Wołomin 25.11.2002 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
BR-0052/ 2/2002

Pani/Pan
....................................................
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Wołominie IV kadencji, proponując
następujący porządek obrad :
1.
2.
3.
4.
5.

Wybór sekretarza obrad
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 listopada 2002 roku
Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie
Informacja w sprawie obsługi mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie limitu taksówek na 2003 rok
- w sprawie badań mammograficznych dla kobiet w wieku 60 lat i więcej
- w sprawie ustalenia Komisji Rady
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wołomina
- w sprawie zmian w budżecie:
• dot. przesunięcia spłaty linii kredytowej
• dot. wprowadzenia dotacji celowej w działach
801 – Oświata
854 – Edukacja Opiekuńczo Wychowawcza
853 – Opieka Społeczna
900 – Gospodarka Komunalna
758 – Różne rozliczenia – Subwencja Oświatowa
7. Sprawy bieżące
8. Zapytania i wolne wnioski

Sesja odbędzie się dnia 28 listopada 2002 roku / czwartek /
o godz. 14.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4
Materiały do wglądu w Biurze Rady Miejskiej ( pokój 104 Urzędu Miejskiego w Wołominie )
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II SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
IV KADENCJI

28 LISTOPAD 2002 ROK

2

Protokół Nr II/2002 z sesji Rady Miejskiej
w Wołominie w dniu 28 listopada 2002 roku
Radnych ogółem 21
Radnych obecnych na sesji - 20 ( nieobecny radny Andrzej Żelezik )
Listy obecności Radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich stanowią
załącznik Nr 1 do n/n protokołu.
Stwierdziwszy quorum ( na sali obrad obecnych 20 radnych ) Przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Królak otworzył sesję Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 28
listopada 2002 roku o godz. 14.05
Pkt 1
Do pełnienia funkcji sekretarza obrad zgłoszono kandydaturę radnego Zygmunta
Nieznańskiego. Kandydatura ta została przyjęta przez radnych w głosowaniu
jawnym za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrz. – 1 osoba
Pkt 2
Ustalenie porządku obrad
Burmistrz Jerzy Mikulski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w
sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2002 rok polegający na zamianie
rozdziału dotacji która była przyznana dla OSP w Ossowie. W skutek uchylenia
uchwały Rady poprzedniej kadencji istnieje potrzeba uporządkowania klasyfikacji
przyznanej dotacji.
Wniosek w sprawie wprowadzenia do punktu 6 – Podjecie uchwał, uchwały w
sprawie dotacji dla OSP w Ossowie, został przyjęty w głosowaniu jawnym
jednogłośnie za – 20 głosów, przeciw –0, wstrz. 0
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Królak wnioskował aby jako pkt 3 porządku
obrad wprowadzić „przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października
2002 roku”. Czynności tej dokonać należało na poprzedniej sesji. To nie zostało
dokonane. Jednak protokół musi być przyjęty przez Radę. Treść tego protokołu była
wystawiona do wglądu radnych.
Wniosek ten został przyjęty w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw –0,
wstrz. –3 osoby
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Królak odczytał porządek obrad po zmianach :
1. Wybór sekretarza obrad
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2002 roku
4. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 listopada 2002 roku
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie
6. Informacja w sprawie obsługi mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków.
3

7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie limitu taksówek na 2003 rok
- w sprawie badań mammograficznych dla kobiet w wieku 60 lat i więcej
- w sprawie ustalenia Komisji Rady
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wołomina
- w sprawie zmian w budżecie:
8. Sprawy bieżące
9. Zapytania i wolne wnioski
Pkt 3
Protokół z sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2002 roku został przyjęty bez
zastrzeżeń w głosowaniu jawnym za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrz. –7 osób.
Pkt 4
Protokół z sesji Rady Miejskiej w dniu 21 listopada 2002 roku został przyjęty bez
zastrzeżeń, w głosowaniu jawnym jednogłośnie za – 20 głosów, przeciw –0,
wstrz. – 0
Pkt 5
Informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 10
października 2002 roku przedstawili:
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Swoją relację z realizacji uchwał rozpoczął od uchwał dotyczących utworzenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Zagoscińcu przy ul.
Kolejowej. Na sesji w dniu 10 października zostały podjęte w tej sprawie dwie
uchwały. Jedna o przekształceniu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie przy ul. Wileńskiej 74 z filią w Zagoscińcu przy
ul. Kolejowej 17. Miał on być przekształcony poprzez wydzielenie z jego struktury filii
w Zagościńcu. To przekształcenie jest tematem uchwały następnej czyli utworzenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Zagościńcu przy ul.
Kolejowej 17. Wracając do historii, Z-ca Burmistrza powiedział, że w listopadzie
2000 roku zostały utworzone dwa Miejskie Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki
Zdrowotnej, jeden przy ul. Prądzyńskiego 11 a drugi przy ul. Wileńskiej 74 z filią w
Zagościńcu. Oba zakłady otrzymały statuty. Zostały wybrane Rady Społeczne do
pomocy. Obecnie w przypadku Zakładu Nr 2 przy ul. Wileńskiej było wystąpienie
kierownika filii w Zagościńcu Pani Irminy Nowik o wydzielenie że struktur Zakładu Nr
2, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Zagościńcu. To
zostało zrealizowane uchwałą Rady. Jednocześnie Komisja Ochrony Zdrowia która
wielokrotnie obradowała na ten temat zobowiązała Panią Irminę Nowik do tego by
sporządziła listę pacjentów, gdyż jest to podstawą funkcjonowania Zakładu. Z Kasy
Chorych Zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej otrzymują 6,80 zł. na jednego
pacjenta. Pani dr. Irmina Nowik taką listę miała opracować do końca października.
Do tej pory tego nie wykonała. Dlatego Z-ca Burmistrza Tadeusz Rokicki wysłał do
niej wezwanie do przedstawienia sprawozdania w tej kwestii. W momencie gdy takie
sprawozdanie zostanie przedstawione, będzie można podjąć decyzję o
kontynuowaniu tworzenia tego zakładu w Zagościńcu bądź anulowaniu uchwały. Do
Pani dr Irminy Nowik zostało wystosowane pismo w tej kwestii i obecnie oczekuje się
odpowiedzi. Po jej uzyskaniu sprawa zostanie przedstawiona Burmistrzowi i Radzie
Miejskiej.
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Janusz Blusiewicz – Kierownik MSP ZOZ Nr 2
Stwierdził, że sprawa utworzenia odrębnego ZOZ w Zagoscińcu jest patowa, gdyż
Pani doktor która miała się tym zająć nie wykonała do tej pory żadnych czynności.
Trudno więc się wypowiadać na temat przekształcenia. Nie ma ona żadnych
możliwości podpisania umowy z Kasą Chorych na przyszły rok, gdyż tam obowiązują
określone terminy składania wniosków.
Krzysztof Kuc - radny
Uważał, że należy dać możliwość Pani dr. Irminie Nowik szansę wypowiedzenia się
na ten temat czy będzie ona kontynuowała swoje działania czy też rezygnuje.
Marek Górski – radny
Uważał, że dr Irmina Nowik musi sama radnym powiedzieć jak w obecnej chwili
przedstawia się sprawa ośrodka i wszystkie głosy, które są z boku zbyt mało mówią.
Dlatego dopóki nie będzie przeprowadzona na sesji rozmowa z Panią dr. Irminą
Nowik nie powinno być nic zdecydowane.
Jerzy Mikulski – Burmistrz
Powiedział, że specjalnie prosił swoich zastępców o przygotowanie szerszej relacji
na temat realizacji uchwał przyjętych jeszcze w III kadencji, po to żeby Radę
zapoznać że stanem aktualnym. W przyszłości nie będzie musiało to być tak
dokładnie omawiane. Obecnie jednak Burmistrz uznał, że dla dobra sprawy i
transferu informacji z poprzedniej kadencji do obecnej dlatego należy to szerzej
omówić.
Burmistrz wyjaśnił radnemu Markowi Górskiemu, że postępowanie w sprawie
utworzenia SPZOZ w Zagościńcu jest prowadzone. Zajmuje się tym Z-ca Burmistrza
Tadeusz Rokicki.
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Poinformował, że kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Wołomin – Starostwem Powiatu Wołomińskiego a
Komendą Powiatową Policji w Wołominie dotyczącego dofinansowania prac
adaptacyjno – remontowych w budynku Komisariatu Policji w Wołominie przy ul.
Legionów 31.
We wstępie Z-ca Burmistrza przypomniał, że w maju 2000 roku Rada Miejska podjęła
uchwałę o podjęciu działań w sprawie utworzenia Komisariatu Miejskiego Policji w
Wołominie. Na ten cel został przeznaczony budynek przy ul. Legionów 31.
Faktycznie komisariat rozpoczął swoją działalność z dniem 2 stycznia 2001 roku.
Początkowo skład osobowy tego komisariatu był mocno okrojony w stosunku do
porozumienia. Z zawartego porozumienia wynika, że Gmina Wołomin dofinansowuje
15 etatów w rewirach dzielnicowych na co zezwalała ustawa o policji. 15 etatów w
wyrażeniu finansowym to jest rocznie 525 tys. zł. Do tego dodatkowo Gmina wzięła
na siebie obowiązek finansowania czynszu z tytułu korzystania z tego lokalu przy ul.
Legionów 31a, to jest ok. 500 m2. Pozostały jeszcze dwa pomieszczenia, które
miały być adaptowane na pomieszczenia dyżurek. W roku 2001, kiedy zaczął
funkcjonować komisariat było wiele głosów od przedstawicieli policji, miedzy innymi
od Gen. Zdzisława Marcinkowskiego, ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego
Policji, że zostanie to wykonane. Jednak tak się dziwnie składało, że siedziba
Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu miała
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siedzibę w Siedlcach. Powstał taki projekt proponowanej adaptacji na kwotę 460 tys.
Takich środków nie miał Starosta i takich środków nie miała Gmina i nie miała
Policja. Powstała więc następna koncepcja programowo – przestrzenna też z kwotą
ok. 500 tys. zł. Ponieważ Gmina miała w budżecie zarezerwowaną kwotę 70 tys. na
ten cel, zaproponowała podpisanie porozumienia. Na dzień dzisiejszy trwają ciągle
rozmowy na temat ostatecznego kształtu tego komisariatu. Nie zostało to
zakończone i rozmowy są w trakcie. W jakim kształcie będzie funkcjonował
komisariat wkrótce będzie wiadomo. Dlatego należy stwierdzić, że uchwała Rady jest
w trakcie realizacji.
Czesław Sitarz – radny
Zapytał czy porozumienie zostało podpisane i czy jest ono aktualne ?
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Porozumienie zostało tylko w projekcie, gdyż nikt nie chciał go akceptować łącznie że
Starostą i Komendą Stołeczną Policji.
Zenon Witek – radny
Zapytał, jak można
porozumienie?

było

przekazać

pieniądze

jeżeli

nie

było

podpisane

Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Wyjaśnił, że podjecie uchwały nie było równoznaczne z przekazaniem pieniędzy.
Pieniądze były przeznaczone na materiały do wykończenia tych pomieszczeń. Nie
ma podpisanego porozumienia nie ma wiec możliwości na przekazanie pieniędzy.
Pieniądze nie zostały więc przekazane.
Jerzy Mikulski – Burmistrz
W sprawie porozumienia które nigdy nie zostało podpisane, więc jest propozycja że
strony Komendy Stołecznej aby Gmina pokryła koszty materiałowe, natomiast
komenda chce wziąć na siebie formę wykonawczą realizacji tego przedsięwzięcia.
Na tę okoliczność trwają rozmowy. Burmistrz miał nadzieję nieco zreorganizować
porozumienie i zakres jego działania, dlatego, że powstała inicjatywa z Komendy
Stołecznej zmiany formy funkcjonowania tego komisariatu. Ta sprawa będzie po
wypracowaniu przedstawiona ponownie Radzie do obrad i zaopiniowania.
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiedzy
Gminą Wołomin a Starostwem Powiatu Wołominskiego dotyczącego dofinansowania
modernizacji zbiegu ulic Przytorowej ( droga gminna ) Willowej ( droga powiatowa ) w
Duczkach oraz ul. Kolejowej ( droga powiatowa ) w Zagościńcu i Parkowej ( droga
gminna ) w Lipinkach które znajdują się przy stacji PKP Zagosciniec. Tak
skomplikowana nazwa uchwały jest spowodowana tym, że po konsultacjach z RIO,
nie mogła uchwała dotyczyć przejazdu kolejowego.
Uchwała była wywołana tym, że w dniu 2 września br wydarzył się na przejeździe w
Zagościńcu kolejny śmiertelny wypadek. Spowodowało to, że mieszkańcy Duczek,
Zagoscińca i Lipinek wystąpili o modernizację przejazdu i takie jego zabezpieczenie
by nie dochodziło do podobnych wypadków. Przeprowadzono wiele spotkań z
dyrekcją PKP. Jednak PKP zostało podzielone na kilkadziesiąt różnego rodzaju
podmiotów dlatego z każdym z tych podmiotów odpowiedzialnym za część zadania

6

należało przeprowadzić rozmowy. W wyniku tych rozmów powstało porozumienie
ustne, które mówiło o modernizacji istniejącego przejścia i drugiej strony przejazdu w
pierwszym etapie. Drugi etap miał polegać na modernizacji istniejących zapór
kolejowych. Pierwsza część prac trwa w porozumieniu z PKP. Wykonują ją
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w porozumieniu z Zakładem Energetyki
Cieplnej. Starosta zobowiązał się do wykonania całej przebudowy chodników.
Następnie nastąpi kwestia modernizacji. Tu została podjęta uchwała przeznaczająca
kwotę 100 tys. zł. na realizację porozumienia. Kwestia porozumienia będzie
dopracowywana. Obecnie prace są wykonywane przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji. Potem wejdą z pracami pracownicy ZEC i Starosty oraz będą
dopracowane warunki dalszej modernizacji tego przejazdu.
Marek Górski – radny
Zapytał do czego Gminę zobowiązuje takie porozumienie ustne ? Nie widział sensu
takiego porozumienia. Przy czym od września minęło dużo czasy i od wyborów też
minęło dużo czasu. Także od momentu gdy wodociągi zakończyły tam prace nie
wydarzyło się tam nic. Radny nie rozumiał na jakiej zasadzie są realizowane
porozumienia i kto przeznacza kwotę 100 tys. zł. z budżetu gminy skoro na
omawianym przejeździe nic się nie zmienia. Mówi się o bezpieczeństwie a jedynymi
zmianami jest zainstalowanie nowych znaków ostrzegawczych. Jeżeli chodzi o
bezpieczeństwo które miało być zapewnione mieszkańcom a szczególnie dzieciom,
to nic się nie zmieniło.
Tadeusz Rokicki – radny
Gmina otrzymała projekt remontu przejazdu od PKP i według tego projektu jest to
wykonywane pod ich nadzorem. Jak widać padły zobowiązania i praca jest
wykonywana że strony Gminy. Gdy zostaną przez Starostę wykonane chodniki to
ten etap się skończy. W kwestii modernizacji zapór, polega na tym, że gmina może
zawrzeć porozumienie tylko że Starostą a nie z PKP. Pewne szczegóły można
domówić z PKP ale cała umowa może być tylko że Starostą. Obecnie trwa etap
przygotowywania umowy że Starostą.
Czesław Sitarz – radny
Przypomniał, że na przejeździe kolejowym w Zagościńcu były składane deklaracje
przez osoby odpowiedzialne w tym mieście za remont i modernizację tego przejazdu
kolejowego. Zapytał więc kto był odpowiedzialny za te kwestie i co stało na
przeszkodzie podpisania porozumienia że Starostą i dlaczego od września nie
podpisano tego porozumienia ?
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Odpowiedział, że porozumienie nie zostało podpisane bo Starosta nie chce go
podpisać. Były ustalenia dokonane bezpośrednio przy przejeździe w Zagoscińcu.
Gmina otrzymała rysunki i osobę która pełni obowiązki nadzoru że strony PKP. Jest
wszystko wykonywane. Zostały zrobione przez PWiK przepusty i murki oporowe i
pozostała kwestia wykonania labiryntów. Dalej gmina będzie próbowała zawrzeć
porozumienie że Starostą na modernizację samych półzapór. Z-ca Burmistrza
Tadeusz Rokicki poinformował, że za realizację tego zadania że strony gminy jest on
sam.
Roman Waszczuk – radny
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Zapytał jak to jest, że gmina finansuje modernizację przejazdu kolejowego a kolej na
ten cel nie daje ani złotówki ?
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Wyjaśnił, że tej modernizacji nie można finansować w inny sposób jak za
pośrednictwem Starosty. Ta kwestia była badana na początku wraz z Regionalną
Izbą Obrachunkową w jaki sposób można przystąpić do takiego porozumienia. Kolej
określiła cenę modernizacji półzapór na kwotę 400 tys. zł. Początkowo PKP
deklarowała swój udział w tym przedsięwzięciu na kwotę 200 tys. zł. To nie zostało
potwierdzone na piśmie.
Marek Górski – radny
Interesowało go co z kwotą 100 tys. zł. które gmina na ten cel przeznaczyła skoro
kolej deklarowała 200 tys. zł. i nie daje nic ?
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Wyjaśnił, że 100 tys. zł. przewidziane uchwałą nie zostało wydane. Nikomu nie
zostało przekazane bo nie ma podstawy prawnej. Wprawdzie jest uchwała intencyjna
ale nie zostało podpisane samo porozumienie że Starostą.
Marek Górski – radny
Zapytał, kiedy zostanie wydane te 100 tys. zł. przeznaczone przez gminę na
modernizację przejazdu kolejowego w Zagoscińcu.
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Wyjaśnił, że te pieniądze zostaną wydatkowane dopiero po podpisaniu porozumienia
że starostą.
Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy
Poinformowała, że na sesji w dniu 10 października 2002 roku zostały podjęte
uchwały w sprawie zmian w budżecie. W pierwszej uchwale Nr XLI-105/02 było
wprowadzenie do budżetu 13 031. zł To było zwiększenie budżetu o subwencje
ogólną przeznaczoną na wydatki bieżące.
Uchwała zrealizowana. Następna
uchwała Nr XLI-106/02 – to było wprowadzenie dotacji celowej z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego kwoty 24 621 zł. Jest to odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów. Kolejna kwota to 18 200
zł to dotacja na dożywianie uczniów. Następna dotacja celowa na sfinansowanie
odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny dla nauczycieli –emerytów w rozdziale 854
– Edukacja. Kwota 5 962 zł – wprowadzona na świadczenia społeczne i kwota jest
realizowana. Uchwałą XLI-107/02 to dotacja celowa – darowizna, otrzymana od
rodziców że szkoły z ul. Sasina w kwocie 6 160 zł. Darowizna ta jest przeznaczona
na język angielski dla gimnazjum. Uchwała jest w trakcie realizacji do końca roku
2002. Następna uchwała nr XLI-108/02 w skład której wchodziły trzy załączniki.
Pierwszy załącznik to tylko były sprawy porządkujące między paragrafami. Drugi
załącznik to wprowadzenie dotacji otrzymanej od powiatu z przeznaczeniem na
bibliotekę miejską. Kolejny załącznik nr 3 to było przeniesienie dochodów i
uaktualnienie dochodów. Następna uchwała dotyczyła bezpieczeństwa publicznego.
Ta uchwała została zgłoszona do wprowadzenia pod obrady toczącej się sesji
ponieważ z tym dziale zmniejszono o 20 tys. z przeznaczeniem na dotację dla
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strażnicy w Ossowie. RIO jednak stoi na stanowisku, że gmina nie może dać dotacji
bo to jest stowarzyszenie posiadające grunt. Można tylko kupić materiały i przekazać.
Następna uchwała to uchwała Nr XLI-110/02 która zmieniała załącznik w środku
specjalnym w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” dopisując po stronie dochodów
„ z innych tytułów i dochodów”. Spowodowane było to tym, że środek specjalny został
utworzony w 2000 roku miał zapis, ze źródłem przychodów są tylko wpłaty z tytułu
spadków , zapisów i darowizn. W związku z tym, że została zmodernizowana hala
sportowa i powiększona o widownię, dopisano jeszcze jeden tytuł, bo w przypadku
biletowania imprezy nie można by było wprowadzić tego po stronie dochodów.
W uchwale XLI-111/02 był zmieniony załącznik nr 14 dot. Funduszu Ochrony
Środowiska ponieważ po przeanalizowaniu wpływów Urząd Marszałkowski wpłacił
większą kwotę niż była planowana, dlatego zwiększany jest budżet na gospodarkę
wodną.
Była również podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do restrukturyzacji niektórych
należności publicznoprawnych od przedsiębiorców zgodnie z nową ustawą, która
weszła w życie. Na terenie gminy Wołomin restrukturyzacją zostały objęte zaległości
w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych. W terminie do
15 listopada zostało złożonych 8 podań na kwotę 117 549 zł . Do tego trzeba dodać
podania na kwotę 36 4 53 zł odsetek. Tych osiem będzie rozpatrzonych i
skierowanych do dalszej restrukturyzacji przez okres 1 roku.
Krzysztof Załęgowski – Z-ca Burmistrza
Poinformował, że Uchwała Nr XLI-112/02 w sprawie zmiany załącznika Nr 8 do
uchwały budżetowej na rok 2002 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2002
roku – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne. Ta uchwała została
zrealizowana. Wprowadzenie tej uchwały było spowodowane przygotowaniem
wniosku, który miał być złożony w ramach programu SAPARD. Wymogi tego
programu były takie, żeby inwestycje, które były przygotowane i złożone w tych
wnioskach znalazły swoje odzwierciedlenie w programach wieloletnich, pomimo tego,
że nie rodziły one skutków finansowych w roku 2002 .
Uchwała nr XLI-113/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.
Zmiana dotyczy zmiany przeznaczenia terenu położonego przy ul. Lwowskiej r.
Polskiej w Wołominie na obszarze kompleksów leśnych i dolesień na teren
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. Uchwała ta znajduje się w
trakcie realizacji.
Kolejne uchwały są podobne do poprzedniej i dotyczą przystąpienia do zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Nr XLI114/02 dot. terenu przy ul. Lipowej w Wołominie, na obszarze kompleksów leśnych i
dolesień. Wniosek jest na zmianę na teren pod zabudowę mieszkaniową o
podwyższonych wymogach ekologicznych. Uchwała ta znajduje się w trakcie
realizacji. Uchwała Nr XLI-115/02 dotyczy zmiany przeznaczenia terenu położonego
we wsi Czarna na obszarze kompleksów leśnych i dolesień. Wniosek dotyczy zmiany
przeznaczenia tego terenu na teren pod zabudowę mieszkaniową o podwyższonych
wymogach ekologicznych. Uchwała ta również znajduje się w trakcie realizacji.
Uchwała Nr XLI-116/02 dotyczy zmiany przeznaczenia terenu położonego we wsi
Majdan, częściowo w strefie funkcji rolniczych a częściowo w strefie funkcji
przemysłowo – technicznych oraz na obszarze kompleksów leśnych i dolesień, na
teren funkcji mieszkaniowo – usługowych. Również ta uchwała znajduje się w trakcie
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realizacji. Są to cztery uchwała na wnioski indywidualne osób które występują z
wnioskiem o zmianę zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr XLI-117/02 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla 1 Maja w Wołominie z funkcji mieszkaniowej na
funkcję usług różnych oraz zamiana formy zabudowy z zabudowy mieszkaniowej –
szeregowej na zabudowę mieszkaniową wolnostojącą i zmianę układu
komunikacyjnego na osiedlu 1 Maja. Uchwała ta znajduje się w trakcie realizacji. Jest
to uchwała która została przygotowana na wniosek Zarządu Miejskiego z dwóch
powodów. Po pierwsze złożone zostało kilka wniosków dotyczących indywidualnych
zmiany planów na ten teren. Po drugie przygotowane i zatwierdzone Studium
Uwarunkowań oraz decyzje otrzymana z Urzędów Centralnych spowodowały, że ul.
1 Maja straciła swój charakter z drogi krajowej na drogę wojewódzką. To pozwoliło
podejść nieco inaczej do obsługi komunikacyjnej tej części miasta. Dlatego jest
wniosek aby przystąpić do zmiany tego planu i objąć nim tereny które leżą po prawej
i po lewej stronie ul. 1 Maja od ul. Sikorskiego do Alei Niepodległości.
Uchwała Nr XLI-118/02 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność
osoby fizycznej, położonej we wsi Leśniakowizna. Ta uchwała została zrealizowana.
Jest to mały kawałek gruntu, który do niedawna stanowił własność osoby fizycznej.
Działka położona jest pomiędzy drogą powiatową we wsi Leśniakowizna a rowem,
który odprowadza ścieki oczyszczone z oczyszczalni „Krym”. Graniczy z działkami
które już były własnością gminy. Będzie ta działka potrzebna do konserwacji rowu.
Uchwała Nr XLI-119/02 w sprawie zamiany gruntami pomiędzy osobą fizyczną a
Gminą Wołomin. Sprawa dotyczy czterech działek o łącznej powierzchni 1139 m2
położonych przy ul. Kresowej i Lipiny B. Wartość tych działek według operatu
szacunkowego wynosi 58 089 zł. W zamian za to gmina oddała dwie działki o
łącznej powierzchni 501 m2 położonych w Wołominie przy ul. Rycerskiej o wartości
25 551 zł. Został złożony wniosek osób, które do niedawna były właścicielami terenu,
który w planie został przewidziany pod ulicę. Wniosek dotyczy zamiany tych działek
na działki położone po sąsiedzku i stanowią własność gminy Wołomin. Propozycja
była o tyle atrakcyjna, że gmina otrzymała 1 139 m2 a w zamian 501 m2. Zarząd
wiec przygotował projekt uchwały a Rada to zaakceptowała. Uchwała została
zrealizowana.
Uchwała Nr XLI-120/02 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lipinki – ul. Krańcowa
biegnąca wzdłuż granicy że wsią Dobczyn na odcinku od ul. Granicznej w
Zagoscińcu do ul. Słonecznej we wsi Lipinki. Uchwała została zrealizowana.
Uchwała została podjęta na wniosek mieszkańców tej ulicy. Podobnie wygląda
sprawa Uchwały Nr XLI-121/02 w sprawie nadania nazwy ul. We wsi Duczki – ul.
Poziomkowa. Również ta uchwała została zrealizowana.
Czesław Sitarz – radny
Zapytał czy złożone przez gminę wnioski do SAPARDU zostały przyjęte ? Czy
można się spodziewać dofinansowania naszej gminy z tych środków ?
Krzysztof Załęgowski – Z-ca Burmistrza
Poinformował zebranych, że zostało przygotowanych pięć inwestycji, które mogłyby
być zakwalifikowane do programu SAPARD. Jest to ul Kwitnąca w Lipinach Starych,
to jest wodociąg we wsi Lesniakowizna, we wsi Czarna, we wsi Ossów oraz
kanalizacja we wsi Duczki. Niestety okazało się, że tylko jeden wniosek został
zakwalifikowany i uzyskał wstępną akceptację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z uwagi na to, że składane do programu SAPARD wnioski muszą być
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przygotowane kompleksowo. Oznacza to, że w przypadku wodociągów i kanalizacji
dokumentacja musi być przygotowana wraz z projektami przyłączy. Do tej pory było
to realizowane w ten sposób, że komitety społeczne przygotowywały dokumentację
tylko na magistralę biegnącą tylko w ulicy, natomiast projekty przyłączy sporządzane
były w sposób indywidualny. Na dzień dzisiejszy tylko wniosek na ul. Kwitnącą został
zaakceptowany i jest nadzieja, że inwestycja zostanie zakwalifikowana i gmina
otrzyma pieniądze w ramach programu SAPARD. Natomiast jeśli chodzi o te cztery
dodatkowe inwestycje to na inwestycję w Ossowie został złożony wniosek o
pozwolenie na budowę i na koniec listopada ma być wydane takie pozwolenie na
magistralę wodociągową. Przygotowywana jest też dokumentacja jeśli chodzi o
przyłącza. Po rozmowie z projektantem komplet całości dokumentacji jest
spodziewany jest w czerwcu 2003 roku. We wsi Leśniakowizna jest bardzo podobna
sytuacja, ale tam projekty na przyłącza mają być już w kwietniu 2003 roku. W
sprawie Duczek wystąpiono z wnioskiem do Starosty o wydanie pozwolenia na
budowę. Tam został przygotowany projekt na przyłącza. Pozwolenie na budowę
powinno być wydane na koniec listopada. We wsi Czarna komitet przygotował już
projektu przyłączeniowe. Gmina jest obecnie na etapie pozyskiwania pozwolenia na
budowę. Z-ca Burmistrza miał nadzieję, że w ramach nadzwyczajnych okoliczności
uda się jedną lub dwie z tych inwestycji złożyć do SAPARDU. Jeśli nie to te
inwestycje być może zostaną zakwalifikowane do przyszłorocznej procedury.
Krzysztof Gawkowski – radny
W związku z uchwałą XLI-118/02 chciał się dowiedzieć jaki był koszt nabycia
nieruchomości i na jakiej podstawie kosztowała ona takie a nie inne pieniądze ?
Krzysztof Załęgowski – Z-ca Burmistrza
Udzielając odpowiedzi na zadane przez radnego pytanie, powiedział, że nabycie
omawianej działki kosztowało 4 tys. zł. Była to cena wynegocjowana z właścicielem
nieruchomości. Nabycie działki nastąpiło w oparciu o ustawę o gospodarce
nieruchomościami.
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Omówił sprawę realizacji uchwały XLI-122/02 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Głównej i Cichorackiej we wsi Grabie Stare oraz drogi przez Stare
Grabie, Nowe Grabie, Mostówkę, ul. Czarnieckiego w Czarnej do Jankowa Nowego.
Było to dokończenie sprawy zamiany wzajemnej że Starostą. Gmina nie przyjęła od
Starosty ul. Fieldorfa, ul. Lipińską i ul. Sikorskiego. Na to Rada Miejska się nie
zgodziła.
Jerzy Mikulski – Burmistrz
Powiedział, że to były wszystkie informacje dotyczące realizacji uchwał Rady
Miejskiej podjętych na sesji w dniu 10 października. Na sesji w dniu 21 listopada
zostały podjęte trzy uchwały. Zostały one zrealizowane. Dzięki temu funkcjonuje
prezydium Rady.
Pkt 6
Jerzy Mikulski – Burmistrz
Poinformował, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie
przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
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odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Wołomin na okres 1 styczeń 2003
do 31 grudnia 2003 r. Ten wniosek został sporządzony przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji na opracowaniu i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz z przepisami
wykonawczymi w tej kwestii. Ten temat jest wprowadzony pod obrady Rady ale nie
jest to uchwała lecz informacja że względu na konsekwencje które zrodziły skutek
bardzo znacznych podwyżek cen wody jakie zostały zaproponowane. Są one jednak
zgodne z obowiązującą na ten dzień ustawą.
Informację w sprawie obsługi mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenie ścieków przedstawił Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza który jest
odpowiedzialny za ten pion zadań gminy.
Poinformował, że wniosek o którym wspomniał Burmistrz Jerzy Mikulski został
złożony w październiku. Sporządzony został według ustawy z dnia 7 czerwca 2001
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Chodzi
tu szczególnie o art. 24 tej ustawy. Zgodnie z zapisami tego artykułu zmienił się cały
system ustalania cen na te usługi. Gdy wodociągi były zakładem budżetowym to
Rada rozpatrywała każdorazowo wniosek o ustalenie nowych taryf. Od Rady wiec
zależała wysokość tych taryf ale i termin ich wprowadzenia. Obecnie ustawodawcy
poszli w tym kierunku, że taryfy podlegają zatwierdzeniu na drodze uchwały Rady
Gminy. Jednak w momencie gdy wniosek jest sporządzony prawidłowo to stawki za
wodę i ścieki wchodzą w terminie 70 dni po jego złożeniu. Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczęła swoja działalność w maju 2001 roku.
W momencie gdy wodociągi funkcjonowały jako zakład budżetowy obowiązywała
zasada, że wszelkie straty były pokrywane z budżetu gminy. O nadwyżkach nie
mogło być nigdy mowy. W gospodarce zakładu budżetowego była ta zasada, że nie
naliczano amortyzacji. To jest główny punkt, który zdecydował o tym, aby
przekształcić zakład wodociągów i kanalizacji z zakładu budżetowego w spółkę.
Ostatnie ustalenie stawek miało miejsce na sesji w dniu 13 listopada 2001 roku.
Stosowana do obecnej chwili stawka za wodę tj. 1,87 zł., a za odprowadzenie
ścieków 2, 38 zł plus VAT. Ponieważ po przekształceniu zaistniał problem
zwiększenia kosztów o amortyzację. Tu referujący przypomniał, że amortyzacja jest
pieniężnym wyrażeniem zużycia środków trwałych w pewnym okresie czasu. Powstał
więc problem jak skonstruować stawkę, szczególnie jeśli chodzi o ścieki, kiedy
poziom amortyzacji jest rzędu 1,5 mln. zł. rocznie. Rada wtedy zdecydowała o tym,
by w przypadku odbioru ścieków doliczyć tylko 50% amortyzacji. Wtedy można było
jeszcze zrobić taki manewr. Obecnie nowe przepisy zabraniają tego typu przesunięć.
Wniosek który został złożony przez PWiK już obejmuje pełną amortyzację. Z-ca
Burmistrza powiedział, że wspomniana ustawa weszła w życie między innymi po to
aby ustabilizować opłaty za usługi wodociągowe i kanalizacyjne wprowadzając pełne
pokrycie kosztów tego typu działalności i zabezpieczono jednocześnie interes
odbiorcy, a także interes firm aby mogły pokryć wszystkie koszty i nawet jeszcze
myśleć o inwestycjach. Wniosek, który został przekazany do Zarządu, został
zwrócony do korekty i przepracowania z trzech powodów. Pierwszy powód to to, że
został ogłoszony budżet państwa na 2003 rok. Jest w nim określony średni roczny
wzrost towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%, a to co zostało zaplanowane we
wniosku wodociągów mówi o inflacji wyższej 3,2%. Drugi element to obniżenie marży
zysku na odbiorze ścieków. Wiadomo, że firma tego typu musi wygospodarować
pewne środki na najdrobniejsze inwestycje. Może to zrobić tylko z zysku netto. Tu
zostały pewne kwoty umieszczone. Jednak zostało zawnioskowane o ich obniżenie.
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Trzeci element to wnioskowano zmiany w kalkulacji planowanej ilości
odprowadzanych ścieków. Stopień inflacji będzie dotyczył wszystkich elementów,
jednak dwa powody wzrostu cen dotyczą bardziej ścieków.
Pomimo, że wniosek został zwrócony do przepracowania to zastępca burmistrza
chciał zapoznać obecnych z pewnymi założeniami. Powiedział, że tak jak mówił
wcześniej amortyzacja to koszt w wysokości 2 200 tys. zł. rocznie jeśli chodzi o oba
media wodę i ścieki. Teraz doliczenie pełnej amortyzacji z tytułu odbioru ścieków
spowodowało tak ogromny wzrost stawki. Drugą rzeczą jest opłata za korzystanie że
środowiska. W roku 2001 te opłaty były rzędu 166 tys. zł. Obecnie są już na poziomie
482 tys. zł. i prawdopodobnie będą jeszcze wyższe.
Paweł Królak – Przewodniczący Rady
Prosił Z-cę Burmistrza aby przedstawił jakie byłyby konsekwencje tego, gdyby
informacja nie została przedstawiona Radzie a wniosek nie został odesłany do
poprawienia.
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Gdyby wniosek nie był odesłany do poprawienia, to skutkowałoby to wejściem nowej
taryfy cenowej z dniem 1 stycznia 2003 roku, bez wiedzy Rady.
Paweł Królak – Przewodniczący Rady
Skonkretyzował sytuację w jakiej znalazła się gmina. W związku z tym, że złożony
przez PWiK wniosek o zatwierdzenie taryf cenowych na wodę i ścieki, został
odesłany w dniu 27 listopada do poprawienia że względu na błędy formalno –
prawne, to procedura rozpocznie się od początku i na jednej z najbliższej sesji Rada
będzie omawiała wniosek w sprawie podwyżek cen za wodę i kanalizację.
Roman Waszczuk – radny
Wnioskował aby zobowiązać Prezesa PWiK lub burmistrza by uzyskał opinie Rad
Sołeckich i Osiedlowych.
Paweł Królak – Przewodniczący Rady
Zwracając się do Z-cy Burmistrza zapytał, czy ten wniosek był uzupełniony
informacjami dotyczącymi opinii Rad Osiedlowych i Sołeckich.
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Stwierdził, że sam wniosek był bardzo obszerny. Dlatego zanim został merytorycznie
przeanalizowany, musiało minąć dużo czasu. Zwrócono uwagę na wszystkie
elementy i jest to kilkadziesiąt stron łącznie z wieloletnim planem rozwoju, który
również musi być zatwierdzony z wnioskiem. Kiedy będzie przepracowany wniosek i
będą opinie firm specjalistycznych to wtedy zostaną poproszone Rady Osiedlowe i
Sołeckie o opinie.
Paweł Królak – Przewodniczący Rady Miejskiej
Przypomniał, że zgodnie że Statutem Rad Osiedlowych i Sołeckich takie działania
powinny być opiniowane przez jednostki pomocnicze.
Rada przez aklamację zobowiązała Burmistrza do przeprowadzenia konsultacji z
Radami Osiedlowymi i Sołeckimi na temat taryf na wodę i odprowadzanie ścieków.
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Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Poinformował, że wniosek złożony przez PWiK został poddany ekspertyzie zgodnie z
obowiązującym prawodawstwem w tym zakresie. W rozumieniu ustawy o
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków nie podlega konsultacji. Jednak
burmistrz zrozumiał, że wniosek radnego i Rady zobowiązał go do przeprowadzenia
takiej konsultacji i taka konsultacja zostanie dokonana i na następnej sesji zostanie
przedstawiona
Czesław Sitarz – radny
Wnioskował, aby Prezes PWiK przy ustalaniu wysokości taryf, ustalił sprawę odpisów
amortyzacyjnych gdyż klasyfikacja środków trwałych w ostatnich latach się zmieniła.
Również jest kwestia tego, że gdy coś jest zamortyzowane do „0” to można naliczać
amortyzację lub nie.
Mieczysław Romejko – radny
Prosił o przygotowanie informacji o cenach za ścieki i zaopatrzenie w wodę w
okolicznych gminach.
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Zobowiązał się do przygotowania żądanych informacji. Poinformował, że w
Warszawie cena wody wynosi 2, 68 zł/m3 plus Vat i 3, 46 zł/m3 za ścieki.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący obrad uznał temat za
wyczerpany.
Pkt 7
Podjecie uchwał
Uchwała Nr II-4/2002 w sprawie określenia na terenie Gminy Wołomin liczby
przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką osobową
Krzysztof Załegowski – Z-ca Burmistrza
Poinformował, że ustawa z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym w art. 6 ust
6 i 7 mówi, że najpóźniej do dnia 30 listopada roku poprzedzającego należy podjąć w
formie uchwały decyzję jaka nowa ilość licencji będzie obowiązywała w następnym
roku. Dlatego podejmując odczytana uchwałę, określa się iliczbę nowych licencji
która będzie obowiązywała w roku 2003. Projekt uchwały został przygotowany.
Został on zaopiniowany przez Stowarzyszenie Związków Taksówkarzy. W związku z
tym jest propozycja aby w roku 2003 obowiązywał limit trzech nowych licencji na
przewóz taksówką osobową. Obecnie jest 67 taksówkarzy na terenie Wołomina. Ta
liczba dotyczy wniosku jaki wpłynął od taksówkarzy i tak naprawdę nie spowoduje
zwiększenia liczby taksówek na terenie miasta. Dotyczy trzech nowych licencji, które
mogą być wydane w przypadku gdy któraś z dotychczasowych osób zdecyduje się
zrezygnować z prowadzonej działalności gospodarczej.
Jeżeli proponowana
uchwała nie została by podjęta to oznaczało by to, że nawet gdy ktoś się wycofa nie
będzie można wydać licencji na przewóz osób taksówką dla innej osoby.
Z-ca Burmistrza odczytał opinię Związku Taksówkarzy.

14

Krzysztof Gawkowski – radny
Zapytał ile było wydanych licencji w ostatnim roku. ?
Krzysztofa Załegowski – Z-ca Burmistrza
Odpowiedział, że w ostatnim roku nie było wydawanych licencji na przewóz osób
taksówką.
Anna Jarząbek – Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w
Wołominie powiedziała, że Gmina Wołomin nie jest atrakcyjnym miejscem do
prowadzenia tego rodzaju działalności. W ubiegłym roku nie były wydawane nowe
licencje. Wręcz trzech taksówkarzy odeszło uprawiać ten zawód do Warszawy. W
bieżącym roku wydano jedna licencję. Znowelizowana ustawa o transporcie
drogowym zobowiązuje do zamiany zezwoleń które były wydane w 1998 roku na
licencje. W tym roku wydano jedną licencję zgodnie z nową ustawą. Natomiast
wszyscy pozostali taksówkarze mają rok czasu tj. do 31 grudnia 2003 roku aby swoje
zezwolenia zamienić na licencje. Liczba prowadzonych działalności polegających
na świadczeniu usług zarobkowego przewozu osób taksówką może ulec zmianie
gdyż w myśl nowej ustawy wprowadza się kasy fiskalne.
Przewodniczący obrad zamknął dyskusje na temat odczytanej uchwały w związku z
brakiem dalszych pytań.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw – 0,
wstrz. – 3 osoby
Uchwała Nr II-5/2002 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z
Zarządem Powiatu Wołomińskiego dotyczącego wspólnej realizacji programu
wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 60 – ciu lat i więcej
zamieszkałych na terenach wiejskich powiatu Wołomińskiego.
Teresa Damiecka – Skarbnik Gminy
Poinformowała, że Starostwo Powiatu Wołomińskiego – Wydział Ochrony Zdrowia
wystąpiło z pismem w sprawie wspólnego finansowania badań mammograficznych
dla kobiet w podziale finansowym 30 –40 zł powiat, 35 zł. gmina. Dotyczy to kobiet
60 lat i więcej z terenów wiejskich. Po przeanalizowaniu budżetu, gmina w paragrafie
dotacyjnym ma kwotę 11 tys. zł. Za tą kwotę można przebadać ok. 300 kobiet.
Dlatego jest prośba do Rady o wyrażenie zgody na podpisanie takiego porozumienia.
Henryka Żabik – radna
Zastanawiała się czy badania mammograficzne dla kobiet powyżej 60 lat to jest
wczesne wykrywanie nowotworów. Uważała, że takie badania należałoby wykonać u
kobiet mających lat 40.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Obowiązek wykonywania badań profilaktycznych został nałożony na gminę w
ustawie o służbie zdrowia. Badania kobiet młodszych były przeprowadzane już
wcześniej. Wątpliwosci budzi jedynie fakt, czy zdąży się przeprowadzić te 300 badań
do końca roku i czy przepustowość mammografu na to pozwoli.
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Krzysztof Kuc – radny
Przypomniał, że generalnym płatnikiem w służbie zdrowia na naszym terenie jest
Mazowiecka Kasa Chorych lub Kasa branżowa dla pacjentów branżowych. Radny
miał wątpliwości czy jeżeli w tej chwili na terenie Samodzielnego Zespołu
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej istnieje tylko jeden bezpłatny program
profilaktyki nowotworów piersi dla kobiet w wieku 50 – 59 lat. Te wszystkie
świadczenia są realizowane w ramach porozumienia z Kasą Chorych. Kasa Chorych
zwraca pieniądze za badania nie obciążając ani funduszu gminy ani pacjentów.
Drugą formą jest istnienie poradni chorób sutka, która rozwiązuje te wszystkie
problemy na bazie mammografii, na bazie dostępu USG i innych badań
specjalistycznych. Takiej poradni w Wołomińskim szpitalu nie ma i radny jako lekarz
z ubolewaniem stwierdził, że gro pacjentek z Wołomina musi jeździć do Warszawy,
do innych poradni chorób sutka gdzie te wszystkie badania mają wykonywane za
darmo. Taki wyjazd jest kłopotliwy, bo pacjentki które są objęte programem
nowotworów piersi i mają to badanie wykonane bezpłatnie, w przypadku
jakichkolwiek zmian w wyniku obrazowym moammografu, muszą w celu dalszej
diagnostyki, z tymi wynikami jeździć do Warszawy i tam czekać w kolejkach. Radny
uważał, że na taki duży powiat jakim jest powiat wołominski i przy tak dużym zasobie
sprzętowym tzn.mammografie i doskonałym USG dostosowane do badań
cytologicznych to powinna istnieć w szpitalu poradnia chorób sutka i jest to kwestia
rozwiązania problemu na bazie Mazowieckiej Kasy Chorych.
Mieczysław Romejko – radny
Jego zdaniem radny dr. Krzysztof Kuc myli pojęcia jakimi jest podstawowa
profilaktyka i funkcjonowanie poradni specjalistycznej. Jednak ma prawo nie wiedzieć
o wszystkich zdarzeniach jakie miały miejsce w placówce którą nie zarządza. Na
przestrzeni lat szpital w Wołominie uczestniczył w wielu programach profilaktycznych
chorób sutka. Korzyścią w tych programach jest duża chęć wszystkich gmin we
współfinansowanie możliwości wykrycia wczesnej postaci choroby nowotworowej.
Tutaj nie powinno być barierą pytanie czy należy badać kobiety czy też nie.
Odpowiedź jest jedna – należy badać. Jeżeli chodzi o współpracę z Kasa Chorych to
po stronie kontraktu występują limity, czyli ilość usług zakupionych przez kasę u
świadczeniodawcy. Potrzeby w ramach powiatu i gminy są ogromne. Nie jest
prawda, że realizowany jest w szpitalu w Wołominie program w ramach Mazowieckiej
Regionalnej Kasy Chorych. Realizowany jest także program z KRUSEM i program
podpisany przez Starostwo z siedmioma gminami powiatu wołomińskiego. Radny
uważał, że program należy kontynuować gdyż jest to w interesie pań. Profilaktyka
może dotyczyć kobiet w wieku lat 50-60-70. Najczęściej choroba nowotworowa
sutka rozwija się po okresie menopauzy. Po tym okresie powinno się wykonywać
badania częściej. U pań w młodszym wieku większe znaczenie diagnostyczne ma
badanie ultrasonograficzne z uwagi na utkanie sutka, a u pań w wieku starszym
większe znaczenie diagnostyczne, z uwagi na utkanie sutka większe znaczenie
diagnostyczne w wykrywaniu wczesnej postaci choroby nowotworowej ma badanie
mammograficzne. Jednak jedno i drugie badanie są badaniami uzupełniającymi się
nawzajem. Jeżeli w programie wykryta zostanie choćby jedna wczesna postać
choroby nowotworowej u kobiety powyżej 60 roku życia, to jest to argument za tym,
że trzeba te badania wykonywać. Jest to nowoczesna metoda wczesnego
wykrywania choroby nowotworowej na którą 8-9 tys. kobiet w Polsce umiera.
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Krzysztof Kuc – radny
Uważał, że jeżeli limity są niewystarczające to limity są do negocjacji. Trzeba dążyć
do ich zwiększenia. Radny chciał się dowiedzieć ile zostało wykonanych badań
mammograficznych w szpitalu w Wołominie od chwili gdy te badania zaczęto
wykonywać jeśli chodzi o powiat Wołominski.
Mieczysław Romejko – radny
Jako dyrektor szpitala w Wołominie zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na
następnej sesji. Zapytał się tylko czemu ta informacja ma służyć.
W związku z brakiem dalszych pytań prowadzacy obrady zamknął dyskusję
Uchwała została podjeta w głosowaniu jawnym za – 16 głosów, przeciw – 0,
wstrz. – 4 osoby
Uchwała Nr II-6/2002 w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołomin dotyczącej Komisji
Rady
Czesław Sitarz – radny
Przedstawił wyniki pracy komisji powołanej przez Radę Miejską do wypracowania
stanowiska w sprawie Komisji Rady. Sprawa dotyczyła zmiany zapisu § 22 Statutu
Gminy Wołomin. Zespół wypracował materiały dotyczące tego paragrafu statutu.
Zaproponowano by Rada powołała następujące Komisje Stałe Rady Miejskiej :
Komisja Finansów Gminnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich, Komisja Samorządu i Zadań
Własnych Gminy, Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia, Komisja
Rewizyjna i Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Jest to siedem komisji.
Zespól powołany do opracowania zmiany § 22 Statutu Gminy wniósł także
propozycję by każdy radny był członkiem minimum dwóch Komisji Rady a maksimum
trzech komisji, że względu na to, że nie każdy dysponuje czasem i możliwością
uczestniczenia w komisjach. Komisja ta zaproponowała również, aby komisje
składały się minimum z 6 osób a maksimum z 7. Co do Komisji Rewizyjnej to jest
zapis ustawowy, że członkami Komisji Rewizyjnej są przedstawiciele wszystkich
klubów działających w Radzie. W kwestii Miejskiego Domu Kultury radny powiedział,
że MDK ma swój budżet w ramach budżetu gminnego. Dlatego ingerencja w kwestię
dotyczącą działalności gospodarczej tej jednostki, że strony Rady jest bardzo mała.
Natomiast jest większa że strony burmistrza bo takie ma uprawnienia. Rada może
poprzez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu zapoznawać się tylko i wyłącznie z
programem dotyczącym tylko działalności merytorycznej szeroko pojętej kultury.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.
Czesław Sitarz – radny
Zaproponował, aby radni zapisywali się w Biurze Rady do poszczególnych komisji
Jerzy Mikulski – radny
Poinformował, że istnieje problem proceduralny, gdyż jak wynika z ustawy o
finansach publicznych do końca roku powinny być sprecyzowane zasady i przyjęte
wysokości podatków. Jeżeli utworzenie komisji potrwa do końca roku to należało by
wypracować inny sposób opiniowania projektów uchwał.
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Czesław Sitarz – radny
Proponował, aby Rada powołała komisję doraźną do oceny uchwały czy propozycji
związanych z podatkami lokalnymi. Można to uczynić w punkcie „Sprawy bieżące”
Kazimierz Chudzian – radny
W związku z tym, że w § 18 pkt 3 jest zapis, że klub radnych może tworzyć 5 osób,
prosił Radę o zmianę tego zapisu Statutu. Proponował aby zmniejszyć wymaganą
liczbę członków klubów radnych z 5 do np. 3
Paweł Królak – Przewodniczący Rady
Powiedział, że na dzień dzisiejszy Rada zajęła się zmianą dotyczącą Komisji Rady.
W następnej kolejności jest wiele rzeczy które w statucie muszą być zmienione.
Rada ustali czy dokona to Komisja Samorządowa czy też powoła się specjalną
Komisję Statutową, która dopracuje nam statut do obecnie obowiązującej ustawy o
samorządzie gminnym.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu
Wyjaśniła, że zmiana tego punktu 3 § 18 wymaga zmiany statutu. Dlatego musi być
zachowana procedura. Musi być więc przygotowana uchwała zmieniająca § 18 pkt 3
Statutu, który powinien otrzymać brzmienie, że klub może powołać co najmniej 3
radnych.
Na dzień dzisiejszy taka uchwała nie jest przygotowana. Bez
przygotowania takiej uchwały zmieniającej statut w tym punkcie nie będzie możliwe
dokonanie zmian zapisów. Dopiero kiedy taka uchwała zostanie podjęta a następnie
opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa Mazowieckiego i minie 14 dni
to będzie ona miała moc obowiązującą w przepisach.
W związku że zmianami jakie dokonały się w ustawie o samorządzie gminnym to
większość zapisów Statutu Gminy Wołomin musi być zmieniona. Dopóki statut nie
zostanie dostosowany do przepisów zawartych w ustawie to obowiązują przepisy
zawarte w ustawie. Zmiany w statucie powinny nastąpić w jak najszybszym czasie.
Jednak zapis statuty mówiący, że zmiany w statucie wymagają podjęcia całej
procedury, oznacza, że takiej uchwały Rada w dniu 28 listopada nie może podjąć.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw – 0,
wstrz. – 1 osoba
Uchwała Nr II-7/2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta
Jerzemu Mikulskiemu
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie za – 20 głosów, przeciw
–0, wstrz.-0
Uchwała Nr II-8/2002 w sprawie przedłużenia linii kredytowej odnawialnej
zaciągniętej przez Zarząd Miejski w Wołominie
Uzasadnienie do odczytanej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa
Damiecka. Powiedziała ona, że zaciągnięta linia kredytowa w maju br. z terminem
spłaty 31 grudnia 2002 roku. Po przeanalizowaniu dochodów, do budżetu gminy nie
wpłunął podatek od osób fizycznych na kwotę 2 300 tys. zł., do tego doszły mniejsze
dochody z tytułów spadków, darowizn i z Karty Podatkowej. Dlatego gmina nie
będzie mogła spłacić tej linii i dlatego jest prośba by Rada wyraziła zgodę na
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przedłużenie tej linii na okres do końca lipca 2003 roku. Jednak w przypadku gdy
gmina będzie miała jakieś pieniądze to kredyt zostanie spłacony szybciej, gdyż
gmina musi za niego płacić odsetki.
Krzysztof Gawkowski – radny
Zapytał o wysokość odsetek za ten kredyt.
Teresa Damiecka – Skarbnik Gminy
Wyjaśniła, że wysokość odsetek wynosi od 8-9% w zależności od tego ile jaka jest
wysokość tego kredytu.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie za – 20 głosów,
przeciw-0, wstrz. 0,
Uchwała Nr II-9/2002 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2002 rok
Po odczytaniu treści uchwały jej uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa
Damiecka. Treść uzasadnienia jest załączona do oryginału uchwały.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie za – 20 głosów,
przeciw-0, wstrz. – 0
Uchwała Nr II-10/2002 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2002 rok
Po odczytaniu treści uchwały jej uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa
Damiecka. Treść uzasadnienia jest załączona do oryginału uchwały.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie za – 20 głosów,
przeciw-0, wstrz. – 0
Pkt 8
Sprawy bieżące
Czesław Sitarz – radny
Przypomniał, że na koniec poprzednie kadencji Z-ca Burmistrza Tadeusz Rokicki był
zobowiązany do rozwiązania problemu uszkodzonych muld na ulicach miasta.
Zdaniem radnego z tego zadania się nie wywiązał a uszkodzone muldy grożą
niebezpieczeństwem. Powinno się naprawić.
Radny przypomniał również o wniosku radnego Andrzeja Żelezika dotyczącego budki
ochronnej dla „Stopka” zabezpieczającego przejście dzieci przez ul. 1 Maja przy
szkole nr 4
Tadeusz Rokicki – Z-ca Burmistrza
Wyjaśnił, że ul. Wileńska od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości jest drogą
powiatową w związku z tym muldy zwalniające powinien zainstalować starosta.
Natomiast dwa progi zwalniające na ulicy Kościelnej w miejscu gdzie jest
sygnalizacja na przejściu do szkół w obie strony, to Z-ca Burmistrza zobowiązał się
do wykonania progów zwalniających w tym miejscu jeszcze w br.
Natomiast sprawa budki ochronnej dla „Stopka” leży w kompetencjach Wydziału
Oswiaty.
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Stanisław Kazimierczuk – Przewodniczący Rady Osiedlowej Nr 3
Prosiło o postawienie znaków ograniczających prędkość na ul. Armii Krajowej na
odcinku miedzy ul. Laskową a ul Złotą. Pismo w tej sprawie złożył również w
kancelarii Starostwa Powiatu Wołominskiego.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Stwierdził, że na wspomnianym odcinku jest umieszczony znak ograniczający
prędkość jadących tamtędy samochodów. Jego zdaniem problemem jest brak
skuteczności w działaniu wyegzekwowania ograniczenia tej prędkości. Burmistrz
podjął się, że zwróci się do organów odpowiedzialnych za nadzór tego odcinka drogi
aby ten postulat mógł być zrealizowany.
Stanisław Kazimierczuk – Przewodniczący Rady Osiedlowej Nr 3
Powiedział, że przy siedzibie Straży Ochotniczej w Wołominie jest doprowadzone
ciepło miejskie. Jednak pomieszczenia straży są ogrzewane w dalszym ciągu przez
piec węglowy. Jest to bardzo kosztowne że względu na cenę węgla.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Poinformował, że w wypowiedzi Przewodniczącego Rady Osiedlowej nr 3 chodzi o
sfinansowanie przez gminę węzła cieplnego i przyłącza do ciepłociągu, który
przechodzi obok Straży ochotniczej Burmistrz uważał, że należy przeprowadzić
bilans finansowy i stwierdzić kiedy z technicznego i finansowego względu ta
czynność może być wykonana. Takie czynności zostaną podjęte i informacja
zostanie udzielona wnioskodawcy.
Roman Łuniewski – Sołtys wsi Zagościniec
Poinformował, że w Zagościńcu na drodze powiatowej w miejscu gdzie przecina ona
ulicę Wesołą występuje zaniżenie terenu, powodujące zbieranie się w tym miejscu
wód opadowych. Mieszkańcy którzy idą ta ul kierunku stacji PKP muszą wychodzić
na jezdnię omijając kałużę. W tej sprawie Sołtys pisał do Starosty i do Wydziału
Komunikacji. Obiecano mu, że to zostanie poprawione. Do tej pory nic się w tym
miejscu nie dzieje dlatego prosił o interwencję w tej sprawie Burmistrza.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Przyjął do wiadomości wniosek sołtysa Zagościńca i deklarował podjecie interwencji
w Starostwie w tej sprawie.
Pkt 9
Paweł Królak – Przewodniczący Rady
Poinformował, że w Biurze Rady znajduje się informacja o realizacji uchwał z
poprzedniej kadencji o którą to informację prosił w poprzedniej kadencji radny
Krzysztof Antczak
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że protokoły z sesji będą do wgladu
radnych najpóźniej na trzy dni przed sesją kolejną. Wtedy radni mogą się z nimi
zapoznać.
Jerzy Mikulski
Burmistrz wnioskował do Rady to by w drodze zapisu w protokole i powołała zespół
czy Komisję doraźną do opiniowania uchwał na następną sesję
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Wniosek burmistrza aby została powołana komisja doraźna w składzie 7 osób, której
celem będzie opiniowanie uchwał na następna sesje Rady został przyjęty w
głosowaniu jawnym jednogłośnie za – 20 głosów, przeciw – 0, wstrz. – 0
Do składu tej komisji zostali zgłoszeni radni:
1. Czesław Sitarz
2. Beata Kalata
3. Stefan Perzanowski
4. Marek Górski
5. Henryka Zabik
6. Zenon Witek
7. Kazimierz Chudzian
Rada postanowiła, że komisja będzie pracowała społecznie bez diet.
Zenon Witek – radny
Wnioskował aby strona internetowa urzędu była zaktualizowana gdyż informacje tam
zawarte są sprzed dwóch lat.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Stwierdził, że ten wniosek daje mu większą legitymacje do działania. Zamierza ona
taki program zrealizować w urzędzie a także zmodernizować stronę internetową
Gminy. Uważał, że relacje bieżące z obrad Rady będą się mogły znajdować na
stronie internetowej. Prosił o cierpliwość a także uwzględnienie tego zadania w
budżecie gminy na 2003 roku.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja jest planowana na dzień 19
grudnia, a że względu na jej obszerność rozpocznie się ona o godz. 12.00
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w
Wołominie Paweł Królak zamknął sesje Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2002 roku
o godz. 16.50.
Wszystkie podjęte na sesji uchwały stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Protokołowała

Sekretarz

Grażyna Płaneta

Zygmunt Nieznański
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