieczeństwa ZMP. Przewodniczącym tej komisji jest Pan Artur Hałubiczko z
Częstochowy. Natomiast z ramienia Zarządy ZMP do współpracy z Komisją
Bezpieczeństwa została oddelegowana Pani Burmistrz Elżbieta Radwan.
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Maciej Łoś – radny
Przedstawił kilka informacji dotychczas pracy Komisji Mieszkaniowej, w której jest
reprezentantem Rady Miejskiej. Na spotkaniu w dniu 9 czerwca 2015 roku . Omówiono 8
spraw. Jedna z nich dotyczyła mieszkańca eksmitowanego ze Spółdzielni Mieszkaniowej.
Komisja przydzieliła mu lokal socjalny przy ul. Kościelnej 45. Trzy wnioski zostały dopisane
do listy oczekujących. Komisja omawiała również problemy związane z niedostateczną
ilością lokali socjalnych w porównaniu do istniejących potrzeb, oraz to, że standard tych
lokali nie jest najwyższy. Lokal, który komisja przyznała jest o powierzchni 17m2, bez
bieżącej wody i bez toalety ( znajduje się na dworze ) Członkowie komisji zwrócili uwagę
na pilna potrzebę budowy lokali socjalnych, co przyczyni się do szybszego opróżnienia
mieszkań komunalnych z najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi, a
zajmujących duże i drogie lokale.
Radny został przyjęty do składu Komisji kultury Związku Miast Polskich. Jeszcze nie
odbyło się spotkanie tej komisji. Radny otrzymał jedynie zaproszenie do udziały w
konferencji dot. Muzeów. Nie skorzystał z niego, gdyż nie pozwoliły mu na to sprawy
zawodowe i prywatne. W skład tej komisji weszła również Dyrektor Ośrodka Kultury w
Kobyłce.
Pierwsze posiedzenie Komisji Kultury Związku Miast Polskich zaplanowane zostało na
początek października w Słupsku.
Dominik Kozaczka – radny
Poinformował, że dwa tygodnie wcześniej odbyło się posiedzenie Komisji Finansów
Związku Miast Polskich. Członkowie Komisji zapoznali się z przepisami ustaw, które bęą
niebawem procedowane w sejmie. Pierwsza z projektowanych ustaw dotyczyła
darmowych porad prawnych, która zobowiąże samorządy do zatrudniania prawników,
którzy będą przyjmowali mieszkańców w urzędzie. Ci prawnicy będą świadczyli usługi
prawne na rzecz mieszkańców. Wielu polityków przychylnie się do tego zapatruje. Jednak
w tej kadencji sejmu nie zostanie decyzja ostateczna podjęta. Druga kwestia to
zamówienia publiczne. W tej sprawie toczyła się dyskusja i dotyczyła ona elastyczności
działania pracownika samorządowego. Zastanawiano się, czy w tej ustawie należy
forsować zapisy jasno opisujące co można, a czego nie. Czy może pozostawić pewną
elastyczność dla pracowników samorządowych w aspekcie przetargów, żeby oni również
mogli podjąć decyzje w pewnych kwestiach.
Ostatnią ważną sprawą, były wybory do prezydium tej komisji. Było wielu kandydatów do
funkcji przewodniczących i wiceprzewodniczących. Udało się zgromadzić większość i
dzięki temu Pani Marta Maliszewska – skarbnik Gminy Wołomin została
Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Związku Miast Polskich.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Cieszyła się, że wzrosła aktywność przedstawicieli władz samorządowych naszego miasta
w działaniach Związku Miast Polskich. Jest to bardzo ważne, bo przedstawicieli Wołomina
zauważono i przypomniano sobie dobre praktyki. Teraz postawą naszych radnych i
funkcjami jakie pełnia w organach Związku Miast Polskich można będzie przekazywać
pozytywne sygnały o naszym mieście.
Pani Burmistrz bardzo zależy na współpracy z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego, ponieważ Zarząd Związku Miast Polskich bardzo poważnie rozważa, aby
wrócić do dobrej praktyki i organizowania Komisji Bezpieczeństwa w naszym mieście.
Takie komisje były organizowane w kadencji Burmistrza Jerzego Mikulskiego. Były one na
wysokim poziomie i są bardzo dobrze wspominane przez miasta członkowskie Związku
Miast Polskich. Pani Burmistrz uważa, że wspólnie z Radą i wszystkimi jej
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przedstawicielami, którzy w rożnych komisjach działają, uda się przeforsować pomysł co
do organizacji konferencji o bezpieczeństwie. To jest dobry sygnał na zewnątrz, że władze
samorządowe wspólnie myślą i troszczą się o nasze miasto.
Na sesję przybył radny Krzysztof Rembelski godz. 10:30
Pkt 5
Olga Ludwiniak – Wydział Organizacji
Przedstawiła informację o realizacji uchwał z IX sesji Rady miejskiej podjętych na sesji w
dniu 28 maja 2015 roku – Treść tej informacji stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego
protokołu.
Pkt 6
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przedstawiła Informację o działaniach podjętych w okresie miedzy sesjami Rady Miejskiej
w Wołominie:
1) W ramach projektu Zielone Klasy zlecono wykonanie usług (przeprowadzenie
warsztatów ekologicznych, organizacja wycieczek do miejsc cennych przyrodniczo) – 7
zleceń, zlecono zakup materiałów dla Zielonych Klas oraz zlecono zakup książek i
pomocy dydaktycznych dla Zielonych Klas. Kontynuowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
i młodzieży w ramach projektu „Wołomińscy Odkrywcy Przyrody” (zorganizowano 4
spotkania: 21.05.2015, 28.05.2015, 11.06.2015, 18.06.2015);
2) Spotkania:
 9-14 czerwca – szkolenie dyrektorów szkół i przedszkoli w Sopocie. To było bardzo
ważne i dobre szkolenie merytorycznie w kontekście funkcjonowania oświaty, oraz
docelowo konstytuowania Rady Oświatowej.
 16 czerwca - Spotkanie z dyrektorem NFZ, w spotkaniu udział wzięli Burmistrz,
Starosta, dyrektor Szpitala. Choć nie jest zadaniem gminy prowadzenie szpitala
powiatowego, ponieważ Pani Burmistrz została poproszona przez pielęgniarki i
personel pomocniczy, specjalnym pismem o patronat w realizacji trudnych spraw, to
Pani burmistrz podjęła to wyzwanie i stara się pomagać we wszystkich aspektach
funkcjonowania szpitala. Spotkanie z Dyrektorem NFZ było bardzo dobrym
spotkaniem, przynoszącym już konkretne, wymierne efekty. Te decyzje i ich efekty
były poprzedzone licznymi konsultacjami , analizami i przedstawieniem bieżącej
sytuacji szpitala. W tej chwili dyrektor ma zapewnienie, że będzie poprawiony
kontrakt na Wołomiński SOR. Będzie więcej pieniędzy wpływało do kasy szpitala,
co w znacznym stopniu poprawi sytuacje finansową. Rozmawiano również o
rozbudowie SOR i dodatkowych kontraktach. Obecnie nie są one ogłaszane w
drodze konkursu, tylko są aneksowane. W związku z wybudowaniem Oddziału
dializ, taki kontrakt zostanie uruchomiony dla szpitala w Wołominie. Są to bardzo
dobre symptomy. Trudno jednak powiedzieć, że NFZ zmienił swoje stanowisko.
Jednak rozmowy są racjonalne co przynosi już wymierne efekty. Pani Burmistrz jest
zadowolona, że sprawy ida w dobrym kierunku, łącznie z tym, że Dyrektor Szpitala
zatrudnia profesjonalna kadrę medyczną. Nowa Pani Ordynator SOR-u jest
chirurgiem dziecięcym ze szpitala na ul. Niekłańskiej, ze wszystkimi uprawnieniami,
która już w tej chwili szkoli personel medyczny do przyjęcia dzieci na SOR.
Rozmawiając na temat chirurgii dziecięcej w Wołominie, nikt nie mówił, że to ma
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być odział szpitala, gdyż wiąże się to z innymi ruchami organizacyjnymi. Natomiast
bardzo realne jest , że taka „urazówka” w najbliższym czasie powstanie. Dyrektor
Szpitala w Wołominie z pewnością będzie chciał rozmawiać z Radą Miejską w
Wołominie. Ma on stosowne pomysły w tym zakresie. Zdaniem Pani burmistrz
wszystko idzie w dobrym kierunku. Dodatkowo nastąpiła zmiana na stanowisku
ordynatora ortopedii. Ordynatorem tego oddziału został lekarz chirurg, uprzednio
pracujący w szpitalu na ul. Szaserów. Przyprowadził ze sobą profesjonalna kadrę
ortopedów, którzy mogą zająć się dziećmi.
Pani Burmistrz poinformowała, że Rzecznik Praw dziecka jest bardzo
zainteresowany współpracą w zakresie poprawy warunków naszych dzieci w
placówkach medycznych na naszym terenie. Najprawdopodobniej w połowie lipca,
rzecznik Praw dziecka zwizytuje gminę Wołomin o czym radni zostaną
poinformowani. Termin spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka będzie dopiero
ustalany.
17 czerwca - posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich we Wrocławiu. Pani
Burmistrz uczestniczyła na posiedzenie Zarządu Związku, ale nie była na Kongresie
Regionów, który trwał równolegle. Na posiedzeniach Zarządu opiniowane są
przedstawione projekty ustaw. Bardzo ważnym tematem, omawianym przez
Zarząd Związku Miast Polskich, jest temat jak zabezpieczyć samorządy przed
zmniejszonymi wpływami podatków. Wiadomo, że przed wyborami każda z opcji
politycznych zadeklarowała podniesienie kwoty zwolnionej od podatku. To jest
bardzo korzystne dla obywateli. Jednak z tego powodu pieniędzy które będą
wpływały do kas samorządów będzie znacznie mniej. Stad też Związek szuka
innych propozycji i alternatyw, co zaproponować stronie rządowej i prezydentowi, w
którym kierunku ZMP ma iść, żeby zabezpieczyć dopływ pieniędzy do samorządów.
Wiadomo, że samorządy tych podatków nie mogą się pozbyć, bo to jest duża część
udziału w budżetach, a przekierowywana na oświatę czy inne cele.
23 czerwca podpisano umowę na dofinansowanie ul Radosnej w Starych Lipinach.

3) Uroczystości, obchody:
 29 maja - Odsłonięcie pomnika przyrody- głaz granitowy ul Graniczna przy PWIK
 30 maja - XV Gminna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Wszystkim, którzy
wzięli udział czynny w tej spartakiadzie Pani Burmistrz podziękowała. Szczególne
podziękowania skierowała do Arkadiusza Rychty. Było to niesamowicie
emocjonujące wydarzenie i warte kontynuacji i wspierania.
 31 maja - Rodzinny Piknik Ekologiczny z okazji Dnia Dziecka Skwer im. B. Wodiczki
 2 czerwca - „Święto Szkoły” - ZS w Ossowie. Była to pięknie przygotowana
uroczystość, za co podziękowania złożone na ręce Pani dyrektor.
 7 czerwca Odjazdowy Bibliotekarz. Za organizacje podziękowania dla
pracowników Biblioteki Miejskiej w Wołominie. Impreza spotkała się z bardzo
ciepłym odbiorem mieszkańców.
 7 czerwca - 50 Rocznica Święceń Kapłańskich ks. S. Sienkiewicza. W imieniu
mieszkańców Pani Burmistrz podziękowała księdzu za 50 lat posługi, a w
szczególności za czas poświęcony naszemu miastu.
 20 czerwca - Obchody Jubileuszu 60-lecia istnienia szkoły w Duczkach, oraz 10lecie nadania imienia Jana Pawła;
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4) SPRAWY KLUCZOWE
1) Modernizacja linii kolejowej informacja o stanie prac.
- 10 czerwca 2015 roku, o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyło się
spotkanie Inwestora z Mieszkańcami Gminy Wołomin, połączone z konferencją prasową.
Mieszkańcy licznie przybyli na spotkanie. Nagranie ze spotkania zostało umieszczone w
sieci. Urząd Miejski (WRG) zabiegał o jego organizację i występował do inwestora oraz
wykonawcy o przedłożenie kompletu informacji na temat realizacji inwestycji.
Ponieważ na spotkaniu nie był obecny wykonawca inwestycji, nie udzielono odpowiedzi na
szereg trudnych pytań. Wszystkie informacje, które wpływają do urzędu są przekazywane
mieszkańcom. Mieszkańcy zadają pytania. Na stronie internetowej urzędu jest
uruchomiona zakładka, na której jest aktualne odzwierciedlenie spraw związanych z ta
inwestycją. Jednak do tej pory, wbrew zapewnieniom, przedstawicieli kolei, że organizacja
ruchu jest już w Urzędzie Miejskim, to do dnia sesji nie wpłynęła do Urzędu miejskiego w
Wołominie, ani do Policji informacja o organizacji ruchu w okresie inwestycji kolejowej. Ten
fakt jest bardzo niepokojący, bo to przesunie termin wejścia z pracami w naszym mieście.
Gmina nie może też czekać, bo mieszańcy pytają o szczegóły. Nie ma możliwości udzielać
odpowiedzi, bo nie wiadomo jak ta organizacja ruchu będzie wyglądała. Jak nie ma
informacji o planowanej przez inwestora organizacji ruchu, to pracownicy urzędu nie mogą
ustosunkować się do wielu pytań mieszkańców. Jednak trzeba sobie uświadomić, że nie
jest to inwestycja gminna. W imieniu mieszkańców władze Samorządowe Wołomina
lobbują w wielu sprawach do kolei, ale rola radnych i burmistrza polega jedynie na tym, że
muszą reprezentować mieszkańców.
- 23 czerwca br. odbyło się spotkanie robocze dot. modernizacji linii E 75 w siedzibie
Regionu Centralnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. W tym spotkaniu
uczestniczyła Zastępca Burmistrza Edyta Zbieć.
Najistotniejsze informacje przekazane w trakcie spotkania:
 przedstawiciele inwestora poinformowali, iż od 22 lipca br. ruch kolejowy relacji
Warszawa - Wołomin Słoneczna odbywał się będzie po jednym torze,
 przedstawiciele Wołomina po raz kolejny wnioskowali o przedstawienie
organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy na czas budowy,
Kolejne spotkanie planowane jest w pierwszej dekadzie września br.
2) Trwają prace audytowe w jednostkach organizacyjnych gminy Wołomin: OSIR Huragan
- kontrola zakończona, sprawozdanie z kontroli zostało umieszczone w BIP. Zgodnie z
Zarządzeniem Burmistrza Wołomina w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w Urzędzie Miejskim została
przeprowadzona inwentaryzacja. Komisja sporządziła 16.06.2015 roku Protokół z
inwentaryzacji, trwa jego analiza. Protokół zostanie udostępniony w BIP.
3) W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA OBSZARZE MIASTA I GMINY
WOŁOMIN” PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII
EUROPEJSKIEJ. TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z :
Budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Wieś w Wołominie;
Budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej
Wołomin/Czarna;
Budową sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości w Wołominie.

8

5) Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn.
„OSIEDLE SŁAWEK II” położonego pomiędzy ulicami: Geodetów, Głowackiego, Kleeberga
do granicy obszaru obowiązującego planu (teren stolarni) w Wołominie wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. W dniach od 06.07.2015 r. do 05.08.2015 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Wołominie, pok. nr 210 w godzinach pracy Urzędu, do publicznego
wglądu wyłożony zostanie projekt planu „OSIEDLE SŁAWEK II”. Dyskusja publiczna nad
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 4 (I piętro) - sala 106 w dniu 03.08.2015 r.
(poniedziałek) o godz. 18.00,
6) ZARZĄDZENIA:
W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI WYDANO 30 ZARZĄDZEŃ, W TYM:
Nume
r
zarzą
dzeni
a

Data

Treść Zarządzenia

153

28.05.2015 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora MZDIZ
w Wołominie

154

28.05.2015 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej w
ZS w Duczkach

155

28.05.2015 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z sal dydaktycznych i i
gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Leśniakowiźnie

156

28.05.2015 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z sal dydaktycznych w
ZS w Ossowie

157

28.05.2015 zgoda na odstępstwo od zasad ustalonych zarządzeniem Nr 41/2014
z dnia 4.02.2014 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych
stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący
się w gminnym zasobie nieruchomości Gminy Wołomin

158

29.05.2015

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól w
Duczkach

159

2.06.2015

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu MPZP Osiedle Sławek II w Wołominie

160

2.06.2015

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

161

3.06.2015

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia

162

3.06.2015 w sprawie określenia ustalania części zadań do wykonania w ramach
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego

163

3.06.2015

w sprawie powołania komisji przetargowej- zaprojektowanie,
dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury szerokopasmowego
internetu, realizowanego w ramach projektu Szerokopasmowy
9
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164

10.06.2015

w sprawie określenia kwoty wydatków i harmonogramu
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

165

11.06.2015

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadania - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w
czasie wolnym od zajęć szkolnym - wypoczynek w formie
wyjazdowej

166

16.06.2015

w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach
organizacyjnych Giny Wołomin

167

18.06.2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2015 rok

168

18.06;2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2015 rok

169

19.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
za 2014 rok - Muzeum

170

19.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
za 2014 rok - Ossów

171

19.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
za 2014 rok - Biblioteka

172

19.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
za 2014 rok - MDK

173

19.06.2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

174

22.06.2015

w sprawie regulaminu korzystania ze służbowych telefonów
komórkowych przez pracowników UM

175

22.06.2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2015 rok

176

23.06.2015

w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7) DECYZJE ADMINISTRACYJNE:

1. Wydział Finansowo-Podatkowy:


w okresie 26.05.2015 do 19.06.2015 roku wydano 273 decyzje w sprawach
podatkowych.

2. Wydział Urbanistyki:



w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 9 decyzji;
w sprawie ustalenia warunków zabudowy - 24 decyzje;

3. Wydział Organizacji Urzędu:
- w okresie od ostatniej sesji zarejestrowano i opublikowano w BIP 24 zarządzenia
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Burmistrza Wołomina;
- w Centralnym Rejestrze zarejestrowano łącznie 81 wniosków w sprawie
udostępnienia informacji publicznej. Łącznie udostępniono informacje na 75
wniosków, 6 jest w trakcie rozpatrywania.
- odbyły się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółek: MZO, ZEC i PK Sp. z o.
o. w Wołominie.
- trwa realizacja projektu weryfikowania procesów zarządczych dotyczących
obsługi mieszkańców i klientów Urzędu w poszczególnych wydziałach UM w
Wołominie oraz w podległych jednostkach.
- w ramach poniedziałkowych przyjęć interesantów od ostatniej sesji w dniu 28
maja przyjęto Mieszkańców: Burmistrz - 41 osób, Zastępca Edyta Zbieć - 14 osób,
Sylwester Jagodziński - 18.
Sytuacja w mieście się stabilizuje i zaznaczyła się tendencja spadkowa ilości
interesantów w urzędzie. Przedstawione liczby ilości przyjęć interesantów dotyczy
tylko przyjęć poniedziałkowych, ale obserwuje się, że już polityka informacyjna
miasta dociera do szerszego grona mieszkańców i z powtarzającymi się pytaniami
jest coraz mniej mieszkańców w poniedziałki.
8) Wydział Rozwoju Gospodarczego:
W zakresie realizacji inwestycji drogowych
1. Sprawy bieżące
 Wybrano projektanta parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej
róg ul. Piłsudskiego - projekt wykona firma PROJ-BUD z Wołomina.
 Zawarto umowę z firmą GRAFTON PROJEKT Maciej Chmielewski z Warszawy na
wykonanie projektu chodnika w ul. Racławickiej w Majdanie. Termin
wykonania 30.09.2015r. Wartość 7.995,00 zł.
 W dniu 01.06.2015r., w Urzędzie, odbyło się spotkanie robocze z udziałem
mieszkańców ul. Kolorowej, gdzie przedstawiono koncepcję budowy drogi.
 Podpisano umowę z "TMP PROJEKT", o wartości 13.530,00 zł brutto, z terminem
wykonania 30.11.2015 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Dworskiej w Wołominie na odcinku
od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami oraz uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji pozwolenia na
budowę od wojewody – włączenia drogi gminnej ul. Dworskiej w drogę wojewódzką
– ul. Szosa Jadowska, a także przygotowaniem i złożeniem wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Wołominie, w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie.
 W dniu 28.05.2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID inwestycji,
polegającej na „Budowie drogi gminnej ulicy Lipiny Kąty na odcinku od ul.
Słowiańskiej do ul. Czwartaków w Wołominie”
 29.06.2015 r., odbędzie się spotkanie mieszkańców ul. Kasztanowej w Nowych
Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, w celu omówienia
i uzgodnienia koncepcji budowy ww. ulic.
 W dniu 17.06.2015 r. otrzymano Decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo – jezdnego oraz kanalizacji
deszczowej na terenie części dz. ew. nr 148/35 obr. 24 w Wołominie przy ul.
Sienkiewicza.
 W dniu 01.06.2015 r. odebrano roboty związane z budową parkingu
strategicznego Parkuj & Jedź przy ul. Wąskiej w Wołominie. 03.06.2015 r.
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zawiadomiono Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o
zakończeniu budowy parkingu. 11.06.2015 r. złożono do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Wołominie wniosek o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie parkingu przy ul. Wąskiej.
8.06.2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Szarej w Wołominie, na
którym omówiono i uzgodniono koncepcji budowy ulicy.
Zakończono roboty budowlane budowy ul. Moniuszki w Wołominie na odc. od
ul. Daszyńskiego do wys. dz. 149 obr. 24.
28.05.2015 r. Starosta Wołomiński udzielił Gminie Wołomin pozwolenia na
budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul.
Krzyżowej w Nowych Lipinach.
16.06.2015 r. Starosta Wołomiński wydał decyzję dla Gminy Wołomin
zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi
gminnej ul. Broniewskiego na odcinku od ulicy Sikorskiego w kierunku ul.
Hutniczej w Wołominie.
11.06.2015 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do działki nr ewid. 153/4
w Wołominie”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma SKANSKA S.A. z
Warszawy. Wartość robót budowlanych zgodnie z ofertą wynosi 879.190,43 zł.
Termin zakończenia prac 22.04.2016r.
15.06.2015 r. rozstrzygnięto postępowanie na: „Kompleksowy nadzór
inwestorski nad robotami związanymi z remontem ulicy Kobyłkowskiej na
odcinku od ul. Sasina do działki nr ewid. 153/4 w Wołominie”. Najkorzystniejszą
ofertę przedstawiła firma „KaMPaS” Paweł Baran z Marek. Wartość nadzoru
11.623,50 zł.
Unieważniono w dniu 15.06.2015 r.
postępowanie na: „Wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy kanalizacji
deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy”
(fundusz sołecki). W dniu 18.06.2015 r. po raz drugi na stronie internetowej Urzędu
zamieszczono ogłoszenie o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Termin
składania ofert do dnia 23.06.2015 r.
03.06.2015 r. rozstrzygnięto postępowanie na: „Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla potrzeb odwodnienia ulicy Mokrej w
Zagościńcu i przyległych do niej działek” (budżet obywatelski).
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PPU „KONSTRUKTOR” Agnieszka
Kozera z Mińska Mazowieckiego. Wartość prac projektowych 39.360,00 zł.
3.06.2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa ul. Partyzantów”.
Budowa ul. Długiej w Duczkach. Zakończone zostały roboty budowlane budowy
linii oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Lipowej do wysokości działki nr 356 –
które stanowią Etap I budowy tej drogi. W dniu 18.05.2015 r. rozpoczęto czynności
odbiorowe. Trwa procedura związana z podpisaniem umowy na sprzedaż energii
elektrycznej z dostawcą energii oraz założeniem układu pomiarowego energii
elektrycznej.
Kontynuacja prac projektowych ulic: Kiejstuta, Złotej, Laskowej, Grabicznej –
Starosta Wołomiński w dniu 18.05.2015 wszczął postępowanie administracyjne ws.
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ścieżki pieszo12




rowerowej i częściowo chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul.
Majdańskiej w Duczkach do granicy z gminą Klembów w Starym Grabiu – w
zakresie projektu budowy kanalizacji deszczowej.
Kontynuacja budowy - chodnik w ul. Granicznej od ul. 100 lecia do ul.
Piaskowej w Zagościncu.
Odbyły się przeglądy gwarancyjne dróg: chodnik ul. Wiosenna w Lipinkach; ulicy
Matejki w Wołominie

W zakresie inwestycji kubaturowych
1. Sprawy bieżące
 Uzyskano pozwolenie na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 3 w
Wołominie. Wydział Rozwoju Gospodarczego przygotował postępowanie
przetargowe na wyłonienie Wykonawcy budowy sali gimnastycznej.
 17.06.2015 r. zawarto umowę na remont budynku hufca ZHP w Wołominie przy
ul. Długiej. z firmą Usługi Remontowo – Budowlane ARBUD Kaszuba Arkadiusz z
Pułtuska, Termin rozpoczęcia robót 20.07.2015 r., zakończenia 18.09.2015 r.,
wartość wynagrodzenia 92.706,22 zł brutto.
2. Budowy
 Kontynuacja robót przy budowie sali gimnastycznej w Czarnej. Obecnie stan
zaawansowania budowy wynosi około 50%. Trwa wykonywanie instalacji wentylacji
mechanicznej, elektrycznej, wodno - kanalizacyjne oraz roboty tynkarskie.
Rozpoczęto wykonanie elewacji wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian
fundamentowych.
3. Odbyły się przeglądy gwarancyjne następujących obiektów:
 Basenu;
 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiźnie.
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
1. Zakończono budowę linii oświetlenia ulicznego w ul. Kochanowskiego w
Wołominie. Trwa procedura związana z podpisaniem umowy na sprzedaż energii
elektrycznej
z dostawcą energii oraz założeniem układu pomiarowego energii
elektrycznej.
2. 21.05.2015 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową linii
oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej w Wołominie. Odbiór bez usterek.
3. Kontynuacja prac projektowych dla potrzeb budowy oświetlenia w ul.
Nadrzecznej w Zagościńcu (budżet obywatelski).
4. Trwa postępowanie administracyjne w celu wydawania decyzji pozwolenia na budowę
oświetlenia ulicznego w 5 ulicach:
 Lipinki ul. Groszkowa,
 Nowe Grabie – droga dojazdowa do cmentarza,
 Stare Lipiny ul. Kwitnąca,
 Majdan ul. Racławicka – od posesji nr 111 do końca ulicy,
 Wołomin ul. Graniczna.
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych Powiatu podpisano umowę ze
Starostą Wołomińskim w zakresie dofinansowania zadania inwestycyjnego powiatu pn.
„Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie”. Wysokość dofinansowania 171.500,00 zł
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Inwestycje pozostałe
- Budowa Parku przy Muzeum im. Nałkowskich – wybrano wykonawcę na
rekultywację zbiornika retencyjnego, położonego przy Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich w Wołominie, roboty wykona firma KERIM sp.c. Wartość umowy
150.834,90zł. Trwają prace komisji przetargowej na nadzór inwestorski nad rekultywacją
zbiornika retencyjnego. Otwarcie ofert nastąpiło 23.06.2015r.
- Doposażenie placów zabaw – 10.06.2015 r. podpisano umowę z „APIS” Jadwiga
Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na
placach zabaw, wartość umowy brutto: 145.206,42 zł, termin realizacji 08.07.2015 r.,
wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego nad montażem urządzeń - WDI Obsługa
Inwestycji Sp. z o.o. , ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka, wartość umowy 1.845,00 zł brutto.
9) ZESPÓŁ DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:
1. Projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej”- kwota
przyznanej dotacji 860.000,00 zł. W dniu 21 maja br. został złożony szczegółowy wniosek
o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
obecnie oczekujemy na zawarcie umowy o dofinansowanie z Ministrem Sportu
i Turystyki.
2. Projekt pn. „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – wyrównanie szans
rozwojowych w Gminie Wołomin” - wartość inwestycji 869.610,00 zł, w dniu 19 czerwca
br. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
wyłonienie Wykonawcy. Obecnie trwa realizacja projektu. Przygotowywana jest
dokumentacja niezbędna do rozliczenia przyznanej pomocy finansowej w wysokości
541.199,00 zł.
4. Projekt pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 w Wołominie im. Misia
Uszatka” - lokalizacja zgłoszona przez gminę Wołomin w drodze głosowania
internetowego została zakwalifikowana do wybudowania nowego placu zabaw przez firmę
Nivea. W dniu 8 czerwca br. w siedzibie Organizatora konkursu „Podwórko Nivea” zostały
złożone wymagane dokumenty dotyczące wybudowania placu zabaw. Obecnie
oczekujemy na otrzymanie mapy do celów projektowych wraz z naniesioną lokalizacją
budowy placu zabaw przez Organizatora konkursu, po czym gmina dokona zgłoszenia
budowy placu zabaw do organu administracji architektoniczno-budowlanej.
5. Projekt pn. „Rekultywacja zbiornika retencyjnego przy Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich” - przygotowywany jest wniosek o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Projekt pn. „Stacja Wołomin"- Starówka wołomińska – Nasz Wołomin od nowa” - w
dniu 1 czerwca br. został złożony wniosek o dotację w Ministerstwie Infrastruktury i
Rozwoju w ramach konkursu pn. „Modelowa rewitalizacja miast” organizowanego przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Programów Pomocowych. Oczekujemy
na ocenę formalną złożonego wniosku.
10) MIEJSKI ZAKŁAD DRÓG I ZIELENI:
 Prowadzono nadzór, kontrole i odbiory w terenie prac realizowanych przez firmy
zewnętrzne na zlecenie Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni (w tym prace związane z
bieżącą konserwacją dróg – równanie i zagęszczenie dróg gruntowych, naprawy
cząstkowe nawierzchni asfaltowych, prace naprawcze oświetlenia ulicznego, prace
ogrodnicze na terenie miasta i gminy i inne).
 Wykonywano wizje lokalne oraz przeprowadzano interwencje w terenie na wnioski
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mieszkańców w ramach zadań realizowanych przez Zakład.

 Wydano decyzje w zakresie administrowania pasem drogowym (17 decyzji na













lokalizację, 30 decyzji na zajęcie pasa drogi, 6 decyzji zezwalających na lokalizację
zjazdu).
Wykonano zadanie „Remont ul. Wrzosowej w Zagościńcu”.
Przygotowano zadania oraz podpisano umowę z wykonawcą: konserwacja
oznakowania drogowego, przegląd dróg gminnych.
Przygotowano dokumentację dotyczącą zgłoszenia remontów chodników (Błońska,
Kobyłkowska) i dróg (Jasna, Poranek Stare Lipiny, Lipowa Duczki).
Prowadzono prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej niskiej i wysokiej, cięcia skupin.
Wykonano szereg nasadzeń na rabatach, skwerach miejskich (kwiaty i rośliny
ozdobne); dokonano frezowania 17 sztuk karp drzew na terenie Wołomina
Rozpoczęto realizację zadania „oczyszczanie pozimowe, mechaniczne
oczyszczanie ulic (od 02.06.br.) i chodników (od 16.06.br.)na terenie gminy
Wołomin”.
Dokonano zakupu i zamontowano 3 tablice regulaminu na nowym parkingu „Parkuj
i Jedź”, zamontowano nowe zestawy przystankowe na terenie miasta Wołomin
(dotyczą linii autobusowej 1 i 2), zakupiono 4000 sztuk zestawów higienicznych
ANIMALS, zamontowano lub ustawiono ławki na terenie gminy (w Nowym Grabiu
oraz na placu zabaw, ul. Błotna).
Podpisano umowy i wprowadzono wykonawców (część 1 – 11.06.2015 r. i część 2
– 26.05. 2015 r) na świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń wodnych
na terenie gminy Wołomin w 2015 r.;
Grupa remontowa MZDiZ prowadzi prace bieżącego utrzymania dróg: wypełnianie
ubytków asfaltem na zimno, wypełnianie ubytków w drogach gruntowych żużlem
oraz tyczenie nowych i odtwarzanie istniejących tras dróg gminnych.
Dokonano przeglądu instalacji fontanny miejskiej i zlecono wykonanie remontu w
zakresie urządzeń mechanicznych, wodnych i elektrycznych. Termin wykonania
prac 26.06.2015 r. Uruchomienie wyremontowanej fontanny umożliwi diagnostykę
stanu i sprawności instalacji oraz urządzeń sterującej pracą fontanny (efekty
sterowania zmianami ciśnienia i strumieni wody).
Przygotowanie oraz wysłanie 98 upomnień (między sesjami) dotyczących
zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11) SPRAWY KADROWE:
 ROZSTRZYGNIĘTO NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO
ZAKŁADU DRÓG I ZIELENI W WOŁOMINIE - DYREKTOREM ZOSTAŁ HENRYK
OLESZCZUK;
 NIE WYŁONIONO KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W WOŁOMINIE. OD 10 CZERWCA 2015 ROKU, NA OKRES 3
MIESIĘCY
PEŁNIENIE
OBOWIĄZKÓW
DYREKTORA
POWIERZONO
PRACOWNIKOWI MDK - IZABELI BĄK;
 RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZEC SP. Z O.O. W WOŁOMINIE POWOŁAŁA
JERZEGO MIKULSKIEGO NA STANOWISKO WICEPREZESA SPÓŁKI.
Paweł Banaszek – radny
Na poprzedniej sesji radni prosili, by to sprawozdanie było radnym przesyłane e-mailem
lub dostarczane przed sesją. Zapytał dlaczego radni tego nie otrzymali ?
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Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Rozpatrzy tą prośbę radnych. Sprawozdanie jest przygotowywane do ostatniej chwili bo
się cały czas coś dzieje, więc przekazywane wcześniej nie zawierałoby wszystkich
informacji.
Paweł Banaszek – radny
Stwierdził, że przekazanie sprawozdania w przeddzień sesji nie byłoby problemem.
Eugeniusz Dembiński – radny
Był świadkiem, jak Straż Miejska ukarała starszego pana za niebezpieczny wjazd w ul.
Mickiewicza. Przy okazji przeglądu ulicy Matejki warto było zrobić przegląd ul.
Mickiewicza. Radny taki przegląd robi codziennie tamtędy przechodząc.
Na ulicy Mickiewicza, przed posesja prywatna ustawiono kontener na śmieci do którego
zwożono śmieci z całego miasta. W dniu sesji już tego kontenera nie było. Radnemu
chodziło o to, że przez postawienie tego kontenera zdewastowano resztkę chodnika.
Radny przypomniał, że wjazd z drogi 634 w ul. Mickiewicza jest utrudniony, bo jest za
wąska droga i dwa samochody się nie wyminą, bo krawężnik chodnika jest bardzo wysoki.
Prosił o zrobienie tam porządku, by poprawić ten zjazd z drogi 634.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Powiedziała, że co do utwardzenia reszty ul. Mickiewicza i tego nieformalnego sięgacza
pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Matejki to temat jest otwarty. Natomiast co do tego
chodnika i wjazdu na drogę 634 to nie jest prosta sprawa. Gmina przekazuje informację do
stosownego zarządcy drogi. To nie jest gminny pas drogowy. Trzeba zwracać się do
odpowiednich służb i to jest czynione. Trudno Pani burmistrz jest odpowiadać, tak jak i za
kolej, że wnioski gminy nie są wysłuchiwane. Obiecała, że po raz kolejny zwróci się do
MZDW żeby się tym zajął.
W uzupełnieniu swojego sprawozdania podziękowała wszystkim sołtysom i Radom
Osiedlowym za wielką aktywność związaną z obchodami Dnia Dziecka i innymi
imprezami kulturalnymi, które odbywały się na terenie naszej gminy i na terenie miasta. Po
raz pierwszy goszczono u mieszkańców Osiedla Sławek. Z inicjatywy radnego Macieja
łosia i Pani Anety Adamus, która reprezentuje Radę Osiedlową Sławek, odbyło się
spotkanie integracyjne, które odbyło się na terenie Osiedla Sławek. Takie fajne pikniki
odbywały się w Lipinkach, Zagościńcu i w innych sołectwach. Jest to dobra droga do tego
aby porozmawiać z mieszkańcami.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania
Trwają przeglądy inwestycji wykonywanych przez gminę. Których okres gwarancyjny
upływa. Podobnie ma się rzecz z obiektami kubaturowymi. Przeglądy wykonywane są w
czasie jeszcze trwającej gwarancji.
Dominik Kozaczka – radny
Pani Burmistrz wspomniała o kontrolach , które od dawna się toczą. Radny od marca pyta
o protokół z kontroli MZDiZ. Kontrola dawno się skończyła a nadal protokołu z tej kontroli
nie ma. Radny zapytał kiedy może otrzymać ten protokół.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, że to była trudna kontrola, wielowątkowa i dużo osób było w nią
zaangażowanych. Jest w posiadaniu tego protokołu. Nowy dyrektor MZDiZ otrzymał tez
ten protokół. Zgodnie ze standardami kontroli protokół przedstawia się dyrektorowi
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jednostki w celu ustosunkowania się do rzeczy które są tam zawarte. Tak tez zostało to
przekazane zgodnie z trybem kontroli. Dopiero później , kiedy dyrektor ustosunkuje się do
zawartych w protokole informacji, będzie można podpisać ten protokół.
Dominik Kozaczka – radny
Upewniał się czy do końca lipca wszystkie formalności dojdą do skutku i będzie mógł
otrzymać treść protokołu ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Obiecała, że po odniesieniu się dyrektora do treści protokołu ( ma na to 7 dni ) zostanie on
udostępniony do wiadomości ogólnej.
Dominik Kozaczka – radny
Na każdej komisji i na każdej sesji jest wiele uwag krytycznych co do funkcjonowania
MZDiZ ze strony mieszkańców Pani Burmistrz i Jej zastępców. Radny zapytał czy jest
taki raport, który pokaże, jak ten MZDiZ ma funkcjonować w przyszłości, żeby
funkcjonował prawidłowo, by wszyscy byli zadowoleni z pracy tej jednostki, a nie ciągle
krytykowali, że poszczególne rozwiązania i procesy, które tam występują, są źle
realizowane ? Jeżeli nie ma takiego raportu, to radny prosił, by został sporządzony.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, że jeśli było źle to nie będzie już o tym mówić, ale po to zatrudniła dyrektora
żeby zmienił to co było źle.
Henryk Oleszczuk – Dyrektor MZDiZ
Jest nadal p.o. dyrektora MZDiZ. Dyrektorem będzie od 1 lipca.
Na dwa dni przed sesją otrzymał protokół z przeprowadzonej w MZDiZ kontroli. Ma 7 dni
na ustosunkowanie się. Następnie po podpisaniu protokołu, lub z ewentualnymi uwagami
dyrektora zostanie opublikowany. W trakcie przeprowadzonego konkursu na stanowisko
dyrektora i w trakcie rozmów zobowiązał się , że do końca lipca opracuje i przedstawi
dokument, który nazwał „programem naprawczym w MZDiZ” , który będzie propozycją
uregulowania wszelkich spraw, którymi MZDiZ się zajmuje.
Dominik Kozaczka – radny
liczy, że ten przygotowany program naprawczy do sierpnia zostanie udostępniony radnym.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Jeżeli zostanie Jej przedłożony ten program naprawczy, to wspólnie z radnymi może się
pochylić nad tym, co tam jest napisane.
Dominik Kozaczka – radny
W ostatnim czasie były organizowane spotkania promujące Budżet Obywatelski. Na tych
spotkaniach nie było określone ostatecznie na ile projektów mieszkaniec będzie mógł
głosować. W poprzednim roku można było głosować na trzy projekty. Jeżeli obecnie
będzie można głosować tylko na jeden projekt, to zdaniem radnego bez sensu będzie
składanie wniosku na trzy, cztery czy więcej projektów. Dlatego prosił Panią Burmistrz by
taka decyzja zapadła jak najszybciej, by sytuacja głosowania i składania projektów była
wyjaśniona.
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Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Cieszyła się, że spotkania w sprawie budżetu obywatelskiego spotkały się z pozytywnym
odbiorem. Władze samorządowe starają się, by rozmawiać z mieszkańcami i na
najważniejsze potrzeby odpowiadać. Na spotkaniach była dyskusja, na ile projektów
każdy z mieszkańców będzie mógł oddawać głos w trakcie tego głosowania, które będzie
trwało od 17 sierpnia do września. Tak jak mieszkańcy wnioskowali, optymalnym
rozwiązaniem byłyby trzy projekty. Tak jak sugeruje Wydział Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Wołominie będzie można głosować na trzy projekty. Cały czas
jednak zbierane są informacje. Według mieszkańców za mało jest, by tylko na jeden
projekt można było oddawać głos. Jednak jeszcze chwile potrwa zanim Pani Burmistrz
podejmie decyzję.
Dominik Kozaczka – radny
Z racji tego, iż do dnia 15 lipca jest określony termin składania wniosków, to radny uważa,
że do dnia 1-2 lipca należy podjąć decyzję co do ilości projektów,m na które będzie można
głosować.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Obiecała, że we wskazanym przez radnego terminie decyzja zostanie podjęta.
Dominik Kozaczka – radny
Wnioskował, by wykluczyć radnych i pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych
gminy z możliwości składania projektów do finansowania z budżetu obywatelskiego.
Wniosek motywował tym, że radni i pracownicy urzędu i jednostek maja większe
możliwości, żeby swoje projekty złożyć do podstawowego budżetu w części inwestycyjnej.
Radni mają większą wiedzę i większe możliwości dotarcia do pewnych informacji i ich
wnioski mogą być lepiej przygotowane. Budżet obywatelski powinien być skierowany tylko
i wyłącznie do mieszkańców.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, że na spotkaniach z mieszkańcami ta kwestia nie była podnoszona. W końcu
radny też jest mieszkańcem tak jak i większość pracowników urzędu. Nie była
przekonana, czy to dobrze by pewne rzeczy ograniczać. Jeśli więcej osób wypowie się w
ten sam sposób, to może będzie trzeba się nad tym zastanowić. Głos radnego jest
pierwszy. Od mieszkańców nie było tego typu sygnałów.
Dominik Kozaczka – radny
Jego zdaniem należy aktywizować mieszkańców. Radni maja możliwość innymi kanałami,
dość skutecznymi, spowodować, by te drobne projekty znalazły się w budżecie, który
będzie przygotowany w późniejszym terminie.
Prosił, by radni wypowiedzieli się co sądzą o Jego pomyśle.
Radny uczestniczył tez w ogólnym spotkaniu zorganizowanym przez Panią Burmistrz w
sprawie modernizacji linii kolejowej. Jak wynika z rozmów mieszkańcy nie są zadowoleni
z ilości przejść przez tory. PKP mówi, że Wołomin ma bardzo bogato przygotowana
infrastrukturę jest dużo przejść. Zdaniem radnego mieszkańcy słusznie uważają, że ilość
tych przejść należałoby zwiększyć. Apelował więc, aby rozpocząć prace do tej kolejnej
perspektywy, która rozpocznie się pomiędzy 2016, a 20120 rokiem , aby w te kolejne
miejsca, gdzie nie zostały uwzględnione przejścia, te przejścia zostały uwzględnione. Wie,
że podstawowym problemem są pieniądze. Kolej mówi, że nie można, bo nie chce w
całości partycypować w finansowaniu tych przejść. Należy rozpocząć dyskusję na ten
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temat i przy udziale środków gminy, czy pozyskanych z innych źródeł, by dobudować na
terenie gminy te dwa czy trzy przejścia, które są potrzebne dodatkowo. Radny ma na
myśli przejścia w Zagościńcu i w okolicach osiedla Nafta, a także w okolicach granicy
Gminy Wołomin z Gmina Kobyłka. Trzeba o tym poważnie zacząć dyskutować i robić
poważne zapisy w budżecie Gminy Wołomin, które będą odzwierciedlały kolejne kroki, że
robi się faktycznie w tym kierunku, a nie tylko o tym się mówi.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Pozytywnie odniosła się do słów radnego, jako do tego kolejnego głosu w dyskusji w
sprawie, która już dawno została podjęta. Toczą się rozmowy z mieszkańcami. Sama Pani
Burmistrz spotkała się z mieszkańcami z Zagościńca. Na sali obrad nawet jest obecny
mieszkaniec, który zbierał podpisy poparcia dla projektu przejścia przez tory w
Zagościńcu. Pani Burmistrz powiedziała, że toczą się rozmowy i wszyscy są tego
świadomi, że dialog należy podjąć. Wszyscy maja świadomość dlaczego ilość tych przejść
nie jest bardziej rozbudowana. Ci co byli na spotkaniu z koleją wiedzą kiedy to powinno
było się pewne rzeczy negocjować. Jest szansa, że w nowej perspektywie, przy okazji
budowy przejść w Kobyłce, Gmina Wołomin skorzysta. Jednak należy pamiętać, że jeżeli
coś jest budowane ze środków unijnych, to jest pięć lat związania projektem. Trzeba już
teraz rozmawiać, aby za pięć lat coś się zadziało. Pani Burmistrz bardzo by chciała, żeby
mogła zapisać w budżecie tak wielomilionowe inwestycje i wnioskować do radnych żeby to
przegłosowali. Jednak wszyscy obecni mają świadomość jak budżet Gminy Wołomin
wygląda i jak on będzie się kształtował do 2024 roku. Nie można mówić mieszkańcom
„pod publikę”, że coś zostanie zapisane w budżecie, bo nie wiadomo, czy to będzie realne.
Należy mówić i rozmawiać z mieszkańcami uczciwie. Nie można im opowiadać bajek. Tak
jak powiedział nasz Prezydent elekt, że „jeżeli ktoś cie klepie po ramieniu i mówi, że jest
dobrze, to nie jest dobrze”. Mieszkańcom trzeba mówić uczciwie prawdę. Sprawa została
zadawniona i trzeba się znaleźć w stanie faktycznym. To co jest dobrego i można
mieszkańcom zapewnić, to trzeba to zrobić w zgodzie z mieszkańcami i z nimi
rozmawiając. Ludzie chcą, ale trzeba wytłumaczyć jak się sprawy mają. Jeżeli teraz kolej
nie podejdzie do przeprojektowania do tych inwestycji, to nie można opowiadać, że to
zostanie wpisane do budżetu gminy. Tylko wspólnie trzeba rozmawiać z koleją o nowej
perspektywie. Nie można tez mówić, że cokolwiek zostanie wykonane w ciągu roku czy
dwóch lat, bo kolej się na to nie zgodzi. Trzeba uczciwie mówić mieszkańcom jakie są
realne możliwości.
Leszek Czarzasty- Przewodniczący Rady
Dodał informację, że koszt takiego jednego przejścia to jest 5 mln. zł. Jeżeli mówi się o
trzech przejściach to byłby koszt 15 mln. zł., a to jest roczny budżet Wołomina na
inwestycje.
Dominik Kozaczka – radny
zgodził się z tym, że budowa tych przejść to jest duży koszt, ale przypomniał, że jest to
rozłożone na pięć lat, więc na jeden rok nie przypada tak wielka suma. Jeżeli jednak
gmina nie będzie partycypowała w kosztach to skończy się tylko na mówieniu o tym, a
później będzie przerzucanie się winą. To jednak nie rozwiąże problemu. Trzeba szukać
pieniędzy ,nawet drobnymi kroczkami, aby sfinansować koszty budowy tych przejść. Kolej
też swoje budżety wyczerpała, chociażby na tą perspektywę. Co do kolejnej perspektywy,
to trzeba to sprawdzić i chociaż w części sfinansować inwestycję przez Gminę Wołomin.
Inaczej, nie zostanie to wykonane.
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Tomasz Kowalczyk – radny
Odnosząc się do sprawozdawania Pani Burmistrz podziękował za obecność Pani
Burmistrz Elżbiety Radwan i Pani Wiceburmistrz Edyty Zbieć na Sołeckim Dniu Dziecka w
Mostówce.
W imieniu mieszkańców podziękował również za uporządkowanie ulic w Mostówce.
Radny zapadł pytanie odnośnie oferty dotyczącej analizy starej kwatery składowiska
odpadów. To obecnie jest najbardziej nurtujący mieszkańców problem. Radny wie, że taka
oferta wpłynęła. Naczelnik Sebastian Nowak zobowiązywał się przesłać taką ofertę
radnym pocztą e- mail. Prosił więc, aby radni treść tej oferty otrzymali. Radny zapytał czy
znajdą się pieniądze na realizację ? Czy zostanie ogłoszony jakiś konkurs ofert ? Jego
zdaniem jest na to za późno. Mieszkańcy żądają konkretnych ruchów, a nie ogłaszanie
konkursu ofert. To może brzmieć niepoważnie. Firma jest z daleka i spoza wszelkich
układów. Są to specjaliści. Oprócz tego jeśli mówi się o tak poważnym temacie, a koszt
tego opracowania to 40 tys. zł. To zdaniem radnego nie należy się zastanawiać, tylko
trzeba podjąć decyzję.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że w Wydziale Ochrony Środowiska została złożona oferta, z którą obiecała
zapoznać radnych. Jednak odezwały się tez inne osoby, które chciałyby, to nasze
składowisko odpadów, przeanalizować. Na najbliższą po sesji środę, zostało zaplanowane
spotkanie. W tym spotkaniu powinni uczestniczyć zainteresowani radni oraz
przedstawiciele Zielonego Wołomina. Na te tematy trzeba rozmawiać publicznie.
Potwierdziła słowa zastępcy Burmistrza, że pieniądze publiczne muszą być racjonalnie
wydawane. To mieszkańcy zaakceptowali rozwiązania zawarte w ofercie. Po dyskusji
będzie szukane rozwiązanie, by temat zakończyć. O przekazanie większej ilości
szczegółów poprosiła Naczelnika Wydziału Organizacji Piotra Sieńko.
Piotr Sieńko – Naczelnik Wydziału Organizacji
Poinformował, że w ostatnich dniach z władzami gminy skontaktowała się grupa
naukowców skupionych wokół Instytutu Inicjatyw Bezpieczeństwa Energetyki i Rozwoju,
która zaproponowała, że jest gotowa stworzyć konsorcjum różnych naukowców z rożnych
instytutów badawczych i uczelni i podejmie się opracowania wszelkich materiałów
analitycznych, które dotyczyłyby spraw związanych z wysypiskiem. Poproszono więc o
przedstawienie oferty. Zaproponowano przedstawienie oferty wraz ze spotkaniem do
którego ma dojść w tygodniu po sesji: w środę o godz. 12 w budynku urzędu.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że należy zabezpieczyć środki w budżecie na opłacenie tej ekspertyzy.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
W Jej ocenie środki na opłacenie kosztów takiej ekspertyzy są w Miejskim zakładzie
Oczyszczania Spółka z o.o. w Wołominie. Spółka może za taka ekspertyzę zapłacić, gdyż
wiąże się to z jej działalnością.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Uważał, że taki raport powinien być opłacony i odebrany przez Urząd Miejski, a nie przez
spółkę, która jest stroną w tej kwestii. Spółka płacąc za ten raport będzie miała swoje
wymogi. Nawet gdyby tak nie było, to mogą pojawić się takie podejrzenia. Sprawa byłaby
bardziej transparentna, gdyby to Rada Miejska zapłaciła za ten dokument. Wtedy nikt nie
miałby żadnych wątpliwości.
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Tomasz Kowalczyk – radny
Uważał, że wszystko zależy od tego pomiędzy kim będzie umowa. To jest prywatna firma,
która nie pozwoli sobie na publikację analiz objętych umową.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przypomniała, że w budżecie są zarezerwowane środki na obsługę Rady Miejskiej, z
których to środków Rada może powoływać biegłych i zamawiać ekspertyzy. Zgodnie ze
Statutem jest taka możliwość i jeżeli Rada tego sobie życzy to może to zrobić.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że w budżecie Biura Rady nie ma wystarczających środków na wykonanie tej
ekspertyzy. Uważał, że należy przesunąć potrzebne środki w wysokości 40 tys. zł., na
fundusz Biura Rady z przeznaczeniem na ta ekspertyzę. Jeśli będzie to inna kwota, to
zamówienie będzie można zrealizować, a pozostałe pieniądze przesunąć na kolejnym
posiedzeniu Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady uważał, że to Rada Miejska powinna
zamówić taką ekspertyzę, żeby to było transparentne, bo to do Rady mieszkańcy zwrócili
się z tym problemem.
Tomasz Kowalczyk – radny
Zgodził się ze zdaniem Przewodniczącego Rady. Zbliżają się dwumiesięczne wakacje i
temat nie będzie w tym czasie realizowany. A w czasie wakacji wzrastają temperatury i
odór związany z wysypiskiem będzie się zwiększał. Natomiast mieszkańcy żądają od
władz samorządowych konkretnych działań w tym temacie.
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Przypomniała, że w momencie gdy radni zawnioskują o zwiększenie środków w dziale
Biura Rady, to należ również wskazać źródło finansowania.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zaproponował, by o te brakujące 40 tys. zł., zmniejszyć kwotę 300 tys. przesuwana
obecnie na place zabaw. Gdy w przyszłości zabraknie pieniędzy na place zabaw, to wtedy
będzie się szukało ich w budżecie.
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Wyjaśniła, że jedna z tych kwot to są wydatki bieżące, a druga to majątkowe. Dlatego
proces przygotowania odpowiednich dokumentów w celu realizacji wniosku
Przewodniczącego musiałby potrwać dłuższy czas.
Dominik Kozaczka – radny
Uważał, że środki na opłacenie omawianej ekspertyzy można wziąć z innej puli. Jest już
połowa roku, a nie udało się wynegocjować wspólnego biletu. Na ten cel była
przeznaczona kwota 2 600 tys. zł. Jeżeli z tej pozycji zdejmie się 40 tys. zł. , to na
Wspólny Bilet pozostaną środki z nadwyżką.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Uważał, że trzeba zadecydować, czy to będzie robione przez Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego czy z Biura Rady. Jeżeli ekspertyza zostanie zamówiona,
to ktoś musi odebrać ten dokument. Pracownik Biura Rady nie jest specjalista w tej
dziedzinie, więc zdaniem Przewodniczącego najlepszym organem byłby Wydział ochrony
Środowiska, który mógłby sprawdzić tą dokumentację. Będzie też rozwiązany problem
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jednostki zlecającej. Nie będzie to Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. , tylko
będzie to urząd.
Tomasz Kowalczyk – radny
Przypomniał, że MZO ma tego typu środki. Zapytał, czy tych środków MZO nie mogłoby
przekazać na rzecz gminy, by to urząd je wykorzystał we wskazanym celu. Ostatecznie
chodzi o to, kto tą umowę podpisze.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Celem skrócenia dyskusji, zobowiązała się do zaproponowania rozwiązania , po naradzie
ze Skarbnikiem Gminy. Zaapelowała o przyspieszenie tempa przebiegu sesji.
Edyta Babicka – radna
Zapytała, na jakim etapie są rozmowy dotyczące „Wspólnego Biletu” ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
W sprawie „Wspólnego Biletu” trwają rozmowy z samorządami na linii Wołomińskiej, czyli
z Kobyłką, Zielonką i Ząbkami. Władze samorządowe rozmawiały również, ze Starostwem
Powiatowym. Chodzi o to by ten „Wspólny Bilet” uruchomić jeszcze w bieżącym roku.
Prawdopodobnym terminem do osiągnięcia jest październik br. Ostatnia informacja mówi,
że wszystkie gminy są zainteresowane powrotem „Wspólnego Biletu”. Od starostwa jest
wstępna deklaracja, że Starostwo będzie partycypowało w kosztach wspólnego biletu.
Może to być nawet kwota większa niż przy poprzedniej umowie pomiędzy Starostwem , a
ZTM. Wtedy partnerami również były samorządy gminne.
Edyta Babicka – radna
prosiła o określenie terminu do kiedy te rozmowy będą prowadzone i kiedy zostanie
podjęta jakaś decyzja. Radna nie ukrywała, że mieszkańcy dopytują o informacje na ten
temat, bo są nim zainteresowani.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Odpowiedział, że bardzo realny jest przyszły rok, ale i bieżący rok jest prawdopodobnym
terminem. Jeśli deklaracje potwierdzą się, to przez dwa miesiące umowy i inne dokumenty
zostaną przygotowane. Na sesjach wrześniowych w pozostałych gminach byłyby
przesuwane środki, co prawdopodobnie poskutkuje podpisaniem umów na funkcjonowanie
„Wspólnego Biletu” od października.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy w tej planowanej umowie będzie uwzględniony harmonogram jazy pociągów
w trakcie przebudowy. Trzeba pamiętać, że komfort jazdy będzie całkiem inny. Nie można
płacić tyle samo co kiedyś, ale za dużo większy komfort.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, że płacić będzie się za tzw. wozo/kilometry, co oznacza, że płatność będzie od
zrealizowanych przewozów. Im mniej pociągów, to mniej będzie się płaciło.
Robert Kobus – radny
Pierwsze pytanie radnego dotyczyło przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3. W
sprawozdaniu Pani burmistrz powiedziała, że przetarg został przygotowany: Czy przetarg
został już ogłoszony ? Jeżeli nie to kiedy to nastąpi ?
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Edyta Zbiec – Zastępca Burmistrza
Odpowiedziała, że przetarg jeszcze nie został ogłoszony, ale zostanie to zrobione w
najbliższych dniach. Wszystkie dokumenty zostały złożone w Wydziale Zamówień
Publicznych.
Robert Kobus – radny
Drugie pytanie dotyczyło wybudowanego oświetlenia w ul. Lipowej i Kochanowskiego: Czy
to jest oświetlenie sodowe czy tez LED.
Edyta Zbiec – Zastępca Burmistrza
Tan gdzie budowane jest nowe oświetlenie to wtedy jest już oświetlenie nowoczesne- Ledowe.
Robert Kobus – radny
Zostały zakupione nowe zabawki na place zabaw. Radny pytał na których placach zabaw
zostaną one zamontowane w pierwszej kolejności ?
Edyta Zbiec – Zastępca Burmistrza
Powiedziała, że w pierwszej kolejności zabawki zostaną zamontowane na placu przy ul.
Reja. Kolejny plac zabaw to przy ul. Kopernika i plac przy ul. Sikorskiego i ul. Wileńskiej.
Prace rozpoczną się od dnia 29 czerwca.
Robert Kobus – radny
Zostały zamontowane nowe zestawy przystankowe. Radny uważa, że część tych nowych
zestawów jest już skorodowana.
Mateusz Bereda – radny
Na czas budowy linii kolejowej zostanie zamknięta stacja „Słoneczna”. Czy coś się zmieni
w tej sprawie ?
Edyta Zbiec – Zastępca Burmistrza
Upewniła się w tej sprawie w PLK i ma pewność, że ten peron zostanie.
Mateusz Bereda – radny
W sprawozdaniu, Pani Burmistrz podała informację, że jest nowy wiceprezes w ZEC w
Wołominie. Radny poprosił o wyjaśnienie celowości tego działania. Z posiadanej wiedzy
Zakład Energetyki Cieplnej jest w doskonałej formie i dobrze funkcjonuje. Dlatego prosił o
uzasadnienie potrzeby kolejnego wiceprezesa i informację jaki zakres zadań będzie miał
nowy pracownik ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Zakład Energetyki Cieplnej to jest Spółka z o.o. na posiedzeniach komisji obecny był
Prezes i można było Go zapytać o zakres zadań nowego członka zarządu. Na toczącej się
sesji nie będzie wypowiadał się w tym temacie, pozostawiają to w gestii spółki.
Edward Olszowy -Prezes ZEC sp. z o.o. w Wołominie
Wyjaśnił, że On sam złożył podanie o przejście na emeryturę. Istnieje potrzeba płynnego
przekazania zarządzania w tym zakładzie. Pani Burmistrz prosiła Go, by jeszcze w
bieżącym roku dokończył realizowane inwestycje. Zazwyczaj inwestycje były rzędu 3 mln.
zł. Natomiast w 2015 roku realizowane są inwestycje w wysokości 12 mln. zł. W związku z
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tym Prezes Edward Olszowy poprowadzi te inwestycje do końca,a jednocześnie nastąpi
płynne przekazanie obowiązków. Zakres obowiązków zostanie uwzględniony w
Regulaminie Zarządu, który jest w trakcie opracowywania.
Mateusz Bereda – radny
Wywnioskował, że po przekazaniu obowiązków, nowy wiceprezes nie będzie już
zatrudniony ?
Edward Olszowy -Prezes ZEC sp. z o.o. w Wołominie
Poinformował, że Statut ZEC przewiduje w zarządzie trzy stanowiska. O składzie zarządu
decyduje Zgromadzenie Wspólników czyli Pani Burmistrz.
Maciej Łoś – radny
podziękował Pani Burmistrz Elżbiecie Radwan i Zastępcy Burmistrza Pani Edycie Zbieć
oraz Pani Marcie Maliszewskiej – Skarbnikowi Gminy za obecność na festynie na Osiedlu
Sławek. Podziękował też Miejskiemu Domowi Kultury, który organizował ten festyn,
pracownikom Urzędu Miejskiego, Radzie Osiedla Sławek i wszystkim, którzy
współuczestniczyli w organizacji tego festynu. Radny miał nadzieję, że organizacja tego
typu festynów będzie kontynuowana w przyszłym roku.
Pytanie radnego dotyczyło konkursu na Dyrektora Miejskiego Domu Kultury. Z informacji
zamieszczonej na stronie Urzędu Miejskiego, konkurs nie został rozstrzygnięty z powodów
formalny. Radny chciał wiedzieć, kto zgłosił się do tego konkursu i jakie to były błędy
formalne ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poinformowała, że wspólnie ze Skarbnikiem Gminy znalazła środki, które zostaną
przesunięte między paragrafami zarządzeniem burmistrza. Nie będzie więc konieczna
modyfikacja uchwały budżetowej przez Radę Miejską.
Odpowiadając na pytanie drugie radnego, powiedziała, że do przeprowadzenia każdego
konkursu jest powoływana komisja konkursowa. Pani Burmistrz nie ma w zwyczaju
ingerowania w pracę komisji. Działania podejmuje dopiero wtedy, gdy zostanie Jej
przedstawiony protokół z prac komisji konkursowej.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Jako przewodnicząca komisji udzieliła wyjaśnień. Poinformowała , że w konkursie na
Dyrektora Miejskiego Domu kultury wpłynęło 5 ofert złożone przez Panią Marzenę Małek,
Panią Wiolettę Obuchowską, Pana Marcina Łobaczewskiego, Pana Dariusza Kordka i
Pana Łukasza Wojakowskiego. Komisję zdziwił fakt, że wszystkie złożone oferty zawierają
błędy formalne. Podstawowe wymogi zawarte w ogłoszeniu nie były spełnione. Dlatego
komisja konkursowa była zmuszona do niewyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.
Maciej Łoś – radny
Chciał wiedzieć jakie będzie dalsze postępowanie ? Czy będzie ogłoszony drugi konkurs ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wyjaśniła, że aby zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie MDK, zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie, do pełnienia obowiązków Dyrektora MDK na okres trzech miesięcy,
została umocowana Pani Izabela Bąk. Gmina jest w szczególnym czasie przygotowań do
wielkich uroczystości obchodów 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej. W tym momencie
jakakolwiek zmiana mogłaby spowodować zagrożenia w organizacji obchodów.
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Zbigniew Paziewski – radny
Na remont harcówki przy ul. Długiej zabezpieczono 130 tys. zł. Ze sprawozdania wynika,
że ten remont będzie kosztował niewiele ponad 90 tys. zł., co oznacza, że będzie ok. 40
tys. zł. Oszczędności.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Sprostowała, że oprócz kosztów realizacji inwestycji o których mówiła Pani Burmistrz –
kwota wynikła z przetargu, należy dodać jeszcze koszt projektu, który przed ogłoszeniem
przetargu na realizacje inwestycji, musiał być wykonany i za niego też trzeba było
zapłacić. Koszt tego projektu to ok. 9 tys. zł. Należy też zapłacić za nadzór inwestorski. To
wszystko to tez są koszty inwestycji . Prawdopodobnie nie wykorzysta się całej kwoty 30
tys. zł. , ale o oszczędnościach na tej inwestycji można mówić po zakończeniu tego
zadania.
Zbigniew Paziewski- radny
Na posiedzeniu Komisji Edukacji Stowarzyszenie Skautów HORN, mające siedzibę na ul.
Armii Krajowej, której szefem jest Pan Tomasz Pękalski, prosiło o jakieś dofinansowanie.
Harcerze, którzy mają siedzibę na ul. Długiej często takie dofinansowanie otrzymują w
rożnej formie. Dlatego radny zapytał, czy z tych zaoszczędzonych pieniędzy nie można by
było pewnej kwoty przekazać temu drugiemu stowarzyszeniu ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Oświadczyła, że wszystkim zależy na tym, by relacje pomiędzy stowarzyszeniami i
wszystkimi innymi organizacjami na terenie naszego miasta układały się prawidłowo.
Pani Burmistrz pamięta, że Pan Tomasz Pękalski prosił o zaniechanie poboru czynszu za
lokal, który wynajmuje. Pani Burmistrz nawet złożyła publiczną deklarację, że pomoże.
Jednak okazało się , że ten czynsz to jest 1 zł/m2 co oznacza, że miesięczny czynsz to
150 zł. Niżej już tego czynszu nie można obniżyć. Odrębna kwestią, która pojawiła się na
Komisji edukacji są opłaty bieżące- eksploatacyjne.
Pani Burmistrz przypomniała, co wcześniej powiedziała Pani Naczelnik Edyta Malinowska,
że do tego tematu trzeba podejść kompleksowo. Jeżeli pomoc będzie udzielana
wybiórczo, to za chwile ustawi się kolejka do kompleksowego finansowania statutowej
działalności poszczególnych organizacji. Pani Burmistrz nie chciała odmawiać, ale uważa,
że należy wszystkim dać równa szansę. Dlatego zapraszała radnych, szczególnie z
Komisji Edukacji, do wypracowania wspólnego stanowiska celem zaproponowania Radzie
Miejskiej rozwiązania w ty m zakresie. Do tego problemu trzeba podejść systemowo. To w
tym kierunku powinna pójść troska władz samorządowych o organizacje funkcjonujące na
terenie naszej gminy.
Zbigniew Paziewski – radny
Przekazał prośbę mieszkańców odnośnie inwestycji kolejowej. Podczas realizacji
inwestycji kolejowej drogi dojazdowe zostaną zniszczone i trzeba będzie je później
wyremontować. Do tego zobowiązuje się kolej. Obecnie przy tej drodze Al. Niepodległości
nie ma parkingów i mieszkańcy parkują na chodnikach. Inni mieszkańcy, w tym matki z
wózkami i inwalidzi na wózkach nie mogą przejechać chodnikiem i wjeżdżają na jezdnię
często pod koła samochodów. Radny sugerował, żeby przy modernizacji drogi poszerzyć
chodniki chociaż o pół metra kosztem trawnika. A może zakazać parkowania na tym
chodniku samochodów.
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Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że to jest trudna sytuacja Trzeba jednak pamiętać, o stanie faktycznym. Kolej
zaprojektował sobie inwestycję wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kończąc temat na
wysokości siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej. Z przykrością stwierdziła, że wcześniej nikt
tego nie dopatrzył i nie doprowadził tematu do końca, czyli nie zabezpieczył dalszej
modernizacji u. Al. Niepodległości do ul. Wileńskiej. Obecnie złożono do Marszałka
województwa wniosek, by w momencie projektowania modernizacji drogi 634,
modernizacja tego odcinka została doprojektowana. To jest droga wojewódzka, ale Pani
Burmistrz obiecała motywować kolej i marszałka, by razem podźwignąć ten ciężar. Kolej
powinna się do tego dołożyć, bo to jest ich ewidentne zaniechanie.
Zbigniew Paziewski – radny
Cieszył się z wiadomości, że wracają zabawki na plac zabaw przy ul. Reja. Tam jednak
jest problem, że mieszkańcy przechodzą po trawniku do sklepu „Biedronka”. Radny
sugerował, by postawić jakieś ogrodzenie tego placu zabaw. Do tego sklepu można
przejść po chodniku.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Obiecała, takie ogrodzenie zaplanować przy tym placu zabaw, chociażby ze względów
higienicznych. Jednak jest też druga część mieszkańców osiedla., która nie chce
ogrodzenia, dlatego, że chcą chodzić na skróty do tego sklepu. Trzeba to jakość
rozstrzygnąć. Dla dobra jednak dzieci warto by było ogrodzić plac zabaw.
Konrad Fuśnik – Wiceprzewodniczący Rady
Spotkał się z mieszkańcami., którzy są przeciwni ogrodzeniu tego placu zabaw.
Zaproponował zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które
odpowiedziałoby na pytanie czy Ogrodzić cały plac, czy tylko tę część, która jest
zabudowana zabawkami dla dzieci, aby uniemożliwić zanieczyszczanie niszczenie
urządzeń tego placu.
Adam Bereda – radny
Uważał, że w okolicy placu zabaw na ul. Reja ciągi piesze są wyznaczone i wiadomo,
gdzie należy chodzić. Są porobione piękne chodniki i nie należy wyznaczać nowych .
Teren placu zabaw jest wyznaczony i chodniki również. Radny rozumie, że każdy chciałby
iść na skróty, ale w społeczności obowiązują jakieś prawa i trzeba się tego trzymać.
W informacji zostały wymienione lokalizacje, gdzie będzie modernizowane oświetlenie. W
budżecie jest jeszcze dokończenie budowy oświetlenia w ul. Kościelnej. Radny zapytał, na
jakim etapie są te prace ?
Zostały też wymienione modernizowane chodniki i nawierzchnie ulic. W rozmowach wśród
radnych mówiono, że skonsultują oni te remonty.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
W przeddzień sesji podpisała zgłoszenia do starostwa na część nakładek tj na ul. Jasną,
ul. Lipową i ul. Poranek. Wcześniej została zrealizowana ul. wrzosowa w Zagościńcu.
Adam Bereda – radny
Radny chciał, by kolejne lokalizacje były uzgadniane z radnymi na posiedzeniu komisji.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Odpowiedziała, że kolejna lokalizacja to na pewno będzie ul. sokola, bo tam została już
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wykonana podbudowa i zasadnym jest wykonanie tam teraz nakładki. Kolejna ulica to
Lipińska od ul. Fieldorfa do Ronda Małgorzaty Dydek.
Adam Bereda – radny
Z pewnością są przygotowane dokumentacje na różne zakresy, czy to na poprawę
przejezdności czy modernizację chodników. Wielokrotnie na sali obrad podnoszono
sprawę naprawy chodnika w ul. Sikorskiego. Ten chodnik na kilku etapach został zrobiony.
Został wykonany chodnik na odcinku od ul. Polnej do 1-go Maja. Został do zrobienia część
chodnika od ul. Kościelnej do ul. Wileńskiej. Na ul. Kościelnej ma siedzibę Związek Osób
Niewidomych. Radny prosił o ujęcie tej inwestycji w planowanych remontach.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, że tak jest, iż z każdego rejonu miasta i z każdego sołectwa są zgłaszane
potrzeby. Wszystko jest pilne i trzeba tam szybko wkraczać z remontami. To jest
zrozumiałe, ale trzeba wybierać między najpilniejszymi potrzebami. Na razie trzeba iść w
tym kierunku, aby zabezpieczyć mieszkańców przed negatywnymi skutkami remontu kolei.
Dyrektor MZDiZ zrobi analizę najpilniejszych potrzeb. . Na razie Pani Burmistrz nie
podjęła żadnych zobowiązań co do realizacji wniosku radnego, ale będzie miała ta sprawę
na uwadze.
Henryk Oleszczuk – dyrektor MZDiZ
uważał, że tematy zgłaszane przez radnego Adama Beredę są istotne, ale są Mu już
znane. Są już w części zdiagnozowane i zaplanowane.
Chodnik na ul. Błońskiej – to zadanie realizowane z funduszu obywatelskiego. To zadanie
jest już przygotowane do rozpoczęcia robót. Jedynym utrudnieniem jest brak zgody
jednego z mieszkańców na budowę chodnika na jego prywatnym terenie. Jeżeli tej zgody
nie uzyska się w odpowiednim terminie to chodnik będzie budowany z wyłączeniem tego
odcinka.
W przypadku ul. Sikorskiego problem jest bardziej skomplikowany, gdyż ul. Sikorskiego
składa się z wielu odcinków i występują rożne zagadnienia. W planie rezerwowym napraw
nawierzchni występuje odcinek ul. Sikorskiego pomiędzy ul. 1-go Maja , a ul. Gryczaną.
Ten odcinek jest obecnie naprawiony przy użyciu masy asfaltowej na zimno. Jeżeli chodzi
o odcinek między ul. Kościelną , a ul. Wileńską, to dyrektorowi znane są wnioski
dotyczące budowy chodnika jak i parkowania na tej ulicy. Jedno i drugie jest jednak w
kolizji z planowanym remontem linii kolejowej, gdyż ul. Sikorskiego będzie jedynym i
głównym ciągiem do dotychczasowego przejazdu, który zostanie uruchomiony za jakieś
dwa miesiące. Dlatego też nie jest możliwe i nie jest celowe w tej chwili robienie
jakichkolwiek prac na ul. Sikorskiego na tym odcinku.
Nadal nie ma planu organizacji ruchu w centrum Wołomina na terenach przyległych do
kolei na czas budowy linii kolejowej. W momencie otrzymania takiego planu, będzie
można racjonalne i sensowne posunięcia planować i realizować. Nie można dopuścić do
sytuacji, że coś zostanie rozpoczęte i nie będzie mogło być skończone, lub zostanie
wykonane coś co przetrwa tylko dwa miesiące. Mieszkańcy muszą uzbroić się w
cierpliwość , bo wszystkich czeka trudny okres.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Poinformowała, że obecnie trwają prace projektowe dla budowy oświetlenia na ul.
Kościelnej. Jednocześnie wystąpiono do Zakładu Energetycznego, bo obecnie
funkcjonujące oświetlenie jest na słupach tzw. abonenckich ( z tych słupów zasilane są
również budynki mieszkalne w energię elektryczną), Zakład energetyczny w tym samym
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czasie przeprojektuje swoje urządzenia. Do końca sierpnia będzie gotowy projekt urzędu
jak również projekt Zakładu Energetycznego. Wtedy będzie można mówić o realizacji.
Adam Bereda- radny
Zapytał czy słup stoicy w ciągu ulicy Asnyka zostanie przeniesiony
projektu ?
Radny otrzymał odpowiedź twierdząca od Pani Naczelnik.

w ramach tego

Mirosław Bieńczyk – radny
Interesowała go realizacja zadań wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego. W
Duczkach miały być wykonane trzy zadania. Jedno to ul. Lipowa – już się rozpoczyna.
Kolejne zadania to naprawa rynien w szkole w Duczkach i zakup tablicy multimedialnej
również w szkole w Duczkach. Kiedy te zadania będą zrealizowane ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wie, że w tych zadaniach oświatowych, które są realizowane z budżetu obywatelskiego
nie ma żadnych zagrożeń w wykonaniu całości tych zadań. Jedynie tam gdzie były kolizje
własnościowe mogą być problemy.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Poinformowała, że środki funduszu sołeckiego zostały przekazane do budżetu szkoły i w
wakacje zadania zostaną wykonane. Jest to okres kiedy wykonuje się remonty i zakupuje
się pomoce dydaktyczne.
Paweł Banaszek – radny
Zapytał, czy przy Wspólnym Bilecie będzie uwzględniona linia autobusowa ? Czy
komunikacja zastępca będzie w to wliczona ?
Sylwester Jagodziński - Zastępca Burmistrza
Jeżeli będzie uruchomiona komunikacja zastępcza, to to będzie wliczone w cenę
wspólnego biletu.
Maciej Myrcha – mieszkaniec Zagościńca
Odczytał petycję mieszkańców pięciu sołectw Zagościniec, Lipinki, Duczki, Stare Grabie,
Nowe Grabie. To jest petycja-protest, pod którym zebrano 1016 podpisów. Treść
odczytanej petycji stanowi załącznik Nr 8 do nn protokołu.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zgodziła się z treścią odczytanego protestu. Popiera go tak jak i radni go popierają, gdyż
są z mandatu mieszkańców powołani do władzy samorządowej. Zgadzają się z tym co
mieszkańcy piszą, z małą uwagą. Pani Burmistrz nie do końca czuje się adresatem petycji
i protestu, ponieważ opisana inwestycja nie jest inwestycja gminną. Natomiast chętnie w
każdej fazie czynności mieszkańców będzie stała z mieszkańcami w jednym szeregu i
jednym głosem będzie z Nimi mówić. Zgodnie z przepisami prawa, właściwością
miejscową i rzeczową, Pani Burmistrz jest zobowiązana odczytane pismo przekazać kolei.
To do tej instytucji to wszystko jest kierowane. Chętnie jeszcze raz pochyli się nad
wszystkimi postulatami. Jednak po ostatnim spotkaniu z przedstawicielami kolei, ma pełną
informację, kiedy to wszystko powinno się odbywać. To również wie przedstawiciel
Mieszkańców Pan Maciej Myrcha.
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Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Przypomniała, że mieszkańcy spotkali się z inwestorem w 2014 roku, który twierdził, że ta
sprawa nie było poruszana przez władze Wołomina, ale po otrzymaniu takiego
wystąpienia rozpatrzy możliwości jego rozwiązania. Zastępca Burmistrza zapytała, czy
mieszkańcy w tamtym czasie wystąpili z jakiś pismem, czy dopiero teraz jest ruch, kiedy
jest już wydane pozwolenie na budowę ? Czy przedstawiciel mieszkańców posiada te
pisma ?
Maciej Myrcha – mieszkaniec Zagościńca
Jest w posiadaniu takich pism. Takie pisma pisała Rada Szkoły w Duczkach.,
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Powiedziała, że to, co docierało do niej, to na bieżąco było przekazywane do kolei. Pisma
w sprawie tego przejścia w Zagościńcu kilkakrotnie były wysyłane do kolei.
Maciej Myrcha – mieszkaniec Zagościńca
Przypomniał, że na spotkaniu z przedstawicielami kolei, jakie odbyło się dwa tygodnie
wcześniej, kolei wszystko zrzuciła na władze samorządowe. Mieszkańcy wcześniej
występowali o budowę kładki. Obecnie ten protest i ta petycja są zmienione na tunel, z
uwagi na to wspomniane spotkanie. Przedstawiciele kolei wprowadzili mieszkańców w
błąd. Pan Maciej Myrcha dotarł do planów, które obecnie są realizowane w Łukowie i taka
kładka jest tam budowana.
Adam Bereda – radny
Pamięta takie spotkanie z koleją w październiku ubiegłego roku, kiedy dowiedział się o
sprawie tej kładki w Zagościńcu. Wtedy to było zgłaszane i było jakieś pismo. Wtedy już
mogło być za późno. Radny nie słyszał o wcześniejszych pismach na ten temat.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
powiedział, że konsultacje w sprawie przebiegu inwestycji były zakończone już w 2010
roku i zostały zaakceptowane.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Zwrócił uwagę na to, żeby wspólnie szukać metod skuteczności dla przeprowadzania
swoich wniosków. Jeżeli stosuje się protest, który kieruje się do Burmistrza i do urzędu
który nie realizuje tej inwestycji. Co inwestor wywnioskuje czytając protest skierowany do
burmistrza ? Wywnioskuje, że jest tu problem burmistrza a nie inwestora inwestycji, bo
ten protest jest skierowany do Burmistrza. Zdaniem Zastępcy Burmistrza jednym pismem
powinien być protestem do inwestora podpisanym przez mieszkańców. Drugie pismo to
powinna być prośba do burmistrza o wsparcie tych działań. Uważał, że metoda
skuteczności nie została poprawnie wybrana, choć idea jest bardzo słuszna, gdyż przejść
pod torami dla mieszkańców Gminy Wołomin jest zdecydowanie za mało. Z kwestią
dodatkowych przejść trzeba będzie się zmierzyć i może przy okazji tej drugiej części
modernizacji linii kolejowej, na która czeka Kobyłka, może będzie można to dołożyć.
Obecnie przygotowanie dokumentacji jest w końcowym etapie. Oczywiście Pani burmistrz
i władze samorządowe będą robiły wszystko, żeby jeszcze na tym etapie coś osiągnąć.
Jednak na tą sprawę trzeba patrzeć realnie. Fundusze, którymi dysponuje PKP PLK nie
są tylko z ich budżetu, a są to w dużej mierze środki zewnętrzne, które trzeba w terminie
rozliczyć. Jest małe prawdopodobieństwo osiągnięcia tego, co wszyscy uważają, że
powinno być. Prawdopodobnie są to sprawy do działania w późniejszym okresie.
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Edyta Babicka – radna
Wraz z radnym Markiem Górskim uczestniczyła przy przygotowywaniu tego protestu.
Informowali również PKP PLK jak również wykonawców o konieczności budowy tej kładki
w Zagościńcu już w 2014 roku. Nie składali tego na piśmie żadnych wniosków. Natomiast
zorganizowali robocze spotkanie na terenie stacji Zagościniec i wyartykułowali wszystkie
te potrzeby w postaci kładki czy tunelu, które są niezbędne. To spotkanie miało miejsce na
przełomie wrzesień/październik 2014 roku. Stanowisko PKP i firmy TORPOL – wykonawcy
tych prac, było takie samo jak obecnie. Powtarzano, że wszystko jest za późno. Jako
sołtys Lipinek, już w 2013 roku próbowała dotrzeć do tej dokumentacji. Nie było to nigdzie
publikowane, żeby można było się z tym zapoznać. Na samym początku mówiło się, że w
Zagościńcu w ogóle nie będzie przejazdu. Dlatego to zainteresowanie i temat tej nakładki.
Ewidentnie nie ma woli współpracy ze strony PKP PLK, żeby ta kładkę czy też tunel
powstał w tym miejscu. Mieszkańcy Lipinek i Zagościńca wiedzą ile tam było wypadków na
tym przejściu. Zginęły tam zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Dlatego ten odczytany
protest jest w pełni uzasadniony i radni go popierają. Radna prosiła Panią Burmistrz, by w
imieniu mieszkańców interweniowała w PKP PLK. Może jeszcze cos uda się zrobić w tym
temacie.
Maciej Myrcha – mieszkaniec Zagościńca
Zadał pytanie, co robiły poprzednie władze ? W gazecie dostarczanej do skrzynek
pocztowych był pokazany ówczesny włodarz na tle tej inwestycji. Przypisywał sobie tą
inwestycję i na niej się kreował, a nie zrobił nic w tym temacie. To pytanie skierował do
Leszka Czarzastego – Przewodniczącego Rady, gdyż identyfikował Go z gazetą „Nasze
Forum”
Leszek Czarzasty- Przewodniczący Rady
Uważał, że należałoby spytać byłego Burmistrza o etapy jakie były robione. On sam nie
uczestniczył w tych konsultacjach i nie miał dostępu do takiej dokumentacji. Z
posiadanych informacji wynika, że etap wszelkiego rodzaju konsultacji został zakończony
w 2010 roku tj. jeszcze przed poprzednia kadencją. Taką informacje podali przedstawiciele
PKP PLK.
Adam Bereda – radny
Pamięta, że w 2009 roku, Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości zbierał podpisy
odnośnie przejścia na wysokości ul. Sikorskiego. Zebrano 1500 podpisów. Wtedy ta
petycja została wysłana. Nie twierdził, że dzięki temu to przejście powstanie. Taka była
potrzeba, która została uwzględniona w projekcie dodatkowym. Przetarg na przebudowę
całej linii kolejowej został ogłoszony na początku 2010 roku i trwał prawie dwa lata. W tym
przetargu była zaznaczona już dokumentacja i obiekty infrastrukturalne, które maja być
wykonane na całej trasie. Dlatego też wnioskowanie czegoś w latach 2012 -2014 było
nieskuteczne, bo tego nie można było ująć w projekcie. To jest tak jak z przejazdem
kolejowym w Tłuszczu, gdzie też nie był uwzględniony w projekcie podstawowym i PKP
PLK robi to w ramach prac dodatkowych. Nie można więc mówić o zmianie projektu, lecz
o czymś nowym. Radny nie wie, czy przed 2010 roku była wyartykułowana taka potrzeba.
Czy wtedy lokalne społeczności zgłaszały taka potrzebę.
Leszek Czarzasty- Przewodniczący Rady
Stwierdził, że to dodatkowe przejście na ul. Sikorskiego w ogóle nie było uwzględnione w
ramach przetargu na przebudowę linii kolejowej, który został ogłoszony. To przejście
zostało rozstrzygnięte w ramach dodatkowego przetargu, który wygrała inna firma, która
30

wykona to przejście razem z przejściem w Zielonce.
Maciej Myrcha – mieszkaniec Zagościńca
Nie chce się wypromować na odczytanym piśmie, a jedynie mieszkańcem, który działa na
rzecz społeczności lokalnej. Sprawę przejścia na ul. Sikorskiego użyto do tego, by się
wypromować.
Leszek Czarzasty- Przewodniczący Rady
Stwierdził, że nikt sobie zasług nie przypisuje, tylko informuje jaki był tok sprawy i jak to
wszystko się rozstrzygało. Wypowiedź Pana Macieja Myrchy powinna być nakierowana
na to, by radni zajęli się sprawą, a jest nakierowana na inny cel.
Irena Turek – Przewodnicząca Rady Osiedla Sławek – Nowa Wieś
Poprzedniej władzy zarzuciła to, że twierdzi, iż to wtedy teren na wysokości ul.
Sikorskiego wytypowano do budowy przejścia czy pod czy nad torami. Rada Osiedla
Sławek -Nowa Wieś i Osiedle Sławek występowali o takie przekąsicie jeszcze za czasów
gdy Burmistrzem Wołomina był Pan Jerzy Mikulski. Prosiła wie radnych którzy twierdzą, że
to ich zasługa, by nie przywłaszczali sobie czegoś co dawno wypracowały Rady
Osiedlowe, a o co postulowali mieszkańcy. O przebudowie kolei mówi się od kilkunastu lat.
Dominik Kozaczka – radny
Chciał uspokoić sytuacje, wyjaśniając, że kolej spełniła minimalny standard odległości
między przejściami. Również tak jest z powodów finansowych. Zrobienie większej ilości
przejść w Wołominie, spowodowałoby żądanie tego samego w pozostałych gminach. To
zwiększyłoby koszty inwestycji o kilkadziesiąt milionów złotych. Radny uważał, że można
zrobić dodatkowe przejścia, ale sedno jest w chęciach i środkach finansowych. Trzeba
porozmawiać z koleją, że w perspektywie kilku najbliższych lat, ile Gmina Wołomin ma
dołożyć pieniędzy do kosztów budowy tych przejść, żeby one mogły powstać. Wtedy
będzie możliwość rozmowy. Na pisma, żeby to kolej zrobiła, PKP PLK będzie odpisywać,
że standard jest zachowany. Sami więc całość kosztów dodatkowych przejść nie pokryją.
Trzeba z nimi rozmawiać mówiąc, ile Gmina Wołomin może dołożyć pieniędzy na budowę
tych przejść. Jeżeli Gmina Wołomin nie dofinansuje takich inwestycji, to nie ma żadnych
szans, by takie przejścia dodatkowe zostały zrobione.
Marek Górski – radny
Przypomniał, że jego historia związana z koleją to jest od 2000 roku. Od tej pory jest jakiś
konflikt dot. przejazdu w Zagościńcu. Wtedy ówczesny Starosta Konrad Rytel i Ówczesny
Prezes ZEC Edward Olszowy wspomagali z własnych środków budowę przejazdu
kolejowego w Zagościńcu. Nawet kiedyś pierwsza strefa kończyła się na stacji Słoneczna,
choć Gmina Wołomin była do Zagościńca. Przy przygotowaniu Wspólnego Biletu, nie od
razu przypomniano sobie, że gmina kończy się na Zagościńcu, a nie na Stacji Słoneczna.
Zdaniem radnego przejazd przez tory w Zagościńcu kwalifikuje się do budowy takiego
samego przejazdu jak przejazd w Słonecznej czy w Wołominie. Ilość przejeżdżających
pojazdów, to jest ilość kategorii tunelu, czy wiaduktu. Początkowo nawet nie planowano
wykonania tam przejazdu. Było dużo pism składanych w tej sprawie. Dopiero przy udziale
władz samorządowych wymuszano pewne działania dot. tego przejazdu.
Treść odczytanego przez Pana Macieja Myrcha, jest wynikiem działania 12 tys.
mieszkańców, którzy są skupieni wokół tego peronu w Zagościńcu. Jest to jedna z
najstarszych stacji na trasie i wypadałoby, żeby obliczenia kolei były zrobione rzetelnie.
Petycja przygotowana przez inny podmiot niż radni, Burmistrz czy Sołtys, pokazuje że w
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sprawę włączyli się mieszkańcy. Ilość 1600 podpisów zebranych pod ta petycja świadczy o
tym, że mieszkańcy gminy korzystający z tego przejazdu i stacji, są zdesperowani. Cały
czas mówi się o Wołominie: dwa tunele i przejście podziemne na ul. Sikorskiego, a w
Zagościńcu pozostaje zwykły przejazd po torowisku. Nawet nie zadano sobie trudu
wyprostowania tego przejazdu, który jest tak zbudowany, że nie mijają się na nim duże
samochody ( tiry, autobusy). Nikt nie pomyślał, że ślad tej drogi trzeba zmienić. Władze
PKP zapominają o tym, że ludziom należą się pewne standardy. Budowa przejścia dla
żab i innych zwierząt nie budzi żadnego problemu. Buduje się wiadukty za kilkanaście
milionów. Natomiast budowa małej kładki czy małego przejścia podziemnego dla ludzi jest
wielkim problemem.
Piotr Sikorski – radny
Dodał, że Jego zdaniem na obecną chwile sprawa jest zamknięta. Natomiast warto
zastanowić się nad tym co w przyszłości będzie, tak jak proponował radny Dominik
Kozaczka. Trzeba będzie dużo więcej tych przejść. Przejście jest potrzebne w ciągu ul.
Piłsudskiego. Mieszkańcy są niezadowolenie, że tego przejścia nie będzie. W przyszłości
trzeba będzie o tym pomyśleć. To jest jednak kwestia pieniędzy.
Andrzej Żelezik – radny
Stwierdził, że nie należy sobie nawzajem wytykać kto, co i kiedy zrobił lub nie zrobił.
Radny Adam Bereda zamknął całość na 2010 roku. Można ustalić w dokumentach do
kiedy to można było uzgadniać i protestować. Zdaniem radnego jest to, że przez cztery
lata nie podejmowano właściwych kroków, żeby temat rozwijać, mimo wielokrotnych
sygnałów. Przejście w ul. Sikorskiego było, było tylko tematem rozszerzonym, bo tam jest
przejście dla mediów. Sprawa kolei tak samo jak zjazd z drogi S8 jest sprawą zaniedbaną
i teraz trzeba ponieść konsekwencje. Poparł zdanie, że w kolejnych latach trzeba
przewidzieć środki na dobudowanie dodatkowych przejść czy przejazdów przez tory. To
jest priorytetem. Miasto rozrasta się i rozdzielenie go na dwie części przez linię kolejową
będzie dyskomfortem dla mieszkańców.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Początek wypowiedzi radnego Andrzeja Żelkezika nie zgadzał się z jej zakończeniem,
kiedy to wytknął, że w poprzedniej kadencji nie zostało nic zrobione. Uważał, nie o to
chodzi, lecz chodzi o załatwienie sprawy. Nie jest prawdą to co radny powiedział na temat
przejścia w ul. Sikorskiego. Przejście techniczne, gdzie przechodzą media, jest w całkiem
innym miejscu. Przejście dla pieszych będzie w innym miejscu i ono było dodatkowo
rozstrzygnięte dodatkowym przetargiem. W ramach przetargu, który był ogłoszony na
przebudowę linii kolejowej tego przejścia nie było.
Pkt 7
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy zamiast nakładki na ul. Zgoda, która nie zostanie wykonana, zostały
wykonane nakładki na ul. Kleberga do ul. Wiosennej i na starym śledzie ul. Wiosennej, co
zamknęło by cały element układu komunikacyjnego ? Ocenił, że na ul. Kleberga to byłoby
ok. 40 m, a stary ślad ul. wiosennej to ok. 150 m.
Kolejne pytanie dotyczyło placów zabaw: czy w tym doposażeniu placów zabaw, jest
przewidziany plac zabaw na skrzyżowaniu nowej ul. Wiosennej i starej ul. Wiosennej ?
Ten plac zabaw jest trochę zapomniany. Tam przydałyby się 2-3 nowe zabawki i nowe
ławki. Mieszkańcy bardzo o to proszą.
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Sprawą kolejną było oświetlenie od ul. Nowa Wieś do lasu. Tam jest bardzo ciemno i
mieszkańcy pytają o możliwość doświetlenia.
Przewodniczący Rady przekazał zapytanie mieszkańców na jakim etapie jest przetarg na
likwidację azbestu ? Czy przetarg na odbiór azbestu jest rozstrzygnięty ?
Jest również pytanie na jakim etapie jst sprawa budowy węzła dojazdu do S8 ?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Odpowiedziała na zadane pytania:
- Na ul. Zgoda nie będą jeszcze wykonywane nakładki. Trzeba obejrzeć w terenie jak to
wygląda. Takich fragmentów ulic po sto i więcej metrów jest kilka, które zgłosili
mieszkańcy. Trzeba pamiętać, że środki budżetowe na ten cel są ograniczone. Będą
zapytania cenowe w ramach umowy ramowej, która jest zawarta pomiędzy MZDiZ a
oferentami.
- Plac zabaw przy ul. Wiosennej nie został uwzględniony w przetargu. Nie oznacza to
jednak, że tam nic nie zostanie zrobione. Również te place odpowiednio zostaną zadbane.
- Co do oświetlenia ulicy, to są jeszcze pieniądze dotyczące oświetlenia gminnego.
Obejrzy jak to wygląda i zastanowi się jakie są możliwości.
- Tesli chodzi o umowę na odbiór azbestu, to przetarg został już rozstrzygnięty, umowa jest
podpisana i już trwają odbiory azbestu od mieszkańców.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że sprawa budowy łącznika do S8 jest na etapie sporządzania
dokumentacji i uzyskiwania uzgodnienia w RDOŚ. Uzupełniane są dokumenty. Na bieżąco
jest kontakt również z MZDW, mający na celu jak najszybsze zakończenie działań
formalnych. Wszystkie działania są w tym kierunku, by w przyszłym roku mogła rozpocząć
się budowa tego łącznika. Bieżący rok jest na przygotowanie dokumentacji.
Robert Kobus – radny
Ostatnio pojawiły się w mediach informacje, że ekolodzy złożyli nowe protesty w sprawie
dot. łącznika S8.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Nic Mu nie wiadomo o nowych protestach.
Robert Kobus – radny
Powrócił do kwestii ul. Piłsudskiego na odcinku od Al. armii Krajowej do Ul. Gdyńskiej. O
tej sprawie rozmawiali radni na sesji w miesiącu kwietniu. Zastępca Burmistrza miał
rozmawiać z powiatem w sprawie oznakowani chodnika i ścieżki rowerowe.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Rozmawiał z pracownikami Starostwa. Mieli to wykonać. Takie otrzymał zapewnienia i miał
świadomość, że jest to zrobione. Porozmawia jeszcze raz w tej sprawie.
Robert Kobus – radny
Ponownie przypomniał o pozapadanych studzienkach w ul. Gdyńskiej.
Zbigniew Paziewski – radny
Zwrócił się do Redaktor Julity Mazur obecnej na sali obrad. Sprawa dot. zakładu DJ
Chem. Radni uczestniczyli niedawno w wizycie w tym zakładzie. Radny odczytał pismo
jakie samorząd mieszkańców wystosował do WIOŚ : „ Samorząd Mieszkańców Sławek –
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Nowa Wieś w Wołominie, w związku z licznymi interwencjami mieszkańców, zwraca się z
prośba o kontrolę zakładów pod względem zagrożenia, oraz oddziaływania zakładu na
środowisko, okoliczne obiekty i mieszkańców znajdujących się w sąsiedztwie zakładu. W
związku z wypowiedziami właścicieli spółki DJ Chem publikowanymi w lokalnej prasie
m.in. w Wieściach Podwarszawskich Nr 37, 39, 41 z 2014, oraz w Życiu Powiatu na
Mazowszu z dnia 28 września 2014 roku. Zostały ujawnione informacje, że jest to zakład o
zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Informacje te były wcześniej ściśle
tajne i ukrywane przez spółkę”. Radny był również w posiadaniu informacji o treści
wypowiedzi Starosty Wołomińskiego w związku z kierowanymi pismami samorządu
mieszkańców. W październiku 2014 roku Starosta powiedział, „że dotychczasowa
działalność DJ Chem Chemikals Poland S.A w Wołominie wyczerpała formułę „zakład o
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”. DJ Chem z siedzibą w
Wołominie, zgodnie z posiadanymi przez Starostwo informacjami, pismo Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2014 roku,
stara się o zakwalifikowanie do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia powyższej awarii
przemysłowej”. Pisma od samorządu mieszkańców zostały skierowane do rożnych
instytucji, do burmistrza i Starosty, również w poprzednich kadencjach. Chodziło o to, żeby
władze odpowiedziały, czy istotnie istnieje zagrożenie w zakładzie DJ Chem. Głównym
inicjatorem tych wszystkich działań był samorząd mieszkańców i jego przewodnicząca
Pani Irena Turek. W związku z tym, iż na dłuższy czas wyjeżdżała do sanatorium,
poprosiła Ona radnego Zbigniewa Paziewskiego o zgodę na to, by pisma z różnych
instytucji w tej sprawie były kierowane na jego nazwisko, jako Przewodniczącego Komisji
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej. Radny wyraził na to zgodę. Był z takiego rozwiązania
nawet zadowolony, gdyż świadczyło to, że Komisja Bezpieczeństwa, w ramach swoich
obowiązków, włącza się w tą sprawę. Zainteresowanie tą sprawa jest obowiązkiem
wszystkich radnych, gdyż obawy mieszkańców były bardzo poważne.
Prezes Spółki zaprosił do swojego zakładu radnych z rożnych opcji. Pokazano pracę
zakładu. Trochę to wyjaśniło pewne sprawy. Pan Prezes zaproponował spotkanie w
ścisłym gronie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Powiatowym
Komendantem Straży Pożarnej, przedstawicielami Pani Burmistrz, przedstawicielami
samorządu mieszkańców i radnych. Takie pismo, z prośbą o pomoc, w zorganizowaniu
takiego spotkania zostało przekazane do Pani Burmistrz. Oczekuje się na odpowiedź o
organizacji takiego spotkania, by sprawę omówić i uspokoić mieszkańców. W numerze 25
Wieści Podwarszawskich , zamieszczono artykuł o treści: „Jak zauważył właściciel DJ
Chem ujawniony w liście fakt, planów zmiany kwalifikacji zakładu, czy zwiększenia
produkcji, nie upubliczniony w mediach, a ni w ogólnodostępnych spotkaniach, może
wskazywać, że został on zainicjowany przez osobę znającą się na branży”. Radny
przypomniał, że przed chwila cytował słowa Starosty Wołomińskiego, co oznacza, że to
nie była tajemnica. W stalszej części cytowanego artykułu można przeczytać: „Dziwi też
fakt, że jako osobę kontaktową do przekazywania odpowiedzi na powyższe pismo, autorzy
listu podają nazwisko radnego PiS Zbigniewa Paziewskiego z dopisana wyraźną
adnotacją „do rak własnych”. Czy radni PiS angażują się w próby zamknięcia jednego z
największych zakładów na terenie miasta ? Na wtorkowym spotkaniu nie padła na ten
temat żadna odpowiedź”. Radny odczytał również tytuł artykułu: „Komu zależy na
podsycaniu strachu w Wołominie”.
Radny uważał, że taki sposób napisania artykułu przez Panią Redaktor, jest nietaktowny.
Jeżeli potrzebowała Ona więcej informacji, jak to wyglądało z zaangażowaniem się
Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, to powinna o to zapytać Go bezpośrednio.
Gdy Przewodnicząca Rady Osiedla Sławek – Nowa Wieś zwróciła się do niego z prośbą
nie mógł Jej powiedzieć, żeby sama załatwiała sobie sprawy DJ Chem. Na spotkaniu w
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sprawie tego zakładu nikt nie dzielił uczestników według opcji politycznych i nikt nie
zarzucał, że do sprawy podchodzi partyjnie. A z artykułu wynika, że PiS -owi i Zbigniewowi
Paziewskiemu zależy „na podsycaniu strachu” . Radny miał nadzieje, że w następnym
wydaniu gazety Pani Julita Mazur sprostuje tą informację.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady.
Również był zszokowany wspomnianym artykułem. Na spotkanie Pani redaktor Julita
Mazur była zaproszona jako jedyna przedstawicielka mediów i po dyskusji z Panem
Prezesem DJ Chem, artykuł miał wyjaśnić kwestie rozwiać wątpliwości, które
wyartykułowali mieszkańcy na spotkaniu, sugerujący się artykułami w prasie. Stwierdził, że
Pani Redaktor nie zależało na wyjaśnieniu sprawy, gdyż inny wydźwięk artykuł przybrał.
Julita Mazur – redaktor Tygodnika Wieści Podwarszawskie.
Odnosząc się do wypowiedzi radnych powiedziała, że nie pisała o liście na którym radny
Zbigniew Paziewski był podpisany. To nie był list z Rady osiedlowej, lecz to był list
mieszkańców podpisany przez grupę 40 mieszkańców, których nazwisk i adresów nie zna.
Nikt z Rady Osiedlowej nie przyznał się do tego listu. Pod tym listem radny Zbigniew
Paziewski Przewodniczący Komisji był wyraźnie podpisany, jako jedyna osoba do
kontaktów. Mowa jest więc o dwóch rożnych listach. Na spotkaniu był poruszany temat
tego listu. Ten list miał bardzo ostry wydźwięk. Mieszkańcy, którzy podpisali się pod tym
listem, wnioskowali m.in. o likwidacje zakładu. Oświadczyła, że w swoim artykule nie
odnosiła się do pisma Rady Osiedlowej.
Zbigniew Paziewski – radny
Zapytał, dlaczego Pani redaktor w swoim artykule nie wspomniała, że to podpisał
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Zbigniew Paziewski.
Julita Mazur – redaktor Tygodnika Wieści Podwarszawskie.
Uważała, że to nie ma znaczenia
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że to ma znaczenie, bo Pani redaktor ukierunkowała mieszkańców w swojej
wypowiedzi, by to odpowiednio zrozumieli. Jeżeli jednak mieszkańcy sami się
zorganizowali i wystosowali jakiś list i prosili by odpowiedź przekazać do Pana Zbigniewa
Paziewskiego, który jest Przewodniczącym Komisji bezpieczeństwa, to chyba
mieszkańcom nie wolno tego zabronić. Natomiast sugerowanie, że to Pan Zbigniew
Paziewski i PiS są inicjatorami tego pisma, jest nie na miejscu.
Julita Mazur – redaktor Tygodnika Wieści Podwarszawskie.
Wyjaśniała, że na spotkaniu mówiąc o tym drugim liście, o którym napisała w artykule,
żaden z mieszkańców, ani Pan Zbigniew Paziewski nie przyznali się do tego, że mają coś
wspólnego z tym listem.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał dlaczego pan Zbigniew Paziewski we wspomnianym artykule został połączony z
tym pismem ?
Julita Mazur – redaktor Tygodnika Wieści Podwarszawskie.
Odpowiedziała, że tak zrobiła, bo na końcu tego listu było napisane” Poprosimy o
kierowanie odpowiedzi wyłącznie do rąk Pana Zbigniewa Paziewskiego”. Dlatego miała
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prawo połączenia Pana Zbigniewa Paziewskiego właśnie z tym listem.
Zbigniew Paziewski – radny
Wyjaśnił, że tak się stało, gdyż Przewodnicząca Rady Osiedla Sławek – Nowa Wieś Irena
Turek wyjeżdżała na 4 tygodnie do sanatorium i prosiła, by korespondencja zwrotna
przychodziła do Rady Miejskiej na nazwisko radnego Zbigniewa Paziewskiego, jako do
Przewodniczącego komisji Bezpieczeństwa.
Julita Mazur – redaktor Tygodnika Wieści Podwarszawskie.
Powtórzyła, że otrzymała inny list z podpisem Pana Zbigniewa Paziewskiego, jako osoby
kontaktowej, a nie Pani Przewodniczącej Ireny Turek.
Leszek Czarzasty, uściślił, że nie z podpisem Pana Zbigniewa Paziewskiego, tylko ze
wskazaniem osoby Zbigniewa Paziewskiego jako osoby do kontaktów.
Adam Bereda – radny
Stwierdził, że pod tym drugim listem był zapis: Do wiadomości Zbigniewa Paziewskiego –
Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa.
Do Burmistrza Wołomina może być składanych dużo listów, a przekazywanych do
wiadomości różnych radnych. Radny mówił o tym, by nie upolityczniać tej sprawy, albo
zarzucać komuś złą wolę, tylko dlatego, że na dole listu jest informacja, że ktoś otrzyma to
do wiadomości.
Julita Mazur – redaktor Tygodnika Wieści Podwarszawskie.
Podtrzymała swoje stanowisko, że to nie było pismo, do wiadomości, tylko była uwaga:
„Prosimy kierować odpowiedzi do Pana Radnego Zbigniewa Paziewskiego”. To nie był list
Rady Osiedla, lecz mieszkańców, a Pani Przewodnicząca Irena Turek mówi, że nie wie nic
o tym liście.
Irena Turek – Przewodnicząca Rady Osiedla Sławek – Nowa Wieściach
Przedstawiła ustalenia Rady Osiedla Sławek – Nowa Wieś. Powiedziała, że podsycanie
strachu, to był okres wrzesień-październik, kiedy to w prasie lokalnej tj. w Wieściach
Podwarszawskich i nie tylko, mówiło się o DJ Chem, jakie jest zagrożenie. Zdaniem Rady
Osiedla i mieszkańców chodziło o blokadę budowy centrum handlowego na terenie po
Stolarce. Pisano, żę może być awaria w DJ Chem, a w takim przypadku może być
tragedia. Członkowie Rady Osiedla dyskutowali z udziałem mieszkańców. Rada Osiedla
wystosowała pismo do Burmistrza Wołomina i do Starosty Wołomińskiego, z prośbą o
wyjaśnienie na czym to wszystko polega. Rada Osiedla i większość mieszkańców, o
problemie jaki istnieje w zakładzie DJ Chem, że jest to zakład o podwyższonej możliwości
wystąpienia awarii, dowiedziała się dopiero z tych artykułów prasowych. Ponieważ
odpowiedź otrzymana ze starostwa nie była satysfakcjonująca, z której wynikała, że
Starostwo nie ma żadnej władzy nad tym. Podobnej treści pismo było z Urzędu
Miejskiego. Treść tych pism, nie była na tyle satysfakcjonująca, by mieszkańcy mogli czuć
się bezpiecznie. Jeszcze jakiś czas pokazywały się artykuły na ten temat w prasie.
Dlatego Rada Osiedla, w późniejszym czasie skierowała pismo do Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska z równoczesnym powiadomieniem Urzędu
Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego, Starostwa i Rady Miejskiej w Wołominie.
W trakcie rożnych rozmów, Radny Tomasz Kowalczyk – wiceprzewodniczący Komisji
bezpieczeństwa, zaproponował, że doprowadzi do spotkania przedstawicieli DJ Chem z
Radą Osiedla i Komisją Bezpieczeństwa Rady miejskiej w Wołominie.
W związku z tym, iz Pani Irena Turek musiała opuścić na pewien czas Wołomin, dopiero
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po powrocie otrzymała pismo od Pani Wiceprezes Jadackiej, gdzie była zawarta
propozycja spotkania się z Radą Osiedla Sławek Nowa Wieś. Ta propozycja wynikła z
faktu, iż doszły do niej informacje o niepokoju mieszkańców spowodowanego pogłoskami,
iz zakład DJ Chem stwarza zagrożenie. Dlatego Pani Irena Turek wystąpiła do Komisji
Bezpieczeństwa, o ewentualne spotkanie na terenie zakładu. Do takiego spotkania doszło
w dniu 9 czerwca. W tym spotkaniu uczestniczyli radni, m.in. z Komisji Bezpieczeństwa.
Byli przedstawiciele Rady Osiedla i mieszkańców. Po obejrzeniu zakładu doszło do
rozmowy. Mieszkańcom zależało na informacji w jaki sposób maja się bronić na wypadek
awarii. W jaki sposób będą powiadomieni, gdyby nastąpiła taka awaria i co robić w takiej
sytuacji, oraz jakie są systemy alarmowe powiadamiające o awarii w zakładzie
mieszkańców. Mieszkańców nie satysfakcjonuje jedynie to, że syrena będzie wyła. Nie
będzie wiadomo, czy to alarm z DJ Chem czy to syrena ze Straży Pożarnej. Mieszkańcy
nie wiedzieli nadal nie wiedzą jak maja się bronic przed całym tym incydentem.
Wyartykułowano wniosek by doszło do spotkania w zawężonym gronie, by opracować
system powiadamiania mieszkańców. Propozycja Prezesa, by to Straż Pożarna i Policja
jeździły do mieszkańców i powiadamiali o awarii w DJ Chem, jest dla mieszkańców nie do
przyjęcia. Zanim te służby objada tak duży teren by powiadomić o awarii o powiedzieć co
maja robić to może być za późno. Wprawdzie Straż Pożarna DJ Chem w jakiś sposób
zabezpiecza mieszkańców, ale zawsze można ukryć jakąś awarie.
Pani Przewodnicząca powiedziała, żę DJ Chem jest o wysokim stopniu zagrożenia, bo
taką informację otrzymała z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dlatego
mieszkańcy w dalszym ciągu odczuwają niepokój. To nie jest podsycanie strachu.
Mieszkańcy w ramach troski o swoje bezpieczeństwo proszą o pomoc Komisje
Bezpieczeństwa, Urząd Miejski i Straż Pożarną. Nie sztuka jest pisać pisma, które dają
jedynie informację, że jest to zakład bezawaryjny. Jak wiadomo zdarzają się
niespodziewane przypadki, że zdarza się coś co wyniszcza wszystko. Przewodnicząca
Rady Osiedla powiedziała, że w publikowanych pismach było napisane, że osiedla
mieszkaniowe i urzędy wydając pozwolenia na budowę muszą brać pod uwagę to, że
istnieje w rejonie zakład o podwyższonym stopniu awaryjności. To łączy się z tym, że
zagrożenie jakieś istnieje. Nie wiadomo jednak na ile ten zakład Stawarza zagrożenie.
Prosiła Władze miejscowe do jakiegoś porozumienia z DJ Chem. Stwierdziła, że rozumie,
iż tam są miejsca pracy i Rada Osiedla nie jest za likwidacja zakładu. Rada osiedla jest za
tym, by zostały stworzone bezpieczne warunki życia, a zagrożenie zostało zmniejszone i
dostosowane do ustawy o ochronie środowiska.
Pani Irena Turek jest od wielu lat Przewodniczącą Rady Osiedla. Wiele spraw wyjaśniano i
zawsze mówiono, że uciążliwość ma się zamknąć w granicach działki. Dobrze by było,
żeby DJ Chem porobił dodatkowe zabezpieczenia, by skutki działalności nie wychodziły
poza granice działki. Skoro zakład przyznał się, że jego działalność stanowi zagrożenie dla
otoczenia, to powinien podjąć działania mające na celu zabezpieczenie i uspokojenie
społeczeństwa.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zgodnie z ustaleniami, Przewodniczący komisji Bezpieczeństwa wystąpił do Pani
burmistrz o zorganizowanie spotkania wszystkich zainteresowanych w sprawie instytucji.
Na tym spotkaniu być może zostanie wypracowany jakiś model powiadamiania po to, żeby
uspokoić mieszkańców. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie.
Adam Bereda – radny
W imieniu radnych Klubu Radnych PiS zaprotestował przeciwko włączaniu radnych PiS w
to, że chcą Oni przeciwko jakiemuś zakładowi występować. DJ Chem jest zakładem, który
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dostarcza do budżetu gminy podatki w wysokości 1 mln. zł. Rocznie. Pracuje od 16 lat i
nikt nie słyszał, żeby były jakieś problemy z tym zakładem. Zatrudnia wielu pracowników.
Krążyły niejasne informacje. Mieszkańcy byli zaniepokojeni. Wyjaśniono sprawę. W
artykule pojawiły się informacje, że radni PiS chcą zamknięcia zakładu. Radny protestował
przeciwko takim stwierdzeniom.
Radni PiS będą domagali się od redakcji zamieszczenia sprostowania.
Radosław Ufnal – sołtys wsi Stare Lipiny
Stwierdził, że to już kolejna sesja w trakcie której jest skarga na dziennikarzy. Na
poprzedniej sesji radny Eugeniusz Dembiński skarżył się na Pana Zycha, a teraz radny
Zbigniew Paziewski skarży się na Panią Julitę Mazur. Sesja Rady Miejskiej nie jest po to,
by robić komisję śledczą i przesłuchiwać dziennikarzy. Każdy dziennikarz wie, co napisał i
jaka mu grozi odpowiedzialność. Są środki cywilne. Można złożyć pozew do sądu, a nie
raczyć wszystkich przez godzinę śledztwem. Sołtys zapytał jak radni mają zamiar teraz
ukarać Panią redaktor za to, że źle napisała.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Na sesji omawiano sprawę DJ Chem , a treść artykułu dotyczyła spotkania, które odbyło
się w tym zakładzie, dlatego nie zgodził się z opinia sołtysa, gdyż wspomniany artykuł miał
sprostować te twierdzenia, które pojawiały się we wcześniejszych artykułach, że zakład
jest niebezpieczny, a promień rażenia to 1 czy 1,5 km. Właściciele próbowali to wyjaśnić,
twierdząc, że źle zostali zrozumiani. Intencja było, aby Pani redaktor rzetelnie opisała
fakty, by rozwiać wątpliwości mieszkańców co do ewentualnego zagrożenia.
Przewodniczący stwierdził, że intencje Pani Redaktor były inne.
Zbigniew Paziewski – radny
Miesiąc po wyborach, Wołomin odwiedził Marszałek Adam Struzik. Pani Burmistrz na to
spotkanie nie zaprosiła radnych z opozycji. Radny przyznał, iż Pani Burmistrz przeprosiła i
powiedziała, że taka historia już się nie zdarzy.
Jednak za kilka tygodni było obchodzone wielkie święto Ochotniczych Straży Pożarnych.
Komisja Bezpieczeństwa w swoim zakresie działania ma opiekę nad Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi. Na te uroczystości Pani Burmistrz nie zaprosiła nikogo z Komisji
Bezpieczeństw., jeżeli nie jej przewodniczącego, to któregoś z wiceprzewodniczących.
Następnie Pani Burmistrz zorganizowała spotkanie z nauczycielami i trenerami
międzyszkolnego klubu siatkówki, którego prezesem był radny Zbigniew Paziewski.
Jednym z tematów była przyszłość i rozwój wołomińskiej siatkówki. Na tym spotkaniu nie
było Prezesa Klubu. Radny przypuszcza, że Pani Burmistrz o nim zapomniała. Nie ma o
to pretensji.
Uznał za bardzo dobry pomysł spotkania z mieszkańcami przy okazji nie tylko odbioru
wybudowanej ulicy, ale przy pokazywaniu projektu. W ręce radnego przypadkowo wpadło
zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami ulic Ciasnej i Kasztanowej.
W poprzedniej kadencji to radny Zbigniew Paziewski ubiegał się o budowę ul.
Kasztanowej. Potem przekazał to radnemu Stanisławowi Dol, który był na tamtym terenie
sołtysem. Część ul. Ciasnej jest w okręgu, z którego został wybrany Zbigniew Paziewski.
Radny Andrzej Żelezik mówi, że radni są radnymi całej gminy. Ale tak jest, że każdy radny
walczy o ten swój rejon. Dlatego radny Zbigniew Paziewski uważa, że dobrze by było
wrócić do takiej praktyki, że zapraszać na takie spotkania radnego z danego okręgu. Za
swoją walkę, by w danym rejonie stało się coś dobrego, radny otrzymuje uśmiech tych
ludzi i podziękowanie. Prosił, by w przyszłości na tego typu spotkania zapraszać radnych z
danego okręgu.
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Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
za swoje zaniedbania może przyjąć słowa krytyki, ale nie ze wszystkimi stwierdzeniami
radnego Zbigniewa Paziewskiego się zgodziła. Podziękowała radnemu za sugestie, które
usprawnią Jej pracę w urzędzie. Za organizację obchodów Dnia Strażaka były
odpowiedzialne dwie osoby w urzędzie. Jeżeli radni nie otrzymali zaproszeń, to obiecała to
sprawdzić i odpytać osoby, które są za to odpowiedzialne. Pracownicy, którzy nie pracują
w Jej tempie, mają, z tym problem. Podziękowała, że radny wskazał Jej obszar, który
jeszcze musi naprawić w urzędzie.
Eugeniusz Dembiński – radny
Odnosząc się do wypowiedzi Sołtysa wsi Stare Lipiny, stwierdził, że jeśli coś czyta się w
miejscowej prasie, to trzeba na to reagować. Sesja jest dobrym forum publicznym, by
zareagować na brednie, jakie Pan Kazimierz Zych napisał w swojej gazecie na temat Pani
Burmistrz i Dyrektor OSiR.
Radny oburzony był twierdzeniem jakie pojawiło się w jednej z gazet, że to On nie chce
nowej bieżni na boisku w OSiR Huragan w Wołominie. Jest to nieprawda. To On właśnie
budował ta bieżnię 50 lat wcześniej razem z Panem Mironem Cicheckim. Obecna budowa
mogłaby się odbyć z końcem sierpnia, wtedy gdy zakończą się rozgrywki.
Radny proponował, by posiedzenie Komisji edukacji odbyło się w następnym tygodniu na
terenie OSiR. Oferował się, że wykona kosztorys tej planowanej bieżni, ale nie takiej
pełnowymiarowej tylko tej obecnej zmodernizowanej. Omówił możliwości gospodarczego
zmodernizowania bieżni.
Radny zachęcał tez radnych do wzięcia udziału w obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej
1920 roku w dniu 15 sierpnia, w tym w organizowanym z tej okazji biegu półmaratonu.
Adam Bereda – radny
Obiecał, że posiedzenie Komisji Edukacji zorganizuje w miesiącu sierpniu. Wymagania
dot. boiska Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, które będą obowiązywały od sezonu
2016/2017. Na jesieni będzie można się tym zająć. Będzie półtora roku czasu na zajęcie
się tym tematem.
Mariusz Stępnik – radny
Powrócił do tematu nierozstrzygniętego konkursu na dyrektora Miejskiego Domu Kultury w
Wołominie. Tak jak Zastępca Burmistrza jest bardzo zdziwiony, że ten konkurs nie został
rozstrzygnięty z przyczyn formalnych. Rozumiał, że wszyscy kandydaci popełnili błędy
formalne. Ma nadzieję, że wszyscy kandydaci zostali dokładnie poinformowani jakie błędy
popełnili. Chciał uzyskać informacje, jakie konkretnie to były błędy formalne, by wykluczyć
taką ewentualność, że komisja była nazbyt restrykcyjna. Radny chciał wiedzieć jak komisja
podchodziła do warunków konkursu ? Czy aby otrzymać informację, który z kandydatów
jakie popełnił błędy, musi zwrócić się z pisemnym wnioskiem ?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Poinformowała, że np. jeden z kandydatów nie posiadał odpowiedniego stażu pracy.
Jedna osoba nie załączyła wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń. Trzy osoby nie
posiadały referencji. Nie była natomiast pewna czy może ujawnić takie informacje, który z
kandydatów jakie popełnił błędy. Prosiła, aby radny ze swoimi pytaniami zwrócił się na
piśmie do Burmistrza Wołomina.
Bogdan Sawicki – radny
Na majowym posiedzeniu Komisji Gospodarki mieszkance ulicy Marszałkowskiej i ulicy
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Słowiczej pytali jak będzie wyglądał harmonogram prac budowy ulicy Marszałkowskiej,
kanalizacji, przepompowni na ul. Słowiczej. Wtedy Zastępca Burmistrza deklarowała, że
odpowiedzi udzieli na piśmie. Do dnia sesji taka informacja nie dotarła ani do radnego, ani
do Przewodniczącego Rady Osiedla. Zapytał jaki był tego powód ?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
Dopiero otrzymała pismo od mieszkańców ul. Marszałkowskiej w sprawie informacji
dotyczącej kanalizacji. Jest możliwość etapowania. Jednak to etapowanie będzie możliwe
wówczas gdy PWiK zaprojektuje i wybuduje przepompownie, która będzie odbierała te
ścieki. Pisemna odpowiedź dla mieszkańców zostanie przygotowana.
Bogdan Sawicki – radny
Uważał, że ulica Sokola powinna być wzięta pod uwagę, bo tam jest już zrobiona
podbudówka i chodzi o to, żeby ta praca się nie zmarnowała.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Zapewniła, że ul. Sokola będzie realizowana.
Bogdan Sawicki – radny
Zapytał, jak daleko są zaawansowane prace przy budowie oświetlenia przy ul.
Granicznej ? W jakim terminie może być rozpoczęta budowa ? Czy jest szansa na to, by
budowa rozpoczęła się w bieżącym roku ?
Bożena Kucharczyk - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
Odpowiedziała, że jest wykonany projekt, wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowę został złożony w starostwie. W ciągu miesiąca pozwolenie powinno zostać
wydane. Termin rozpoczęcia prac jest zależny od posiadanych środków. Jak będą
wszystkie pozwolenia na planowane inwestycje, to zapadnie decyzja, które przetargi
zostaną ogłoszone w bieżącym roku.
Bogdan Sawicki – radny
Czy wstępnie wiadomo, jaki to będzie koszt budowy oświetlenia w ul. Granicznej ?
Bożena Kucharczyk - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
Szacowała, że to będzie ok. 200 tys. zł. W budżecie jest jeszcze 130 tys. zł. Na budowę
oświetlenia na terenie gminy.
Bogdan Sawicki – radny
Wnioskował o zrobienie nakładki na tej części ul. Mickiewicza, o której mówi radny
Eugeniusz Dembiński i aby skierować wodę z ul. Mickiewicza do ul. Matejki. Mieszkańcy
nie brodziliby w błocie, a ruch skierowany by był w ul. Matejki.
Dominik Kozaczka – radny
Przypomniał o sprawie Pana Olszewskiego z Leśniakowizny. Temat był omawiany na
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa. Ten mieszkaniec ponownie zgłasza, że sporny
teren jest podwyższany. Radny zapytał, czy jest możliwość by ktoś z Wydziału Ochrony
Środowiska sprawdził to ponownie w terenie ? Spotkania radnych na miejscu nie
przynoszą efektu i problem się nie rozwiązuje.
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Tomasz Kowalczyk – radny
Potwierdził, że i do niego Pan Olszewski zwrócił się informując, żę na spornym terenie
znowu rozpoczęły się jakieś prace. Niezwłocznie o tym poinformował Naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska, który zobowiązał się do powiadomienia Straży Miejskiej w tym
temacie. Straż miejska jednak nie potrafiła zlokalizować spornej posesji w miejscowości
Leśniakowizna.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Od kiedy została Burmistrzem, wielokrotnie spotykała się z Panem Antonim Olszewskim.
Na każda prośbę tego mieszkańca Reaguje Wydział Ochrony Środowiska, łącznie z tym,
że Naczelnik i Zastępca Burmistrza wizytowali ten teren. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to
Naczelnik wydziału Ochrony Środowiska ponownie pojedzie na ten teren.
Dominik Kozaczka – radny
Otrzymał odpowiedź na interpelację grupy radnych odnośnie zachowania pełnomocnika
Pan Bartłomieja Rajcherta. W tej odpowiedzi jest napisane, że przeprowadzono
postępowanie wyjaśniające oraz załączono stanowisko radcy prawnego. Nie uznano, że
Pan Bartłomiej Rajchert – pracownik Urzędu Miejskiego w Wołominie, naruszył zasady
Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu. Radny był bardzo niezadowolony z odpowiedzi,
która zawiera sformułowanie: „ Jednocześnie informuję , że w przypadku, gdy uznają
panowie, że przedstawione wpisy naruszają godność osobista radnego, mogą panowie
wystąpić na drogę sądową z powództwem cywilnym”.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poinformowała, że postępowanie wyjaśniające i oceny prawnej dokonał Mecenas Dariusz
Tomczyk. To On prowadził ta sprawę, razem z Panią Olgą Ludwiniak, która w urzędzie
zajmuje się odpowiedziami na interpelacje radnych. Pani Burmistrz taką otrzymał
informacje i taki projekt pisma został przygotowany. W związku z tym trudno Jej było
polemizować.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał, czy ta opinia prawna została sporządzona na piśmie ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przekazane radnym pismo przygotował prawnik i to jest stanowisko prawnika.
Dominik Kozaczka – radny
Zastanawiał się, czy jeśli prawnik przygotował krótkie pismo, to czy Pani Burmistrz się z
nim zgadza ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Odpowiedziała, że nie dyskutuje z opiniami prawników. Jeśli prawnik nie znalazł żadnego
uchybienia i naruszenia i taki projekt pisma został Jej przedstawiony, to nie polemizowała
z taka odpowiedzią.
Dominik Kozaczka – radny
Podobne sprawy radny zgłaszał w poprzedniej kadencji i interweniował w takich sprawach,
że jak urzędnicy nie potrafią się zachować w internecie i obrażają lub ośmieszają radnych
to to jest niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca. W urzędzie istnieje Kodeks Etyczny
Pracowników Urzędu Miejskiego i takie zachowanie nie budują dobrych relacji pomiędzy
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pracownikami i radnymi i radnymi a Burmistrzem. W ocenie radnego, Pani Burmistrz na
sesji powinna kazać temu urzędnikowi przeprosić za takie zachowania. Powinna też do
wszystkich pracowników jednostek i spółek skierować pismo nakazujące zapoznaniem się
z kodeksem, który od wielu lat funkcjonuje i wskazać jak powinni się zachowywać i te
wszystkie sprawy zakończyć.
W trakcie kampanii wyborczej, ówcześni pracownicy Pana Ryszarda Madziara też
wpisywali nieładne komentarze pod adresem obecnej Pani Burmistrz i radnego. To im się
nie podobało. Teraz Pani Burmistrz jest Burmistrzem i zatrudnia swoich pracowników.
Teraz stanowisko jest w drugą stronę. Pani Burmistrz odpowiedziała na interpelację
radnych, że jeżeli im się nie podoba to mogą skierować na drogę postępowania
sądowego. Radny uważał, że należy skończyć z takim zachowaniem.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Nie zgadzała się ze zdaniem radnego i prosił Go aby nie nad interpretował treści
odpowiedzi, jaką otrzymał. Odpowiedziała Mu tak, jak Jej przygotowano opinię. Każdy z
pracowników urzędu, gdy przychodzi do pracy , podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z
Kodeksem Etycznym, który funkcjonuje w ramach kontroli zarządczej w urzędzie. Na
kanwie tego kodeksy prawnik przygotował projekt odpowiedzi. Pani Burmistrz nie będzie
dyskutowała z prawnikiem, gdyż nie uważa się mądrzejszą od prawnika.
Stwierdziła, że funkcjonariusze publiczni tacy jak burmistrz i radni muszą mieć 'grubszą
skórę”. I muszą być odporni na bardziej zmasowana krytykę na którą są narażeni. Pani
burmistrz z pokora znosi przeróżne dziwne rzeczy, które dzieją się w naszym mieście i
jakie dziwne rzeczy na jej temat opowiadają rożne osoby. Gdy była kandydatką na
Burmistrza jak i radny Dominik Kozaczka, to byli obrażani przez pracowników
poprzedniego Burmistrza.
Pani Burmistrz otrzymała interpelacje i merytorycznie się nią zajęła wraz ze
współpracownikami. Jeśli radni są niezadowoleni z tej odpowiedzi, to tak jak sugeruje
prawnik, swoje dobra osobiste , mogą chronić w inny sposób.
Obejmując funkcję burmistrza zastała sytuacje trudna w urzędzie. Nie wszyscy pracownicy
potrafili pracować. Obecnie uczy pozytywnych zachowań. Stara się o inne standardy
pracy w urzędzie. Obecnie tez jest pracodawcą i jeżeli trzeba to też broni urzędników i to
nie tylko Pana Bartłomieja Rajcherta.
Dominik Kozaczka – radny
Rozumie, że pisma przygotowują urzędnicy,ale przypuszcza, że zanim Pani Burmistrz je
podpisze, to je czyta. Zdaniem radnego omawiane pismo było skandalicznie
przygotowane. Jak w poprzedniej kadencji obrażano obecna Panią Burmistrz to było nie
fajnie. Cały Czas pani Burmistrz pisała wtedy, że była brudna kampania. Problem
powinien być załatwiony, by takie zachowanie pracowników nie miało miejsca w obecnej
kadencji i w następnej. Pani Burmistrz powinna napomnieć urzędników, bo inaczej między
Nią a radnymi będzie napięta atmosfera.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zgodziła się z radnym. Potwierdziła, że kampania wyborcza była brudna, łącznie z tym, że
podszywano się pod Jej osobę. Powtórzyła jednak, że jest pracodawcą i odpowiada za
politykę kadrową w urzędzie. Jeżeli ktoś nie spełni Jej oczekiwań, bądź będą na niego
skargi, to będzie wyciągała konsekwencje. Natomiast w stanie faktycznym, o który zapytali
radni, to wpisy nie były dokonywane w godzinach urzędowania, a prawnik stwierdził, że
nie zostały naruszone przepisy kodeksu etycznego, który jest w urzędzie. Obiecała, że
przekaże panu prawnikowi ocenę jaka przedstawił radny Dominik Kozaczka i poinformuje
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Go, że radni nie są zadowoleni z formy odpowiedzi.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poparł wystąpienie radnego Dominika Kozaczki. Również uważa, że Pani Burmistrz nie
powinna rozmawiać z prawnikiem, tylko z pracownikami.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Rozmawia z pracownikami i z Panem Bartłomiejem Rajchertem też rozmawiała w tej
sprawie. Uważa, że nie może być tak, że każde słowo jest analizowane i rozkładane na
czynniki pierwsze. Radni złożyli interpelacje, na która została udzielona odpowiedź. To o
czym rozmawiała z pracownikiem w gabinecie, dyscyplinując go, nie będzie radnym
przedstawiać.
Tomasz Kowalczyk – radny
Proponował, by tym dobrym akcentem , jak powiedziała Pani Burmistrz, się zakończyła.
Trzeba mieć nadzieję, że nikt z radnych już nie będzie musiał pisać takich interpelacji.
Andrzej Żelezik – radny
W nawiązaniu do inwestycji prowadzonych w gminie przypomniał, że w poprzednich
kadencjach nierówno były traktowane inwestycje w poszczególnych rejonach miasta.
Radny występował często, gdyż Jego dzielnice Krępe i Parcelacja były zaniedbywane. Te
osiedla gdzie są blokowiska i jest dużo ludzi, zawsze były faworyzowane, co widać po
inwestycjach. Przeciwko temu nie można protestować. Radny był zadowolony z informacji
przekazanej przez Dyrektora MZDiZ, że ul. Sikorskiego do Gryczanej jest brana pod
uwagę przy remontach. Radny słyszy też o ul. Sokolej. Prosił, aby pamiętać również o ul.
Jodłowej i Leszczyńskiej, Legionów od 1-go Maja do końca. Te ulice tragicznie wyglądają.
Radny z Przewodniczący Rady Osiedlowej będą wnioskowali o naprawę tych ulic z
kolejnego budżetu.
Przyznał rację radnemu Zbigniewowi Paziewskiemu, że radnych trzeba informować o
rożnych spotkaniach, ale przypomniał również, że w poprzednich kadencjach też to nie
było przestrzegane. W poprzedniej kadencji często na sesjach mówił o konieczności
remontu ul. Partyzantów. Gdy doszło do rozpoczęcia inwestycji i jej zakończenia to nikt Go
o tym nie zawiadomił, a w prasie pojawiły się informacje, kto się przyczynił do tego, że ta
ulica jest wykonana. Wyróżnieni zostali tylko radni PiS. Pomimo tego, przyznał rację
radnemu Zbigniewowi Paziewskiemu, że taki zwyczaj trzeba wprowadzić, że należy
zawiadamiać radnych z danego terenu, gdzie jest realizowana inwestycja. Być może inni
też będą chcieli brać udział. Wszyscy są radnymi całego miasta, a nie jednej dzielnicy.
Wnioskował do Przewodniczącego Rady o niezwoływanie sesji w okresie wakacyjnym.
Jeżeli zaś tak sesja nadzwyczajna zostanie zwołana, to prosił, by nie traktować jej na
równi z sesjami zwyczajnymi, bo każdy z radnych miał zaplanowany wyjazd. Jeżeli taka
sesja zostanie zwołana, to każdy radny ma poczucie obowiązku i zechce wziąć w niej
udział. Wiadomo, że radny może tylko raz w roku opuścić sesję z przyczyn osobistych
bez konsekwencji.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Oświadczył, że nie planuje sesji nadzwyczajnej. Wiadomo kto może wnioskować o
zwołanie sesji nadzwyczajnych. Jeśli jednak wpłynie taki wniosek, to będzie zmuszony
taką sesje zwołać w ciągu 7 dni.
Z przykrością stwierdził, że każda wypowiedź radnego Andrzeja Żelezika kończy się
wycieczką do przeszłości i do radnych PiS.
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Andrzej Żelezik – radny
Przypomniał, że mówił również o innych kadencjach. Natomiast co do ul. Partyzantów, to
rzeczywiście odniósł się tylko do ostatniej. Wielokrotnie składał pisma z wnioskami o
remont tej ulicy, co jest do sprawdzenia. Te wnioski nie były uwzględniane. Zawsze
odsuwano remont tej ulicy na później.
Bogdan Sawicki – radny
Gdy Był Przewodniczącym Rady Osiedla, to za remontem ulicy Partyzantów, wraz z
Katarzyną Lubiak i Kazimierzem Tarapata chodził trzy lata. Też było trudno, chodź byli z
PiS, ale to nie miało znaczenia. Jeśli chodzi o remont ulicy Legionów, to też zbierają
podpisy, żeby ta ulica została wybudowana. To samo dotyczy ulicy Leszczyńskiej. Jest już
ok., 1000 podpisów, by to miało przełożenie. Jednak nie o to chodzi, bo jak powiedział
radny Andrzej Żelezik, obecni na sali radni są radnymi całego Wołomina, a nie tylko tej
jednej dzielnicy. Choć nie ma to żadnego znaczenia, ale wspomniał, że kiedyś w okręgu
radnego Andrzeja Żelezika zostały wykonane o 4 ulice więcej niż w tym, z którego On sam
startował. Tu jednak chodzi o wspólny Wołomin.
Tomasz Kowalczyk – radny
Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa naczelnik wydziału Ochrony Środowiska
zobowiązał się do pozyskania informacji, czy osoba, która wykopuje ten ogromny staw w
Leśniakowiźnie, co jest związane ze sprawą Pana Olszewskiego i czy posiada On
jakiekolwiek pozwolenia na wybudowanie stawu, czy tego pozwolenia Starostwo nie
wydało ?
Radny zapytał też, co ze sprawa zakupu fotopułapek, które pozwolą namierzyć tych,
którzy wysypują śmieci do lasu ?
Sebastian Nowak – Naczelnik wydziału Ochrony Środowiska
Odpowiedział, że nie było żadnego pozwolenia wodno – prawnego na budowę stawu.
Projekt zakupu i montażu fotopułapek został złożony przez Wydział pozyskiwania Sroków
Zewnętrznych. Wydział Ochrony Środowiska posiada środki na realizację takiej akcji i
planuje ją zrealizować jesienią br.
Zaprosił wszystkich zainteresowanych zaprosił do współpracy, bo uważa, że wszystkim
powinno zależeć, by te lasy były czyste.
Sesje opuścił radny Eugeniusz Dembiński godz. 14:50
Stanisław Dol – radny
Zapytał, co było przyczyną, że nie został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu
budowy ul. Górnej ?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Wyjaśniła, że to nie jest projekt ul. Górnej, tylko jest to projekt odwodnienia z
odtworzeniem nawierzchni. Przetarg nie został rozstrzygnięty, gdyż wysokość środków
jakie gmina mogła przeznaczyć na realizację tego zamówienia, to jest 15 tys. zł. . W
pierwszym postępowaniu złożono oferty, które przewyższały ta kwotę. To postępowanie
było powtórzone i w dniu 23 czerwca oferty zostały otwarte i obecnie jest już wykonawca..
To jest firma z Warszawy, która wykona ten projekt za kwotę ok. 14 tys. zł.
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Stanisław Dol – radny
Chciał też wiedzieć, na jakim etapie jest inwestycja budowa kanalizacji deszczowej, wraz z
odtworzeniem nawierzchni w ul. Krzyżowej ?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Na ul. Krzyżową jest wykonana dokumentacja projektowo- kosztorysowa. Uzyskano już
pozwolenie na budowę deszczówki. Inwestycja jest gotowa do ogłoszenia przetargu, ale w
budżecie jest tylko 300 tys. zł., a koszt całej inwestycji to jest 1 400 tys. zł.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zastanawiał się, czy w takim przypadku przetarg na realizację inwestycji będzie mógł być
ogłoszony ? Pamięta, że w pierwotnym WPF na tą inwestycję był zabezpieczony 1 mln. zł.
Zapytał się jak to się stało, że ten 1 mln. zł. Zniknął z WPF ?
Stanisław Dol – radny
Powiedział, że to było w budżecie przygotowanym przez Pana Ryszarda Madziara.
Inwestycja była przewidziana na dwa lata. W 2015 roku było 300 tys., a w 2016 był
zapisany 1 mln. zł.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przypomniała, że przy konstrukcji budżetu, przy poprawce, było dużo inwestycji w Nowych
Lipinach i wspólnie radni z Panią Burmistrz rozmawiali na ten temat w obecności jeszcze
Skarbnika Gminy Anity Grabowskiej. Wtedy jeszcze na ul. Krzyżowej był do uregulowania
stan prawny. Jeżeli jest gotowa dokumentacja i można do przetargu przystąpić, to jest
możliwość, że w drugiej połowie roku będą uruchomione pieniądze w obszarach wiejskich.
Jeżeli będzie ogłoszony konkurs, a gmina będzie gotowa to wtedy szybko przesunie się
pieniądze, by mieć zabezpieczenie do pozyskiwania środków. To będzie możliwe w drugiej
części roku.
Stanisław Dol – radny
Te ulice w miejscowości Nowe Lipiny zostały zgłoszone do budowy dlatego, że gdy na ul.
Al. Niepodległości jest duży ruch, to kierowcy korzystają z objazdów przez te ulice w
Nowych Lipinach, żeby dostać się do ul. Szosa Jadowska.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poinformowała, że nie było to w pierwszej kolejności brane pod uwagę przy rekonstrukcji
budżetu. Było mowa o tym , by w ogóle nie robić tej ulicy. Pani Burmistrz uzgadniała to z
radnymi i z Klubami Radnych. W Nowych Lipinach było umiejscowionych wiele inwestycji,
a budżet by się nie spiął. Budżet był poprawiany.
Stanisław Dol – radny
Stwierdził, że projekt na ul. Krzyżowa został wykonany jeszcze w ubiegłym roku.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Na tą inwestycję było przeznaczone 300 tys. nastąpiła rekonstrukcja budżetu, bo budżet w
poprzednim kształcie nie zbilansowałby się.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Wnioskował, by w następnym budżecie przewidzieć te 1 mln. zł. Dość dużo pieniędzy
zdjęto z obecnego budżetu, który był pozytywnie zaopiniowany przez RIO. Ten 1 mln zł.
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Nie zaważyłby dużo na budżecie, a pozwoliłoby to rozstrzygnąć przetarg.
oszczędność na finansowaniu sali w Czarnej

Jest duża

Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że jest to zasadne, potrzebne i wyczekiwane przez mieszkańców. Po
zakończeniu półrocza, po bilansowaniu i wtedy będzie wiadomo, jak wybrnie się i czy
kolejne sumy zostały oszczędzone. Jeżeli zostanie wygenerowana jakąś oszczędność, to
można wrócić do tematu. Jeżeli wygeneruje się kolejne oszczędności, to można rozważyć
wykonanie tej ulicy. Przypomniała, że jak się umawiano, że wszystkie oszczędności, które
do tej pory zostały wygenerowane, a jest to 4 mln. zł., to zgodniej z obietnicą dołożone
zostały do budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3. Tym samym dotrzymano danego
słowa. Z sali mogą być oszczędności poprzetargowe i będzie wystąpienie o
dofinansowanie.
Po raz kolejny przypomniała o programie dofinansowania inwestycji na terenach wiejskich.
Będzie można pozyskać sporo pieniędzy. Trzeba będzie się wspólnie zastanowić, która
ulicę, z gotowym projektem, będzie się budowało.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zaproponował do tego programu ul. Grabiczną, która znajduje się na terenie wiejskim i
może być włączona do tego programu.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Poinformowała, że został złożony wniosek o pozwolenie na budowę ul. Grabicznej w
procedurze SPECUSTAWY. Postępowanie trwa, ale trzeba się liczyć z odwołaniami
właścicieli m nieruchomości, bo takie są.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wyjaśniła, że do programu mogą być włączone te inwestycje, które są wykonywane w
cyklu jednorocznym. Ulica Grabiczna jest zaplanowana do realizacji w cyklu trzyletnim.
Piotr Sikorski – radny
Na spotkaniu z kuleją, zadał pytanie dotyczące chodnika po północnej stronie torów.
Prosił Panią Burmistrz by po zakończeniu inwestycji kolejowej tym chodnikiem się zająć.
To jest bardzo ważny ciąg komunikacyjny po tamtej stronie miasta.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zbierane są wszystkie sprawy związane z modernizacją kolei, żeby zabezpieczyć miasto
przed negatywnymi skutkami.
Zbigniew Paziewski – radny
Była informacja, że będzie robiona nakładka na ul. Poranek. To jest długa ulica. Radny
zapytał, czy ona zostanie cała zrobiona, aż do ul. Smugi ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Uzgodniono z mieszkańcami, że inwestycja zostanie wykonana do końca terenu, gdzie
jest zabudowa. Mieszkańcy twierdzą, że dalej zabudowy już nie będzie, więc budowanie
drogi asfaltowej w polu nie jest racjonalne. Mieszkańcy Duczek zwracali uwagę, że były
takie sytuacje.
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Zbigniew Paziewski – radny
Uważał, że pozostałą część drogi należy również wyrównać.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Uznała to za słuszną sugestię i również do wszystkiego chce podchodzić po gospodarsku.
Jednak zwróciła radnym uwagę, że priorytetem dla tej części miasta jest kanalizacja. Wraz
z Prezesem PWiK będzie Pani Burmistrz będzie rozważała rozszerzenie planu
inwestycyjnego o budowę tam kanalizacji. Ze względu na uciążliwość wysypiska dla
tamtych rejonów, Pani Burmistrz uważa, że to będzie sprawiedliwe. Dlatego najpierw
należy wykonać tam kanalizację, ( wodociągi już są) , a potem będzie budować się tam
drogi.
Zbigniew Paziewski – radny
Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, odchodzący Komendant Straży Miejskiej
Jarosław Przybiński powiedział, że sporawa zdewastowanego budynku po Hucie przy
rampie kolejowej postępuje. Radny zapytał co się w tej sprawie dzieje ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Wraz z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego zastanawiał się jak ta sprawę
załatwić. Już trzy lata wcześniej występował do PINB i jeśli budynek grozi zawaleniem, to
PINB powinien wydać decyzje z nakazem rozbiórki. Zastępca Burmistrza miał nadzieję, że
we współpracy z PINB uda się tą sprawę załatwić.
Adam Bereda – radny
Uzgodnił z Panią Burmistrz, że odbędzie się spotkanie ze starostwem w sprawie losów
starej pływalni. Docierają do radnego zgłoszenia, że dzieci chodzą po dachu tej pływalni i
może dojść do jakiejś tragedii.
Maciej łoś – radny
przysłuchuje się dyskusji i stwierdził, że wiele z tych spraw można było załatwić np. na
posiedzeniach komisji, bu nie tracić czasu na sesji. Pięć godzin trwa rozmowa na tematy,
o które można było zapytać chociażby w formie interpelacji. Jeżeli radni występują dla
publiki, to przypomniał, że posiedzenia komisji również są filmowane i umieszczane w
internecie., Minęło 5 godzin sesji, a jeszcze nie podjęto żadnej uchwały.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Nie chce ograniczać radnych w ich wypowiedziach na sesji. Oprócz tego na sali są prawie
wszyscy naczelnicy i wielu pracowników urzędu, a także kierownictwo i radni mogą od
razu otrzymać odpowiedź na każde pytanie. Nie należy się przerażać, że sesja trwa trochę
dłużej, bo przygotowanie odpowiedzi pisemnej też trwa.
Przewodniczący Rady ogłosił godzinną przerwę w obradach.
Po przerwie o godz. 16:15 kontynuowano realizacje porządku obrad.
Po przerwie na sali obrad nieobecni byli: Jakub Orych, Eugeniusz Dembiński, Edyta
Babicka, Mariusz Stępnik
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Pkt 8
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
Stwierdził, że radni zapoznali się ze;
- Sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2014 rok – załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu
- Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok - załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu
- Informacją o stanie mienia komunalnego - załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Następnie została radnym odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Wołomina sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok ( treść opinii stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego
protokołu )
Radni zostali zapoznani z opiniami Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie o
przedłożonym sprawozdaniu finansowym ( załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu)
i o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Wołomina za 2014 rok ( załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu) oraz
opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej ( załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję na temat sprawozdania z wykonania budżetu i
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wołomina.
Mirosław Bieńczyk – radny
Po wysłuchaniu Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i po zapoznaniu się
z tym co wydarzyło się w 2014 roku, czyli powstały liczne inwestycje w Wołominie i w
okolicznych sołectwach, uważał , że był to bardzo dobry rok dla Wołomina i jest „Za”
Adam Bereda – radny
W imieniu Klubu Radnych PiS powiedział, że co roku jest czas zatwierdzania absolutorium
dla Burmistrza Wołomina i opiniowania wykonania budżetu gminy. Jest tak, że pierwszy
rok urzędowania nowej Pani Burmistrz, de facto, otrzymuje Ona absolutorium za działania
poprzednika. Taka sama sytuacja była cztery lata wcześniej. Przyszłoroczne absolutorium
będzie pełne i Pani Burmistrz będzie mogła się wykazać i zrealizować te kwestie o których
mówiła w ostatnim półroczu czy w kampanii wyborczej. Wszyscy widzą jaka jest sytuacja
finansowa gminy i jak został wykonany budżet 2014 roku. Radny powtórzył słowa swojego
przedmówcy, że wiele dobrego się wydarzyło w roku poprzednim. Z tego radni się cieszą.
To jest opinia o wykonaniu budżetu radnych PiS. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
ma pewne uwagi co do współpracy z obecną Panią Burmistrz i to było argumentowane w
punkcie interpelacje. Radni liczą na to, że to jest dopiero początek, a kolejny rok będzie z
lepszą współpracą i organizacja na każdym najniższym poziomie, ponieważ to musi się
poprawić. Rada Miejska jest jednością i musi podjęć wiele wyzwań i wiele działań, bo tego
wymaga interes gminy i jej mieszkańców. W związku z powyższym Radni PiS zawsze
deklarowali wolę współpracy i zdaniem ich działania przez ostatnie pół roku były tego
potwierdzeniem. Dlatego Radni PiS opiniują oba wnioski pozytywnie.
Tomasz Kowalczyk – radny
W imieniu Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego poparł wniosek o udzielenie
absolutorium Pani burmistrz. Radni zdają sobie sprawę z tego, że wiele rzeczy można
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jeszcze poprawić i jeżeli będzie wola ze strony Pani Burmistrz i wszystkich radnych to
przyszłe lata będą dobre dla Gminy.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że tak jest w samorządzie, że kiedy kończy się kadencja i następuje zmiana
władzy, to absolutorium udzielane jest nowemu włodarzowi za osiągnięcia poprzednika.
Dobra praktyka i dobrym obyczajem jest żeby udzielać pozytywnego skwitowania
wykonania budżetu na podstawie merytorycznych przesłanek, czyli sprawozdania z
wykonania budżetu i ogólnej oceny funkcjonowania w danym roku. W ocenie Pani
Burmistrz tylko meteorytyka powinna się liczyć. Inne działania i zamierzenia nie.
Radni zagłosują zgodnie z własnym sumieniem. Jeżeli będzie to pozytywna opinia to
oczywiście pogratuluje i podziękuje poprzednikowi.
Uchwała Nr X-74/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok;
Przewodniczący obrad odczytał treść uchwały.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych na sali obrad za
– 19 głosów., przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr X-75/2015 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2014 rok;
Przewodniczący obrad odczytał treść uchwały.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 19 radnych na sali obrad za
– 19 głosów., przeciw-0, wstrz.-0
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Pogratulowała poprzedniemu zarządowi, który zapracował na wyrażone w głosowaniu
zaufanie radnych. To absolutorium jest ukłonem dla poprzedniej ekipy. Podziękowała
również radnym poprzedniej kadencji, którzy mieli swój udział w procedowaniu rożnych
zmian w budżecie . Podziękowała też obecnej kadencji, bo o w grudniu było jeszcze
trochę pracy w obecnym składzie. Pani Burmistrz przede wszystkim podziękowała
pracownikom Urzędu Miejskiego w Wołominie, pracownikom spółek gminnych, zakładów
budżetowych i jednostek organizacyjnych. To Ich codzienna praca. Mrówcza i
drobiazgowa przynosi w konsekwencji efekt w postaci wykonania budżetu.
Podziękowała też wszystkim, którzy mieli doskonałe pomysły, wykazali innowacyjnością,
pomysłowością, żeby nasza gmina była dobrze postrzegana. W nabrzmiałych
wypowiedziach usłyszała, że współpraca nie nazbyt dobrze się okłada. Jest odmiennego
zdania i uważa, że współpraca układa się dobrze. Jeszcze takiej otwartości i takiego
dialogu, który obecny zarząd reprezentuje i wychodzi naprzeciw wielu oczekiwaniom, co
potwierdza radni z doświadczeniem kilku kadencji, nie było. Może radnym, którzy są
pierwszą kadencje, nie w pełni potrafią torebnic co obecny zarząd robi wychodząc
naprzeciw wszystkim postulatom, które radni wysuwają. Dlatego inwestycje są
realizowane. Trudności , które skrystalizowały się w obecnej kadencji, bo pewne rzeczy
były przemilczane, bądź zapomniane , ze trzeba było zrobić, to są one poprawiane i
naprawiane i nie robi się z tego problemu. Trzeba pochylić się nad audytami i nad
sprawami, które będą kończone w tzw. „raporcie otwarcia”. To będzie podstawa do
dyskusji. Pani Burmistrz jest dobrej myśli. Wszystko idzie ku dobrej przyszłości Wołomina,
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a wszystko razem, wspólnie można pokonać. Nie widzi złej współpracy, choć każdy może
mieć swoje zdanie. Odwołała się do pragmatyki służbowej i samorządowej. Z oceny Jej
samej, ale i mieszkańców, takiej jawności, transparentności i otwartości nie było.
Sesję opuścił radny Marek Górski godz. 16:55
Pkt 9
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Złożył wniosek formalny o nieczytanie treści projektów uchwał, gdyż radni są w posiadaniu
ich treść.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr X-76/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok
2015;
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Treść uzasadnienia została załączona do
egzemplarza archiwalnego uchwały.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w obecności 18 radnych na sali obrad za18 głosów, przeciw-0m, wstrz.-0
Uchwała Nr X-77/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wołomin na lata 2015-2024;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w obecności 18 radnych na sali obrad za18 głosów, przeciw-0m, wstrz.-0
Uchwała Nr X-78/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr X-79/2015 w sprawie zbycia nieruchomości;
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Proponowała wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w § 1 ust 1 i nadać
następujące brzmienie :” za cenę netto nie mniejsza niż 500 tys. zł (słownie pięćset tysięcy
złotych)”. Ta zmiana dotyczy uchwały powiązanej, czyli upoważnienia Burmistrza
Wołomina do podjęcia stosownych działań celem zbycia tej nieruchomości.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał jak będzie wyglądała realizacja pkt 2 w uchwale intencyjnej : „Zawarcia
porozumienia dotyczącego rozbiórki budynku mieszkalnego”. Zapytał, czy w pierwszej
kolejności będzie wystawienie tej nieruchomości na sprzedaż i jeżeli nie znajdzie się
kupiec to następnie przejdzie się do punktu 2 uchwały, czyli do rozbiórki budynku ?
Tomasz Góralski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Poinformował, że zamiarem gminy jest przejściem nad stanem faktycznym prawnym, jaki
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jest obecnie. Radni procedują o sprzedaży nieruchomości w stanie faktycznym prawnym
na dzień sesji, czyli budynku istniejącego objętego decyzja Państwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o rozbiórce. Zamysłem władz samorządowych jest aby sprzedać
ten budynek w stanie obecnym, a jednocześnie doprowadzić do porozumienia z osoba
prawną, która ma prawa do części nieruchomości, które pozwoli o wspólne wystąpienie do
PINB, o wyznaczenie terminu wykonania rozbiórki. Jeśliby tego problemu nie podjęto, a
gmina jest zobowiązana do wykonania tej decyzji, to nie można by jednocześnie
sprzedawać i rozbierać, gdyż w momencie sprzedaży mogłaby być już inna wartość
nieruchomości i inną nieruchomość, niż radni obecnie procedują. Dlatego to porozumienie
dot. terminu. Wystąpienie do PINB wymaga zgody wszystkich stron, które mają prawa do
nieruchomości.
Dominik Kozaczka – radny
Wystąpienie do PINB o rozbiórkę, a w międzyczasie będzie organizowany przetarg na
sprzedaż nieruchomości.
Tomasz Góralski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Wyjaśnił, że wystąpienie do PINB musi być poparte akceptacja ze strony Spółki Alina –
współwłaściciela nieruchomości, jako, że wystąpienie będzie oparte na tym wymogu
prawa administracyjnego, gdzie prawo uzależnia rozstrzygniecie od zgody wszystkich
stron. Są jeszcze inne czynniki od których uzależnia się pozytywne rozstrzygniecie , ale
podstawowym jest formalna zgoda wszystkich stron. Porozumienie ze spółką Alina jest
potrzebne dlatego, że chce się zmienić terminy, które są zawite w tej decyzji PINB
mówiącej o rozbiórce.
Dominik Kozaczka – radny
zapytał czy przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu ? Jeżeli ta firma Alina złoży
ofertę 500 000 zł, to zostanie ta nieruchomość sprzedana za kwotę 500 000 zł., i gmina
nie będzie ponosiła kosztów rozbiórki ?
Tomasz Góralski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
W momencie sprzedaży, kwestia rozbiórki staje się nieaktualna. W przypadku wyłonienia
w wyniku przetargu firmy Alina, jako jedynego użytkownika wieczystego w 100%, to firma
Alina będzie tym podmiotem, który będzie wykonywał nakaz PINB dot. rozbiórki. Gmina
nie będzie ponosiła żadnych kosztów z tym związanych.
To nie będzie przetarg, który ma doprowadzić do tego, żeby to akurat firma Alina nabyła tę
nieruchomość. To będzie przetarg ustny nieograniczony, więc do tego przetargu może
przystąpić każdy, a więc i firma Alina.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że z pewnością Naczelnik zdaje sobie sprawę, że gmina posiada 89% udziałów
w tej nieruchomości, a firma Alina 11%. Doświadczenie wcześniejsze, nie tylko Gminy
Wołomin, ale i innych gmin w Polsce pokazują, że do takich udziałowych przetargów
startuje drugi podmiot, który ma w tym udziały. Kupowanie 89% nieruchomości nie jest
atrakcyjne. Radny był pewien, że ten przetarg nieograniczony jest skierowany do jednej
firmy. O problemie rozmawiano na posiedzeniu komisji, i radny zastanawiał się, dlaczego
gmina nie skorzystała z takiego rozwiązania jak wyjście ze współwłasności. Uważał, że za
niewielkie pieniądze można było wyjść ze współwłasności. Kwestią było około roku spraw
w sądzie. Gdyby gmina uzyskała 100% własności, to wtedy należałoby ogłosić przetarg i
wtedy mogłyby się inne podmioty ”bić” o tą nieruchomość i podbijać cenę. Natomiast te
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89% nie będzie atrakcyjną nieruchomością.
Zapytał, czy jeżeli radni podejmą uchwalę w sprawie sprzedaży nieruchomości, to
Burmistrz może ominąć uchwalę intencyjną i sprzedać nieruchomość za mniejsze
pieniądze ?
Alicja Gawrońska – Radca Prawny
Pierwsza uchwała to jest zgoda na sprzedaż części nieruchomości. Druga uchwała jest
uchwałą intencyjną, która mówi o kierunkach działania Burmistrza. Jeżeli patrzy się od
strony formalno- prawnej, stanowią o kierunkach działania, nie są w 100% wiążące. Nie
może być tak, że rada wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, przy okazji dając wytyczne
w jaki sposób ma być przeprowadzony przetarg i ta uchwała jest przez burmistrza
niewykonana
Tomasz Góralski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Tak jak zauważył radny Dominik Kozaczka istnieje szereg możliwości załatwienia tego
problemu. Naczelnik zwrócił uwagę, że proponowane rozwiązanie jest najmniej
skomplikowane pod względem prawnym . To rozwiązanie prowadzi do jak najszybszego
wykonania nakazu rozbiórki., który to nakaz obowiązuje od 2012 roku. To rozwiązanie nie
obciąża budżetu gminy, choć w budżecie są zarezerwowane środki na rozbiórkę i
wykonanie decyzji PINB. Ważnym aspektem jest to, że uwalnia gminę od ryzyka
wykonania wadliwej decyzji PINB. Jak wiadomo, jest również kontropinią budowlana, która
mówi o tym, że rozbiórka może zagrozić katastrofą budowlaną tj zawaleniem się
budynków sąsiednich. Wykonanie tej rozbiórki to jest inny efekt estetyczny, gospodarczy i
inny wizerunek na zewnątrz miasta.
Dominik Kozaczka – radny
Przypomniał, że decyzja o rozbiórce jest z 2013 roku. Niestety za każdym razem od 2012
r., gmina nie chciała skorzystać z innych metod rozwiązania tego problemu, tylko
preferowano sprzedaż udziałową. Poprzednik Naczelnika Tomasza Góralskiego szacował,
że wykupienie tego przez wyjście ze współwłasności kosztowałoby 11% z 130 000 zł. To
dawałoby ok. 15 000 zł , plus koszty sądowe. Pokrywając takie koszty gmina miałaby
100% udziałów nieruchomości. I miałaby więcej możliwości do działania z ta
nieruchomością.
Bogdan Sawicki – radny
uważał, że jeżeli firma Alina nie przystąpi do pierwszego przetargu i trzeba będzie ogłosić
drugi przetarg i wtedy wartość nieruchomości będzie o 30% niższa. Potem trzeci przetarg i
może się zdarzyć, że firma Alina kupi nieruchomość za 200 000 zł.
Tomasz Góralski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
poinformował, że w uzasadnieniu uchwały intencyjnej umieścił cytat z ustawy mówiący jak
kwestiami sprzedażnymi rządzi ustawa. Ustawa mówi, że może być drugi przetarg za cenę
niższą, a jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku można prowadzić negocjacje. Te rygory z
przepisów nie są obligatoryjne. Jest deklaracja ze strony Pani Burmistrz, że ta
nieruchomość w tej sprzedaży nie będzie sprzedana za cenę niższa niż 500 tys. zł. Jeżeli
firma Alina nie będzie zainteresowana to nie będzie kontynuacji przetargów. Będzie się
szukało innych rozwiązań.
Dominik Kozaczka – radny
Dla słuchających mieszkańców przekazał informację, że firma Alina swoje 11% udziałów w
52

nieruchomości kupiła za 97 000 zł.
wygórowaną.

Dlatego uważał, że 500 000 zł nie jest cena

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr X-80/2015 w sprawie przekazania nieruchomości;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr X-81/2015 w sprawie przejęcia zadania z zakresu Gminy Zielonka;
Dominik Kozaczka – radny
Oświadczył, że nie jest przeciwny temu, żeby mieszkańcy Zielonki korzystali z pływalni w
Wołominie. Zapytał, czy dużo więcej mieszkańców Zielonki będzie korzystało z pływalni, z
racji tego, że bilety będą dotowane przez Gminę Zielonka ? Czy to nie spowoduje
większego zapełnienia na naszym basenie, co będzie wiązało się ze skargami naszych
mieszkańców, że jest ciasno na pływalni ? Czy te 25 000 zł., jest warte tego żeby
zmniejszyć standard korzystania z pływalni przez mieszkańców Gminy Wołomin ?
Andżelika Miś – Dyrektor OSiR HURAGAN
Nie jest w stanie określić ilu mieszkańców Zielonki skorzysta z tego programu, który
obejmuje wszystkich mieszkańców Zielonki posiadających kartę mieszkańca. Każda
osoba zameldowana w Zielonce może ubiegać się o taka kartę. Dotychczas mieszkańcy
Zielonki korzystają z pływalni w Wołominie i z opinii , które docierają do Pani dyrektor, to
wolą oni ta pływalnie niż pływalnie konkurencyjne. Zdaniem Pani Dyrektor proponowane
rozwiązanie nie zmniejszy komfortu dla mieszkańców Wołomina.
Dominik Kozaczka – radny
Radny zrobił wstępna symulacje z której wynika, że dziennie ok. 70 osób z Zielonki będzie
korzystało z Wołomińskiej pływalni.
Andżelika Miś – Dyrektor OSiR HURAGAN
Obecnie pływalnia w Wołominie w ciągu 1 godziny może przyjąć ponad 260 osób. Jeszcze
nie było takiej sytuacji, żeby trzeba było zamknąć pływalnię i kazać czekać chętny,m do
skorzystania z jej usług. Klienci na teren basenu wchodzą na 1 godzinę. Pływalnia to jest
basen sportowy, basen rekreacyjny, odnowa biologiczna i klienci przebywają w różnych
miejscach.
Sesję opuścił radny Piotr Sikorski godz. 17:20
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr X-82/2015 w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu
głosowania;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr X-83/2015 w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Wołomin;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
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Uchwała Nr X-84/2015 w sprawie pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza
Wołomina dotyczących zbycia nieruchomości;
Uchwała wraz z wcześniej zgłoszona autopoprawką w § 1 ust. 1 została podjęta w
głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Pkt 10
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
- Wniosek radnego Tomasza Kowalczyka ws. Towarzystwa Skautowego „Horn”.
Odpowiedź zostanie udzielona.
- Odczytał pismo od Pana Pawła Sawickiego, które zostanie radnym udostępnione.
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie poinformowała, że w dniu 30 czerwca
2015 roku na posiedzeniu Kolegium RIO rozpatrywana będzie uchwała Nr IX-64/2015
Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości. W posiedzeniu Kolegium RIO ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Rady
Miejskiej.
- Została przygotowana odpowiedź dla Pana Waldemara Wilczaka. Temat był omawiany
na posiedzeniu Komisji Gospodarki.
- w Biurze Rady jest pismo od mieszkańców skupionych wokół Placu 3 Maja, skarżących
się na zakłócanie porządku na terenie placu i w okolicy.
- Wstępny termin kolejnej sesji Rady Miejskiej w Wołominie, ustalony z Panią Burmistrz, to
jest 17 września 2015 roku.
- Do Biura Rady wpłynęły pisma z Kuratorium Oświaty dot. Dyrektor Zespołu szkół nr 2 w
Wołominie. Pisma zostały przekazane do Pani burmistrz, gdyż były to sprawy
dydaktyczne. Nie były to skargi.
Pkt 11
Tomasz Kowalczyk – radny
Dbając o to, że radni powinni stanowić pewien wzór dla mieszkańców, prosił o zadbanie
poprawności języka polskiego, którym posługują się radni. Boli go, gdy radni mówią „w
dwutysięcznym trzynastym, dwutysięcznym czternastym”. Powinno mówić się „dwa tysiące
czternasty”. Rok dwutysięczny był tylko raz. Poloniści zwracają na to uwagę. Wszyscy
radni robią ten błąd, a powinni stanowić wzór do naśladowania. Dlatego radni powinni
zwracać uwagę na wypowiedzi związane z latami.
Zbigniew Paziewski – radny
Przypomniał, że w dniu 26 czerwca odbędzie się spotkanie Rady Seniorów powołanej
przez Burmistrza Wołomina. Prosił o obecność Pani burmistrz i osoby, która zapisałaby
przebieg zebrania.
Elżbieta Radwan – burmistrza Wołomina
Na spotkaniu z seniorami reprezentować Ją będzie Pani Marta Maliszewska – skarbnik
Gminy, gdyż Pani Burmistrz wyjeżdża do Budapesztu na zaproszenie Polonii Węgierskiej.
Opiekę nad seniorami roztoczy Pani Edyta Malinowska. Pani Burmistrz uważała, że
seniorzy są bardzo ważni i może uda się coś dobrego dla seniorów zrobić. Pani Burmistrz
bardzo dobrze pracuje się z Rada Seniorów i ze środowiskami emeryckimi. To co od niej
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te środowiska oczekują stara się realizować.
Adam Bereda – radny
W ramach poprawności języka polskiego w Bibliotece Miejskiej w dniu 7 lipca odbędzie
się impreza pt. „ Złap Byka za rogi – gramatyka i ortografia na wesoło”.
Radny przypomniał, że w weekend odbędą się jeszcze dwie inne imprezy w Wołominie:
- w sobotę od godz. 13:00 na terenie MDK w Wołominie będzie impreza pt. „Wołomin lokal
fest”.
- w niedzielę od godz. 14:00 w Starych Lipinach odbędzie się sąsiedzkie spotkanie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poinformował, że w niedziele o godz. 13:00 w Kościele Św. Józefa Robotnika odbędzie się
msza święta w intencji kościelnej służby porządkowej
Olga Ludwiniak – Wydział Organizacji Urzędu
Poinformowała, że w dniu 27 czerwca 2015 roku w sołectwach Stare lipiny i Stare Grabie
odbędą się pikniki zorganizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poinformowała, że w nadchodzący weekend w Gminie Wołomin zostało zorganizowanych
aż 6 fajnych imprez. Wspomniała dodatkowo o imprezie w Helenowie i na OSIR
HURAGAN.
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek
Czarzasty zamknął X sesję Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2015 roku o godz. 17:45.
Wszystkie uchwały podjęte w trakcie sesji stanowią integralną część niniejszego protokołu.
Wydruk protokołu głosowania wraz z imiennym wykazem wyników głosowania stanowi
załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.
Protokołowała
Grażyna Płaneta

Sekretarz obrad

Przewodniczący obrad

Mateusza Beredę

Leszek Czarzasty.
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