XXXIX SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
IV KADENCJI

15 grudzień 2005 r.
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Protokół Nr XXXIX/2005 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 15 grudnia 2005 roku
Radnych ogółem - 21
Radnych obecnych na sesji - 18 ( nieobecny radni Paweł Królak i Stefan
Perzanowski, Mieczysław Romejko)
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu..
Stwierdziwszy quorum ( na sali obecnych jest
Królak, Stefan Perzanowski, Mieczysław
Szczurowski, Beata Kalata, Ryszarda Kurek
Wołominie Zygmunt Nieznański otworzył XXXIX
2005 roku o godz. 12.10

14 radnych – nieobecni radni to: Paweł
Romejko, Krzysztof Kuc, Krzysztof
) Przewodniczący Rady Miejskiej w
sesję Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia

Pkt 1
Na sekretarza obrad został wybrany radny Czesław Sitarz w głosowaniu jawnym za – 14
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
Rady odczytał wniosek Burmistrza Wołomina ( załącznik Nr 3 ) w
sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał:
–

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 października 2003
roku Nr XII-175/03 dot. Zasad utrzymania dodatkowych etatów policji w Komendzie
Powiatowej Policji w Wołominie;

Radni wyrazili zgode na wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad w wyniku
głosowania jawnego za – 14 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
–

w sprawie ustalenia wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego 2005;

Radni wyrazili zgode na wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad w wyniku
głosowania jawnego za – 14 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
–

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXV-188/04 z dnia 21
grudnia 2004 roku . Zmiana jest wynikiem stwierdzenia przez Wojewodę
mazowieckiego naruszenia prawa w tej uchwale.
( treść stanowiska Wojewody
Mazowieckiego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu )

Radni wyrazili zgode na wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad w wyniku
głosowania jawnego za – 14 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
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Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza Wołomina ( załącznik Nr 35 ) w
sprawie wycofania z porządku obrad uchwał:
–

w sprawie określenia granic obwodów SP Nr 4

Radni wyrazili zgodę na wycofanie tej uchwał z porządku obrad w wyniku głosowania
jawnego za – 14 głosów, , przeciw -0, wstrz. -0
–

w sprawie określenia granic obwodów SP Nr 5,

Radni wyrazili zgodę na wycofanie tej uchwał z porządku obrad w wyniku głosowania
jawnego za – 14 głosów, , przeciw -0, wstrz. -0
–

w sprawie określenia granic obwodów SP Nr 7

Radni wyrazili zgodę na wycofanie tej uchwał z porządku obrad w wyniku głosowania
jawnego za – 14 głosów, , przeciw -0, wstrz. -0
Pkt 3
Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 listopada 2005 roku został
przyjęty bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym za – 14 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Pkt 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Nieznański odczytał odpowiedzi Burmistrza
Wołomina na interpelacje radnych Rady Miejskiej:
1. Odpowiedź na interpelację radnej Henryki Żabik – treść odczytanej odpowiedzi
stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
2. Odpowiedź na interpelację radnego Romana Waszczuka – treść tej odpowiedzi
stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Roman Waszczuk – radny
Nie był zadowolony z otrzymanej odpowiedzi na złożoną interpelację, gdyż brak w niej
było informacji co jest główną przyczyną wypadków i jakie są formy pomocy dla rodzin
poszkodowanych dzieci. Oczekuje na pełną odpowiedź w późniejszym czasie.
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
Poinformował, ze szczegółowe informacje są przygotowywane i zostaną przedstawione
radnemu w najbliższym czasie.
Krzysztof Gawkowski – radny
W ostatnim czasie, w godzinach rannych ustawiają sie kolejki mieszkańców przed
urzędem. Radny zapytał, czy jest możliwość by te kolejki zlikwidować, np. Poprzez
wydłużenie godzin pracy urzędu ?
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
stwierdził, że taka newralgiczna sytuacja jest zawsze pod koniec każdego roku. Informacja
w mediach na temat terminów wymiany dowodów osobistych powoduje, że mieszkańcy
pod koniec roku gremialnie przychodzą do urzędu. Jednak w wielu przypadkach kolejki
tworzą osoby, które zawodowo trudnią się zajmowaniem kolejek za jakieś odpłatności
pieniężne.
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Przewodniczący Rady odczytał również odpowiedź Burmistrza Wołomina na pytania
zadane przez radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 14listopada 2005 roku. Treść tej
odpowiedzi stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Krzysztof Gawkowski – radny
Zapytał Burmistrza , czy Pan A. Kryś został zwolniony z pracy po przeprowadzeniu tego
zamówienia publicznego i kiedy został zwolniony ?
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
Wyjaśnił, że ówczesny Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych był zatrudniony na
czas określony. W związku z tym, że nie sprawdził sie na zajmowanym stanowisku
umowa o pracę wygasła i nie została przedłużona
Na sesję przybyli radni Ryszarda Kurek, Beata Kalata, Stefan Perzanowski
Pkt 5
Zygmunt Nieznański- Przewodniczący Rady Miejskiej
przedstawił informacje o swojej pracy między sesjami:
– Otrzymał pismo od Pani Agnieszki Brylińskiej w sprawie świadczenia alimentacyjnego.
Sprawa została przekazana do wyjaśnienia Burmistrzowi Wołomina.
– Wpłynęło również pismo Pana Wiesława Orycha w sprawie świadczeń z pomocy
społecznej – wniosek został przekazany do Burmistrza Wołomina, jako organowi
bezpośrednio nadzorującemu pracę Ośrodka Pomocy społecznej,
z prośba o
wyjaśnienie sprawy.
– Do biura Rady wpłynęły również dwa pisma od Rady Rodziców przy SP Nr 1 ,
skierowane do Rady Miejskiej w Wołominie, z prośbą o ponowne przeanalizowanie
celowości i zasadności likwidacji SP 1 i zaniechania remontu budynku tej szkoły. Pismo
to zostało przekazane Burmistrzowi Wołomina celem udzielenia odpowiedzi.
– Pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie nadesłania akt sprawy
dotyczących umorzenia podatków w 2004 r. W piśmie tym SKO informuje, że został
przedłużony termin załatwienia sprawy do dnia 20 stycznia 2006 roku.
– Miejski Samodzielny Publiczny Zakład opieki zdrowotnej Nr 1 w Wołominie
poinformował Radę Miejską w Wołominie, jako organ prowadzący, że w tej jednostce
został zakończony, z rezultatem pozytywnym, atit certyfikujący system zarządzania na
zgodność z normą międzynarodową ISO 9001;2000. pełna treść informacji stanowi
załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
– Polski Instytut Biograficzny proponował wszystkim osobom publicznym zamieszczenie
informacji o ich osobach w drugim wydaniu „ Złotej Księgi Polskiego Samorządu”
– Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. W Wołominie złożyło w Biurze
Rady Miejskiej projekt Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków.
Treść tego regulaminu została przekazana w właściwym Komisjom Rady do
zaopiniowania, oraz Burmistrzowi Wołomina celem wydania opinii prawnej i
przygotowania stosownej uchwały.
– Zygmunt Nieznański, jako Przewodniczący budowy pomnika Papieża Jana Pawła II
poinformował o pracy tego komitetu.
Pkt 6
Komisja Finansów Gminnych – Czesław Sitarz
Komisja spotkała się 1 raz w okresie między sesjami. Zaopiniowano projekty uchwał, które
zostaną przedstawione przy omawianiu poszczególnych uchwał.
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Ryszarda Kurek
Komisja odbyła 1 posiedzenie. Komisja zapoznała się z pismem od Rady Rodziców SP 1.
Zaopiniowano również projekty uchwał.
Komisja Rewizyjna – Henryka Żabik. Komisja jest w trakcie przeprowadzania kontroli
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi w ul. Warszawskiej II etap II, na
odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów”
Komisja Gospodarki, Rozwoju gminnego i Obszarów Wiejskich – Stefan Perzanowski
Komisja obradowała 1 raz. Omawiano projekty uchwał. Opinie zostaną przedstawione przy
podejmowaniu poszczególnych uchwał.
Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Andrzej Lipa
Na odbytym jednym posiedzeniu komisja zaopiniowała projekty uchwał kierowane na
toczącą sie sesję.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska – Roman Waszczuk
członkowie komisji spotkali się na dwóch posiedzeniach. Zapoznano się z informacja
Burmistrza o sposobie realizacji celu strategicznego związanego z poprawą jakości życia
mieszkańców gminy Wołomin : Wołomin- gminą bezpieczną i przyjazną do zamieszkania”
zawartego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin. Zaopiniowano również
projekty uchwał na toczącą sie sesję.
Komisja Samorządu i Zadań Własnych Gminy – Marek Górski
Odbyła dwa posiedzenia. Na jednym z nich obecni byli Przewodniczący Rad Osiedlowych
i Sołtysi a także grupa mieszkańców, która wnioskuje o zwiększenie bonifikaty przy
wykupie lokali mieszkalnych. Komisja wnioskowała do Burmistrza o powołanie zespołu,
który zajął by się ustaleniem zasadności wnioskowanej zmiany i ewentualnym jej
przygotowaniem. Na drugim posiedzeniu komisja zaopiniowała projekty uchwał.
Pkt 7
Informacje o realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawiła Sekretarz Gminy Marzena
Roszkowska. Treść informacji stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
Pkt 8
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina przedstawił informację o swojej pracy miedzy
sesjami. Na początku poinformował o sprawach bieżących. Najważniejszą informacją,
potwierdzoną w ostatnim czasie, była informacja dotycząca Funduszu Spójności. Od
pierwszego kwartału 2003 roku \, kiedy to został złożony wniosek w ramach funduszu
ISPA – modernizacji oczyszczalni Ścieków „Krym” i budowy kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociągów , to w czwartym kwartale 2004 roku międzyresortowy komitet
monitorujący i Minister Środowiska umieścił zadanie Gminy Wołomin do realizacji w
ramach Funduszu Spójności pod warunkiem połączenia poprzednio indywidualnych
wniosków Gminy Wołomin i Gminy Kobyłka. Została przygotowana dokumentacja aplikacji
do Funduszu Spójności wraz ze Studium Wykonalności do przygotowania projektu
Uporządkowania Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie aglomeracji Wołomina i
Kobyłki, która zgodnie z kontraktem, został podpisany przez stronę Polską w dniu 4
kwietnia 2004 roku a przez przedstawiciela Komisji Europejskiej w dniu 13 kwietnia 2004
roku. Wnioskodawca i beneficjentem było Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji Sp.
Z o.o w Wołominie. Kontrakt opiewa na kwotę 179 330 tys. Euro i dotyczył pomocy
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technicznej.
Zgodnie z przyjętymi założeniami realizowanymi dla tego projektu ,
przedsięwzięcie to zdefiniowane jako projekt grupowy gminy Kobyłka i Gminy Wołomin.
Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmuje: rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków
KRYM, budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Wołomin i budowę sieci
kanalizacyjnej na terenie Kobyłki. Realizacja tych inwestycji przewidziana jest na lata
2006-2009 zgodnie z harmonogramem. Łączne oszacowane koszty netto tej inwestycji dla
Gminy Wołomin wynoszą 22, 8 mln. EURO. Z tego 21,8 mln. EURO stanowią koszty
kwalifikowane. Wskaźnik współfinansowani stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.
Oznacza, że dofinansowanie z funduszu spójności będzie na poziomie 18,5 mln. EURO
Komisja Europejska pismem z dnia 6 września potwierdziła zarejestrowanie wniosku dla
projektu Wołomina i Kobyłki - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej. Oznacza to,
że rozpoczęto docelową realizacje.
Na swoim posiedzeniu na początku grudnia
potwierdzone zostało zgłoszenie komisji i zostało ono podpisane. Oznacza to , że projekt
wszedł w fazę realizacji.
Z zakresu Eksploatacji Infrastruktury Gminy:
– wybudowano oświetlenie uliczne ul. Poranek w Starych Lipinach i ul. Podmiejskiej w
Zagościńcu;
– w ramach Programu „Czysty Wołomin” dostarczono do placówek oświatowych plany
lekcji i zakładki do książek promujące akcję;
– została uruchomiono sygnalizacja świetlna na Alei Armii Krajowej na wysokości
Zespołu Szkół Nr 2;
– ogłoszono przetarg na konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego w 2006 roku;
– 5 grudnia 2005 roku w związku z planowaną rekultywacją wysypiska, zgodnie z
decyzją Wojewody Mazowieckiego zamknięto składowisko odpadów komunalnych w
Starych Lipinach.
– Rozstrzygnięcie przetargu na budowę chodnika w Starym Grabiu – 15.12 2005 roku;
– wykonano zaplanowany remont odcinka ulicy Akacjowej;
Z zakresu prac Wydziału Inwestycji:
− Budowa drogi w ul. Średniej na odc. od ul. Armii Krajowej do ul.
Lwowskiej
Zadanie zakończone i rozliczone.
− Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania
Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego wraz z budową sygnalizacji
świetlnej oraz modernizacji nawierzchni ulicy i chodników w ul. Armii
Krajowej na odcinku od ul. Sasina do SP Nr 2
Dokumentacja projektowa w trakcie odbioru.
− Zagospodarowanie Pl. 3 Maja wraz z wykonaniem planu
zagospodarowania terenu dla potrzeb budowy pomnika Jana Pawła II
oraz modernizacja ul. Kościelnej, Moniuszki wraz z infrastrukturą
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wpłynęły 2 oferty. Komisja przetargowa
wybrała ofertę firmy Architektoniczne Biuro Projektowe WEIRAUCH o wartości
289.140,00 zł brutto. Trwa okres wnoszenia protestów i odwołań. Żadnej oferty nie
wykluczono i nie odrzucono.
− Budowa budynku komunalnego
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z umową do 31.12.2005
r. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć dokumentację w dniu 21.12.2005 r.
− Budowa sali gimnastycznej, boisk i terenów rekreacyjno –
sportowych przy szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie ul.
Poprzeczna 6 wraz z torem rowerowym
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Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wpłyneło 7 ofert o wartości od 140.300,00
do 320.860,00 zł brutto. Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy Spółdzielnia Pracy
Inwestprojekt Świętokrzyski o wartości 140.300,00 zł brutto. Trwa okres wnoszenia
protestów i odwołań. Odrzucono i wykluczono 4 oferty.
− Budowa obiektu SP Zagościniec
Wykonawca robót firma ORPA z Wołomina. Zaawansowanie robót fundamentowych ca
90%. Prace przebiegają zgodnie z umową i harmonogramem robót.
− Realizacja projektu „Końcowa rekultywacja, ukształtowanie
składowiska i selektywna zbiórka odpadów w Gminie Wołomin
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wybór dostawcy linii
sortowniczej do szkła wraz z kruszarką, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę –
Zakład Wyrobów Metalowych „TRYMET” Sp. z o.o. Zawarto umowę z wykonawcą nr
509/WE/54/05 w dniu 28.11.2005 r. na wartość 228.872,00 zł.
Ogłoszono przetarg na wybór dostawcy dwóch belownic dla selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Otwarcie ofert 16.12.2005 r.
Złożono do RZ dokumentację przetargową na wybór dostawcy worków z folii do
gromadzenia surowców wtórnych do zbiórki selektywnej, stojaków na worki z folii do
gromadzenia surowców wtórnych do zbiórki selektywnej.
W trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa na odgazowanie składowiska.
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót
dla zamówienia obejmującego końcową rekultywację, ukształtowanie składowiska i
selektywną zbiórkę odpadów w Gminie Wołomin.
Złożono wniosek o płatność za okres 16.07.2004 r. – 04.07.2005 r.
− Informatyzacja i monitoring miasta kamerami
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy II
etapu monitoringu wizyjnego miasta. Wartość wg kosztorysu inwestorskiego 283.911,42 zł
brutto. Wpłynęła 1 oferta na kwotę – 218.990,0 zł firmy BRABORK z Warszawy ( tj.
wykonawcy I etapu ). Podpisano umowę z w/w oferentem. Wykonawca jest w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia. Zakończenie i rozliczenie zadania zgodnie z umową
winno nastąpić do 31.12.2005r.
− Modernizacja budynku UM
Zawarto aneks z firmą ELHAN zmieniający termin wykonania zamówienia do
20.12.2005 r. z uwagi na opracowanie ekspertyzy w zakresie p.poż. Zlecono opracowanie
ekspertyzy p.poż. dla całego obiektu urzędu.
Z zakresu urbanistyki i gospodarki nieruchomościami
− Przygotowano dokumentację prawną do zawarcia umów notarialnych w
sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości przeznaczonych pod
ulice: Wiosenną w Wołominie, Poprzeczną w Nowych Lipinach i Przytorową
w Duczkach.
− Zawarto 2 umowy notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na
rzecz najemców.
− Przygotowano dokumentację formalno-prawną planu miejscowego obszaru
położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego
i przekazano do kontroli prawnej Wojewodzie Mazowieckiemu.
− Wystosowano zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia 11 projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do organów i
instytucji uzgadniających i opiniujących oraz sołtysów i przewodniczących
rad osiedlowych.
7

SPOTKANIA, SEMINARIA, KONFERENCJE:
•
30.11 – spotkanie w sprawie realizacji zadań obronnych;
•
1.12 – posiedzenie Komisji Małych Miast ZMP w Płońsku;
•
7.12 – 30-Lecie Szpitala Powiatowego w Wołominie;
•
8.12 – Prelekcja w ZS Nr 1 - „Samorząd terytorialny”
•
9.12 – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
•
- spotkanie z Radą Osiedla WOŁOMINEK
•
12.12 – Konferencja „ Analiza wykorzystania funduszy UE w Polsce”
•
- spotkanie opłatkowe NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty;
•
- spotkanie Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy
•
13.12 – Wręczenie stypendiów – ZS NR 1 ;
•
- Forum Gospodarcze;
•
13-14.12 - „Wierszem i sercem malowane” - konkurs
W omawianym okresie Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:
•
Nr 228/05 z 29.11 2005 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej – sprzedaż
nieruchomości przy ulicy Skrzetuskiego;
•
Nr 230/05 – Nr 232/05 z 29.11 2005 roku w sprawie powołania komisji
przetargowych – sprzedaż nieruchomości;
•
Nr 233/05 – Nr 237/05 z 29 i 30.11 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Wołomin na 2005 rok;
•
Nr 238/05 z 1.12 2005 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora ZS w Ossowie;
•
Nr 239/05 z 1.12 2005 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora ZS Nr 5 w Wołominie;
•
Nr 240/05 z 6./12 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej – remont
oświetlenia ulicznego w 2006 roku;
•
Nr 241/05 z 9.12 2005 rok uw sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2005
rok;
•
Nr 242/05 z 13.12 2005 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych i wadiów do
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Wołominie
w rejonie ulic Asnyka, Lipińskiej i Sienkiewicza
Pkt 9
Radosław Puchta – Członek Młodzieżowej Rady Miasta
Przedstawił informację o pracy MRM. Młodzieży udało się zorganizować dwie bardzo
udane imprezy. 3 grudnia w Zespole Szkół przy ul. Sasina został zorganizowany , dla
młodzieży gimnazjalnej i licealnej, turniej piłki siatkowej. Zgłosiło się 12 drużyn. Turniej był
bardzo udany o czym świadczy doskonała zabawa młodzieży. Zwycięskie drużyny
otrzymały upominki.
Druga impreza odbyła się w dniu 6 grudnia na pływalni i uczestniczyły w niej dzieci ze
szkół podstawowych W konkursie wzięło udział ok. 150 dzieci. Uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy a zwycięscy medale.
Młodzieżowa Rada Miasta zaproponowała zmiany w swoim statucie i regulaminie.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach do godz. 13.30
Po przerwie rozpoczęto realizację kolejnego punktu porządku obrad. Na sesje przybyli
radni Krzysztof Kuc godz. 13.30.
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Pkt 10
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady Miejskiej
Odczytał treść uchwały budżetowej na 2006 rok. Odczytał również treść opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza
Wołomina projekcie budżetu Gminy Wołomin na 2006 rok. Treść tej opinii stanowi
załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy Wołomin
Przedstawiła zmiany wprowadzone do projektu budżetu na 2006 rok w związku z uwagami
Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartymi w opinii odczytanej przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
1. Przeniesiono dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego w
kwocie 20.000 zł z rozdziału „drogi publiczne gminne” 600 60016 0490 do rozdziału
„wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw” klasyfikacja budżetowa 756 75618 0490 (§wpływy z innych
lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw).
2. Poprawiono brzmienie rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
3. Uzupełniono prognozę długu Gminy Wołomin na 31 grudnia 2006 roku o planowane
należne w danym roku odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych oraz dopisano planowane
spłaty rat 2 kredytów zaciągniętych przez gminę – załącznik nr 7. W związku z tym
zaktualizowano także załącznik nr 6.
4. W związku z podpisaniem przez Wojewodę Mazowieckiego aneksu do umowy nr
Z/2.14/I/1.2/498/04/U/157/05 z dnia 21 września 2005 roku o dofinansowanie
Projektu Z/2.14/I/1.2/498/04 „Końcowa rekultywacja, ukształtowanie składowiska i
selektywna zbiórka odpadów w Gminie Wołomin” aktualizującego terminy realizacji
poszczególnych etapów projektu oraz kwoty wydatków poprawiono załącznik nr 8 i
9.
5. Poprawiono podsumowanie działów w załączniku nr 3.
6. Wykreślono z załącznika nr 5 wydatki na Młodzieżową Radę Miasta, ponieważ nie
jest ona jednostką pomocniczą gminy. Wydatki zaplanowane w budżecie 2006 roku
na Młodzieżową Radę Miasta pozostają bez zmian i wynoszą 10.000 zł.
7. Przeniesiono wydatki w kwocie 62.200 zł. z § 4260, 4270 i 4300 w rozdziale
Komendy wojewódzkie Policji do § 3000 „Wpłaty jednostek na fundusz celowy”, a
wydatki w rozdziale Komendy powiatowe Policji do § 6170 w rozdziale Komendy
wojewódzkie Policji kwota 20.000 zł i do rozdziału Promocja jednostek samorządu
terytorialnego kwota 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla
policjantów.
Przeniesiono wydatki z dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Dokształcanie i
doskonalenie zawodowe nauczycieli” klasyfikacja budżetowa 801 80146 2510 do § 4300 w
tym samym rozdziale. W związku z tym wykreślono pozycję „Dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli” z załącznika nr 11 i 15.
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
Zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych został Radzie Miejskiej przedłożony projekt
budżetu Gminy Wołomin na 2006 rok. Burmistrz zwrócił uwagę na kilka szczegółów
bardzo istotnych, które objaśniają politykę prowadzona przez Gminę Wołomin. W 2002
roku wykonanie budżetu po stronie dochodów zamknęło sie kwotą 68 360 000 zł.
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Natomiast planowany budżet na rok 2006 po stronie dochodów to kwota 85 196 000 zł
Wykonanie po stronie wydatków w 2002 roku miało wartość 59 277 000 zł.. Natomiast
planowane wykonanie wydatków w roku 2006 to kwota 96 942 000 zł To jest skal wzrostu
zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Ta dynamika wzrostu,
zauważona przez RIO w Warszawie i zapewne przez Radnych, to wynik właściwego
gospodarowania finansami naszej gminy. Na ten stan złożył się szereg elementów takich
jak pozyskiwanie środków zewnętrznych, które w 2005 roku jest na poziomie 6,5 mln. zł.
W dziale oświaty\który w 2002 pochłaniał ponad 50% budżetu Gminy Wołomin w 2002
roku udało się pozyskać dodatkowe środki na ten cel w kwocie 980 940 zł ( są sygnały, ze
ta kwota jeszcze wzrośnie ). Te elementy polityki finansowej są istotne, gdyż pozwalają na
przeprowadzenie takich zmian w budżecie i pozwalają na stworzenie takich zmian w
budżecie i pozwalają na to również, że w założeniach budżetowych na rok 2006, takie
wskaźniki jak wydatki bieżące czy wydatki majątkowe mogą sięgać nawet 20 %.
Uprzednio sięgały one 8%. W 2006 roku planowane jest przekazanie z budżetu na
inwestycje gminne kwotę 18 565 000 zł. Jest to ogromna dynamika wzrostu i jest zgodna z
założeniami polityki gminy w tym zakresie. Na wzrost strony dochodowej miał wpływ
uszczelnienie systemu gminy to jest windykacji należności. Oraz wzrost dotacji i
subwencji. W dziale oświaty mogło to doprowadzić do tego, że w planowanym budżecie
na rok 2006, z ponad 50% wartości budżetu w 2002 roku, obniżono do 38% wartości
budżetu oświatowego w budżecie gminy.
Do dynamiki wzrostu wydatków majątkowych należy dodać wydatki majątkowe
realizowane realizowane przez zakłady budżetowe: Zakład Energetyki Cieplnej,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na bazie roku 2005 roku to kwoty ponad 3
mln. zł i 2,8 mln zł. To dodatkowe nakłady inwestycyjne , które na rzecz naszego miasta
poczyniono. W związku z tym, przy pozytywnych opiniach: organu nadzorującego jakim
jest Regionalna Izba Obrachunkowa jaki i Komisji Rady z wiodącą Komisją Finansów
Gminnych , Burmistrz wniósł do Rady o podjecie uchwały przyjmującej budżet na 2006 rok
w zaproponowanej treści.
Czesław Sitarz – Przewodniczący Komisji Finansów Gminnych
przedstawił opinię Komisji Finansów gminnych o przedłożonym przez Burmistrza projekcie
budżetu Gminy Wołomin na 2006 rok. Treść tej opinii stanowi załącznik Nr 12 do
niniejszego protokołu.
Henryka Zabik – radna
Była zdania , ze gmina musi mieć opracowany budżet, musi mieć przyjęty ten budżet i
musi prowadzić uporządkowaną gospodarkę finansową. Jej zdaniem jednak do wszystkich
pochwał należy dodać konkretna informację. Według informacji Burmistrza która jest
zawarta w budżecie wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 18 mln. zł. Natomiast
zadłużenie gminy na koniec 2006 roku planuje się na ponad 23 mln zł.
Czesław Sitarz – radny
Powiedział, że Komisja Finansowa i radni mają świadomość że w ciągu roku budżetowego
załącznik do budżetu w postaci prognozy długów i kredytów jest wielokrotnie zmieniany.
Jednak jest to dług nad którym należy pracować.
Uchwała Nr XXXIX-275/05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołomin na 2006 rok;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 18 radnych na sali obrad
za – 13 głosów, przec.-0, wstrz. - 5 osób.
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Pkt 11
Uchwała Nr XXXIX-276/05 w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wołomin do 2015 r.”;
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy
oraz Komisji Pomocy społecznej i Ochrony Zdrowia.
Czesław Sitarz – radny
Uważał, że powinien być opracowany harmonogram wdrażania poszczególnych
elementów tej strategii aby było wiadomo w jakim czasie będzie ona realizowana.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. 0
Uchwała Nr XXXIX-277/05 w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki i zasad
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze;
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy
oraz Komisji Pomocy społecznej i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Finansów Gminnych
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. 0
Uchwała Nr XXXIX-278/05 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania;
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i zadań Własnych Gminy,
Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
Środowiska
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. 0
Uchwała Nr XXXIX-279/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r.;
Uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Gminy Anita Grabowska . Treść uzasadnienia została
załączona do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw -0, wstrz. 1 osoba
Uchwała Nr XXXIX-280/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r.;
Przedstawione przez Skarbnika Gminy Anitę Grabowską uzasadnienie do projektu
uchwały zostało załączone do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. 0
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Uchwała Nr XXXIX-281/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r.;
Przedstawione przez Skarbnika Gminy Anitę Grabowską uzasadnienie do projektu
uchwały zostało załączone do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich..
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. 0
Uchwała Nr XXXIX-282/05 w sprawie zmiany załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XXV-164/04
z dn. 21.12.2004 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Wołomin na 2005r.;
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich..
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. 0
Uchwała Nr XXXIX-283/05 w sprawie zmiany załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XXV164/04 z dn. 21.12.2004 r. W spr. uchwalenia budżetu Gminy Wołomin na 2005r.;
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich..
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. 0
Uchwała Nr XXXIX-284/05 w sprawie zmiany załącznika Nr 7 i 8 do Uchwały Nr XXV164/04 z dn. 21.12.2004 r. W spr. uchwalenia budżetu Gminy Wołomin na 2005r.;
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich..
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. 0
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach do godz. 14.35
Po przerwie na sali obrad nieobecni byli radni> Kazimierz Chudzian,. Marek Stroczkowski,
Czesław Sitarz i Andrzej Lipa.
Uchwała Nr XXXIX-285/05 w sprawie nabycia nieruchomości;
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich oraz Komisji Samorządu i Zadań
Własnych Gminy
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 14 głosów, przeciw -0, wstrz. 0
Uchwała Nr XXXIX-286/05 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołominie
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich, Komisji Samorządu i Zadań Własnych gminy oraz Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu.
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Na salę obrad powrócili radni : Kazimierz Chudzian,. Marek Stroczkowski, Czesław Sitarz
Marek Górski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy
przekazał pytanie członków komisji , którzy pytali o losy dotychczasowego personelu
Szkoły Podstawowej nr 1. Na to pytanie miał odpowiedzieć dyrektor ZEAS i P.
Henryka Żabik – radna
W odniesieniu do pytania jakie przekazał Przewodniczący Komisji samorządowej,
zauważyła, że było ono skierowane do Pani Naczelnik ZEASiP Haliny Boneckiej.
Zobowiązała sie ona, że przedstawi tą informację komisji do jej drugiego posiedzenia
zostawiając informację w Biurze Rady. Do czasu drugiego posiedzenia komisji tej
informacji komisja nie uzyskała. Nie ma jej również do dnia toczącej się sesji.
Andrzej Gorczyński – Dyrektor ZEASiP
Odpowiadając na pytanie członków Komisji Samorządu i zadań Własnych Gminy
poinformował, że 7 nauczycieli byłoby zwolnionych w trybie art.20 Karty Nauczyciela.
Ponieważ z dniem 31 sierpnia 2006 roku wchodzą w życie przepisy mówiące o tym, że
nauczyciele, którzy nie uzyskali kwalifikacji, z mocy prawa będą z nimi rozwiązywane
umowy o pracę. Tych nauczycieli jest kilkunastu. Dlatego ci zwalniani nauczyciele znajda
pracę w szkołach na terenie gminy. Jest również tak, że wielu nauczycieli w SP 1 ma
niepełne etaty, w związku z tym, tam gdzie będzie możliwość zatrudnienia przynajmniej na
½ etatu to nauczyciele ci będą zatrudniani. Należy również pamiętać, że rok 2006 jest tak
zwanym rokiem czyszczącym jeśli chodzi o kwalifikacje nauczycielskie. Dlatego liczba
etatów w każdej chwili może się zmienić.
Dyrektor ZEASiP poinformował również, że Mazowiecki Kurator Oświaty wydał pozytywną
opinię co do zamiaru likwidacji SP 1
Czesław Sitarz – radny
Aby nie przejść obojętnie obok problemu związanego z czynnikiem ludzkim, prosił aby
zostało zrobione docelowe rozeznanie co do możliwości zatrudnienia pracowników
likwidowanej SP 1. Aby obok tej ludzkiej sprawy Rada i Burmistrz nie przeszli obojętnie.
Andrzej Gorczyński – Dyrektor ZEASiP
Uzupełnił swoją wcześniejszą wypowiedź, informując, że 7 pracownikom SP 1 z dniem 31
sierpnia 2006 r kończą się okresowe umowy o pracę. Pozostałym osobom będzie
proponowana praca w innych szkołach.
Henryka Żabik – radna
Zapytała czy przed podjęciem uchwały o likwidacji szkoły jest wymagana, zgodnie z
ustawą o systemie oświaty, opinia Rady Rodziców SP 1. Radna rozumie, ze taka opinia
nie jest wiążąca i nie musi wyrażać zgody, ale czy taka opinia w ogóle jest ?
Andrzej Gorczyński – Dyrektor ZEASiP
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty , jest wymóg aby powiadomić
rodziców o zamiarze likwidacji szkoły , i ten warunek został spełniony w dniu 1 grudnia
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 11 głosów, przeciw-6 głosów, wstrz.-0
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Uchwała Nr XXXIX-287/05 w sprawie zmiany w uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr
II-36/99 z dnia 11 marca 1999 r.;
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu i
Komisję Samorządu i Zadań Własnych Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXIX-288/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr
XXXIII-121/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.;
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu i
Komisję Samorządu i Zadań Własnych Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXIX-289/05 w sprawie ustalenia wydatku niewygasającego z upływem
roku budżetowego 2005;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Anita Grabowska. Treść
uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,
Komisje Finansów gminnych oraz przez Komisję Gospodarki, rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXIX-290/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XII175/03 z dnia 23 października 2003 r. Dot. Zasad utrzymania dodatkowych etatów Policji
w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie;
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów Gminnych,
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządu i
Zadań Własnych Gminy
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXIX-291/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr
XXV-188/04 z dn. 21 grudnia 2004 roku.
W związku z wprowadzeniem tej uchwały jako dodatkowej do porządku obrad
Przewodniczący obrad odczytał jej treść.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
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Pkt 12
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że zgodnie ze statutem komisje powinny na najbliższej sesji przedstawić
sprawozdania ze swojej pracy w 2005 roku oraz plany pracy na 2006 rok. Te tematy będą
omawiane na kolejnej sesji planowanej na ostatni czwartek stycznia 2006 roku.
Henryka Żabik – radna
Zapytała, dlaczego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie , na liście
radnych Rady Miejskiej brak jest nazwiska Pana Dariusza Suchenka, że był radnym ,
skoro jest nazwiska Pana Andrzeja Żelezika z informacją, ze był radnym i do kiedy.
Kazimierz Chudzian – radny
Jadąc z Warszawy do Wołomina zauważył drogowskaz z nazwą miejscowości „Wólka K.”
Zapytał więc Burmistrza co to jest ta „Wólka K”
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
Wyjaśnił, że oznaczenie „Wólka K.” oznacza miejscowość pod nazwą Wólka Kozłowskamiejscowość za Tłuszczem.
Marek Stroczkowski – radny
Poinformował, że ul. Żółkiewskiego jest wyasfaltowana tylko częściowo. Przypomniał, że
radny Kurek Marek mieszka przy ul. Żółkiewskiego, ale przy części wyasfaltowanej.
Zapytał,czy radnemu Markowi Kurek jest obojętne czy pozostała część ulicy na której
mieszka zostanie wyasfaltowana, skoro wstrzymał sie od głosu przy głosowaniu uchwały
budżetowej ?
Henryk Świerżewski – Sołtys wsi Majdan
Wnioskował, aby w sołectwach zostały umieszczone plany danej wsi.
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina i Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie złożyli obecnym a za ich pośrednictwem wszystkim mieszkańcom
gminy życzenia świąteczne i noworoczne oraz zaprosili na spotkanie opłatkowe
następnego dnia.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
zamknął XXXIX sesję Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2005 roku o godz. 15,45
Wszystkie podjęte w trakcie trwania sesji uchwały stanowią integralną część niniejszego
protokołu.
Protokołowała
Grażyna Płaneta

Sekretarz
Czesław Sitarz
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