XXXVI SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
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Protokół Nr XXXVI/2005 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 27 października 2005 roku
Radnych ogółem - 21
Radnych obecnych na sesji - 20 ( nieobecny radny Paweł Królak)
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu..
Stwierdziwszy quorum ( na sali obecnych jest
Kuc, Stefan Perzanowsk, Andrzej Lipa,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
Rady Miejskiej w dniu 27 października 2005

16 radnych – nieobecni radni to: Krzysztof
Paweł Królak, Kazimierz Chudzian )
Zygmunt Nieznański otworzył XXXVI sesję
roku o godz. 12.05

Pkt 1
Na sekretarza obrad został wybrany radny Czesław Sitarz w głosowaniu jawnym za – 16
głosów , przeciw -0, wstrz. - 0
Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Nieznański odczytał porządek obrad przesłany
radnym wraz z zawiadomieniem o terminie sesji. Stanowi on załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący odczytał wniosek Burmistrza Wołomina ( załącznik Nr 3 ) dot.
wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wołomin na 2005 rok
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w wyniku głosowania jawnego za – 15
głosów, przeciw -1 głos, wstrz. -0
Przewodniczący odczytał wniosek Burmistrza Wołomina ( załącznik Nr 4 ) dot wycofanie z
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup środków trwałych
w MZO
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w wyniku głosowania jawnego za – 15
głosów, przeciw -1 głos, wstrz. -0
Pkt 3
Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 września 2005 roku został
przyjęty bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym za – 16 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Pkt 4
– Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Nieznański odczytał interpelację radnej
Henryki Żabik. Treść tej interpelacji stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Interpelacja ta zostanie przekazana Burmistrzowi Wołomina, celem udzielenia
odpowiedzi w trybie § 29 pkt 5 Statutu Gminy Wołomin.
–
Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Nieznański odczytał interpelację radnego
Marka Kurka. Jej treść stanowi załącznik Nr 6. Przewodniczący odczytał również treść
odpowiedzi Burmistrza Wołomina na tę interpelację. Stanowi ona załącznik Nr 7 do
niniejszego protokołu.. Otrzymał ja również radny interpelujący.
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Marek Kurek – radny
Przyznał, że rzeczywiście nie był na spotkaniu w dniu 5 lipca, ale rozmawiał z
mieszkańcami , którzy twierdzą, że obiecywano im wykonanie ulic. Teraz radny widzi całą
masę piętrzących sie przeszkód. Dlatego na prośbę mieszkańców skierował to krótkie
zapytanie do Burmistrza.
Pkt 5
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Jana Wodowskiego – Prezesa
Stowarzyszenia Działaczy Społecznych Miasta i Powiatu Wołomin, który wręczył dyplomy
uznania przyznane przez tą organizację; Romanowi Waszczukowi – radnemu,
Mieczysławowi Romejce – radnemu, Andrzejowi Wojakowskiemu – Dyrektorowi Chóru
Miejskiego.
Osoby wyróżnione podziękowały za to wyróżnienie
Roman Waszczuk – radny
powiedział, ze ma przygotowany statut fundacji „Bezpieczny Wołomin”. Przedłoży go w
miesiącu grudniu.
c.d.Informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej
– Przewodniczący odczytał pismo otrzymane od Pani Bożeny Gryczka i innych
mieszkańców osiedla Duczkowska. Treść tego pisma stanowi załącznik Nr 8 do
niniejszego protokołu. Pismo to Przewodniczący skierował do Burmistrza Wołomina.
Poprosił również o stanowisko radcy prawnego w tej sprawie. Taką opinie otrzymał i
odczytał radnym . Treść tej opinii stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. W
tej sprawie Rada Miejska rozpatrywała już skargę Pani Bożeny Gryczka podejmując
stosowną uchwałę, w której Rada zobowiązała Burmistrza Wołomina do zajęcia się tym
tematem. W dniu 21 października Burmistrz postanowieniem przekazał do załatwienia
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
– Przewodniczący odczytał również pismo otrzymane od Pana Grzegorza Chacińskiego.
Treść tego pisma stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. O ocenę prawną
Przewodniczący poprosił Burmistrza i Radcy Prawnego. Przewodniczący napisał
również do Pana Grzegorza Chacinskiego pismo wyjaśniające powody nieterminowych
odpowiedzi udzielanych przez Radę Miejską. Treść tego pisma stanowi załącznik Nr 11
do niniejszego protokołu. Zygmunt Nieznański przedstawił również opinię Radcy
Prawnego Urzędu Krystyny Michałowskiej. Treść tej opinii stanowi załącznik Nr 12 do
niniejszego protokołu.
Na sesję przybyli radni Andrzej Lipa i Krzysztof Kuc

godz. 12.30

Henryka Żabik – radna
W związku z tym, że tą sprawa zajmowała się już Komisja Rewizyjna i Rada Miejska,
zaproponowała by Pani Mecenas projekt stanowiska Rady Miejskiej stwierdzające, ze w
związku z tym, że Rada już zajęła stanowisko w tej sprawie, więc ponownie nie będzie
zajmowała sie ta sprawą. Tak aby to było zawarte w formie stanowiska z uzasadnieniem.
Niegrzecznie jest pozostawiać pismo zupełnie bez odpowiedzi. Radna zaproponowała
również by Rada udzieliła Przewodniczącemu Rady pełnomocnictwa do udzielenia
odpowiedzi osobie zainteresowanej w nawiązaniu do stanowiska Radcy Prawnego.
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Czesław Sitarz – radny
stwierdził, ze zwykle tak bywa, że Ci co się skarżą, a potem nie są zadowoleni z
rozstrzygnięcia to nadal drążą w tym temacie bo chcą tego pozytywnego wyniku. To co
Radca Prawny zasugerowała, aby w momencie gdy następuje podjecie uchwały przez
Radę Miejską dotyczącej rozpatrzenia skargi, aby wysyłać kopię uchwały z zapisem, że
jest to ostateczne rozstrzygniecie, a w razie niezadowolenia skarżący ma prawo
odwoływać się do Sądu Administracyjnego. Ma to na celu uniknięcia ciągłego
odpisywania. Obecnie są takie trzy sprawy, które się nie kończą. Rada podjęła decyzję, ze
skarga jest niezasadna. W ślad za tym, gdy uchwały nikt nie zaskarżył w ciągu 30 dni,
uprawomocnia się ona, informuje sie zainteresowanego, ze jest to ostateczna decyzja
Rady i może się on odwołać od tej decyzji do Sądu Administracyjnego.
Henryka Zabik, radna
Jej zdaniem nie powinno być zapisu, że stanowisko Rady jest ostateczne. Przecież
zdarzyło się tak, że Rada powtórnie rozpatrywała skargę Pana Grzegorza Chacińskiego i
wówczas w stanowisku zawarta była informacja, że skarżący ponownie powołuje sie na te
same fakty i te same okoliczności , które już były rozpatrywane. Wówczas można napisać,
że jeżeli ponowna skarga nie wnosi nic nowego to decyzja Rady pozostaje ostateczna.
Mieczysław Romejko – Wiceprzewodniczący Rady
Zdaniem radnego każdy ma prawo sie odwołać. Jeżeli Rada podjęła uchwałę, to Pan
Przewodniczący przesłał ja skarżącemu. Radni nie powinni ponownie zajmować
stanowiska w sprawie bo takie już zajęli. Jednak, jeżeli wpłynęło jakieś pismo to należy na
nie odpowiedzieć Przewodniczący jest upoważniony przez Radę by pismo odpowiedniej
treści przedstawić zainteresowanemu.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady Miejskiej
Zaproponował, że zgodnie z wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady Mieczysława
Romejki, na podstawie opinii radnych i Radcy Prawnego Urzędu wystosuje pismo do
zainteresowanej osoby a jego treść przedstawi na najbliższym posiedzeniu.
W związku z pismem Pana Grzegorza Chacińskiego otrzymanym w dniu 7.10.2005 roku,
radni uznali, że swoje stanowisko w sprawie wyrazili podejmując w dniu 29 września 2005
roku uchwałę Nr XXXV-182/2005 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność
Burmistrza Wołomina, uznając skargę za niezasadną. Wyrazili zgodę by Przewodniczący
Rady Miejskiej udzielił stosownej odpowiedzi na omawiane pismo.
–

Przewodniczący Rady Zygmunt Nieznański odczytał kolejne pismo osób
niezadowolonych ze sposobu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wołomina.
W podjętej uchwale skarga została uznana za niezasadną. ( Treść tego pisma Państwa
Marii i Zbigniewa Ludwiniak stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.).
Przewodniczący odczytał również opinię Radcy Prawnego Urzędu Krystyny
Michałowskiej w sprawie tego pisma. Treść tej opinii stanowi załącznik Nr 14 do
niniejszego protokołu.

Henryka Żabik – radna
Uważała, że osoba niezadowolona może pisać wszystko. Radnym nie wypada obrażać się
na to, że ktoś jest niezadowolony z odpowiedzi Rady. W stanowisku Komisji Rewizyjnej
było uzasadnienie dlaczego komisja uważa skargę za niezasadną. W odpowiedzi do
skarżących można tez odnieść się do tego interesu prawnego. W momencie gdy skarga
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wpłynęła do gminy sprawa była załatwiona. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na
przewlekłość załatwiania sprawy. Jednak w momencie gdy skarga wpłynęła sprawa była
załatwiona.
Zenon Witek – radny
Uważał,że radny Czesław Sitarz miał rację. Jeżeli w uzgodnieniu z prawnikiem, była by w
odpowiedzi formuła, że jest ona ostateczna, wtedy skarżący nie pisaliby do Rady ale do
Sądu Administracyjnego.
Henryka Żabik – radna
Stwierdziła, ze nie chodzi o to czy w uchwale będzie zapis że decyzja w sprawie jest
ostateczna. Uchwała Rady jest wtedy ostateczna, kiedy nie uchyli jej wojewoda. To musi
wynikać z przepisów prawa. Jeżeli jest rozpatrywanie spraw dwustopniowe, to druga
decyzja tego organu jest ostateczna i wtedy służy prawo skierowania sprawy do sądu.
Radna nie jest przekonana, czy proponowany zapis można zamieścić w uchwale. Rada w
późniejszych odpowiedziach może pisać, że jeśli ktoś jest niezadowolony z odpowiedzi o
może skierować sprawę do sądu.
Krzysztof Antczak - Zastępca Burmistrza Wołomina
Zwrócił uwagę radnym, by nie popełnili błędu polegającego na tym, ze art. 101 ustawy o
samorządzie gminnym mówi o tym, ze jeżeli w wyniku podjęcia przez Radę uchwały, ktoś
stwierdza, ze zostało naruszone jego prawo , to on może skarżyć tą uchwałę do sądu
administracyjnego, ale po wcześniejszym wezwaniu organu , który podjął taka uchwałę, do
usunięcia naruszenia. Oznacza to, że nie można stwierdzić tak, że jeżeli Rada podjęła
uchwałę o tym, że tak załatwia temat to już nie ma możliwości odwołania. Nie będzie
przysługiwała skarga do sądu dopóki wcześniej nie wystąpi do Rady z wnioskiem o
usuniecie tego naruszenia. Dopiero wtedy gdy Rada stwierdzi, ze nie usunie tego
naruszenia, można skarżyć do sądu. Inaczej jest zamknięta droga do złożenia skargi do
sądu z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.
Czesław Sitarz – radny
Zaproponował, by Przewodniczący Rady z Burmistrzem i Radca prawnym przygotowali
procedurę postępowania by co pół roku nie wracać do tych samych spraw.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
W związku z tym , że Radni podtrzymują swoje stanowisko względem skargi Państwa
Marii i Zbigniewa Ludwinikan a bezczynność Burmistrza Wołomina, wyrażone w uchwale z
dnia 25 sierpnia 2005 roku Nr XXXIV-152/2005, zaproponował , że również w tym
przypadku udzieli odpowiedzi zainteresowanym informując ich o takiej decyzji Rady.
Radni zgodzili się na taki sposób załatwienia sprawy.
–

Przewodniczący poinformował, że nadal ciągnie sie sprawa ze skargi Pani Barbary
Zarębskiej, dotycząca wykorzystywania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Korsaka 4 na działalność Ośrodka Doskonalenia Kierowców, która to działalność jest
uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Pani Barbara Zarębska przyjęła decyzję rady
jak była w uchwale rozpatrującej jej skargę na bezczynność Burmistrza, ale twierdzi, że
są inne okoliczności i nie wszystkie dokumenty Komisja Rewizyjna widziała przy
przeprowadzaniu postępowania wyjaśniającego zasadność skargi. Zainteresowana
skierowała kolejne pisma do Komisji Rewizyjnej z powiadomieniem Burmistrza i
Przewodniczącego Rady. W każdy poniedziałek była również na rozmowie u
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Przewodniczącego Rady. On informował, ze nad sprawa pracuje Komisja Rewizyjna i
opinie przedstawi a Przewodniczący udzieli informacji o tym. Jednak nie otrzymał
żadnej opinii od Komisji Rewizyjnej, jakoby z opinią Radcy Prawnego, że Komisja
Rewizyjna nie może udzielać żadnych informacji. Tym faktem Zygmunt Nieznański był
zaskoczony, gdyż uważał, że zawsze Komisja Rewizyjna wnioski i informacje może
udzielić gdy pyta o nie Przewodniczący Rady lub Burmistrz.
Henryka Żabik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Stwierdziła, że przekazywane są sprzeczne informacje, a Przewodniczący Rady
doskonale wie dlaczego Komisja Rewizyjna nie wypracowała stanowiska , bo o tum radna
go informowała. Wiadomo jest, ze Komisja Rewizyjna pracuje tylko na zlecenie Rady
Miejskiej. Po raz wtóry ta skarga do Komisji Rewizyjnej nie została zlecona.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
powiedział, że Pani Barbara Zarębska
skierowała pismo do Komisji Rewizyjnej
bezpośrednio. Komisja jednak nie zwróciła się do Rady o udzielenie upoważnienia do
zajęcia się sprawą. Przewodniczący Rady potraktował w rozmowie z Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej, ze będzie opinia komisji. Komisja zawsze może wydać opinię nie
czekając na zlecenie sprawy. W związku z tym, że w każdy poniedziałek przychodziła na
rozmowę Pani Barbara Zarębska, przewodniczący napisał pismo do Burmistrza Wołomina,
przekazując do wiadomości zainteresowane. W piśmie tym poprosił o przyspieszenie
działań mających na celu zaprzestanie działalności Ośrodka Doskonalenia Kierowców na
nieruchomości przy ul. Korsaka 4 w Wołominie. ( treść odczytanego pisma stanowi
załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. )
Henryka żabik – radna
Zapytała , czy Przewodniczący Rady otrzymał odpowiedź od Burmistrza Wołomina.
Na to pytanie otrzymała odpowiedź od Przewodniczącego Rady, że odczytane pismo
dopiero w dniu sesji przekazał.
–

Przewodniczący poinformował również, że otrzymał:
* uchwały RIO w sprawie pozytywnej opinii co do możliwości spłaty zaciągniętych
przez Gminę Wołomin kredytów;
* pismo od Marszałka województwa Mazowieckiego w sprawie możliwości składania
wniosków o przyznanie wyróżnień za działanie na rzecz integracji i promocji
Województwa Mazowieckiego. ( kopia oduczanego pisma stanowi załącznik Nr 16 do
niniejszego protokołu )
* Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński podziękował za 4 letnią współpracę . Treść
listu stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.
* pismo od Pana Zdzisława Laskowskiego , w którym prosi on o wskazanie podstawy
prawnej pobieranych opłat na targowisku przy ul. 1 Maja w Wołominie.( Treść pisma
stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu) To pismo zostało przekazane
Burmistrzowi Wołomina . Jest już odpowiedź burmistrza, z którego wynika, ze
stwierdzenia zawarte w tym piśmie nie są prawdą a opłaty na targowisku są pobierane
zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Wołominie uchwałą. Przewodniczący
zobowiązał sie do udzielenia odpowiedzi osobie zainteresowanej.
* decyzje Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w związku z
przeprowadzonymi kontrolami w budynku Urzędu Miejskiego;
* pismo od Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców. Osiedla Centrum w sprawie
utworzenia
funduszu na likwidację bezodpływowych
zbiorników nieczystości
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–

płynnych. Pismo to zostało przekazane do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i
Ochrony Środowiska. Komisja ta nie zajęła w tej sprawie stanowiska.
* Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska zapytała w jakim
kierunku idą rozmowy z Policją do których został upoważniony Burmistrz. Burmistrz
taka informacje przedstawił na posiedzeniu komisji. Osoby zainteresowane mogą sie z
ta informacja zapoznać.
Przewodniczący Rady jako Przewodniczący budowy Pomnika Papieża Jana Pawła II
przedstawił jak przebiegają prace nad realizacja tego zadania.

Pkt 6
Komisja Finansów Gminnych – Czesław Sitarz
Komisja na spotkaniu wypracowała opinie o projektach uchwał przygotowanych na sesję.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Ryszarda Kurek
Na posiedzenie komisji byli zaproszeni dyrektorzy Przedszkoli z Gminy Wołomin.
Tematem obrad były zasady finansowania i koszty utrzymania Przedszkoli Publicznych.
Opiniowano również projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Komisja Rewizyjna – Henryka Żabik
Komisja obradowała dwa razy miedzy sesjami. Komisja zakończyła kontrolę w Zespole
Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie. Protokół został
przekazany do podpisania kierownikowi kontrolowanej jednostki.
Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Andrzej Lipa
Tematem spotkania komisji były projekty uchwał przygotowanych na sesję.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska – Roman Waszczuk
Komisja omawiała przygotowania służb gminnych do warunków zimowych,
zabezpieczenie porządku w okolicach cmentarza w okresie święta Wszystkich Świętych,
w jaki sposób jest realizowana uchwała w sprawie administrowania wysypiskiem odpadów
komunalnych, jaki wariant współpracy z policją wybrał Burmistrz Wołomina. Jeśli chodzi o
współpracę z policja to radny odesłał obecnych do tygodnika „Wieści Podwarszawskie”
gdzie ukazał sie artykuł na ten temat. Drugie spotkanie komisji odbyło się w Zakładzie
Energetyki Cieplnej. Komisja zapoznała sie z przygotowaniami do sezony grzewczego i z
przestrzeganiem przepisów bhp. Również na ten temat jest mowa w wyżej wspomnianym
artykule prasowym. W tym artykule jest również wypowiedź na temat chodnika w Starym
Grabiu,
Komisja Samorządu i Zadań Własnych Gminy – Marek Górski
Komisja zajmowała sie opiniowaniem projektów uchwał.
Komisja Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich- Wiceprzewodniczący
Zenon Witek
Komisja opiniowała projekty uchwał na sesję.
Pkt 7
Informacje o realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawiła Sekretarz Gminy Marzena
Roszkowska ( treść informacji stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu )
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Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Odczytał pismo otrzymane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w sprawie
jego opinii w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wołominie. ( treść pisma
wraz z opinią stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu ). Komplet tych materiałów
zostanie przekazany Burmistrzowi Wołomina aby wypowiedział sie pod względem
prawnym i merytorycznym.
Henryka Zabik – radna
Była zaniepokojona stanowiskiem Kuratora Oświaty, gdyż radni otrzymali już materiały
podpisane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie SP Nr 1. Zapytała, skąd były
te materiały skoro kurator nic na ten temat nie wie.
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
Nie rozumiał wątpliwości radnej Henryki Żabik. Chodzi o to, że Komitet Remontu i
Rozbudowy prosił o stanowisko Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji SP 1. Jednak Pan
Kurator nie przedstawił żadnego stanowiska. Tylko prosi Radę o wyjaśnienie w trybie
procedury. W związku z artykułem ustawy na który powołuje si e Kurator Oświaty, na tym
etapie realizacji uchwały nie ma potrzeby powiadamiania Pana Kuratora o zaistniałym
fakcie. Pan Kurator wyraził już pozytywną opinię w tej sprawie dwukrotnie.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Aby wszystko było jasne, przypomniał radnym, że Kurator Oświaty w piśmie prosi by on
sam w imieniu Rady Miejskiej odpowiedział. Jednak Zygmunt Nieznański jako
Przewodniczący Rady nie ma takich upoważnień. Zaproponował, że skieruje pismo do
Radcy Prawnego, do Dyrektora ZEAS i Burmistrza Następnie przygotuje na następną
sesję projekt odpowiedzi do Kuratora.
Pkt 8

Na sesje przybył radny Kazimierz Chudzian g. 13.30

Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina przedstawił informacje o swojej pracy miedzy
sesjami. W tym okresie trwała bieżąca obsługa mieszkańców gminy w zakresie nałożonym
na urząd obowiązków i uprawnień.
W tym okresie zakończyła sie druga tura wyborów prezydenckich. W drugiej turze
wyborów w Wołominie zwyciężył Pan Lech Kaczyński uzyskując 60,2% głosów. Drugie
miejsce Pan Donald Tusk uzyskując 39,8% głosów. Frekwencja wyborcza wynosiła
62,5%
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem budżetu Gminy Wołomin na 2006 rok. W
przewidzianym ustawowo terminie zostanie on przedłożony Radzie Miejskiej.
• 4.10 – Odbyło się spotkanie z Mieszkańcami Ossowa, W miejscowości tej miał miejsce
wypadek śmiertelny w którym zginęło dziecko. Wspólnie ze Starostą zostały podjęte
działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i włączenie w to służb policji.
• 6-7.10 wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Burmistrz uczestniczył w Kongresie
Miast Polskich w Krakowie. Na tym kongresie ważnym podkreślenia było to, że w
ramach deklaracji miast uczestniczących w pracach związku Miast Polskich złożono
deklarację wsparcia inicjatywy budowy pomnika – centrum pamięci Jana Pawła II.
Miasta uczestniczące w kongresie zadeklarowały swój udział i wybrały swoich
przedstawicieli by wypracować zasady udziału w tym przedsięwzięciu. Budowa tego
centrum jest z inicjatywy arcybiskupa Dziwisza i społeczności Krakowa ale zasieg jest
ogólnokrajowy.,
• 8.10 – W hospicjum były obchodzone Dni Otwarte. Odbyły sie imprezy towarzyszące,
których celem była promocja zasad opieki paliatywnej.
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13.10 – Uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej Tradycyjnie odbyło się
spotkanie z przedstawicielami świata edukacji. Zostały przyznane wyróżnienia i
nagrody, które uroczyście wręczono w Miejskim Domu Kultury.
• 16.10 – 60-Lecie Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie
obchodzono uroczyście.
• 22.10 – Był dniem
otwartym w sortowni odpadów w MZO; Prezentacja była
przygotowana dla dzieci i młodzieży z większości szkół jako ważny element edukacji
ekologicznej.
W zakresie poprawy przejezdności ulic trwają prace konserwacyjne. Trwają również prace
konserwacyjne urządzeń i cieków wodnych na terenie Gminy Wołomin.
W trakcie wykonywania jest remont chodnika na ul. Kościelnej, ewidencji dróg wiejskich na
terenie gminy Wołomin; budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Leszczyńskiej i
Diamentowej;
Rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów. Selektywną zbiórką odpadów objęto całą gminę
Wołomin. Jest to część programu „Cysty Wołomin”
• W dniu 21.10 przeprowadzono zbiórkę liści, kolejna w dniu 10.11 2005 roku; Worki do
odbioru w Referacie Ochrony Środowiska lub w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury
•

Gminy.

W zakresie Inwestycji:
- dobiega końca realizacja ulicy Średniej;
– Dokonano wyboru wykonawcy zadania „Budowa obiektów szkoły podstawowej w
Zagościńcu” - firma ORP, termin realizacji 30.06 2008 roku, Wartość umowna:
6.013.691,10 złotych; Na tą inwestycję pozyskano kwotę 100 000 zł z rezerwy
budżetowej
– Ogłoszono przetarg na wykonanie II etap Monitoringu wizyjnego miasta;
W ramach prac urbanistycznych i gospodarki nieruchomościami :
– dokonano zawarcia umów notarialnych na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
nieograniczonego dot. Działek co do których Rada Miejska podejmowała stosowne
uchwały.
– Zawarto umowę notarialną w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości
oznaczonej jako działka nr ewid. 79 w obr. 27, położonej w Wołominie przy Al.
Nagórnej 14 na rzecz najemcy.
– Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Wołominie pomiędzy ul. Lipińską, Legionów,
Wiejską i Prądzyńskiego.
– Przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do
publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
20 września 2005r. Komisja Europejska potwierdziła zarejestrowanie z dniem 6 września
2005r. wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności Projektu pn. Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Obecnie
Komisja Europejska wraz
z Ministerstwem Gospodarki , Ministerstwem Środowiska ,
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Beneficjentami
konsultuje treść decyzji w sprawie w/w wniosku.
Przygotowywane są także materiały do postępowania o zamówienie publiczne –
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Podmiotu Odpowiedzialnego za
Koordynację oraz Inżyniera Projektu.
Przygotowana została Umowa o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego na inwestycję pn.:
Budowa szkoły podstawowej w Zagościńcu. Etap I – roboty ziemne i fundamenty. Pomoc
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finansowa stanowić będzie 16,67% kosztu realizacji Projektu w 2005r.
Przyjęto m.in. następujące Zarządzenia:
• Nr 182/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 rok;
• Nr 183/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 rok;
• Nr 184/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 rok zadań własnych
gminy
• Nr 185/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 rok zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami;
• Nr 186/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 rok zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami;
• Nr 187/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 rok zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami;
• Nr 188/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 rok zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami;
• Nr 189/05 w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych
powołanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 160/05 z dnia 16 września 2005 roku;
• Nr 190/05 w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych
powołanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 160/05 z dnia 16 września 2005 roku;
• Nr 191/05 w sprawie powołania komisji przetargowej – wybór wykonawcy robót –
końcowa rekultywacja, ukształtowanie składowiska i selektywna zbiórka odpadów w
gminie Wołomin;
• Nr 192/05 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr183/05 z dnia 5.10
2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
• Nr 193/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 rok;
• Nr 194/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 rok
• Nr 195/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 rok
• Nr 196/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 rok
• Nr 197/05 w sprawie powołania Zespołu p.n.: „Jednostka Realizująca Projekt”
• Nr 198/05 w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych
powołanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 160/05 z dnia 16 września 2005 roku;
• Nr 199/05 w sprawie powołania komisji przetargowej – dostawa linii sortowniczej do
szkła z kruszarką;
• Nr 200/05 w sprawie powołania komisji przetargowej – budowa systemu monitoringu
wizyjnego miasta – II etap;
• Nr 201/05 w sprawie zmian w składzie Komisji Koordynacyjnej ds. Polityki Inwestycyjnej
Gminy Wołomin;
• Nr 202/05 w sprawie powołania komisji przetargowej – dostawa dwóch belownic;
• Nr 207/05 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin – chodnika Stare Grabie
-50.000zł;
Pkt 9
Na sesje nie przybył przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta i nie została przedstawiona
informacja o pracy tej organizacji.
Pkt 10
Zygmunt Nieznanski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
Przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Wołominie.
Zgodnie z art. 24 h pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, po
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raz kolejny dokonał on analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w
Wołominie a złożonych w 2005 roku. Oświadczenia majątkowe w 2005 roku zostały
złożone w terminie i były kompletne. Jednak po raz kolejny Przewodniczący zwrócił uwagę
na mało staranne wypełnianie obowiązujących druków. Stwierdził również nieprawidłowe
wypełnianie rubryk szczególnie tych, które radnego „nie dotyczą”. W dwóch przypadkach
w oświadczeniach nie został wypełniony pkt VIII dotyczący osiągniętych w 2004 roku
dochodów. Zgodnie z art. 24j pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym radni są obowiązani
do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka,
wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie
gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję. Nikt z Państwa
radnych takiego oświadczenia nie złożył.
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
Przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępców Burmistrza,
Sekretarza gminy, Skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby
zarządzające gminnymi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu Burmistrza Wołomina
Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001
roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych
mają Zastępcy Burmistrza, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy, a także kierownicy, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy Wołomin, dyrektorzy instytucji kultury, prezesi zarządów
jednoosobowych spółek prawa handlowego gminy Wołomin oraz dyrektorzy zakładów
podstawowej opieki zdrowotnej. Pierwsze oświadczenie majątkowe musi zostać złożone w
ciągu 30 dni od dnia objęcia stanowiska, kolejne oświadczenia składane przez osoby do
tego obowiązane, składane są co roku do 30 kwietnia danego roku.
Większość
osób zobowiązanych
złożyła oświadczenia majątkowe w terminie
ustawowym. Po terminie, oświadczenia majątkowe złożyła jedna osoba:
Janusz Blusiewicz - 7.06 2004 roku złożono pisemne wyjaśnienia dotyczące zwłoki, które
zostały przyjęte.
Jednocześnie, zgodnie z art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oświadczenia majątkowe na
zakończenie kadencji złożyły następujące osoby:
• Jan Szufliński – Dyrektor ZS w Duczkach – 11.02 2005 roku;
• Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy – 31.03 2005 roku;
• Jadwiga Grochowska – Dyrektor Przedszkola NR 5 – 1.09 2005;
• Iwona Oleksiak – Koc – Dyrektor SP NR 3 – 1.09 2005 roku;
Dodatkowo oświadczenia majątkowe zostały złożone przez:
• Rafał Stańczyk – Kierownik OPS w Wołominie;
• Anita Grabowska – Skarbnik Gminy Wołomin;
• Halina Nowicka, Dyrektor SP NR 1 – wygrany konkurs na stanowisko dyrektora
•
Jolanta Gągała, Dyrektor ZS Nr 2 - wygrany konkurs na stanowisko dyrektora
•
Izabela Sieradzka -Dyrektor ZS w Duczkach wygrany konkurs na stanowisko
dyrektora
•
Magdalena Kiliszek – Dyrektor Przedszkola Nr 5 - wygrany konkurs na stanowisko
dyrektora
• Jolanta Borowy – Dyrektor SP Nr 3 - wygrany konkurs na stanowisko dyrektora.
W oświadczeniach należało wskazać przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie należało złożyć wraz z kopią zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.
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Dokonując analizy złożonych oświadczeń majątkowych składanych za 2004 rok
poważnych nieprawidłowości nie stwierdzono. W porównaniu do 2004 roku oświadczenia
zostały wypełnione z większą starannością. Rubryki zostały wypełnione przez większość
osób czytelnie i dokładnie.
Większość osób składających oświadczenia majątkowe za 2004 rok nie uwzględniło w
punkcie VIII „INNNE DOCHODY”, dochodów wynikających z PIT. Na 43 złożone
oświadczenia, 11 osób prawidłowo wypełniło pkt VIII. W punkcie tym należy wykazać
wszystkie dochody w tym również z wynagrodzenia, renty, emerytury, z innej działalności
zarobkowej – umowy o dzieło, zlecenia, umowy o prawa autorskie, umowy komisu, a także
z innych tytułów: najmu, dzierżawy, diet, alimentów, ryczałtu za sprawowanie funkcji
publicznych, w tym także nie podlegające opodatkowaniu lub w kwocie wolnej od
opodatkowania, poza dochodami wykazanymi we wcześniejszych punktach oświadczenia.
Wpisaniu nie podlegają dochody współmałżonka
Wszystkie oświadczenia zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Wołominie..
Z otrzymanych analiz z Urzędów Skarbowych wynika iż w oświadczeniach przez nich
analizowanych nie stwierdzono nieprawidłowości. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnych
informacji o analizie oświadczeń majątkowych dokonanej przez Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Wołominie.
Przewodniczący Rady Zygmunt Nieznański ogłosił przerwę w obradach do godz. 14.00
Po przerwie realizowano w dalszym ciągu zaplanowany porządek obrad.
Na sali obrad brak radnych: Pawła Królaka, Stefana Perzanowskiego, Beaty Kalata
godz. 14.05
Pkt 11
Podjęcie uchwał
Uchwała Nr XXXVI-224/2005 w sprawie nabycia nieruchomości;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały przedstawił Krzysztof Antczak - Zastępca
Burmistrza Wołomina . Treść uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Uchwała uzyskała pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów
Wiejskich , Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji Samorządu i Zadań Własnych
Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXVI-225/2005 w sprawie nabycia nieruchomości;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały przedstawił Krzysztof Antczak - Zastępca
Burmistrza Wołomina . Treść uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Uchwała uzyskała pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów
Wiejskich , Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji Samorządu i Zadań Własnych
Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
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Uchwała Nr XXXVI-226/2005 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały przedstawił Krzysztof Antczak - Zastępca
Burmistrza Wołomina . Treść uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Uchwała uzyskała pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów
Wiejskich , Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji Samorządu i Zadań Własnych
Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXVI-227/2005 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zagościniec;
Na salę obrad przybył Stefan Perzanowski godz. 14.15
Uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały przedstawił Krzysztof Antczak - Zastępca
Burmistrza Wołomina . Treść uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Uchwała uzyskała pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji Samorządu
i Zadań Własnych Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXVI-228/2005 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa
użytkowania;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały przedstawił Krzysztof Antczak - Zastępca
Burmistrza Wołomina . Jest to ustanowienie użytkowania na rzecz gazowni, która na swój
koszt wykona przyłącze do budynku szkoły w Zagoscińcu. Ponieważ będzie to na koszt
gazowni i gazownia będzie właścicielem. Dlatego chce ona by ustanowić użytkowanie
wieczyste i księgę na jej rzecz. Jest to pierwszy przypadek kiedy inwestor medium życzy
sobie by ustanowić księgę wieczystą na grunt w który zakopuje urządzenia. Ta sytuacja
jest specyficzna gdyż, generalnie przyłącza są wykonywane na koszt inwestora. Tutaj
jednak z uwagi na to, że jest to szkoła, gazownia nie wyraziła zgody na umieszczenie
licznika gazowego w ogrodzeniu, lecz chce by było to w ścianie budynku. W związku z
tym, że gazownia wykona na swój koszt za ok, kilka tys. złotych inwestycję i będzie to jej
środek trwały to chciałaby mieć prawo nieograniczonego dostępu do tego urządzenia.
Stąd jest to użyczenie z wpisem w księgę.
Uchwała uzyskała pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów
Wiejskich , Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji Samorządu i Zadań Własnych
Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXVI-229/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r;
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały, które zostało
załączone do oryginału uchwały.
Uchwała uzyskała pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu..
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Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXVI-230/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r;
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały, które zostało
załączone do oryginału uchwały.
Uchwała uzyskała pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu..
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXVI-231/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r;
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały, które zostało
załączone do oryginału uchwały.
Uchwała uzyskała pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu..
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXVI-232/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r;
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały, które zostało
załączone do oryginału uchwały.
Uchwała uzyskała pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich oraz Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego i Obszarów Wiejskich.
Stefan Perzanowski – radny
Wnioskował, by zostało przedstawione na co zostanie wykorzystana kwota 135 tys. zł z tej
uchwały, dokładnie punkt po punkcie. Poinformował również, że Komisja Gospodarki,
Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich o odjecie z kwoty 250 tys zł – 50 tys. zł z
przeznaczeniem na dokończenie budowy chodnika w Starym Grabiu.
Czesław Sitarz – radny
Poinformował, że w związku z wnioskiem Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich, Burmistrz na 2005 rok
zabezpieczył kwotę 50 900 zł na dokończenie chodnika w Starym Grabiu poprzez swoje
zarządzenie Nr 207/2005
Mieczysław Romejko – Wiceprzewodniczący Rady
Chciał usłyszeć od Burmistrza czy środki na dokończenie chodnika w Starym Grabiu są
zagwarantowane w tym roku i w tym roku będą wykorzystane na ten cel ?
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
Odpowiedział twierdząco na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mieczysława
Romejki
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Henryka Żabik – radna
Chciała usłyszeć jasną deklarację Burmistrza, że w tym roku zostanie rozpoczęta
inwestycja budowy tego chodnika w celu jego dokończenia. Radni już mieli zapewnienia
na piśmie w tej sprawie, później była informacja, że takich zapewnień nie było. Prosiła by
Burmistrz jasno powiedział, czy w ramach tych pieniędzy Burmistrz zamierza rozpocząć ta
budowę ?
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
Prosił by sie traktować poważnie bo takie komentarze są niepotrzebne. Jeżeli zaś chodzi o
rozgrzewanie emocji to radna jest na najlepszej drodze.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Oświadczył, że na podobne pytanie jak pytanie radnej Henryki Żabik Burmistrz już
odpowiedział radnemu Mieczysławowi Romejce, który też o to pytał.
Marek Stropczkowski – radny
Zapytał czy to jest prawdą, że radni, którzy walczą o ten chodnik w Starym Grabiu to
zakupili nieruchomości w Starym Grabiu ?
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -1 głos, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXVI-233/2005 w sprawie zmiany załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXV164/2004 z dn. 21.12.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołomin na 2005 r;
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Anita Grabowska. Treść
uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych, Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich a także Komisji Samorządu i
Zadań Własnych Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw-0, wstrz.- 0
Uchwała Nr XXXVI-234/2005 w sprawie zmiany załączników Nr 7 i 8 do Uchwały Nr XXV164/2004 z dn. 21.12.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołomin na 2005 r;
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Anita Grabowska. Treść
uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych, Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich a także Komisji Samorządu i
Zadań Własnych Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw-0, wstrz.- 0
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Uchwała Nr XXXVI-235/2005 w sprawie Programu
organizacjami pozarządowymi na rok 2006;

Współpracy Gminy Wołomin z

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Andrzej Żelezik – Pełnomocnik Burmistrza
Wołomina ds Kontaktów Społecznych. Treść uzasadnienia została załączona do oryginału
uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy
wnioskując jednocześnie by do składu
zespołu opiniującego włączyć jednego
przedstawiciela Rady Miejskiej i komisja zaproponowała osobę Pana Romana Waszczuka
Również Komisja Finansów Gminnych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Czesław Sitarz – Przewodniczący Komisji Finansów Gminnych
Zapytał kiedy Gmina Wołomin przystąpiła do programu „Przejrzysta Gmina” i kto z
ramienia gminy jest osoba prowadzącą ten program.
Andrzej Żelezik - Pełnomocnik Burmistrza Wołomina ds Kontaktów Społecznych
Wyjaśnił, że gmina przystąpiła do programu „Przejrzysta Polska” dlatego w
proponowanym programie już zasady tego programu są wprowadzone. Program jest
wdrażany na bieżąco.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Radni wyrazili zgodę na kandydaturę radnego Romana Waszczuka do składu Zespołu
Opiniującego o którym mowa w podjętej uchwale, w głosowaniu jawnym za 19 głosów,
przeciw -0, wstrz.-1 osoba
Uchwała Nr XXVI-236/2005 w sprawie współdziałania ze Starostwem powiatu
Wołomińskiego w zakresie ochrony zdrowia;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Dariusz Suchenek - Zastępca Burmistrza
Wołomina Treść uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Pomocy społecznej i Ochrony Zdrowia
oraz Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy i Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała Nr XXXVI-237/2005 w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Lipińska z ul.
Legionów oraz przebudowy ul. Lipińskiej na odcinku od ul. Legionów do skrzyżowania z ul.
Przejazd oraz ul. Przejazd do ronda Jana Pawła II;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Krzysztof Antczak - Zastępca Burmistrza
Wołomina Treść tego uzasadnienia załączona została do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich , Komisji Finansów Gminnych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i
Ochrony Środowiska a także Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
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Uchwała Nr XXXVI-238/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia ze
Starostą Powiatu Wołomińskiego dotyczącego remontu dróg powiatowych;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Krzysztof Antczak - Zastępca Burmistrza
Wołomina Treść tego uzasadnienia załączona została do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich , Komisji Finansów Gminnych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i
Ochrony Środowiska a także Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy.
Henryka Świerżewski – Sołtys wsi Majdan
Prosił o wybudowanie na terenie wsi ścieżkę rowerowo - pieszą. Prosił również by
budowany chodnik był wykonywany prawidłowo to znaczy by było odprowadzenie wody.
Jego zdaniem chodnik w Al. Niepodległości jest wykonany nieprawidłowo bo zbiera się na
nim woda.
Krzysztof Antczak - Zastępca Burmistrza Wołomina
Wyjaśnił, że ścieżka rowerowo – pieszej od ul. Kościelnej do ul. 1 Maja została wykonana
z odwodnieniem bo była wykonana kanalizacja deszczowa i było gdzie ta wodę
odprowadzić. Zwrócił jednak uwagę, że jeżeli ścieżka rowerowa kosztuje ok. 300 tys. zł.
To razem z odwodnieniem kosztowałaby ok. 800 tys. zł. Inwestorem zadania budowy
chodnika pomiędzy Mostówką a Majdanem oraz inwestorem budowy chodnika w Turowie i
Ossowie jest Starosta Wołomiński. Gmina Wołomin przekazuje tylko pieniądze na zakup
materiałów. To inwestor decyduje o zakresie robót. Jeżeli te ścieżki miały by być
wykonywane wraz z odwodnieniem to inwestycja mogłaby być wykonana za 15 lat.
Wykonanie odwodnienia kosztuje trzy razy drożej. Aby cokolwiek odwodnić kanalizacją
deszczową to należy doprowadzić do odbiornika, który nie zawsze jest blisko, a po drugie
na końcówce zrzutów musi być separator. Nie ma możliwości zrzutu wody do odbiornika
bez wykonania separatora. To wszystko wielokrotnie podnosi koszty.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXVI-239/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia
dotyczącego remontu drogi powiatowej w Turowie i Ossowie;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Krzysztof Antczak - Zastępca Burmistrza
Wołomina Treść tego uzasadnienia załączona została do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich , Komisji Finansów Gminnych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i
Ochrony Środowiska a także Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Na salę obrad powróciła radna Beata Kalata
Uchwała Nr XXXVI-240/2005 w sprawie uchwalenia aktualizacji Wieloletniego Planu
Rozwoju i modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata
2004-2013 dla PWiK Sp z o.o. W Wołominie, ul. Graniczna 1;
Uzasadnienie przedstawił Krzysztof Antczak - Zastępca Burmistrza Wołomina powiedział,
że uchwała dotyczy ustalenia zgodności Wieloletniego Planu Rozwoju i modernizacji
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Urządzeń PWiK z zamierzonym funduszem Spójności. Dlatego konsultanci Europejscy,
którzy robili studium wykonalności stwierdzili, że PWiK będzie mogło wykonywać w
ramach środków własnych tylko inwestycje z zakresu Funduszu Spójności a w obecnie
obowiązującym planie wieloletnim znajdują się również inwestycje, które miały być
wykonywane przez PWiK a które nie są objęte wnioskiem. Dlatego zmiana polega na tym,
że przy inwestycjach nie objętych wnioskiem do Funduszu Spójności w miejsce środkó
PWiK wpisano środki gminy.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych, Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich oraz Komisji Samorządu i Zadań
Własnych Gminy.
Henryk Świerżewski – Sołtys wsi Majdan
Zapytał dlaczego w majdanie pominięto do wodociągowania boczne ulice. Również
wodociąg w ul. Racławickiej jest krótszy o 300 m niż sieć kanalizacyjna. Również w
planie budowy sieci kanalizacyjnej pominięto boczne ulice. Dlatego sołtys prosił o
dopisanie do planu inwestycji wodociągowania i kanalizowania ulic bocznych, które się w
tym planie nie znalazły
Andrzej Grochocki – Prezes PWiK
Wymienione w planie inwestycje zostały zapisane zgodnie z tym, co podpisał rząd w
traktacie akcesyjnym do 2010 r. Do tego czasu wszystkie miejscowości w ramach
aglomeracji mają mieć sieć kanalizacyjną i sanitarną. Do sieci kanalizacyjnej została
dopisana również miejscowość Majdan. Może to sie nie zgadzać z długością sieci
wodociągowej. Różnica ta wynosi 1980 m i dzieli się to na ul. Racławicką 980 m i ul.
Mińską 1000 m. Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę koszty każdej inwestycji. Nie
można zrobić kanalizacji we wszystkich uliczkach bo na to nie ma pieniędzy. Nie ma więc
możliwości wykonania inwestycji wodociagowo- kanalizacyjnych wszędzie tam gdzie by
sie chciało.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za–18 głosów, przeciw-0, wstrz.-2 osoby.
Pkt 13
Ryszarda Kurek – radna
Nie wiedziała czyje to są słowa ale je zacytowała: „Człowiek jest wtedy człowiekiem gdy
jego serce jest pełne miłości”. Powiedziała to w nawiązaniu do tych nieszczęsnych
„układów”, które ją prześladują. Radni jednak są dla siebie niekiedy wilkami. Wtedy gdy
radna wypowiedziała te niefortunne słowa na sali obrad nie było prasy. W swojej
wypowiedzi wówczas powołała sie na słowa radnego Romana Waszczuka, który
powiedział, ze niekiedy jesteśmy zamkami. W protokole z tamtej sesji jest zapisane; „Czy
jest tak jak powiedział radny Roman Waszczuk, że radni są zamkami, które nie mogą się
otworzyć na pewne sprawy, na pewne układy i na pewne zrozumienie”. Jeżeli radni
pamiętają tą dyskusje to przypominają sobie, że dotyczyła ona tego by skupić się na
porozumieniu by była budowana nowa szkoła SP 1 . To cały czas radna miała na myśli.
Ufa w to, ze osoba, która podała taką jej wypowiedź do prasy, wie na pewno, że nie jest
ona w żadnych układach. To tylko chciała wyjaśnić
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Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
Zaprosił obecnych do wzięcia udziału w obchodach rocznicy 11 listopada. Przedstawił
program tych uroczystości. Zaprosił również do „Domu nad Łąkami” gdzie jest
organizowana impreza związana z obchodami święta niepodległości i promocja rocznika
historycznego.
Roman Waszczuk- radny
Apelował do radnych o składanie wniosków dotyczących dalszej współpracy z policją.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady Miejskiej
Apelował ponownie o dokonywanie wpłat na konto pomnika Papieża Jana Pawła II
W związku z wyczerpaniem zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie Zygmunt Nieznański zamknął sesję Rady Miejskiej w Wołominie w
dniu 27 października 2005 roku o godz. 15.20. Wszystkie podjęte w trakcie sesji uchwały
stanowią integralna część niniejszego protokołu.

Protokołowała
Grażyna Płaneta

Sekretarz
Czesław Sitarz
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