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RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
IV KADENCJI

19 października 2006 roku
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Protokół Nr XLVII/2006 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 19 października 2006 roku
Radnych ogółem - 21
Radnych obecnych na sesji - 16 ( nieobecni to radni Krzysztof Kuc, Andrzej Lipa,
Stefan Perzanowski, Mieczysław Romejko, Marek Stroczkowski )
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu..
Stwierdziwszy quorum ( na sali obecnych było 16 radnych – nieobecni radni to: Krzysztof
Kuc, Andrzej Lipa, Stefan Perzanowski, Mieczysław Romejko, Marek Stroczkowski )
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie Zygmunt Nieznański otworzył XLVII sesję
Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 19 października 2006 r. o godz. 12.05
Pkt 1
Wybór sekretarza obrad
Na sekretarza obrad został wybrany radny Czesław Sitarz w głosowaniu jawnym za – 16
głosów , przeciw -0, wstrz. - 0
Pkt 2
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Odczytał proponowany porządek obrad w treści przesłanej radnym wraz z
zawiadomieniem o terminie sesji. ( załącznik Nr 2 )
Przewodniczący Rady odczytał również wniosek Burmistrza Wołomina z dnia 12
października 2006 roku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowych
projektów uchwał ( treść wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu )
Radni obecni na sesji , w głosowaniu jawnym, wyrazili zgodę na wprowadzenie do
porządku obrad uchwał :
–

–

–
–

w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym
miasta i gminy Wołomin na lata 2005-2010 oraz ustalenia kategorii lokali mieszkalnych
za-16 głosów, przeciw-0, wstrz. -0
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIV-75/06 z dnia 30 maja
2006 roku w sprawie likwidacji Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wołominie za –16 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr V-22/03 z dnia 27 lutego
2003 roku za-16 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2006 r. - za -16 głosów, przeciw-0,
wstrz.-0

Pkt 3
Protokół z XLVI sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku został
przyjęty bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym za – 16 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Pkt 4
Do Przewodniczącego Rady nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania
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Pkt 5
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Przedstawił informacje o swojej pracy w okresie miedzy sesjami:
– w okresie miedzy sesjami nie wpłynęły nowe skargi. W punkcie „podjecie uchwał”
będą rozpatrywane skargi, z którymi rada zapoznała sie wcześniej i zleciła Komisji
Rewizyjnej przeprowadzenie postępowań wyjaśniających zasadność tych skarg.
– Przewodniczący przedstawił informację dot. oświadczeń majątkowych. Oświadczenia
za rok 2005 złożyli wszyscy radni. Po dokonaniu ich analizy, Przewodniczący nie miał
większych uwag. Złożone oświadczenia zostały wysłane do Urzędu Skarbowego. Brak
jest jeszcze opinii Urzędu Skarbowego na ich temat. Za rok 2004 Urząd skarbowy miał
do tych oświadczeń wiele uwag, które radnym osobiście zostały przekazane przez
Przewodniczącego Rady. Dlatego miał on nadzieję, że w oświadczeniach za 2005 rok
nie będzie większych błędów. Przypomniał również, ze obowiązkiem radnych było
również złożenie oświadczeń majątkowych na koniec kadencji. Wszyscy radni z tego
obowiązku wywiązali się.
– Przewodniczący Rady wysłał odpowiedź do Sądu Administracyjnego w Warszawie w
sprawie skargi pana Grzegorza Chacinskiego, do czego upoważnili go radni na
poprzedniej sesji. Odczytał więc obecnym przygotowaną i wysłaną treść odpowiedzi.
Odczytana treść odpowiedzi stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
– Burmistrz Wołomina przekazał do Biura Rady Miejskiej kopię protokołu z
przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wołominie kontroli przez Najwyższą Izbę
Kontroli w Warszawie w zakresie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy Z
treścią tego protokołu zainteresowani mogą zapoznać się w Biurze Rady.
– Do wiadomości
Rady Miejskiej burmistrz przekazał kopię swojej odpowiedzi
udzielonej Panu Leonowi Zapaśnik w sprawie wykonania kanalizacji sanitarnej w ul.
Radosnej. Treść tej odpowiedzi stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
– Pani Barbara Zarębska poinformowała pismem z dnia 27.09.2006 roku poinformowała
Burmistrza , że egzekucja usunięcia Odrodka Doskonalenia Zawodowego Kierowców z
zajmowanego terenu przy ul. Korsaka, została wykonana przez komornika
nieprawidłowo. Pismo to wpłynęło do wiadomości rady.. Przewodniczący przypomniał,
ze sprawa ta ciągnie się juz trzy lata.
– Do Biura Rady wpłynęło pismo z kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie Pani
Wandy Ferens, która zwróciła się z prośbą o pomoc w sprawie mieszkania. Pismo
skierowane do Rady Miejskiej z prośbą o ewentualną pomoc. Zostało ono przekazane
do Burmistrza., który udzielił stosownej odpowiedzi , która przesłał również do
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Treść wyjaśnień Burmistrza stanowi załącznik Nr 6
– Państwo Przybysz z Duczek złożyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Warszawie skargę na decyzję w sprawie zajęcia nieruchomości na drogę. Rada
otrzymała to do wiadomości.
– Do Rady Miejskiej z powiadomieniem jej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i
Ochrony Srodowiska wpłynęło pismo od dyrekcji Przedszkola Nr 5 w Wołominie z
prośbą o poparcie wniosku o zwiększenie kontroli policyjnych w okolicach przedszkola
by ochronić ten budynek i terenu wokół niego ( budynek wyłączony jest z eksploatacji
na czas remontu ) przed aktami wandalizmu.
– Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię w sprawie
możliwości spłaty przez Gminę Wołomin pożyczki w wysokości 200 000 zł zaciągniętej
z przeznaczeniem na budowę wodociągu w ul. Nowa Wieś.
– Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargi Pana Antoniego
Orzechowskiego w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego
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–

Przewodniczący Rady poinformował, ze ostatnia sesja w kadencji odbędzie się w dniu
26 października o godz. 15.00. Głównymi tematami będą sprawozdania komisji rady z
pracy za okres całej kadencji, sprawozdanie Burmistrza Wołomina oraz sprawozdanie
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po zakończeniu sesji Przewodniczący Rady wraz z
Burmistrzem Wołomina zaproszą radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i
Sołeckich oraz kierownictwo Urzędu Miejskiego na skromny poczęstunek.

Pkt 6
Komisja Finansów Gminnych – Czesław Sitarz
miedzy sesjami komisja spotkała się jeden raz. Przedmiotem obrad komisji były sprawy
dotyczące wypracowania opinii do projektów uchwał uchwał na sesję.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Ryszarda Kurek
Komisja spotkała się dwukrotnie. Zapoznała sie z wynikami sprawdzianu po klasie VI i
egzaminu po gimnazjum . Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni dyrektorzy
przodujących szkół. I opowiedzieli jak oni to robią. Na posiedzenie komisji została
zaproszona Pani dyrektor szkoły, która wypadła najsłabiej w tym sprawdzianie.
Przedstawiła ona swój program naprawczy. Komisja zaopiniowała również przedstawione
projekty uchwał.
Komisja Rewizyjna – Henryka Zabik
Komisja przeprowadziła trzy postępowania wyjaśniające zasadność skarg i wypracowała
stosowne wnioski. Dotyczące skarg: Pani Moniki Błaszczyk, Pani Stanisławy Czytowskiej i
Pana Tomasza Barszcza. Komisja uzgodniła stanowisko dot. kontroli przetargu na
opracowanie map do celów prawnych i podziałów.
Komisja Pomocy Społecznej o Ochrony Zdrowia – Roman Waszczuk
Komisja zajmowała się sprawami ochrony zdrowia oraz opiniowała przedłożone projekty
uchwał.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska – Roman Waszczuk
Komisja kontrolowała wysypisko odpadów , Miejski Zakład Oczyszczania wraz z
segregownią odpadów. Kontrolowano również oba targowiska.
Komisja Samorządu i Zadań Własnych Gminy – Marek Górski
Komisja odbyła jedno posiedzenie na którym zaopiniowano projekty uchwał.
Komisja Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich – Zenon Witek
Komisja odbyła jedno posiedzenie na którym zaopiniowano projekty uchwał.
Pkt 7
Informację o realizacji uchwał z poprzedniej sesji przedstawiła Sekretarz Gminy Marzena
Roszkowska. Treść informacji stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

4

Pkt 8
Burmistrz Jerzy Mikulski przedstawił informację o swojej pracy miedzy sesjami Rady.. W
tym okresie trwała bieżąca obsługa mieszkańców. Za pośrednictwem Urzędu Miejskiego.
I. BIEŻĄCE PRACE:
w dniach 10-16 października 2006 roku przeprowadzana była przez Regionalną
Izbę Obrachunkową w Warszawie doraźna kontrola w zakresie Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr 246/05 z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie wypłaty
pozaregulaminowych nagród Burmistrza dla pracowników placówek oświatowych.
W chwili obecnej oczekuje się na jej wyniki i podpisanie protokołu.
•
W dniu 06 października 2006 roku Gmina Wołomin otrzymała dofinansowanie w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze
środków Unii Europejskiej z tytułu umowy nr Z/2.14/I/1.2/498/04/U/157/05 zawartej
w dniu 21 września 2005 roku z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie
Projektu „Końcowa rekultywacja, ukształtowanie składowiska i selektywna zbiórka
odpadów w Gminie Wołomin” w kwocie 2.810.392,54zł Łączna kwota
dofinansowania jaka wpłynęła na konto Gminy Wołomin z tytułu tej umowy to
2.982.881,82 zł ;
1) 17 wrzesień- obchodzono 67 Rocznica napaści Rosji na Polskę
2) Dzień Sybiraka
W Kościele Matki Boskiej Królowej Polski na Kurkowej odbyła się Msza Św i złożenie
kwiatów przy tablicy pamiątkowej
W KościeleM. B. Częstochowskiej Msza Św. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Katyńskim
3)( 23-24 września Europejskie Dni Dziedzictwa – szereg imprez kulturalnych
W pierwszym dniu literacko-filmowym odbyło się szereg imprez kulturalnych m.in.
● Wystawa plenerowa “Wspomnienie o dawnym Wołominie”- komisarz wystawy dyr.
Marzena Kubacz
● “Mazowieckie impresje” wernisaż wystawy malarki Wandy Wójcik z okazji 40 lecia
pracy twórczej
● Seminarium pt. Rodzina Nałkowskich ich rola w kulturze i nauce polskiej
z udziałem prof. Hanny Kirchner
● Promocja II tomu albumu “Rocznik Wołomiński”
● Pokaz filmów dokumentalnych poświęconych Bohdanowi Wodiczce
i Januszowi Nesfeterowi
•

4) 21 wrzesień – Rozpoczęcie obchodów DNI SENIORA. (Burmistrz przypomniał, że
Pełnomocnik Burmistrza Andrzej Żelezik, jako osoba współpracująca w tym obszarze,
został wyrózniony i odznaczony medalem za zasługi dla związków kombatanckich jak i
dla klubów rencistów)
5) 4 października – w ramach obchodów Dni Seniora 50-lecie Klubu Seniora
Spotkania z członkami Zarządu Emerytów i Rencistów. Pełnomocnik Burmistrza Andrzej
Żelezik jako osoba współpracująca w tym obszarze został odznaczony i wyróżniony
medalemza zasługi dla związku kombatantów
6) 7 października – II Światowy Dzień Hospicjum i opieki paliatywnej – obchodzony w
tym roku pod hasłem “Nie śmierć rozdziela ludzi lecz brak miłości”.
W dniu tym odbyło się szereg imprez a kulminacyjną było seminarium w hospicjum.
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W zakresie Eksploatacji Infrastruktury Gminy:
.1 Wykonano konserwację jesienną rowów miejskich.
2. Wykonano konserwację rowów melioracyjnych wiejskich.
3.Wykonano oświetlenie uliczne ul.Wiśniowej w Duczkach, ul.Leszczynowej w
Zagościńcu,ul.Borówkowej w Lipinkach.
4. Dokonano dostawy i montażu 6 zestawów urządzeń zabawowych w nasępujących
miejscach: ul.Partyzantów róg Legionów, ul.Warszawska, ul.Żelazna róg Legionów,
ul.Kościelna, Majdan, ul.Kopernika.
5. W ramach poprawy przejezdności wykonano nawierzchnie dróg asfaltowych na
podbudowach tłuczniowych na ul. Topolowej i ul.Słowiańskiej w Wołominie oraz
ul.Majdańskiej w Duczkach i ul.Wesołej w Zagościńcu.
6. Wykonano przebudowę chodników na ul.Powstańców i ul.Lwowskiej w Wołominie.
7. Rozpoczęto budowę chodnika na ul.Ręczajskiej.
8.Wykonywane są bieżące remonty nawierzchni bitumicznych i chodników oraz dróg
gruntowych.
9. Trwają prace przy budowie chodników realizowanych wspólnie ze Starostwem – na
ul.Mińskiej i ul.Dworcowej.
10. Rozpoczęto akcję zbiórki liści z chodników miejskich, ustalono ich odbiór na
20.10.br i 9.11.br.
W zakresie Ochrony Środowiska
•

•
•

rozpoczęto procedury postępowania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla
rolników z gminy Wołomin
wszczęto postępowanie przetargowe na odbiór, pakowanie, transport
i
utylizację odpadów azbestowych z terenu gminy Wołomin
w ramach programu „Czysty Wołomin” rozpoczęto realizację działań mających na
celu odzysk baterii – pozyskano we współpracy z organizacją odzysku REBA
woreczki na baterie dla mieszkańców, opracowano i przygotowano ulotki i plakaty,
rozpoczęto dystrybucję.

W ZAKRESIE URBANISTYKI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI;
•
•

•

Zawarto 10 umów notarialnych w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców.
przeprowadzono przetargi na zbycie 8 nieruchomości gminnych poł. w Wołominie w
rejonie ul. Skrzetuskiego. Wszystkie nieruchomości znalazły nabywców.
W dniu 09.10.2006 r. podpisano umowę zlecenia Nr WU-342/62/06 na wykonanie
„Studium komunikacyjnego przebiegu projektowanej drogi wojewódzkiej G 635 na
obszarze Gminy Wołomin“ na odcinku od granicy administracyjnej z Gminą Poświętne
do projektowanego węzła Janków Nowy (gmina Radzymin) na projektowanej drodze
ekspresowej S8.
W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania, seminaria i konferencje:
•
15.09 – Rada Pedagogiczna ZS Nr 5
•
16.09 – XV Zlot Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej w Ossowie;
•
17.09 – Dzień Sybiraka
•
17.09 – Gala Operetkowa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19.09 – Rada Pedagogiczna ZS NR 3
20.09 – Rada Pedagogiczna ZS Duczki
23-24.09 Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
26.09 – Rada Pedagogiczna Sp Nr 7
29.09 – potkanie z załogą MZO
30.09 – obchody 30lecia Przedszkola nr 2 i nadanie imienia
1.10 – V Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych
5.10 Stowarzyszenie “Sfera Siódemki”
5.10 – Konferencja “Wspólczesny wymiar terroryzmu”
5.10 – spotkanie z organizacjami pozarządowymi
7.10 – Dni Pszczelarza
7-8.10 – Dni Opieki Paliatywnej
11.10 Dzień Seniora
11-12.10 – Konferencja w Jachrance;
12.10 - Ślubowanie ZS w Czarnej;
13.10 – Ślubowanie w SP w Czarnej;
13.10 – Dzień Edukacji Narodowej;
14.10 – Sp Nr 7 – Festiwal Nauki;
14.10 – Konferencja “Przejrzysta Polska”
14.10 – Dzień Walki z Cukrzycą
14.10 – Dzień Seniora
16.10 – otwarcie Zespołu Szkół Specjalnych
17.10 – Ślubowanie Sp Majdan
17.10 – Forum Gospodarcze
18.10 - ZMP Poznań prezentacja projektu “Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”;

Podjęto m.in. następujące Zarządzenia:
•
Nr 146/06 w sprawie przeprowadzenia kresowej inwentaryzacji sprzętu obrony
cywilnej;
•
Nr 147/06 w sprawie zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 65/05 – Regulamin
Organizacyjny OPS w Wołominie;
•
Nr 148/06 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o stypendium
szkolne / zasiłek szkolny;
•
Nr 149/06 w sprawie ustalenia regulaminu działania Zespołu Opiniującego ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi;
•
Nr 150/06 w sprawie opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej przez Uczniowski
Klub Sportowy “Wietnamskie Sztuki Walki HAC HO im. Sylwestra Zycha w ZS Nr 1
w Wołominie;
•
Nr 151/06 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej w
Zespole Szkól Nr 1 w Wołominie;
•
Nr 152/06 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie
nauczycielom, dyrektorom nagrody Burmistrza Wołomin w roku szkolnym
2006/2007;
•
Nr 153/06 w sprawie powołania kierownika Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie,
ul. Powstańców 12;
•
Nr 154/06 sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej w
Zespole Szkól Nr 1 w Wołominie oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Wołominie;
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Nr 155/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2006 rok;
Nr 156/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – budowa sali gimnastycznej
przy SP nr 7;
•
Nr 157/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – wymiana pokrycia
dachowego z obróbkami budynku zlokalizowanego w Wołominie przy ulicy
Powstańców 12;
•
Nr 158/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – kompleksowy nadzór
inwestorski budowy budynku komunalnego;
•
Nr 159/06 sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2006 rok;
•
Nr 159a/06 w sprawie zwiększenia odpisu na fundusz nagród nauczycieli;
•
Nr 160/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – odbiór, pakowanie, transport
i utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy Wołomin;
•
Nr 161/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – dostawa i montaż
wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Wołomin;
W związku z obchodzonym Dniem Edukacji Narodowej, Burmistrz zwrócił uwagę na
poprawiającą się sytuację finansową w dziale oświaty. Powstały oszczędności w funduszu
płac oswiatowych. Można było te środki przeznaczyć na dofinansowanie zajęć. W ramach
obchodów dni edukacji przyznano dużo nagród. Został również podniesiony poziom
funduszu wynagrodzeń nauczycielskich. Jest to element, wynikający z prawidłowej
racjonalizacji nakładów na oświatę i uzyskania efektów..
Burmistrz omówił również funkcjonowanie zakładów budżetowych. Miejski Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie uzyskał certyfikat wdrożenia
systemu zarządzania jakością ISO 9001/2000. Stało się to we wrześniu. br. Dodatkowo
zakład uczestniczył w konkursie „Mazowiecka Firma Roku”. W ramach tej oceny uzyskał w
tym konkursie wyróżnienie w kategorii „Medycyna – zakłady lecznictwa otwartego.”
•
•

Zenon Witek – radny
Po wysłuchaniu informacji Burmistrza zapytał, jakie jest zadłużenie gminy Wołomin na
bieżący dzień i na jakim etapie jest realizacja zadań do Funduszu spójności.
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
poinformował, ze prace Funduszu Spójności postępują zgodnie z harmonogramem .
Został rozstrzygnięty przetarg na inżyniera kontraktu, została podpisana umowa Firma,
która wygrała ten przetarg przystąpiła do pracy. Trwają prace przygotowawcze specyfikacji
istotnych warunków zamówienia do realizacji elementów wykonawczych. W dniu 18
października minął termin składania ofert na OKAP czyli na podmiot koordynujący prace
całego projektu. Procesy są bardzo złożone. Złożono w tej sprawie ok. 8 ofert. Firmy
uczestniczące w całym procesie muszą być dobrze przygotowane i muszą mieć całe
zaplecze prawnicze. Przetarg na inżyniera kontraktu był dwukrotnie przedłużany ze
względu na liczne protesty. firm uczestniczących. Było nawet rozstrzygniecie Urzędu ds.
Zamówień Publicznych dlatego to wszystko sie przedłuż. Jednak wszystkie działania są
zgodne z przyjętym harmonogramem. Została również podpisana umowa o zasadach
finansowania i zaakceptowana przez Ministra Finansów. Gmina Wołomin jest jedna z
pierwszych, która przystępując do realizacji tych programów uzyskała zgodę Ministra
Finansów na działalność dewizową. Przetargi organizowane są w walucie euro. To ma
duże znaczenie.. Z doświadczenia innych gmin, wiadomo, ze te podmioty, które
organizowały przetargi wykonawcze, szczególnie te o dużej, wartości, wtedy gdy
przeliczały euro na złotówki to przygotowując przetargi do projektu w 2003 roku, a teraz
jest koniec 2006 roku, to różnice kursowe są tak duże, to przy przeliczeniach powoduje to
to, ze te mniejsze gminy mają problem dokładaniu z budżetu do całego projektu. W
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Gminie Wołomin tego problemu nie ma. Gmina ma zgodę ministra do organizowania
przetargów w euro. Procedura w tym przypadku jest trochę dłuższa bo Minister Finansów i
Minister Ochrony Środowiska muszą każdy przetarg zaakceptować, ale to się opłaca, bo
nie ma dodatkowych kosztów inwestycji spadających na gminę.
Co do drugiej części pytania radnego Zenona Witka, Burmistrz będzie mówił w część i
sesji dotyczącej omawiania sprawozdania za I półrocze 2006 roku. Nie chciał wchodzić w
bzdurne polemiki i zarzuty 20, 30 czy 50 mln. zadłużenia. Ci z radnych, którzy zadali sobie
trud zbadania sprawy to wiedzą jakie jest zadłużenie na I półrocze 2006 roku
Pkt 9
Podjęcie uchwał
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Jako pierwszą uchwałę omówił uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2006 roku. Radni otrzymali sprawozdanie na
początku września, wiec każdy z radnych miał czas na zapoznanie sie z nim. Komisje
Rady miały możliwość omówienia sprawozdania na swoich posiedzeniach.
Przewodniczący Rady odczytał stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej co do opinii
na temat przedłożonego przez Burmistrza Wołomina sprawozdaniu. Treść odczytanej
opinii stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina
Powiedział, że w sferze proceduralnej przygotowania sprawozdania wszystkie formalności
zostały zachowane a sprawozdanie zostało złożone w terminie. O tym mówi RIO w swojej
opinii jak również poszczególne komisje branżowe Rady na swoich posiedzeniach.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinie o przedłożonym sprawozdaniu.
Rozbieżności , które zostały zasugerowane, zostały wyjaśnione.
Czesław Sitarz – radny
Przypomniał, ze w dniu 29 sierpnia 2006 roku, a więc zgodnie z terminem ustawowym,
Burmistrz przekazał ,na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, informację o przebiegu
realizacji budżetu za I półrocze 2006 roku. Przewodniczący niezwłocznie informację tę
przekazał wszystkim radnym, w celu zapoznania się. Wszyscy radni zapoznali się i
składali różnego rodzaju zapytania na poszczególnych komisjach. Z uwagi na to, że czas
robi swoje, a dane , które były w tej informacji spisane na dzień 30 czerwca, do 19
października zmieniły się, Przewodniczący Komisji Finansów Gminnych wniósł o przyjecie
informacji przedłożonej przez Burmistrza w formie uchwały.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Zenona Witka, radny powiedział, ze z
informacji przedłożonej radnym wynika, ze zadłużenie założone na dzień 30 czerwca
2006 roku, wykazane w załączniku, który był elementem przedłożonej przez Burmistrza
informacji wynosiło 10 725 713, 87 zł. Prognoza długu, gdy będą zaciągane kolejne
pożyczki, kredyty wynosiła, gdy była opracowywana informacja, 23 579 tys. zł. Obecnie
wiadomo już, że ta prognoza długu zmieniła się z uwagi na bieżące prace Urzędu.
Uchwała Nr XLVII-137/2006 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2006 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 16 radnych na sali obrad za
– 16 głosów, przeciw -0, wstrz. -0

9

Uchwała Nr XLVII-138/2006 w sprawie zmian w „Wieloletnim programie gospodarowania
zasobem mieszkaniowym miasta i gminy Wołomin na lata 2005-2010 „ oraz ustalenia
kategorii lokali mieszkalnych;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Dariusz Suchenek - Zastępca Burmistrza
Wołomina . Treść uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Samorządu i Zadań Własnych
Gminy oraz Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 16 radnych na sali obrad za
– 16 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-139/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr V-22/2003 Rady Miejskiej w
Wołominie z dnia 27 lutego 2003 roku;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Krzysztof Antczak - Zastępca Burmistrza
Wołomina Wyjaśnił, że w projektowanej uchwale proponuje się zmianę zasad sprzedaży
mieszkań komunalnych. Oprócz wprowadzenia dodatkowych kategorii mieszkań,
proponuje się zmianę zasad udzielania bonifikat we wszystkich kategoriach przy
sprzedaży mieszkań komunalnych. Polegać to będzie na tym, że do stałej bonifikaty 50%,
wprowadza się dodatkową bonifikatę w wysokości 1% za każdy rok zamieszkiwania
powyżej 20 lat. Jednak maksymalna wysokość bonifikaty nie może przekroczyć 80% ceny
wolnorynkowej lokalu . Odstępuje się od udzielania bonifikat w zależności od kategorii
lokalu dlatego, że nie ma obecnie budynków w kategoriach, są mieszkania w kategoriach.
W związku z tym , że obecnie nie określa się kategorii budynku lecz kategorii mieszkań,
dlatego te zasady, które dotyczą sprzedaży lokali muszą ulec zmianie. Oprócz tego
polityka Burmistrza Jerzego Mikulskiego jest taka aby jak najszybciej doprowadzić do
sprzedaży zasobów komunalnych w tych budynkach które są do tej sprzedaży
przeznaczone. Chce sie to uzyskać poprzez fakt zwiększenia bonifikaty w stosunku do
przynajmniej połowy mieszkań jaka obecnie znajduje się w zasobie mieszkaniowym gminy
Wołomin. Liczy się na to, ze mieszkańcy będą zainteresowani zakupem z uwagi na to, ze
jest to robione na rok przed wejściem podatku VAT od sprzedaży mieszkań w wysokości
22% , gdy obecnie wynosi on 7%. Dlatego jet to dobry moment aby z taką zachętą dla
lokatorów skierować mieszkania do sprzedaży. Burmistrz liczy na to, że przy tych
warunkach nastąpi prawie 90% wyprzedaż lokali mieszkalnych. Powstaną
wtedy
wspólnoty, które przejmą administrowanie budynków. Przeznaczone do sprzedaży
budynki są w złym stałe technicznym. Gdy lokatorzy zostaną obciążeni wysokimi kosztami
wykupu, to nie będą mieć pieniędzy na ewentualne remonty. Jeżeli obniży sie ceny
wykupu lokali to mieszkańca pozostaną pieniądze, które będą mogli przeznaczyć na
remonty. Oprócz tego, gdy ktoś zamieszkuje w lokalu ponad 20 lat to na pewno włożył w
ten lokal bardzo duży wkład pracy osobistej i finansowy włożył , dlatego taka ulga
zastosowana przy sprzedaży mieszkania jest zasadna.
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Samorządu i Zadań Własnych
Gminy oraz Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 16 radnych na sali obrad za
– 16 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
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Prowadzący obrady ogłosił przerwę do godz. 13.40. Po przerwie na sali obrad nie był
obecny radny Grzegorz Wajs.
Uchwała Nr XLVII-140/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza
Wołomina;;
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Skarga była złożona do Biura Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie i została przesłana do Rady Miejskiej w Wołominie do
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.
Na poprzedniej sesji
Rada Miejska zleciła
Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego zasadność tej skargi i przygotowanie stosownych opinii
Przedłożony projekt uchwały proponuje uznać skargę za niezasadną. Taki sposób
rozpatrzenia skargi został zasugerowany radzie przez Komisję Rewizyjną, która
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające zasadność skargi Pani Moniki Błaszczak i
przygotowała stosowne opinię . Odczytana treść opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie
stanowi załącznik do uchwały jako uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-141/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza
Wołomina;
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Na poprzedniej sesji
Rada Miejska zleciła
Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego zasadność tej skargi i przygotowanie stosownych opinii
Przedłożony projekt uchwały proponuje uznać skargę za niezasadną. Taki sposób
rozpatrzenia skargi został zasugerowany radzie przez Komisję Rewizyjną, która
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające zasadność skargi Pani Stanisławy Czytowskiej
i przygotowała stosowne opinię . Odczytana treść opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie
stanowi załącznik do uchwały jako uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-142/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza
Wołomina;
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Skarga była złożona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie i została
przesłana do Rady Miejskiej w Wołominie do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.
Na poprzedniej sesji
Rada Miejska zleciła
Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego zasadność tej skargi i przygotowanie stosownych opinii
Przedłożony projekt uchwały proponuje uznać skargę za niezasadną. Taki sposób
rozpatrzenia skargi został zasugerowany radzie przez Komisję Rewizyjną, która
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające zasadność skargi Pana Tomasza Barszcza i
przygotowała stosowne opinię . Odczytana treść opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie
stanowi załącznik do uchwały jako uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi.
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Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 14 głosów, przeciw -0, wstrz. -1 osoba
Uchwała Nr XLVII-143/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2006 r
Uzasadnienie do uchwały 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 , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-144/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2006 r
Uzasadnienie do uchwały 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 , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-145/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2006 r
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Anita Grabowska. Treść
uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji Pomocy
Społecznej i Ochrony Zdrowia
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-146/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2006 r
Uzasadnienie do uchwały 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 , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
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Uchwała Nr XLVII-147/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i
ustanowienia zabezpieczenia;
Uzasadnienie do uchwały 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
Henryka Żabik – radna
w związku z tym, ze w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze jest informacja,
że jest nadwyżka budżetowa w kwocie 4 mln. zł. , radna zapytała, czy tej nadwyżki to tak
naprawdę nie ma czy pomimo takiej nadwyżki jest zaciągany kredyt.
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Wyjaśniła, ze tocząca się sesja jest ostatnią sesją w tej kadencji i stad wystąpienie
Burmistrza do Rady miejskiej o upoważnienie go do zaciągnięcia kredytu, gdyż nie może
on zostać bez zabezpieczenia, gdyby zabrakło mu pieniędzy. Proponowany kredyt jest
kredytem, który zabezpiecza środki uchwalone w uchwale budżetowej.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 11 głosów, przeciw -0, wstrz. -4 osoby
Uchwała Nr XLVII-148/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i
ustanowienia zabezpieczenia;
Uzasadnienie do uchwały 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 , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 14 głosów, przeciw -0, wstrz. -1 osoba
Uchwała Nr XLVII-149/2006 w sprawie zmiany załącznika Nr 6 i Nr 7 do Uchwały Nr
XXXIX-275/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Wołomin na 2006 rok.
Uzasadnienie do uchwały 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 , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-150/2006 w sprawie zmiany załącznika Nr 8 i Nr 9 i Nr 10 do Uchwały
Nr XXXIX-275/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
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Wołomin na 2006 rok.
Uzasadnienie do uchwały 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 , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-151/2006 w sprawie zmiany załącznika Nr 15 do Uchwały Nr XXXIX275/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołomin na
2006 rok.
Uzasadnienie do uchwały 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 , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-152/2006 w sprawie zasad i trybu umarzania , odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Wołomin i jej
jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
Podatkowa;
Uzasadnienie do uchwały 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 , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-153/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury
rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości
materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego;
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 i Komisji Samorządu i Zadań
Własnych Gminy.
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Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-154/2006 w sprawie nabycia nieruchomości;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy i
Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-155/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości użytkownikowi
wieczystemu;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy i
Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-156/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI-131/2006 w sprawie
obciążenia nieruchomości,
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy i
Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-157/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy i
Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
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Uchwała Nr XLVII-158/2006 w sprawie zbycia nieruchomości;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy i
Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-159/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Lipiny;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy i
Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-160/2006 w sprawie Programu współpracy Gminy Wołomin z
organizacjami pozarządowymi na rok 2007;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt Uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
Srodowiska.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-161/2006 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt Uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansów Gminnych
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-162/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych, ustalonego przez
dyrektorów placówek oświatowych Gminy Wołomin, dla pracowników administracji i
obsługi zatrudnionych w placówkach;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt Uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy,
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Komisji Oświaty, Kultury i Sportu .
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-163/2006 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego dla
nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy
Wołomin;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt Uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu .
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-164/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych, ustalonego przez
dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie dla
pracowników Zespołu;
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt Uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu .
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XLVII-165/2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr
XLIV-75/2006 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie likwidacji Ośrodka Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Wołominie.
Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały załączono do oryginału uchwały.
Projekt Uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
Środowiska
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , w obecności 15 radnych na sali obrad za
– 15 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Pkt 10
W tym punkcie radni nie zabierali głosu
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady Miejskiej
Przypomniał, że ostatnia sesja Rady Miejskiej w Wołominie odbędzie się w dniu 26
października 2006 roku o godz. 15.00. Poprosił wszystkie komisje o przygotowanie
sprawozdań z działalności za okres całej kadencji. Sesja ta będzie podsumowaniem
pracy Rady Miejskiej IV kadencji.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
Zygmunt Nieznański zamknął XLVII sesję Rady Miejskiej w dniu 19 października 2006
roku o godz. 14.30.
Wszystkie podjęte w trakcie trwania sesji uchwały stanowią integralną część niniejszego
protokołu.
Protokołowała

Sekretarz obrad

Grażyna Płaneta

Czesław Sitarz
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