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Protokół Nr VIII/2003
z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
w dniu 29 MAJA 2003 roku
Radnych ogółem - 21
Radnych obecnych na sesji

- 21

Listy obecności Radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Stwierdziwszy quorum ( na sali obecnych 19 radnych ) Przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Królak otworzył sesję Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 29 maja
2003 roku o godz. 12.00.
Pkt 1.
Do pełnienia funkcji sekretarza obrad zaproponowano kandydaturę radnego
Andrzeja Lipę. Kandydatura ta została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrz. – 1
Pkt 2
Prowadzący obrady odczytał porządek obrad, który został przesłany radnym wraz z
zawiadomieniem o terminie sesji. ( załącznik Nr 2 )
Przewodniczący Rady Paweł Królak odczytał wniosek Burmistrza o rozszerzenie
porządku obrad o dwie uchwały. Jedna w sprawie odwołania inkasenta podatku od
nieruchomości Pani Elzbiety Lasota, oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza
Wołomina do zawarcia porozumienia że Starostą Powiatu Wołominskiego
dotyczącego przejęcia zadań Poradni Uzależnień i Współuzależnień.
Jednocześnie Burmistrz prosił o upoważnienie go przez Radę Miejską w Wołominie
do wystąpienia do Przewodniczącego Rady Powiatu Wołominskiego z wnioskiem o
niepowoływanie przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wołominie Zakładu Podstawowej Opieki zdrowotnej w Wołominie.
Prowadzący obrady powiedział, że sprawa POZ będzie rozpatrywana w punkcie
Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Wyjaśnił, że był okres kiedy nie funkcjonował urząd sołtysa we wsi Nowe Lipiny.
Przez ten czas osobą która zbierała w tej wsi podatki była Pani Elzbieta Lasota, która
miała takie upoważnienie Rady Miejskiej w postaci uchwały. Obecnie po wyborach
wybrany został nowy sołtys w Nowych Lipinach i tym samym mandat do zbierania
podatków w tej części gminy pani która to czyniła i stad projekt tej uchwały.

2

Uchwała w sprawie odwołania inkasenta podatku stanowiącego dochód Gminy
Wołomin na terenie wsi Nowe Lipiny Pani Elzbiety Lasota została wprowadzona do
porządku obrad w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrz. -0
Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołomina do zawarcia porozumienia
że Starosta Powiatu Wołomińskiego dotyczącego przejęcia zadań Poradni Leczenia
Uzależnień i Wspóluzależnień w Wołominie została wprowadzona do porządku
obrad w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw –0, wstrz. –0.
Pkt 3
Protokół z sesji odbytej w dniu 28 kwietnia 2003 roku został przyjęty przez radnych
bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrz. – 0
Pkt 4
Uchwała Nr VIII-83/2003 w sprawie zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 marca 2003 roku Nr VI-30/2003
Teresa Damiecka – Skarbnik Gminy
Uzasadniając projekt uchwały powiedziała, że załącznik Nr 7 nie ulega zmianom w
ogólnej kwocie. Nadal plan inwestycji jest 11 720 tys. zł. Zmianie ulega jedynie
pozycji nr 2 – dofinansowanie budowy ronda Fieldorfa i pozycja nr 5 – budowa drogi
w Lipinach Starych – ul. Kwitnąca. Spowodowane to jest tym, że po przetargach
koszt inwestycji będzie niższy. Zmiana jest konieczna w celu wystąpienia do
SAPARDU który żąda zgodności planu do do faktycznie poniesionych kosztów.
Zmienia się wiec kwotę z 600 tys. zł. do 557 216 zł. Aby nie zmieniać ogólnego planu
inwestycji, kwotę różnicy dokłada się do inwestycji ronda Fieldorfa.
Załącznik Nr 7 został rozwinięty o kolumnę „w tym środki do pozyskania” Zapis ten
jest potrzebny do funduszy pomocowych i WFOŚiGW i NFOŚiGW.
W uchwale jest jeszcze załącznik 1A gdzie rozwija się pozycję z załącznika Nr 7
dotycząca budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ramach tzw. czynów
społecznych realizowanych w 2003 roku.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw –0, wstrz. - 0
Uchwała Nr VIII-84/2003 w sprawie zmiany załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 marca 2003 roku Nr –30/2003
Teresa Damiecka – Skarbnik Gminy Wołomin
W uzasadnieniu stwierdziła, że uchwała jest konsekwencją poprzedniej uchwały w
sprawie zmiany załącznika Nr 7. Zmieniona pozycja musiała być również zmieniona
w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczącym inwestycji wieloletnich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw –0,wstrz. - 0

Pkt 5
Informacje Komisji Rady o pracy miedzy sesjami
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Komisja Rewizyjna – Henryka Żabik
Na spotkaniu członkowie komisji omówili stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu
Kultury po przeprowadzonej kontroli. Wypracowano wniosek w tej sprawie i
przesłano go do Biura Rady. Komisja również dyskutowała nad przygotowaniem
kolejnej kontroli zgodnie z harmonogramem pracy przyjętym przez Radę Miejską.
Przed przystąpieniem do kontroli komisja poprosiła Burmistrza o zorganizowanie
spotkania członków komisji z prawnikiem urzędu.
Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Andrzej Lipa
Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie się z pracą Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wołominie. Pani Dyrektor przedstawiła członkom komisji wysokość
budżetu, zadania ośrodka i zasady przyznawania zapomóg oraz najbliższe plany
pracy ośrodka. Komisja również zapoznała się z harmonogramem pracy aptek w
Wołominie.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Ryszarda kurek
Komisja zapoznała się z wnioskiem Prezesa Zarządu Uczniowskiego Klubu
Sportowego HURAGAN Pana Ryszarda Zahna w sprawie dofinansowania wyjazdu
koszykarek tego klubu na obóz sportowy. Komisja nie ustosunkowała się do wniosku
z powodu braku danych o ilości wyjeżdżających osób i kosztach wyjazdu.
Komisja zapoznała się również z wnioskiem Spółki FORTUNA z Radomska w
sprawie zaopiniowania lokalizacji salonu gier losowych w Wołominie przy ul.
Moniuszki 13.
Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie. Wniosek Prezesa
Zarządu Wołominskiego Towarzystwa tenisowego Pana Marka Klamczyńskiego
dotyczący wydzierżawienia na terenie OSiR w Wołominie działek „starych kortów”
komisja zaopiniowała pozytywnie.
Komisja zapoznała się również z wnioskiem siostry Gabrieli Marii Szwed w sprawie
dofinansowania publikacji wierszy napisanych w związku z 25 rocznicą pontyfikatu
Jana Pawła II. Z powodu braku informacji dotyczących kosztów publikacji i wysokości
nakładu, komisja nie zajęła stanowiska.
Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek Burmistrza Jerzego Mikulskiego
dotyczący przejęcia przez Gminę Wołomin poradni Leczenia Uzależnień i
Współuzależnień.
Pani Jadwiga Gawkowska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła członkom komisji Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Maria
Wytrykowska – Pedagog z Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie przedstawiła jak
wdrażała taki program na przykładzie szkoły w której pracuje.
Komisja Bezpieczeństwa – Roman Waszczuk
Spotkanie było poświecone zapoznaniu się z dzielnicowymi i współpracy z policją.
Na spotkaniu obecnych było 7 dzielnicowych. Komendant Powiatowy Policji
poinformował, że od 1 czerwca stan osobowy dzielnicowych wzrośnie do 21
dzielnicowych. Kolejne spotkanie komisji odbędzie się we wrześniu.
Komisja Samorządu i Zadań Własnych Gminy – Marek Górski
Komisja omawiała zakończone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Burmistrz zapoznał
członków komisji z wynikami.
Zatwierdzono harmonogram wyborów do Rad Osiedlowych. Omówiono wstępnie
przygotowania do stworzenia Statutu Gminy.
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Komisja Finansów Gminnych – Czesław Sitarz
Komisja rozpatrzyła projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Rady. Komisja
zapoznała się z propozycja przystapienia do Funduszy Poręczeń Kredytowych
Tworzonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starostwo Powiatu
Wołominskiego. Wszystkie uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie poza
projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wołomin do Powiatowego
Funduszu Poręczeń Kredytowych. Uchwała ta został odłożona w czasie.
Komisja Gospodarki, Rozwoju Gminnego o Obszarów Wiejskich – Zygmunt
Nieznański
Komisja omówiła projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady. Ustalono, że 2
czerwca odbędzie się komisja Gospodarki w terenie.
Pkt 6
Informacje o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 kwietnia 2003
roku przedstawiła Sekretarz Gminy Marzena Roszkowska ( treść informacji stanowi
załącznik Nr 3)
Pkt 7
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina poinformował obecnych o swojej pracy miedzy
sesjami. W okresie tym trwała normalna obsługa mieszkańców przez urząd.
Trwały prace nad realizacja zadań wytyczonych przez Radę a także zostały
przygotowane projekty uchwał które będą przedmiotem obrad na trwającej sesji.
W dniu 21 maja w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego został
opublikowany Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie. Na
posiedzeniach odnośnych komisji Burmistrz przedstawi założenia tego regulaminu.
W dniu 7 maja 2003 roku został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Prezesa
Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie. Zgłosiło się
13 kandydatów z czego trzech nie spełniało wymogów formalnych. 10 kandydatów
zakwalifikowano do drugiego etapu. Z 5 z nich komisja konkursowa przeprowadziła
rozmowy. Do podjęcia ostatecznej decyzji przedstawiono dwie kandydatury. W dniu
7 maja Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
powołało na wniosek Burmistrza na stanowisko Prezesa Zarzadu Spólki Pana
Andrzeja Grochockiego.
9 maja 2003 roku odbyło się kolejne posiedzenie Forum gospodarczego. Burmistrz
przedstawił tam informacje o pracach Rady Miejskiej i informacje o bieżących
problemach i stanie Gminy. Zapoznano członków Forum z Austriacką Misją
Gospodarczą, która odwiedziła Wołomin.
Członkowie Forum gospodarczego postulowali udrożnienie współpracy w zakresie
możliwości wcześniejszego opiniowania projektów uchwał.
Realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie rozpoczęcia prac nad opracowanie
Strategii Rozwoju Gminy Wołomin, zarządzeniem Nr 88 z dnia 22 maja Burmistrz
utworzył Konwent Rozwoju Gminy. Zadaniem Konwentu jest przeprowadzenie
analizy mocnych i słabych stron Gminy, określenie kierunków rozwoju gminy,
wskazanie pośrednich celów strategicznych oraz strategicznych planów działania a
także wskazanie priorytetu dla realizacji strategicznych programów gospodarczych. .
Do udziału w tym konwencie zostali oddelegowani naczelnicy wiodących wydziałów
Urzędu Miejskiego. Zaproszeni zostali również przedstawiciele wiodących zakładów i
jednostek funkcjonujących na terenie miasta. Ideą tego rodzaju działania jest
opracowanie w oparciu o maksymalne wykorzystanie istniejących w gminie już
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opracowanych materiałów i planów. Prace Konwentu będą polegały na
zinwentaryzowaniu tych materiałów.
W dniu 19 maja 2003 roku do urzędu wpłynęło pismo Regionalne Izby
Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej interpretacji w sprawie ustalenia wysokości
podatku od nieruchomości na rok 2003. ( treść pisma stanowi załącznik Nr 4 do
niniejszego protokołu )
Trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji zmierzającej do przekształcenia
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w spółkę Skarbu Gminy. Prace są daleko
zaawansowane.
Powstała również koncepcja zakończenia eksploatacji wysypiska w Lipinach Strych.
Chodzi tu o przyjęcie polityki na najbliższy okres eksploatacji.
W okresie miedzy sesjami zostały przeprowadzone wybory do organów sołeckich Gminy
Wołomin
Marzena Roszkowska – Sekretarz Gminy
Poinformowała, że zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Nr VII-60/2003 z dnia 28
kwietnia w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy Wołomin w
terminie od 5 maja do 24 maja 2003 roku zostały przeprowadzone zebrania wiejskie
w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich. Zgodnie że statutami jednostek
pomocniczych aby zebranie wiejskie było prawomocne w pierwszym terminie
wymagana była frekwencja 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców
miejscowości. Jeżeli ten wymóg nie został spełniony to zebranie wyborcze odbywało
się w drugim terminie. Na 14 sołectw w 10 z nich zebrania odbyły się w pierwszym
terminie a w czterech w drugim terminie.
Uprawnionych do udziału w zebraniach wiejskich na terenie gminy było 8826 osób.
Udział w zebraniach wiejskich wzięło 1082 osoby. Frekwencja wyniosła średnio 12,
26%. Największa frekwencja była na terenie wsi Mostówka i wynosiła 46%.
Najmniejsza na terenie wsi Duczki - 5,3%. Wynikało to z wielkością tych sołectw.
Sołectwo Duczki jest największym sołectwem. Było tam uprawnionych ponad 2000
osób a obecnych było 110 osób. W zebraniach wiejskich w 1999 roku w zebraniach
wiejskich – wyborczych wzięło udział 902 osoby.
W przeprowadzonych wyborach kandydatów do pełnienia funkcji sołtysa było 22. W
dwóch sołectwach Rady Sołeckie są 3 osobowe. Pozostałe sołectwa wybrały Rady
Sołeckie w składzie 5-7 osób. W sumie jest 74 osoby będące członkami Rad
Sołeckich. Kandydatów na członków Rady Sołeckiej było 93 osoby.
Pani Sekretarz odczytała imiona i nazwiska sołtysów na obecna kadencję. ( spis w
załączeniu zał. Nr 5 )
Jerzy Mikulski – Burmistrz
Uzupełnił swoją wcześniejszą wypowiedź, informując zebranych, że powstała nowa
inicjatywa Dyrekcji Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ w Wołominie,
utworzenia jednostki podstawowej opieki zdrowotnej przy szpitalu. Podczas
posiedzenia Społecznej Rady Nadzorczej został przegłosowany, w postaci uchwały
społecznej Rady Nadzorczej, wniosek o rozszerzenie zakresu działania szpitala w
Wołominie o dwie jednostki organizacyjne tj. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Wołominie, którego zadania miałyby obejmować poradnię ogólną lekarską,
poradnię położniczo – ginekologiczną, gabinet
pielęgniarki środowiskowo –
rodzinnej, gabinet zabiegowy, punkt szczepień. Wzbudziło to emocje że strony
członków Rady społecznej jak również że strony przedstawicieli POZ
funkcjonujących na naszym terenie. Do tej pory przez gminę została przyjęta opieka
zdrowotna wynikająca z zobowiązań ustawowych do realizacji przez gminę. Gmina
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Wołomin prowadzi dwie przychodnie. Te przychodnie realizują politykę w zakresie
podstawowej opieki lekarskiej. Do tej pory nie były zgłaszane potrzeby zwiększenia
ilości tych placówek. Były jedynie sugestie zmierzające w kierunku aby rozszerzyć
poradnictwo specjalistyczne. Burmistrz zorganizował spotkanie z p[przedstawicielami
wszystkich POZ naszej gminy by zasięgnąć opinii w tej sprawie. Wnioski zmierzały w
kierunku tego aby wynegocjować z organem założycielskim ZSPZOZ ulepszenie tej
opieki specjalistycznej i udrożnienia zasad współpracy gdyż bardzo długo czeka się
do specjalistów w poradniach w szpitalu. Powstanie nowego POZ w szpitalu może
wpłynąć na pogorszenie tego problemu. Jest jeszcze jeden element który wymaga
rozstrzygnięć. Chodzi tu o nocna opiekę lekarską.
Poinformował, iż upłynęła kadencja Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. Z o.o. w Wołominie. Nastąpi powołanie nowego składu Rady.
Burmistrz wydał również kilka zarządzeń o których powiedział radnym. Jest to:
- Zarządzenie Nr 68 z dnia 29 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wołomin na rok 2003. ( są to zadania zlecone dla jednostek samorządu
terytorialnego ustawami- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu
wojewódzkiego na wypłatę zasiłków OPS. Jest to formuła która zarządzeniem
Burmistrza zwiększa budżet, jest publikowana w dzienniku urzędowym
wojewody i przesyłana do wiadomości radnych)
- Zarządzenie Nr 71 z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie opracowania
jednolitego planu kont syntetycznych dla jednostek i zakładów budżetowych
gminy Wołomin
- Zarządzenie Nr 74 z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia w
życie instrukcji kontroli finansowej i zasad rachunkowości i zasad obiegu
dowodów finansowo księgowych i procedury ich kontroli.
- Zarządzenie 82 i 83 z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2002 instytucji kultury.
- Zarządzenie Nr 86 z dnia 20 maja w sprawie powołania społecznej komisji
mieszkaniowej. Komisja rozpoczęła pracę, odbyło się jej pierwsze
posiedzenie.
- Zarządzenie Nr 87 z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie powołania składów
osobowych obwodowych komisji ds. referendalnych.
Pkt 8
Podjecie uchwał
Uchwała Nr VIII-85/2003 w sprawie zarządzenia wyborów do organów Osiedli
Gminy Wołomin
Marzena Roszkowska – Sekretarz Gminy
W związku z przyjęciem Statutów Rad Osiedlowych i one się uprawomocniły, została
przygotowana uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli. Organem
właściwym do zarządzenia wyborów jest Rada Miejska. Terminy zebrań
mieszkańców zostały ustalone od 10 –30 czerwca 2003 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie za-21 głosów,
przeciw –0, wstrz.-0
Uchwała Nr VIII-86/2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego
punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.
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Teresa Damiecka – Skarbnik Gminy Wołomin
Wyjasniła, że projekt odczytanej uchwały jest zmianą najniższego wynagrodzenia dla
pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie. Od 2000 roku najniższe
wynagrodzenie było w wysokości 750 zł. Zwiększa się do 800 zł. Środki są
zabezpieczone w budżecie OPS. Wzrost wynagrodzeń jest w wysokości 3,94%
Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinie Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za-20 głosów,
przeciw –0, wstrz.-1 osoba
Uchwała Nr VIII-87/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – kredytu
i ustalenia zabezpieczenia.
Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy Wołomin
Uchwała budżetowa mówi o deficycie w wysokości 10 700 tys. zł. Załącznik Nr 7 do
budżetu w kolumnie 7 wykazuje środki do pozyskania. Są to kredyty z banków. Po
przeanalizowaniu na poprzedniej sesji podjęto uchwalę o zaciągnięciu kredytu na
inwestycje oświatowe. Teraz zaciąga się kredyt na pozostałe inwestycje. Spłata
kredytu będzie rozłożona na dłuższy okres czasu. Po rozmowach z trzema bankami,
banki proponują kredyty do 15 lat. Oprocentowanie jest od 5,4 do 8%
Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinie Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za-20 głosów, przeciw –0, wstrz.-1
osoba
Uchwała Nr VIII-88/2003 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego
przez Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie.
Teresa Damiecka – Skarbnik Gminy
Jest to uchwała wyrażająca zgodę na poręczenie kredytu w formie linii kredytowej . O
to poręczenie zwrócił się Dyrektor MZO w Wołominie motywując to koniecznością
zachowania płynności w okresie płatności ZUS.
Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinie Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie za-21 głosów,
przeciw –0, wstrz.-0
Uchwała Nr VIII-89/2003 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych
w Miejskim Zakładzie Oczyszczania.
Teresa Damiecka – Skarbnik Gminy
Wyjaśniła, że uchwała jest wynikiem wniosku Dyrektora MZO o wyrażenie zgody na
likwidacje środków trwałych. Są sporządzone protokoły w sprawie kasacji. Są to
samochody z lat 80 - tych.
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Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie za-21 głosów,
przeciw –0, wstrz.-0
Uchwała Nr VIII-90/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2003 rok
Teresa Damiecka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie proponowanych zmian w budżecie. Uzasadnienie
załączone jest do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinie Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie za-21 głosów,
przeciw –0, wstrz.-0
Uchwała Nr VIII-91/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin
Krzysztof Antczak – Z-ca Burmistrza
Omówił treść odczytanej uchwały. Procedura zmiany planu trwała prawie trzy lata
zmiana dokonywana jest na wniosek właściciela terenu. Uzyskano pozytywne opinie
wszystkich organów. Zmianie planu podlega teren o powierzchni 5,5ha. Teren ten
jest położony u zbiegu ulic Wołominskiej i Legionów. Wnioskodawcami są Państwo
Dariusz i Barbara Bobrowscy zamieszkali w Warszawie. Zmiana polega na zmianie z
terenu leśnego na teren mieszkaniowy o podwyższonych wymogach ekologicznych.
Koszty zmiany planu ponieśli wnioskodawcy. Renta planistyczna została ustalona w
wysokości 30%.
Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie za-21 głosów,
przeciw –0, wstrz.- 0
Uchwała Nr VIII-92/2003 w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego
Teresa Damiecka – Skarbnik Gminy
Jest to uchwał w sprawie utworzenia Spółki Prawa Handlowego pod nazwą
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Wyraża się zgodę na wniesienie do
spółki 5 udziałów po 10 tys. zł. Z poręczenia będzie mógł skorzystać każdy kto
prowadzi
lub podejmie działalność gospodarczą. Jest małym lub średnim
przedsiębiorcom.
Działalność gospodarcza musi być prowadzona na terenie
Województwa Mazowieckiego.
Krzysztof Antczak – Z-ca Burmistrza
Burmistrz skierował na sesję Rady projekty dwóch uchwał. Oba projekty uchwał były
opiniowane przez odpowiednie komisje Rady. Jeden z projektów uchwał dotyczył
wejścia przez Gminę Wołomin do tworzonego przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w formule Spółki z

9

o.o. drugi projekt uchwały dotyczył przystąpienia do tworzonego przez Starostę
Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych który miał funkcjonować na zasadzie
porozumienia a miedzy gminami a powiatem. Formuła Spółki z o.o. jest związana z
dotacjami i dofinansowywaniem Funduszy Poręczeń Kredytowych. Funkcjonowanie
takiego funduszu polega na tym, że przedsiębiorca który chce wziąć kredyt bankowy
a ma kłopoty z zabezpieczeniem kredytu, to występuje do takiego funduszu
poręczeniowego o zabezpieczenie takiego kredytu. Do Mazowieckiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Marszałek wchodzi kwotą 1 mln. zł. a Bank Gospodarstwa
Krajowego wchodzi kwotą 3 mln. zł. i będzie dodatkowe dekapitalizowanie z
funduszy unijnych. Wejście z kapitałem do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń
kredytowych daje gwarancje, że przedstawiciel gminy będzie w komisji przyznającej
poręczenie i będzie miał wpływ na to komu te poręczenia będą udzielane.
Jeżeli chodzi o Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych to Komisja Finansowa i
Gospodarki zapoznały się z projektem uchwały, ale jej nie zaopiniował. Komisje zwróciły się
do Burmistrza o przeprowadzenie dodatkowych wyjaśnień w celu ustalenia zasad udziału w
tym funduszu.
Henryka Żabik – radna
Zapytała jakie gminy zgłosiły deklaracje udziału w tym funduszu wojewódzkim. .
Przypomniała również, że inicjatywa utworzenia funduszu powiatowego była podejmowana
już wcześniej. Jednym z udziałowców Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Ma
być stowarzyszenie które już takich kredytów udzielało. Współpracuje ono z Powiatowym
Urzędem Pracy.
Krzysztof Antczak – Z-ca Burmistrza
Wyjaśnił, że Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych zostanie utworzony na najbliższej
sesji sejmiku. Z posiadanych przez burmistrza informacji do tego funduszu wejdzie Powiat
Kozienicki, Powiat Półtuski, Powiat Płockie, miasto Siedlce. Ile rad jeszcze podejmie tego
typu uchwały trudno jest powiedzieć.
Jeżeli chodzi o Powiatowy to jednym z członków założycieli tego funduszu ma być
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych. Jest to stowarzyszenie
które zajmuje się udzielaniem kredytów na prowadzenie działalności gospodarczej. Zdaniem
Zastępcy Burmistrza interes gminy w Powiatowym Funduszu Poręczeń Kredytowych nie jest
należycie zabezpieczony i dlatego należy ta sprawę jeszcze wyjaśnić.
Jerzy Mikulski – Burmistrz
Inicjatywa podjęta przez Radę Powiatu i przez Starostę jest realizacją zadań własnych
powiatu. Udział Gminy Wołomin w funduszu proponowanym przez Urząd Marszałkowski
wcale nie przekreśla możliwości udziału Gminy Wołomin również w fudnuszu tworzonym
przez powiat. Fundusz ten będzie dysponował funduszem ok. 650 tys. zł. Jeżeli mówi się o
poręczeniach do 50 tys. zł. to tych poręczeń będzie można udzielić w ciągu roku ok. 12.
Jednak komisje Rady zaproponowały aby zasady udziału uszczegółowić. Na kolejnej sesji
wróci się do tej sprawy.
Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinie Komisji Finansów Gminnych i Gospodarki,
Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie za-19 głosów,
przeciw –0, wstrz.- 2 osoby
Uchwała Nr VIII-93/2003 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
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Krzysztof Antczak – Z- ca Burmistrza
Wyjaśnił, że Fundacja na rzecz budowy Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach wystąpiła do
gminy z wnioskiem o wydzierżawienie terenu położonego w tej wsi z przeznaczeniem na
budowę wiejskiego ośrodka kultury w Lipinkach.
Grunt ten stał się własnością gminy poprzez darowizną jaka dokonała agencja rolna
skarbu państwa na rzecz Gminy Wołomin. Ta darowizna była obarczona takim
zastrzeżeniem, że teren może być wykorzystana jedynie pod budowę wiejskiego
ośrodka kultury. Ponieważ nie ma możliwości prawnej przekazania nieruchomości na
własność fundacji, to podjęto decyzję by tą nieruchomość przekazać w formie
wieloletniej umowy dzierżawy. Komisje Rady zaproponowały by był to okres 30 lat.
Burmistrz się do tego przychyla dlatego została przygotowana uchwała w tej treści.
Na terenie będzie budowany wiejski ośrodek kultury, którego inwestorem będzie
Fundacja. W umowie będzie zastrzeżenie, że teren będzie podlegał
natychmiastowemu zwrotowi gdyby fundacja użytkowała go na cel inny niż budowa
Wiejskiego Domu Kultury.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Poinformował, że na Komisji Gospodarki dyskutowano jak w sposób właściwy
zabezpieczyć interes gminy w przedsięwzięciu. Dlatego prosił o zapis w protokole z
sesji, że Fundacja Budowy Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lipinkach jest świadoma
tego, że inwestycja ta będzie realizowana ze środków własnych fundacji która będzie
głównym inwestorem inwestycji.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 21 głosów, przeciw –0, wstrz.-0.
Uchwała Nr VIII-94/2003 w sprawie odwołania inkasenta poboru podatków
stanowiących dochody Gminy Wołomin Panią Elżbietę Lasota na terenie wsi Nowe
Lipiny.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 21 głosów, przeciw –0, wstrz.-0.
Uchwała Nr VIII-95/2003 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z
Zarządem Powiatu Wołomińskiego dotyczącego przejęcia zadań Poradni Leczenia
Uzależnień i Współuzależnień w Wołominie.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Propozycja przejęcia zadań poradni dotyczy wspólnej polityki Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów
Wiejskich jak również Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Pomocy Społecznej
i Ochrony Zdrowia. Chodzi tu o podjecie procedury przygotowania przekazania przez
Dyrekcję Szpitala poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Wołominie.
Prowadzone są w tej sprawie rozmowy z jednostka organizacyjną szpitala na temat
tego przekazania. Ze względów proceduralnych i terminów zawitych do końca
czerwca w sprawie zgłaszania wniosków o uzyskanie kontraktów z Funduszu
Zdrowia, zachodzi konieczność by to wystąpienie o kontrakt było jeszcze w aktualnie
istniejącej strukturze. Po przejęciu poradni w struktury POZ na ul. Wileńskiej istnieje
możliwość formalna przekazania tego kontraktu.
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Mieczysław Romejko – radny
Wyjaśnił, ze działanie to w kierunku przejęcia zadań Poradni Leczenia Uzależnień i
Współuzależnień zostało podjęte dlatego, by była możliwość dokapitalizowania w
przyszłości działań tej poradni z posiadanych przez gminę funduszy oraz przez
fundusze z Narodowego Funduszu Zdrowia które wpłyną ze świadczenia usług
medycznych
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 21 głosów, przeciw –0, wstrz.-0.
Pkt 9
Sprawy bieżące
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Królak odczytał uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez
Gminę Wołomin deficytu budżetowego. Treść dokumentu stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski zwrócił się
do Rady Miejskiej o upoważnienie go przez Radę Miejską w Wołominie do
wystąpienia do Przewodniczącego Rady Powiatu w Wołomińskego z wnioskiem o
niepowoływanie przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wołominie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Poinformował, że została podjęta inicjatywa aby wpłynąć na niepowoływanie poradni
podstawowej opieki zdrowotnej na terenie szpitala lecz aby została zwiększona ilość
świadczonych usług w zakresie pomocy specjalistycznej poradni specjalistycznych.
Obawy wypływają nie z zasad konkurencyjności lecz z możliwości przyjęć i jakości
obsługi w specjalistce pacjentów kierowanych z terenu Wołomina i innych
ościennych miast do poradni specjalistycznych naszego szpitala. Problem jest
bardzo złożony. Zawiera on element obsługi lekarskiej nocnej, który pozostaje do
rozwiązania na naszym terenie. Burmistrz prosił radę o akceptacje stanowiska, które
chciałby przekazać Radzie Powiatu Wołominskiego na najbliższej sesji Rady
Powiatu której jednym z punktów ma być sprawa poradni podstawowej opieki
zdrowotnej przy szpitalu. Dlatego opierając się na opinii przedstawicieli przychodni
podstawowej opieki zdrowotnej działającym na terenie Wołomina, Burmistrz
zredagował wniosek.
Mieczysław Romejko – radny
Próbował wyjaśnić co leży u podstaw zaniepokojenia z związku z projektem
utworzenia przy szpitalu w Wołominie poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli
jest tak jak powiedział Burmistrz, że podstawą wniosku jest troska o poprawę
specjalistycznej opieki zdrowotnej, to stwierdził, ze ilość świadczonych usług jest
uzależniona uzależniona od limitu zakontraktowanych świadczeń. Ten limit był
większy do momentu powstania Niepublicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w
Zielonce. Obecnie jest dużo mniejszy. Teraz tam Kasa chorych wykupiła
świadczenia. Kolejki do poradni specjalistycznych w szpitalu nie są spowodowane
możliwościami praktycznej realizacji kontraktu tylko i są spowodowane limitami jakie
wyznacza kasa chorych w ilości świadczonych usług. Tak właśnie funkcjonuje
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system ochrony zdrowia, że Dyrekcja i pracownicy szpitala muszą przyjąć wszystkich
pacjentów którzy się zgłoszą do szpitala w stanie ostrego zachorowania, a kasa
chorych i tak zapłaci tylko do wcześniej uzgodnionego limitu. Radny jako Dyrektor
szpitala był otwarty na pomoc obecnych przy zwiększeniu limitu świadczeń
specjalistycznych, który jest zakontraktowany do końca roku na poziomie I kwartału.
Przypomniał, że skutki finansowe udzielanych porad specjalistycznych poza limit
przyznany przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia ponosi dyrekcja szpitala.
Wyjaśnił, że pod projektem utworzenia Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy
szpitalu legło kilka aspektów. Pierwszym z nich było świadczenie podstawowej opieki
lekarskiej w nocy tj. w godz. 18.00 – 8.00. Wykonywane jest to na podstawie
porozumień z 16 podmiotami publicznymi i niepublicznymi podstawowej opieki
zdrowotnej. Na podstawie tego porozumienia Zespół Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przejmuje obowiązek świadczenia
podstawowej opieki zdrowotnej w porze nocnej na terenie Powiatu Wołomińskiego w
imieniu tych 16 podmiotów. Opieka objęta jest populacja 100 tys. osób. Jednak kasa
chorych stoi na stanowisku, że świadczenia w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej a w tym również nocnej opieki lekarskiej mają świadczyć tylko te
podmioty, które maja umowy na podstawową opiekę lekarską.
Radny jako Dyrektor szpitala oświadczył, że kierowana przez niego jednostka jak i
pracownicy są przygotowani do świadczenia tego typu usług, gdyż jako jedni z
nielicznych lekarze posiadają specjalizacje z zakresu medycyny rodzinnej. Zapytał
tez ilu lekarzy z obu publicznych ZOZ Nr 1 i 2 posiadają specjalizację z zakresu
medycyny rodzinnej. Poinformował też, że Oddział Chorób Wewnętrznych szpitala
uzyskał, jako jeden z nielicznych szpitali, 10 miejsc akredytacyjnych, do szkolenia
lekarzy z zakresu medycyny rodzinnej. Jest to korzystne dla szpitala, gdyż ci
pracownicy będą wykonywali swoje świadczenia medyczne na bazie szpitala. Jest
tak, że jeżeli wysyła się pracownika na szkolenie to pobiera on wynagrodzenie w
placówce macierzystej a świadczy usługi w placówce szkolącej. Uważał, ze u
podłoża sprzeciwu leży fakt, że gdyby przy szpitalu utworzona zastała poradnia
podstawowej opieki zdrowotnej, a jednocześnie funkcjonują już tam poradnie
specjalistyczne to pacjenci chętniej by się tu zapisywali niż gdzie indziej, gdyż droga
tu droga od podstawowej opieki zdrowotnej do poradni specjalistycznej i do
hospitalizacji będzie krótsza. To jest właśnie argument, że będzie to zagrożeniem
dla dotychczas funkcjonujących ZOZ. Radny uważał, ze dla Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej Nr 1 i 2 odejście kilkuset pacjentów nie będzie problemem.
Problemem będzie to dla zakładów niepublicznych gdzie aktywnych, zapisanych
pacjentów jest dużo mniej i może to skutkować na gospodarkę finansową tego
zakładu. Odbywały się spotkania z kierownikami zakładów podstawowej opieki
zdrowotnej i dyskutowano nad tym jak ma wyglądać dalsza współpraca w zakresie
świadczenia usług nocnej opieki zdrowotnej tak aby te usługi spełniały wszystkie
warunki formalne. Jako dyrektor zrobi wszystko aby taka placówka powstała przy
szpitalu gdyż jest to tez forma świadczenia usług, a za pacjentami idą pieniądze.
Szpital musi hospitalizować pacjentów i ubezpieczonych i nieubezpieczonych. I tu
ma problemy. Gdyby kasa chorych zapłaciła za wszystkich hospitalizowanych
pacjentów poza limit to szpital nie posiadałby żadnych problemów finansowych.
Paradoksem tej sytuacji jest to, że do szpitala wchodzi się na kredyt, którego nikt
nie spłaci. W ustawie jest zapis, że kasa chorych świadczy usługi pacjentom
ubezpieczonym, a pacjentów nieubezpieczonych placówki zdrowia też muszą leczyć.
Radny jako Dyrektor Szpitala oświadczył, że w czerwcu nie przystąpi do konkursu o
kontrakt na świadczenia usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Powodem
jest brak specjalnych, przystosowanych do tego celu pomieszczeń, spełniających
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wszystkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne zawarte w ustawie. W posiadaniu
szpitala są projekty adaptacji pomieszczeń na ten cel, jednak taka adaptacja
wymaga dużych nakładów finansowych których nie ma. W perspektywie Dyrektor
zadecyduje czy przystąpi do takiego konkursu na kontrakt na świadczenia
podstawowej opieki zdrowotnej. Prawdopodobnie wystąpi z wnioskiem o
zakontraktowanie takich usług. . Posiada przecież przygotowany do tego personel.
Są nawet lekarze którzy mają uprawnienia do szkolenia lekarzy w zakresie medycyny
rodzinnej.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Uściślił, że jemu chodzi tylko o zapewnienie właściwej opieki lekarskiej mieszkańcom
gminy. Natomiast czy ten dodatkowy Zakład Podstawopwej Opieki Zdrowotnej
powstanie należy do decyzji organu założycielskiego. Argumenty za tym czy ten
zakład ma powstać przedstawione przez Dyrektora Mieczysława Romejki są logiczne
i nie będzie z nimi polemizował. Intencją natomiast Burmistrza jest to, że opinii i
uwag jakie spływają od mieszkańców na ręce burmistrza, nasycenie podstawową
medyczna na terenie miasta jest wystarczające. Gmina prowadzi dwie przychodnie .
Poziom świadczonych przez nie usług znacznie się poprawił. Dlatego należy
wspólnymi dojść do zwiększenia właściwego dla mieszkańców przez korzystanie z
poradni specjalistycznych.
Burmistrz chwalił działanie przychodni przy ul. Prądzynskiego z których to usług
bardzo są zadowoleni mieszkańców. Problemem jest tylko to, żeby mieszkańcy
gminy mogli w sposób szybszy i skuteczniejszy mogli korzystać z pomocy poradni
specjalistycznych.
Intencją ustawodawcy jest również to, żeby od przyszłego roku świadczenia nocnej
opieki lekarskiej mogły być wykonywane przez każdy POZ nawet powołany tylko w
tym celu.
Mieczysław Romejko – radny
Powiedział, że u podstaw tego by taki zakład podstawowej opieki lekarskiej utworzyć
przy szpitalu jest podyktowane zainteresowaniem pracowników. Szpital jest przecież
jednym z największych zakładów na terenie gminy. Tu pracuje ok. 750 osób. Każdy
pracownik ma członków swojej rodziny. Każdy zdaje sobie sprawę, że dużo łatwiej
jest załatwiać coś tam gdzie się pracuje.
Paweł Królak – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że proponowany przez Burmistrza wniosek nie ma mocy sprawczej. Bo
nawet jeśli Rada Miejska w Wołominie upoważni Burmistrza do wystąpienia do
Przewodniczącego powiatu wołomińskiego to nie znaczy, że Rada Powiatu weźmie
to pod uwagę. Takie upoważnienie miałoby raczej formę apelu radnych wyrażonego
poprzez Burmistrza. Do Rady Powiatu o niepowoływanie przy szpitalu zakładu
podstawowej opieki zdrowotnej. Przewodniczący zapytał radnych czy chcą aby taki
apel do Rady Powiatu był przekazany.
Mieczysław Romejko – radny
Do swojej poprzedniej wypowiedzi dodał, że po to ma być powołany POZ przy
szpitalu aby poziom świadczonych usług i ich komplementarność była lepsza niż na
obecnym poziomie. Obecnie pacjent istniejących POZ-ów musi szukać przychodni
specjalistycznej czyli musi iść do drugiej placówki. Gdyby taki POZ powstał przy
szpitalu to poziom świadczonych usług byłby lepszy, bo pacjent jednego dnia
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otrzymałby poradę w zakresie POZ i specjalistki. Przyznał, że dla pacjentów z tego
POZ-u dostepność do specjalistycznych przychodni będzie znacznie ułatwiona, a
będzie bardziej utrudniona dla pacjentów z innych POZ.
Krzysztof Kuc – radny
Nie był zaniepokojony tym, że powstanie nowy POZ przy szpitalu. Prowadzona przez
niego przychodnia ma dużo pacjentów. Niepokoiło go tylko to, że będzie się
wyróżniało jednych pacjentów a dołowanie drugich. Stwierdzenie, że pacjent z POZ
przy szpitalu zostanie przyjęty przez poradnię specjalistyczną w ciągu kilku dni a
pacjent z innych POZ będzie czekał po pół roku jest dyskryminacja pacjentów.
Mieczysław Romejko – radny
Stwierdził, że nie chce dzielić pacjentów na lepszych czy gorszych, ale rynek usług
medycznych jest na sprzedaż i pacjent przyjdzie tam gdzie będzie lepsza obsługa.
Zenon Witek- radny
Zapytał czy po utworzeniu kolejnego POZ gmina nie będzie musiała dokładać do
istniejących POZ prowadzonych przez gminę.
Mieczysław Romejko – radny
Odpowiadając stwierdził, że zależy to od tego czy chodzi tu o to aby dobrze
funkcjonowały ośrodki zdrowia czy o to żeby pacjenci byli zadowoleni. Każdy pacjent
wybierze sam. Z jednego podmiotu się wypisze a do drugiego się zapisze.
Pracownicy szpitala również wywierają nacisk na dyrektora szpitala by taki POZ
utworzył przy szpitalu.
Jerzy Mikulski – Burmistrz
Rozpoczął ta dyskusje by poszukać lepszych metod świadczonych usług
medycznych dla naszych mieszkańców. Stwierdził, że w całej tej sprawie chodzi o
monopolistyczny rynek usług medycznych specjalistycznych i niezdrową
konkurencję. Uważał jednak że można dojść do porozumienia. Należy spotkać się
w gronie specjalistów i przedyskutować temat podstawowej opieki medycznej i
specjalistycznej opieki medycznej.
Marek Górski – radny
Miał odczucie, że pacjentów traktuje się jak towar. Uważał, że bolączką jest to, że
jest brak fachowej pomocy specjalistycznej. Lekarze powinni zastanowić się nad tym
co zrobić aby jak najkorzystniejszy kontrakt podpisać z Funduszem Zdrowia na
opiekę specjalistyczna.
Natomiast struktura podstawowej opieki zdrowotnej na
terenie gminy według radnego jest wystarczająca.
Paweł Królak – Przewodniczący Rady
Uważał, że zanim podejmie się jakiekolwiek działania w tym zakresie to powinno się
rozważyć problem. Są różne możliwości rozwiązać. Można przecież upoważnić kilku
lekarzy do dyżurowania na terenie szpitala, można też tam stworzyć filię jednego z
zakładów już istniejących. Jednak nie Rada Gminy jest decydentem w sprawie
utworzenia przy szpitalu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Radni Rady
Miejskiej mogą tylko wyrazić swoje zdanie.
Henryka Żabik – radna
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Uważała, że Rada powinna najpierw zająć stanowisko czy chce występować z
wnioskami do Rady Powiatu w sprawie nieutwarzania przy szpitalu
W głosowaniu jawnym radni Rady Miejskiej zdecydowali, że Rada Miejska powinna
zająć stanowisko w
sprawie wystąpienia Burmistrza do Rady Powiatu
Wołominskiego z wnioskiem o nietworzenia placówki podstawowej Opieki zdrowotnej
przy szpitalu w Wołominie, radni wyrazili stanowisko, że rada powinna zająć
stanowisko w tej sprawie za – 10 głosów, przeciw – 5 głosów, wstrz. – 6 osób
W wyniku przeprowadzonej debaty, Rada Miejska w Wołominie upoważniła
Burmistrza Wołomina Jerzego Mikulskiego do wystąpienia do Przewodniczącego
Rady Powiatu Wołomińskiego z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie zasadności
utworzenia Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej.
Radni przyjęli to stanowisko w głosowaniu jawnym za –9 głosów, przeciw –4 głosy,
wstrz. 4 osoby
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo radnej Henryki Żabik, które było
odpowiedzią na ustosunkowanie się Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w
Wołominie do protokołu Komisji Rewizyjnej, sporządzonego po przeprowadzonej
kontroli, a także na wypowiedź dyrektora MDK zamieszczonego na łamach prasy.
Treść pisma stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że zostanie zorganizowane szkolenie
dla radnych z zakresy ustaw dotyczących administracji samorządowej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Nieznński poinformował zebranych, że
kolejna sesja jest planowana na dzień 26 czerwca. Później będzie przerwa
wakacyjna przez okres lipca i sierpnia. Po wakacjach sesja odbędzie się we
wrześniu.

Andrzej Zelezik – radny
Złożył ustna rezygnacje z funkcji radnego Rady Miejskiej w Wołominie IV kadencji.
Był radnym przez trzy kadencje jeszcze kilka miesięcy obecnej kadencji. Decyzja ta
była spowodowana zatrudnieniem go w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Sprawując
funkcję radnego starał się wspierać burmistrza. Takie jest zadanie radnych aby
rozwiązywać wszystkie problemy szczególnie gospodarcze gminy. Dyskusje na sesji
mają być merytoryczne a podejmowane decyzje mają być najlepszymi rozwiązaniami
niezależnie od tego kto te rozwiązania proponuje.
Zaproponowane radnemu stanowisko to Pełnomocnik Burmistrza ds. kontaktów
społecznych. Radny pełniąc te funkcje chce pomagać burmistrzowi w
wyprowadzeniu gminy z trudności.
Podziękował wszystkim za wieloletnia współpracę
Czesław Sitarz – radny
W imieniu swoim i radnych Rady Miejskiej podziękował Panu Andrzejowi Żelezikowi
za wieloletnie pełnienie funkcji radnego Rady Miejskiej w Wołominie.
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Stefan Perzanowski – radny
Wnioskował, aby informacje o sesjach Rady były publikowane w prasie lokalnej
Henryka Zabik – radna
Prosiła by na kolejnej sesji Burmistrz zapoznał radnych z wynikami kontroli
przeprowadzonej w urzędzie przez NIK.
Henryk Świerżewski – Sołtys Wsi Majdan
Zapytał jakie będą dalsze losy targowiska przy ul. 1 Maja, gdyż okoliczni mieszkańcy
skarżą się na jego uciążliwość.
Zgłosił sprawę uszkodzeń latarni ulicznych.
Jerzy Mikulski – Burmistrz
Stwierdził, że targowisko istnieje nie od dnia wczorajszego. Jest pewna formuła
sprzątania tego placu targowego. Zobowiązał się do sprawdzenia czy czynność ta
jest dokonywana z właściwą dokładnością. Poinformował, że trwają prace nad
zmniejszeniem uciążliwości targowiska dla mieszkańców.
.
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Królak zamknął sesje Rady Miejskiej w
Wołominie w dniu 29 maja o godz. 16.20
Wszystkie podjęte na sesji uchwały stanowią integralna część niniejszego protokołu.
Protokołowała

Sekretarz

Grażyna Płaneta

Andrzej Lipa
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