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Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
Radnych ogółem - 23
Radnych obecnych na sesji – 23
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty, stwierdziwszy quorum ( na sali obrad
obecnych było 21 radnych. Nieobecni radni to: Edyta Babicka, Krzysztof Rembelski )
otworzył VIII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 29 kwietnia
2015 roku o godz. 10:15. Przywitał Panią Burmistrz Elżbietę Radwan, Zastępców
Burmistrza: Edytę Zbieć i Sylwestra Jagodzińskiego, radnych, urzędników, przedstawicieli
jednostek organizacyjnych gminy, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli i
przedstawicieli mediów.
Poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy głosowanie będzie odbywało się przy użyciu
systemu elektronicznego do głosowania. Tylko w przypadku awarii tego systemu
głosowanie będzie odbywało się poprzez podniesienie ręki.
Pkt 1
Wybór sekretarza obradach
Do pełnienia funkcji sekretarza obrad zaproponowano kandydaturę radnego Adama
Beredy
Kandydatura radnego została przyjęta w głosowaniu jawnym za - 20 głosy, przeciw - 0,
wstrz. - 1 osoba.
Pkt 2
Ustalenie porządku obradach
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powiedział, że radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem o terminie sesji
( załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu ) i projektami uchwał.
W związku z wnioskiem Komisji Edukacji złożył wniosek w sprawie zdjęcia z porządku
obrad uchwały dot. rozpatrzenia skargi na dyrektora ZEASiP.
W imieniu Klubu Radnych Pis wnioskował o zdjęcie z porządku obrad uchwały dot.
odwołania upoważnienia Dyrektora MZDiZ w Wołominie do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej, a w ślad za tym zdjęcie również z porządku
obrad uchwał w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni chcieli uzyskać obszerne, pisemne
uzasadnienie do projektów tych uchwał przed kolejna sesja, by radni mogli się z tymi
uzasadnieniami zapoznać i odnieś, tak aby świadomie nad tymi uchwałami zagłosować.
Dominik Kozaczka – radny
Poparł wniosek przewodniczącego obrad. Uzasadnienie do projektów tych uchwał ,
zdaniem radnego było lakoniczne. Na posiedzeniach komisji radni zgłaszali ten fakt, ale
nie uzyskali bardziej obszernego uzasadnienia na piśmie, dlaczego konieczne są te
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zmiany. Dlatego uważał, że temat trzeba ponownie przedyskutować i aby władza
wykonawcza gminy przygotowała taki obszerniejszy dokument w tym zakresie.
Tomasz Kowalczyk – radny
Rozmawiano na temat tych uchwał na posiedzeniach komisji i radny z dyskusji zrozumiał,
że uchwały z roboczymi numerami 10, 11 , 12, to są to uchwały dostosowujące, prawo
gminne do zmian w ogólnopolskim prawie. Poprosił o zabranie głosu przez prawnika
urzędu i wyjaśnienie dlaczego projekt tych uchwał i jakie konsekwencje zdjęcia z
porządku obrad wspomnianych uchwał ?
Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu Miejskiego
Wyjaśniła, że wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał dot. terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dot
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
związane jest z tym, że w międzyczasie uległa zmianie ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie. W pierwsza z zaprezentowanych uchwał tj. terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało jednoznacznie
stwierdzić, czy opłaty z tytułu podatku „śmieciowego” są ponoszone „ z góry” czy „z dołu”
przez właścicieli nieruchomości. Ustawodawca taka nowelizację wprowadził od 1 lutego
2015 roku. Ustawodawca nałożył na radę obowiązek ustalenia w uchwale czy te opłaty
będą ponoszone „z dołu”, czy te opłaty będą ponoszone „z góry”. Pani mecenas
analizowała obecnie obowiązującą uchwałę i z jej treści wynika, że te opłaty są ponoszone
„z dołu”. Ustawodawca wprowadził obowiązek, aby sformułowanie czy te opłaty są
ponoszone „ z dołu” czy „z góry” musi być zawarte w uchwale. Dlatego doprecyzowanie
tego zapisu w § 2 pkt 2 uchwały. Znalazł się tam zapis: „Opłatę uiszcza się z dołu za dwa
miesiące, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącach, których
obowiązek opłaty dotyczy”. Kolejna zmiana jest w § 1 pkt 1, który obecnie brzmi:
„Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wołomin są zobowiązani
do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej „opłatą”,
ustaloną we właściwych przepisach prawa miejscowego”. W przypadku, gdy
nieruchomość nie jest zamieszkana, to nie ma obowiązku uiszczania tych opłat. Jeżeli
nieruchomość jest zamieszkana, to właściciel ma 14 dni na złożenie tej deklaracji. To są
uchwały, które bez względu na efekt jaki będzie w sprawie planów względem MZDiZ , to
powinny być podjęte, bo odnoszą się do zmian jakie zaszły w ustawie o utrzymaniu
porządku i czystości na terenie gminy . Ta druga uchwała dotycząca wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, też związana jest ze
zmiana ustawy. Ustawodawca wprowadził możliwość składania deklaracji we wszystkich
formach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011
roku. Takiego zapisu nie było w poprzedniej uchwale. Uchwała ta nie przewidywała
składania deklaracji „śmieciowych” w formie elektronicznej. Dlatego musi ona być
poprawiona w ten sposób, że znajdzie się w uchwale zapis określający w jaki sposób
mieszkańcy mogą składać deklaracje w tej formie.
Tomasz Kowalczyk – radny
Zapytał, kolegów radnych, czy widzą jakieś przeszkody, ku temu, by dostosować prawo
miejscowe do ogólnie obowiązujących przepisów prawnych ? Dwie pierwsze uchwały
dostosowują przepisy gminne do aktualnie obowiązujących ustaw.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przygotowana jest uchwała o cofnięciu dyrektorowi MZDiZ upoważnień, i w ślad za tym, w
tych dwóch uchwałach są wskazane inne rachunki bankowe, jest wskazana kasa Urzędu
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Miejskiego. Jeśli mogą one być przyjęte bez uchwały „12” to wnioskodawcy zdjęcia ich z
porządku obrad nie sprzeciwiają się temu.
Tomasz Kowalczyk – radny
Poprosił o wyjaśnienie, czy dwie pierwsze uchwały : „10” i „11” mogą być przyjęte, bez
uchwały nr „12”, oraz co się stanie jeśli wszystkie trzy uchwały zostaną zdjęte z porządku
obrad? Czy rodzi to jakieś konsekwencje ? A może można je przyjmując na sesji kolejnej ?
Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu Miejskiego
Wyjaśniła, że te uchwały mogą zostać przyjęte również za miesiąc. Ustawodawca nie
określił tego terminu w jakim należy dostosować zapisu uchwał gminnych do ustawy.
Jednak zasada jest, że jeżeli wchodzą zmiany ustawowe to prawo miejscowe trzeba
dostosować do ustaw jak najszybciej.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powtórzył pytanie czy jeżeli zostanie zdjęta z porządku obrad uchwała w sprawie cofnięcia
upoważnienia Dyrektora MZDiZ w Wołominie do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej, to czy można podjąć uchwały w sprawie: terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dot
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ? Jego
zdaniem nie, bo w tych uchwałach są wpisane konkretne informacje, który dotyczą
pobierania opłat na rachunek Urzędu Miejskiego i w kasie Urzędu Miejskiego. Te zapisy
należałoby zmienić. Poprosił autorów uchwał o odpowiedź na zadane pytanie.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Uważał, że w pierwszej kolejności należy powrócić do tego o co chodzi w tych uchwałach,
czyli do usprawnienia systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie. Miesiąc czasu
na bez tego usprawnienia robi różnicę. Te uchwały przygotowują organ wykonawczy
gminy do tego, by sprawniej egzekwować należności gminne. Przepisy mówią, ze to
Burmistrz może egzekwować te należności, czyli przeprowadzać windykacje, a nie
dyrektor jednostki organizacyjnej gminy. Ta uchwała nie mówi o tym, że jednostka
organizacyjna gminy będzie zamykana. Chodzi o przeniesienie zadań z jednostki
budżetowej MZDiZ do urzędu. Przeniesieni zostaną również pracownicy merytoryczni
zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi.
Odpowiadając na pytanie, czy możliwe jest podjęcie uchwał „10” i „11” bez podejmowania
uchwały „12”, to Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jeżeli w tych uchwałach są wskazane
rachunki Urzędu Miejskiego i wzór deklaracji jest zapisany na Urząd Miejskie to nie można
ich podjąć, bez dokonania większych zmian w tych uchwałach.
Zaproponował, by pracownicy Miejskiego zakładu dróg i zieleni udzielili odpowiedzi na
pytania radnych dot. uchwał o których zdjęcie z porządku obrad wnioskował
Przewodniczący Rady Miejskiej.
Dominik Kozaczka – radny
Zadał pytanie, dlaczego Zastępca Burmistrza nie napisał w uzasadnieniu do projektów
uchwał tego co mówi na sesji. Radny w domu mógłby się z tym zapoznać, sprawdzić, a
potem z czystym sumieniem zagłosować. Przygotowane do projektów uchwał
uzasadnienia są, byle jakie - jednozdaniowe. Radny uważał, że to nie jest profesjonalnie
przygotowane, tylko na sesji jest próba wyjaśniania. Już na posiedzeniach komisji to było
zgłaszane były zgłaszane uwagi do uzasadnień. Do sesji było dwa dni czasu, więc można
było uzupełnić te uzasadnienia.
4

Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Zależało Mu na uchwale, więc nie chciał wchodzić w spór co do oceny uzasadnienia. To
są ostatnie uchwały w porządku obrad, więc postara się uzupełnić te uzasadnienia,
również o podstawę prawną, tak aby radny był usatysfakcjonowany.
Dominik Kozaczka – radny
Nie chciał uzasadnień w trakcie sesji. Chciał w domu przeczytać uzasadnienie i sprawdzić
w ustawie poszczególne artykuły, które uległy zmianie. Tego nie było w uzasadnieniu, a to
było zgłaszane na komisjach. Teraz uzupełnianie uzasadnienia nic nie da, bo radny nie
zdąży przeczytać tego uzasadnienia , ani nie zdoła zajrzeć do poszczególnych aktów
prawnych.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Nie był obecny na posiedzeniu komisji, ale obecna była Pani Kierownik Ewa Zawadzka i
mówiła z czego wynika potrzeba zmiany uchwał i powoływała się na konkretne przepisy.
Poprosił o umożliwienie podania radnym niezbędnych przepisów warunkujących
dokonanie zmian. Konieczne jest dokonanie zmian jeśli chodzi o gminny system
gospodarowania odpadami.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Oświadczył, że wszystkim brakuje dochowania procedury uchwałodawczej, ale nie są
przeciwni samym uchwałom. Gdyby były one dokładnie przygotowane, to nie byłoby
problemu.
Andrzej Żelezik – radny
Radni dyskutują nad tym, czy usunąć pewne niedokładności, które w związku z pewnymi
zmianami należałoby osunąć. Czy zostać w dotychczasowej sytuacji jeszcze przez
miesiąc. Zdaniem radnego, jeżeli jest to coś co ulepsza system i go unowocześnia
powinno być przyjęte jak najszybciej. Z pewnością o MZDiZ będzie jeszcze nie raz głośno
i radni a także urząd burmistrza muszą być przygotowani na taka debatę. Wszystkie
sprawy związane z tym przedsiębiorstwem będą musiały być przedyskutowane. Natomiast
w proponowanych uchwałach nie ma nic takiego, co uniemożliwiało podjecie tych trzech
uchwał. Te uchwały porządkują jedynie pewne procesy formalne.
Marek Górski – radny
Rozumiał, że radny Dominik Kozaczka jest osoba precyzyjna i skrupulatną. Bardzo się
cieszył z tego powodu. Zgodził się z oceną, że uzasadnienie było lakoniczne. Pani
mecenas wyjaśniła temat, Zastępca Burmistrza przyznaje się do popełnienia błędu, a
uchwały dokonają uporządkowania sprawy w pewnym zakresie. Będzie to miało wpływ na
rozliczenia, na przepływ funduszy i na to by Burmistrz miała pracowników w urzędzie, o co
wszystkim chodzi. Rozumiał obawy dot. niedosytu informacji. Zaproponował, by tych
uchwał nie wycofywać z porządku obrad, a w momencie gdy będą one omawiane, to radni
zadadzą wszelakie pytania jakie będą niezbiednienie do uzyskanie wystarczających
informacji. Wnioskował o nie zdejmowanie z porządku obrad tych uchwał. Proponuje się
odłożenie tych tematów na miesiąc, ale radny nie był przekonany czy jest taka potrzeba,
by te tematy odkładać.
Dominik Kozaczka – radny
Zastanawiał się, dlaczego radnemu Markowi Górskiemu zmieniło się postrzeganie świata.
Zajrzał do protokołu z sesji w dniu 31 maja 2012 roku, kiedy było omawiane
przekształcenia w MZDiZ. Wtedy radni Marek Górski, Andrzej Żelezik, Igor Sulich wyrazili
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swoje oburzenie, że to było nieprofesjonalnie przygotowane. Uzasadnienie wtedy było na
pół strony i to prawie uznano za skandal. Teraz jest jeszcze mniej informacji. Radni, którzy
chcą się przygotować do tematu, nie mieli żadnych informacji. Radni nie chcą by kolejne
uchwały były przygotowywane byle jak, to radny Marek Górski poucza tych radnych.
Marek Górski – radny
W Jego postrzeganiu świata nic się nie zmieniło, ale w Jego życiu prywatnym wiele.
Przypomniał, że był jedna z osób, które działały w komisji śmieciowej. W swojej ocenie
działał prawidłowo . To może potwierdzić każdy radny i burmistrz z poprzedniej kadencji.
Na pewno nie ma zarzutów do jego pracy w tej komisji. Włożony tam wkład pracy i
zaangażowanie wszystkich tam pracujących był tak duży, że mieli oni prawo do pewnych
uwag. Teraz chce się coś ulepszyć. Radny Marek Górski zwróciła się do radnego
Dominika Kozaczki z pytaniem. Skoro jest On tak precyzyjnym człowiekiem, to mógł
sięgnąć wcześniej do ustaw, które są zapisane w uchwale. Radni przed sesją odbyli
spotkanie z Panią Burmistrz i Panią Mecenas. Zdaniem radnego te wątpliwości, które
powstały na komisjach zostały rozwiane. Na tym spotkaniu nie było radnego Dominika
Kozaczki i ma On prawo wygłaszać swoje zdanie na ten temat.
Jednak jeśli będzie taka wola większości radnych to uchwały mogą z9ostac zdjęte z
porządku obrad toczącej się sesji. To większość decyduje.
Jednak radny chciał doprowadzić do tego, że jeżeli jest brak i informacji, lub jej niedosyt,
to w momencie omawiania uchwał, należy zadać pytania, które nękają przedstawicieli
Rady. Uważał, że takie pytania zasada jedna lub dwie osoby.
Proponował aby przyjąć przedstawiony porządek obrad. Jeśli zaś radni uznają, że są to
uchwały, których nie należy przyjąć do funkcjonowania to zagłosują przeciw nim.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
W uzupełnieniu dyskusji poprosiła o rozwagę. Stwierdziła, że dobre rzeczy z poprzedniej
kadencji są kontynuowane z całym dobrodziejstwem inwentarza. Dyskutując o poprzednim
sposobie procedowania uchwał, pisania, ich załączników i uzasadnień, zaufała
pracownikom, którzy pracują w urzędzie nie tylko jedna kadencję. Zawsze w ten sam
sposób były przygotowywane uchwały. Pracownik się nie zmienił. Pilnuje tych spraw. Pani
Burmistrz uważa, że pracownik ten w dobrej wierze przekazał wszystkie dobre normy,
które były w poprzedniej kadencji akceptowane. Zapytała więc cóż się zmieniło w optyce,
że to co było dobre, trzeba rozszerzać i zmieniać. Oczywiście można to zrobić, bo
człowiek całe życie się uczy i wszystkie przekazane informacje przyjmuje, a pracownicy
urzędu są chętni do współpracy. Obiecała, że skoro w uzasadnieniach do uchwał jest za
mało informacji, to od następnej sesji to zostanie zmienione. Wypracowany zostanie
wspólny model tego, czego radni oczekują.
Pani Burmistrz utrzymała dobre standardy poprzedniej kadencji i przed sesja spotyka się
z przewodniczącymi klubów radnych, które działają w Radzie. Zapytała radnego Dominika
Kozaczki, w którym z klubów radnych jest, bo zastanawiała się dlaczego nie dotarła do
niego informacja. Na spotkaniu wytłumaczono wszystkie zawiłości przepisów prawnych i
udzielono niezbędnych informacji.
Powiedziała, że w treści omawianych uchwał, nie ma żadnych zagrożeń, żeby coś złego
wydarzyło się w gminie w związku z podjęciem tych uchwał, Jest to tylko porządkująca
sprawa. Sądziła, że wszystkim zależy na tym, żeby był porządek w mieście. Żeby
mieszkańcy mieli ułatwiony dostęp do pewnych rzeczy. Wtórną rzeczą jest fakt, że tym
samym Gmina Wołomin dostosowuje swoje działania do przepisów prawa.
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Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu
Odpowiadając na pytania radnych, wyjaśniła, że ta uchwała pod numerem „12” dotyczy
uchylenia upoważnienia dla dyrektora MZDiZ do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej. Podstawa do podjęcia takiej uchwały jest art. 39 ust. 4
ustawy o samorządzie gminnym. Przepis tego artykułu mówi, że Burmistrz może
upoważnić pracowników, lub swojego zastępcę do wydawania decyzji w Jego imieniu.
Tego upoważnienia może dokonać sam. Natomiast swoja kompetencje do wydawania
decyzji chce przenieść na kierownika Zakładu Budżetowego lub innej jednostki
organizacyjnej, to takie upoważnienie może przenieść tylko i wyłącznie Rada. Dlatego
poprzednia Rada Miejska w Wołominie podjęła taka uchwałę , w której upoważniła
Dyrektora MZDiZ do wydawania za Burmistrza takich decyzji. Efektem uchylenia tej
uchwały, spowoduje to, że kompetencje, które Rada przekazała do Dyrektora MZDiZ z
powrotem powrócą do Burmistrza. Będzie wtedy taka sytuacja, że decyzje nadal będą
wydawane , ale po podjęciu tej uchwały, taka decyzje będzie wydawał Burmistrz. Zmieni
się też numer rachunku bankowego i miejsce składania deklaracji.
Dominik Kozaczka – radny
Podejmuje decyzje na podstawie materiałów, jakie otrzymał od Pani Burmistrz. Jeśli Pani
burmistrz organizuje sobie spotkania z częścią radnych i tam omawia szczegóły. To prosił
by Pani Burmistrz się nie dziwiła, że radny się pyta. Na organizowane przez Panią
Burmistrz spotkania radny nie chodzi, bo nie jest zapraszany.
Ewa Zawadzka – Pracownik MZDiZ
Przyznała, że uchwały wywołały zamieszanie. Uchwała znosząca upoważnienie dla
Dyrektora MZDiZ wiąże się z tym, że na podstawie tego art. 39 ust 3 , uprawnienia
burmistrza zostały delegowany do dyrektora. Natomiast z ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie wynika, że sprawy dotyczące opłaty z tytułu gospodarowaniem
odpadami podlegają pod ordynacje podatkową. Organem podatkowym i organem
egzekucyjnym jest Burmistrz. Art. 39 ust. 4 nie daje delegacji do przeniesienia tych
uprawnień burmistrza na dyrektora jednostki. Nadal uprawnienia organu podatkowego i
egzekucyjnego zostają po stronie Burmistrza. Dlatego też do tej pory to postępowanie
administracyjne na podstawie art. 39 ust 4 , do którego tej pory ma Dyrektor MZDiZ, jest
prowadzone i decyzje są wydawane i podpisywane są przez dyrektora jednostki. Jednak
jest czas na to, by w tej gospodarce odpadami pójść dalej i w związku z licznymi zmianami
w ustawie. Tytuły wykonawcze muszą być podpisywane przez Burmistrza ( lub
upoważniona przez Niego osobę ) i wykonywane we współpracy z Naczelnikiem Urzędu
Skarbowego. To uprawnienie nie może być przeniesione na Dyrektora jednostki.
Odnosząc się do sprawy tych uzasadnień i twierdzeń, że są lakoniczne, Pani Ewa
Zawadzka przypomniała, że podstawa prawna jest podana w tym uzasadnieniu. Ona
sama była do dyspozycji radnych na posiedzeniach komisji i na każde pytanie udzielała
odpowiedzi i wyjaśniała każdą wątpliwość. Do treści uzasadnień nie stosuje się zasady
wyjaśniania każdego elementu i każdego szczegółu uchwały. Podstawa prawna ,
dotycząca zmian tych uchwał jest podana.
Porządek obrad, z zaproponowanymi zmianami został przyjęty w głosowaniu jawnym
za – 23 głosy, przeciw-0, wstrz.-0
Adam Bereda – radny
Wnioskował o 5 min. przerwę w obradach, celem umożliwienia radnym zastanowienia się
w kwestii uzyskania dodatkowych informacji od Burmistrza.
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Prowadzący obrady zarządził przerwę w obradach.
Po zakończeniu przerwy w obradach kontynuowano realizacje porządku obrad od godz.
11:10.
Paweł Banaszek – radny
Chciał wyjaśnienia, czyj podpis figuruje na projektach uchwał o których zdjęcie z porządku
obrad radni wnioskują,. Jest jedynie parafka , bez pieczątki imiennej. Dlaczego tej
pieczątki nie ma . Żądał odpowiedzi na pytanie od Zastępcy Burmistrza Sylwestra
Jagodzińskiego, który oświadczył, że jest to Jego podpis.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Dla usatysfakcjonowania radnych poleciła Zastępcy Burmistrza Sylwestrowi
Jagodzińskiemu, aby w przyszłości dokładał wszelkiej staranności i uzupełniał pieczątki.
Zwracając się do radnego Dominika Kozaczki poinformowała, że zawsze przed sesją, na
godzinę przed jej rozpoczęciem spotykają się Kluby Radnych. Razem z Panią Burmistrz
omawiają rożne rzeczy. Prosiła aby radny czół się zaproszony na stale i aby przyjął ten
element współpracy i czół się zaproszony na to spotkanie.
Salę obrad opuścił radny Mariusz Stępnik godz., 11:20
Radni w głosowaniu jawnym postanowili o wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli: za- 20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Na salę obrad powrócił radny Mariusz Stępnik godz. 11:25
W głosowaniu jawnym radni postanowili o zdjęciu z porządku obrad również uchwałę w
sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i
Zieleni w Wołominie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej za – 13 głosów, przeciw – 8 głosów, wstrz.-0
W głosowaniu jawnym radni zdecydowali, że uchwała w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zostanie zdjęta z porządku obrad za- 13 głosów, przeciw-8 głosów, wstrz.-0
Radni, w głosowaniu jawnym, zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości za – 13 głosów, przeciw -8 głosów, wstrz.-0
Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 29 kwietnia 2015 roku po
zmianach został przyjęty w głosowaniu jawnym za – 13 głosów, przeciw-7 głosów, wstrz.-1
osoba
Pkt 3
Protokół z VII sesji w dniu 26 marca 2015 roku zostały przyjęte bez uwag w głosowaniu
jawnym za- 21 głosy, przeciw-0, wstrz.- 0
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Pkt 4
Komisja Gospodarki – Bogdan Sawicki
Komisja opiniowała projekty uchwał przygotowane na tocząca się sesję. Wszystkie
uchwały otrzymały opinie pozytywna komisji.
Komisja Finansów Gminnych – Jakub Orych
Komisja opiniowała projekty uchwał, przygotowane do procedowania na VIII sesji Rady
Miejskiej.
Wszystkie uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie. Komisji został
przedłożony wniosek o dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Wołominie.
Wniosek ten został zaopiniowany pozytywnie.
Komisja Bezpieczeństwa – Zbigniew Paziewski
Komisja spotykała się aż 4-krotnie. Po poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbyło się
spotkanie w szerokim gronie na terenie składowisku odpadów komunalnych. Następne
spotkanie odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia „Zielony Wołomin”,
Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodziński i Prezes MZO. Po wysłuchaniu stron,
skierowano pismo do Burmistrza Wołomina, gdyż przedstawione przez stowarzyszenie
„Zielony Wołomin” dokumenty były niepokojące. Komisja nie jest w stanie tego dokładnie
zbadać i wyjaśnić, więc poproszono Panią Burmistrz jak najszybciej wyjaśniła, przy
pomocy odpowiednich służb.
Trzecie spotkanie komisji, to również spotkanie wyjazdowe komisji, w którym uczestniczyła
Zastępca Burmistrza Edyta Zbieć, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Kobyłki i
wizytowano trasy przejazdu komunikacji miejskiej. Mieszkańcy proszą, by to usprawnić i
zmienić trasy. Podjęto wstępną decyzję o wstrzymaniu się od wprowadzenia zmian, gdyż
obie gminy mają podpisane umowy do połowy roku.
Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w przed sesja Procedowano nad projektami
uchwał. Wnioskowano do Pani Burmistrz o przygotowanie projekt uchwały przesuwającej
środki finansowe w wysokości 200 tys. zł. Na dofinansowanie zakupu samochodu
strażackiego dla OSP Wołomin.
Komisja Rewizyjna – Dominik Kozaczka
Komisja Rewizyjna spotkała się jeden raz w okresie między sesjami. Komisja w
miesiącach luty i marzec prowadziła kontrole w Zespole Ekonoimiczno-Administracyjnym
Szkół i Przedszkoli.
Przewodniczący Komisji odczytał wnioski pokontrolne jakie wypracowała komisja po
przeprowadzeniu tej kontroli. Jednak na wniosek Dyrektora ZEASiP odczytał cały protokół
z kontroli, którego treść stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
W dniu 30 kwietnia 2015 roku o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie komisji, na którym
rozpocznie się analiza przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Wołomin za 2014 rok.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Wyjaśniła, że poprosiła o odczytanie całości protokołu z kontroli, gdyż zawierał on pewne
zdanie, które jest bardzo ważne . Przeczytanie tylko rekomendacji, jest swoistą
manipulacja ze strony radnego Dominika Kozaczki, z która Pani Dyrektor się nie zgadza.
W trakcie prowadzonej kontroli składała wyjaśnienia dotyczące porządkowania
dokumentacji i umowy na 17 000 zł. Komisja przyjęła te wyjaśnienia, ale nie uwzględniła
ich w protokole. Dlatego Pani dyrektor będzie odnosiła się do tego protokołu. Firma, która
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porządkowała dokumentacje, była firma, która miała do tego uprawnienia. To nie była
archiwizacja dokumentacji wytworzonej przez ZEASiP, który powstał w 2014 roku. To były
tony i tysiące dokumentów wytworzonych przez wszystkie szkoły i przedszkola na
przestrzeni 20-30 lat. Żaden z pracowników ZEASiP nie posiada kompetencji ku temu, bo
nie jest archiwistą. Żaden też z pracowników nie ma wpisane w zakresie obowiązków, że
będzie te dokumenty archiwizował. W 2004 roku dokumenty ze szkół zostały zwiezione w
paczkach i złożone w pomieszczeniach urzędu i tak leżały. Pani Dyrektor Halina Bonecka
uważa swoje działanie za właściwe, choć może tylko trochę za późno. Kategorycznie nie
zgodziła się z e stwierdzeniem, że powinni to robić pracownicy ZEASiP. Swoje stanowisko
przedstawi na piśmie, wraz z dowodami jakie ilości dokumentów zostały uporządkowane ,
zarchiwizowane, oraz na to, że prawie dwie tony dokumentów zostało wybrakowane. Pani
Dyrektor ZEASiP oświadczyła, że gdyby ponownie zaistniała taka sytuacja, to ponownie
postąpiłaby w ten sposób.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Chciałaby protokół był odczytany, by było wiadomo jaki okres działalności ZEASiP był
badany.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że Komisja Rewizyj na nie zgadza się z twierdzeniem Dyrektor Haliny
Boneckiej, że archiwizacja nie leży zw zakresie obowiązków pracowników. Nie wiedział jak
się to działo na linii reorganizacja szkół i powstanie ZEASiP, że ZEASiP odziedziczył dużą
ilość nieuporządkowanej dokumentacji. Członkowie Komisji rewizyjnej uważają, że można
to było zrobić własnymi siłami pracowników ZEASiP. Dyrektor ZEASiP zrobiła to inaczej.
Komisja przyjmuje te wyjaśnienia, ale się z tym nie zgadzają, dlatego umieścili ta uwagę w
protokole. Na przyszłość, gdyby taka sytuacja miała miejsce to pracownicy ZEASiP
powinni własnymi siłami tą dokumentację sobie uporządkować.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Uważął, że należy wziąć pod uwagę to, na jakiej podstawie członkowie komisji stwierdzili,
że to powinno być zrobione przez pracowników. Czy w Komisji rewizyjnej jest archiwista ?
Radny Dominik Kozaczka wcześniej zarzucał Mu nieprofesjonalizm. Zapytał więc radnego
czy jest On specjalistą w archiwizowaniu dokumentów i czy może z cała pewnością
powiedzieć, że ta praca została wykonana w sposób niewłaściwy i że pieniądze zostały
wydatkowane w sposób niewłaściwy ? Czy w składzie komisji są osoby, które są
archiwistami i mogą się w tym temacie wypowiedzieć ?
Dominik Kozaczka – radny
Oświadczył, że On sam jest w posiadaniu dyplomu archiwisty. Na przyszłość odwzajemni
się i będzie żądał dyplomu kwalifikacji na każdą rzecz. Dlatego Zastępca Burmistrza nie
powinien podważać kwalifikacji członków komisji. W każdej szanującej się firmie
porządkowanie dokumentów robi pracownik, co ma wpisane w swoim zakresie
obowiązków. Komisja Rewizyjna nie kwestionowała poprawności wykonanej archiwizacji
przez ta firmę zewnętrzną. Kwestionowała jedynie to, dlaczego powstała góra
nieuporządkowanych dokumentów na linii urząd -jednostka i dlaczego pracownicy urzędu
czy jednostki nie podwinęli rękawów i sami nie wykonali tej archiwizacji, tylko wynajęli
firmę zewnętrzną.
Treść odczytanego protokołu nie jest tylko Jego zdaniem, lecz pod jego treścią podpisali
się wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. Wnioski i rekomendacje nie są tylko Jego lecz
całego zespołu przeprowadzającego kontrolę. Z racji tego, że jest przewodniczącym tej
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komisji, to odczytał ten protokół.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP.
Stwierdziła, że Zespół Ekonomiczno – Administracyjny szkół i Przedszkoli jest również
szanującą się instytucją i wszystkie dokumenty, które są wytworzone przez ZEASiP są
archiwizowane przez Jego pracowników. Mają oni swoją instrukcje kancelaryjną, mają
swoja składnicę akt i zgodnie z tymi dokumentami pracują, rejestrują sprawy i je
archiwizują. Jeden z pracowników ma nadzór nad ta składnicą.
Porządkowanie
wspomnianej dokumentacji nie dotyczyło dokumentów wytworzonych przez ZEASiP. To
były dokumenty wytworzone przez szkoły przed powstaniem ZEASiP.
Komisja Edukacji – Adam Bereda
Komisja opiniowała projekty uchwał. Wydała opinie pozytywne.
Komisja obradowała na temat rozpatrzenia skarg na działalność dyrektorów jednostek
organizacyjnych gminy. W tym temacie było 7 uchwał., Jedna z nich została zdjęta z
porządku obrad, ponieważ został przedłużony czas na jej rozpatrzenie.
Został zgłoszony wniosek formalny, aby zorganizować wyjazdowe spotkanie komisji w
Zespole Szkół Nr 5. Przewodniczący Komisji podejmie działania w celu realizacji tego
wniosku. Skontaktuje się z dyrekcją, z zainteresowanymi środowiskami. Powiadomi o
miejscu i czasie tego spotkania.
Marek Górski – radny
Zapytał, czy radni pamiętają historie dofinansowania zakupu samochodu bojowego dla
OSP w Zagościńcu. Była to kwota 80 000 zł. Teraz mówi się o dofinansowaniu w
wysokości 200 000 zł. Dla OSP w Wołominie. Radny zapytał jakie działania podjęło OSP w
Wołominie, żeby samo OSP pozyskało środki ? Wie, że posiadana przez OSP sala jest
wynajmowana w celach zarobkowych. Przypomniał, że OSP Zagościniec pozyskało 10
000 zł w jednym roku z Funduszu Sołeckiego. Kolejne 10 000 zł z Funduszu sołeckiego w
następnym roku. Pozyskano tez pewna kwotę z Funduszu Sołeckiego Lipinek.
Radny pochwalił OSP Wołomin. Był świadkiem akcji gaśniczej tej jednostki, kiedy paliły się
trawy i drzewa. W ocenie radnego, choć laika, działalność OSP w Wołominie jest
prawidłowa. OSP Wołomin jest w systemie Państwowej Straży Pożarnej. Uważał, żę to
PSP powinna wykazać inicjatywę i skierować środki na dofinansowanie takich jednostek
gaśniczych jak OSP Wołomin na zakup samochodu gaśniczego.
Grzegorz Skoczeń – radny, Prezes OSP w Wołominie
Jednostka nie może podejmować żadnych inicjatyw, bo nie posiada na to środków.
Pozyskane środki z wynajmu sali przeznaczane są na zakup pasty, papieru, mydła i
innych rzeczy.
Jednostka uzyskała 100 000 zł z funduszu obywatelskiego. Były też
obiecane fundusze z gminy. Zarząd Główny i inne ośrodki nie dały jednostce obiecanych
150 tys. zł. Wojewoda Mazowiecki odmówił 46 tys. zł. Prezes nie ma skąd wziąć takich
pieniędzy.
Marek Górski – radny
Zwracając się do Zastępcy Burmistrza Sylwestra Jagodzińskiego powiedział, że był On
osobą, która koordynowała dofinansowanie ze środków zewnętrznych dla OSP Wołomin.
Poprosił o informacje na jakim etapie są te działania i czy coś w tym temacie się dzieje.
Radny miał nadzieję, że wszyscy są świadomi tego, że jeżeli z budżetu gminy zdejmie się
kwotę 200 tys. zł., to jest to 200 tys. zł. zdjęte z jakiejś inwestycji. Prosił więc, o informację,
czy te deklaracje pozyskania środków zostały cofnięte ?
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
Na posiedzeniach komisji odczytał dwa pisma, które mówiły o tym, że finansowania
zakupu samochodu dla OSP Wołomin nie będzie.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że w budżecie gminy jest zarezerwowane 200 tys. zł, na zakup samochodu
dla OSP Wołomin. Zalecał wstrzymanie się z przeznaczaniem kolejnych środków z
budżetu gminy na ten cel, bo trwa pozyskiwanie środków zewnętrznych. Służby gminne
wystąpiły do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Pani Burmistrz
spotkała się z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Będzie również wystąpienie do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wtedy gdy zacznie się nabór. Jest
prawdopodobne, że dużą część tych środków na samochód pożarniczy OSP pozyska. Być
może środki zewnętrzne wraz ze środkami zarezerwowanymi w budżecie gminy wystarczą
na ten zaplanowany zakup. Trzeba poczekać na odpowiedź Z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Prawdą jest, że Wojewódzki Komendant OSP odmówił dofinansowania. Oni dofinansowują
12 samochodów w roku. Z tego mówią samorządowcy z innych gmin, wynika, że do tych
wszystkich instytucji trzeba jeździć wcześniej, a nie rezerwować 200 tys. w budżecie i
czekać, że może gdzieś dołożą. Trzeba w roku poprzedzającym trzeba wiedzieć gdzie
pojechać i jak uargumentować potrzebę.
Adam Bereda – radny
Zasięgnął informacji i wie, że wcześniej była lista rankingowa tak u wojewody i w zarządzie
OSP. Wniosek OSP Wołomin był na tej liście do dofinansowania zakupu sprzętu. W
ostatnim czasie dotarła informacja, że ten wniosek OSP został zrzucony na listę
rezerwową. Radny nie wie w jaki sposób odbywa się dalej to aplikowanie. Poprawiają się
relacje z powiatem i z województwem mazowieckim. Gminę odwiedza marszałek
województwa, to może uda się zorganizować środki zewnętrzne. Wtedy nie trzeba będzie
ich wydatkować z budżetu gminy. Komisje przyjęły wnioski intencyjne i nie są one do
realizacji na toczącej się sesji. Chodzi o wskazanie poparcia dla zarządu gminy. Jeżeli
uda się pozyskać środki zewnętrzne to bardzo dobrze. Jeżeli jednak się nie uda, to trzeba
będzie się zastanowić. Za chwilę zacznie się modernizacja linii kolejowej. Przejazdy
zostaną zamknięte. Po tej stronie gminy mieszka większość jej mieszkańców, a
pozostanie jedna strażnica – OSP Wołomin. Powiatowa Straż Pożarna znajduje się po
drugiej stronie torów. Druga jednostka tj. OSP Zagościniec też jest po drugiej stronie
torów. Może nie będzie potrzeby wyjazdów, ale trzeba myśleć o tym wszystkim wcześniej.
Jest dużo materii komunalnej, która ulega degradacji i często dochodzi do przypadków
takich jak w 2011 i 2012 tj pożarów kamienic przy ul. Warszawskiej, czy w ubiegłym roku
na ul. Sienkiewicza.
Dlatego radny prosił o wzmożone działania dla wspólnego dobra.
Tomasz Kowalczyk – radny
Upomniał się o Straż Pożarną w Majdanie. Straż w Majdanie działa tez bardzo sprawnie i
można też liczyć na strażaków z tej jednostki.
Realność pozyskania środków zewnętrznych dla straży zależy od ich „wychodzenia”.
Zapytał Zastępcę burmistrza o czas jaki jest potrzebny na pozyskanie tych funduszy, bo
może warto się wstrzymać z podjęciem wspomnianej uchwały.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Odpowiedział, że w pierwszej połowie roku wszystko powinno być wiadome tj. czerwiec –
12

lipiec. Komendant OSP wie, że jeśli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
to dopiero w czerwcu będą rozstrzygane te kwestie. Jeszcze nie można tam złożyć
wniosku.
Grzegorz Skoczeń – radny
OSP Wołomin ma pół roku na to, by obejrzeć samochody i zdecydować co chce, zamówić,
zorganizować przetargi. Jeżeli teraz samochód zostanie zamówiony, to będzie dopiero na
koniec roku.
Sylwester Jagodziński – zastępca Burmistrza
Uważał, że relacje Pana Grzegorza Skocznia z Zarządem OSP nie są najlepsze. Teraz
trzeba ratować sytuację. Wygląda to tak, że Prezes OSP wnioskował o 200 tys. zł, nie
wiedząc skąd będzie miał resztę pieniędzy. Dopiero teraz rozpoczynane są starania.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że wstrzymano dofinansowanie zakupu samochodu. Radni dbając o
bezpieczeństwo mieszkańców są za tym, żeby te pieniądze zostały przekazane na ten cel.
Taki był wniosek na komisjach. Wszystkie komisje zaakceptowały ten wniosek
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusje na ten temat. Jak zostanie przygotowana
uchwała, to dyskusja będzie dalej prowadzona. Jak pojawią się środki pieniężne z
zewnątrz to nie trzeba będzie przekazywać tych środków z budżetu gminy. Te środki nie
zostaną stracone.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, że dofinansowanie mnie zostało wstrzymane, lecz ono nie zostało uzyskane
przez OSP. Jedynie co On może zrobić, to tylko się starać i ma nadzieję, że będą tego
efekty.
Marek Górski – radny
Jeżeli jest taka sytuacja, że kolej zamyka przejazdy, to jest to dodatkowy powód, żeby
zrobić wszystko aby Państwowa Straż Pożarna pomogła OSP Wołomin, aby tam była
jednostka szybkiego reagowania. Dofinansowanie dodatkowych 200 tys. zł. Nic nie da.
Taki samochód kosztuje 500-600 tys. zł. Dodatkowo wyposażenie, to będzie w sumie ok.
700 tys. zł. Nie można więc mówić, że jak dołoży się 200 tys. to „załata się dziurę”. Jeżeli
ma być cokolwiek zrobione, żeby ta jednostka pracowała na właściwym sprzęcie , to
trzeba zewrzeć siły, aby ta jednostka przed końcem roku miała nowoczesny samochód.
Jeżeli tak się nie stanie to Państwowa Straż Pożarna powinna dać deklarację, że umieści
tam swoje służby i nie będzie problemu z koniecznością przejazdu przez tory.
Pkt 5
Olga Ludwiniak – Wydział Organizacji Urzędu
Przedstawiła informacje o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 26
marca 2015 roku. Treść informacji stanowi załącznik Nr 4 do nn protokołu.
Pkt 6
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
W uzupełnieniu powiedziała, że ten samochód strażacki pojawi się w końcu roku. To nie
znaczy, że kierownictwo gminy nie rozmawia i nie troszczy się o bezpieczeństwo
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mieszkańców. Wielokrotnie rozmawiano z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.
Pani Burmistrz rozmawiała też z radnym reprezentującym OSP Wołomin. Rozmawiano o
postawieniu samochodu, łącznie z kierowcą, który byłby w gotowości przypisany do
jednostki. Pani Burmistrz będzie tez rozmawiała o umieszczeniu karetki pogotowia
ratunkowego, która warto po tej stronie torów postawić.
Następnie przedstawiła informacje o swojej pracy w okresie pomiędzy sesjami:
1) W dniu 18.03.2015 r. na wniosek PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji miała
miejsce komisja w celu ustalenia lokalizacji tymczasowego przejazdu kolejowego ze
względu na zamknięcie przejazdów kolejowych w ciągu ul. Sasina i Geodetów, na czas
budowy wiaduktów kolejowych.
Ustalenia:
 przejazd będzie zlokalizowany między ulicami Wąską a Armii Krajowej przez dz.
ew. nr 163/2 (na wysokości ul. Sikorskiego i ul. Kleeberga),
 będzie to przejazd drogowy o szerokości jezdni 6 m oraz jednostronny chodnik o
szerokości 2 m,
 przejazd będzie kategorii A, tzn. przejazd z rogatkami obsługiwany przez dróżnika,
 wykonawca uzgodni dokumentację projektową w zakresie branży drogowej oraz
projekt czasowej organizacji ruchu z zarządcami dróg gminnych oraz powiatowych.
Do dnia dzisiejszego ww. projekty jeszcze nie zostały złożone przez wykonawcę do
zaopiniowania.
Ponadto na wysokości ul. Legionów/Laskowej jest projektowane przejście podziemne dla
pieszych, z którego będzie można wyjść bezpośrednio na peron stacji Wołomin.
Przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych (budowa tuneli, przejść podziemnych oraz
peronów - lipiec/sierpień 2015 roku. Natomiast już dochodzą informacje o opóźnieniu.
Zgodnie z informacją otrzymaną od wykonawcy robót – TORPOL S.A. oraz inwestora –
PKP PLK S.A. dniu 28.02.2015 r. został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego o
wydanie decyzji pozwolenia na budowę (modernizację) linii kolejowej – odcinek linii
znajdujący się na terenie miasta Wołomin.
Na stronie internetowej Urzędu dla Mieszkańców utworzono zakładkę, gdzie umieszczane
są bieżące informacje dotyczące modernizacji linii kolejowej. Wystąpiono do Inwestora i
Wykonawcy o komplet informacji dot. Utrudnień związanych z planowana inwestycją oraz
o organizację spotkania informacyjnego dla Mieszkańców wraz z konferencją prasową.
2) Trwają prace audytowe w jednostkach organizacyjnych gminy Wołomin: OSIR Huragan
- kontrola zakończona, sprawozdanie z kontroli umieszczone w BIP;
3) Od 7 kwietnia trwają wybory do jednostek pomocniczych Gminy Wołomin, które
organizują i prowadzą pracownicy UM Wołomin. Odbyły się następujące spotkania:
 Sołectwo Mostówka - nowy Sołtys - Balbina Pokrzywnicka;
 Sołectwo Lipinki - nowy Sołtys - Urszula Zych;
 Osiedle Nafta - brak wymaganej statutem liczby uprawnionych, zebranie wyborcze
nie odbyło się;
 Sołectwo Nowe Grabie - Stanisław Bożedaj;
 Osiedle Wileńska - brak wymaganej statutem liczby uprawnionych, zebranie
wyborcze nie odbyło się;
 Sołectwo Zagościniec -Zbigniew Górski;
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Sołectwo Turów - nowy sołtys - Marcin Demianiuk;
Sołectwo Helenów - Marcin Roguski;
Sołectwo Ossów - Janina Kacprzak;
Osiedle Wołominek - nowy Przewodniczący Zarządu Osiedla - Mariusz Kobus;
Osiedle Słoneczna - Kolonia Gródek - nowa Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ewa Cichaczewska;
 Osiedle Partyzantów - nowy Przewodniczący Zarządu Osiedla - Rafał Gwara;
 Osiedle Lipińska - nowy Przewodniczący Zarządu Osiedla - Janusz Mirowski;
 Sołectwo Majdan - Alina Rzempołuch.
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE:
POSTĘPOWANIA, W KTÓRYCH ZAWARTO UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ul. Długiej w
Duczkach, na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 obr. Duczki 02 – etap I budowy ul.
Długiej w Duczkach. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: ELES-BUD Ewa
Strusińska, 05-230 Kobyłka, ul. Powstańców 4A/2 z ceną: 126 202,51 zł i terminem
wykonania zamówienia: 23.04.2015 r.
2. Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin –
Część I: „Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego, skrzyni
sterowania oświetleniem w Wołominie przy ul. Kochanowskiego na dz. nr ewid. 1,
10/1, 10/4, 11/4 obr. 02, m. Czarna przy ul. Kochanowskiego na dz. ewid. 135/3, 136/3,
273 obr. Czarna 03”.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: ELES-BUD Ewa Strusińska, 05-230 Kobyłka, ul.
Powstańców 4A/2 z ceną: 27792,31 zł i terminem wykonania zamówienia: 23.04.2015 r.
3. Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin –
Część II: „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Lipowej
na dz. nr ewid. 87, 88, 92, 93, 94 obr. 03”.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Usługowo Handlowy ELPROBUD Jan
Adaśko, Tończa 121 A, 07-100 Węgrów z ceną: 29 333,04 zł i terminem wykonania
zamówienia: 15.05.2015 r.
POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE (przed podpisaniem umowy):
1. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Granicznej w Zagościńcu gm. Wołomin,
polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. 100-Lecia do ul. Piaskowej.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Królik Włodzimierz KROL Zakład robót
Drogowych i Inżynieryjno – Instalacyjnych ul. Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin z ceną: 88
414,68 zł. i terminem wykonania zamówienia: 17.07.2015 r.
2. Zamówienie dodatkowe dla zadania: „Budowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul.
Daszyńskiego do wysokości działki nr ew. 149 obr. 24 w Wołominie.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Michalina Sawicka, Kobyłka z ceną: 15 397,78
zł. i terminem wykonania zamówienia: 30.06.2015 r.
POSTĘPOWANIA, w trakcie przygotowania do ogłoszenia:
1. Rekultywacja zbiornika retencyjnego, położonego przy Muzeum im. Zofii i
Wacława Nałkowskich w Wołominie, na działce nr ew 72 obręb 27, w ramach zadania
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inwestycyjnego, pn. Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w
Wołominie.
2. Remont ulicy Kobyłkowskiej, na odcinku od ul. Sasina do dz. nr ew. 153/4 w
Wołominie.
3. Place zabaw - przygotowano postępowanie przetargowe na dostawę i montaż zabawek
na gminnych placach zabaw.
ZARZĄDZENIA: W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI WYDANO 33 ZARZĄDZENIA:
Num
er
zarz
ądze
nia

Data

Treść Zarządzenia

82

27.03.2015

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania
publicznego - szczepienia przeciwko grypie

83

27.03.2015

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania
publicznego - szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu

84

27.03.2015

w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego

85

27.03.2015

w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego

86

30.03.2015

w sprawie wprowadzenia do stosowania na obszarze gminy
Wołomin planu obrony cywilnej

87

30.03.2015

w sprawie opłaty za korzystanie z sali dydaktycznej w ZS w Ossowie

88

30.03.2015

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół w Duczkach

89

30.03.2015

w sprawie określenia stref położenia i stawki minimalnej lokali
użytkowych

90

30.03.2015

zmieniające zarządzenie nr 70/2015 z dnia 18.03.2015 roku w
sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia

91

31.03.2015

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Wołomin za 2014 rok

92

31.03.2015

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w UM w Wołominie w
zamian za święto przypadające w sobotę tj. 15 sierpnia 2015 roku
oraz w dniu 26 grudnia 2015 roku.

93

31.03.2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2015 rok

94

31.03.2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2015 rok
16

95

31.03.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2015 rok jednostki oświatowej

96

2.04.2015

zmiana zarządzenia nr 91/2015 w sprawie przedstawienia
Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wołomin za
2014 rok

97

2.04.2015

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

98

2.04.2015

w sprawie wyznaczenia dni i godzin pracy radców prawnych UM

99

3.04.2015

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania wniosków
o przyznanie stypendium sportowego oraz wyróżnień sportowych

100

8.04.2015

w sprawie powołania zespołu zadaniowego (modernizacja linii
kolejowej E75)

101

9.04.2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego

102

10.04.2015

zmieniające zarządzenie nr 98/2015 w sprawie wyznaczenia dni i
godzin pracy radców prawnych UM

103

13.04.2015

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na
realizację zadania publicznego

104

15.04.2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2015 rok

105

16.04.2015

w sprawie powołania zespołu zadaniowego Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne

106

16.04.2015

w sprawie wprowadzenia druków arkusza organizacji przedszkoli i
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin na
rok szkolny 2015/2016

107

16.04.2015

w sprawie wprowadzenia druków arkuszy pomocniczych do arkusza
organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wołomin na rok szkolny 2015/2016

108

16.04.2015

w sprawie wprowadzenia druku arkusza pomocniczego do arkusza
organizacji szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin na rok szkolny
2015/2016

109

17.04.2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2015 rok

110

20.04.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

111

21.04.2015

w sprawie powołania komisji przetargowej-zamówienie dodatkowe
budowa ulicy Moniuszki

112

21.04.2015

w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji
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wyborczych
113

22.04.2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2015 rok

114

22.04.2015

w sprawie powołania zespołu zadaniowego - kompleksowa
inwentaryzacja zasobów MDK Wołomin

115

23.04.2015

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie
realizacji zadania publicznego - Propagowanie i upowszechnianie
świadomości ekologicznej

DECYZJE ADMINISTRACYJNE:
1. Wydział Finansowo-Podatkowy: 1.01-31.03.2015 roku - 13.838 decyzji
podatkowych, od 1.04.2015 roku - 160 decyzji;
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 2 decyzje - Decyzja nr
WBZK/1/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie przeznaczenia do wykonania
świadczeń rzeczowych na rzecz obrony; Decyzja nr 1/2015 Burmistrza Wołomina z
dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia w dniu 8 marca 2015 roku
imprezy masowej nie będącej imprezą podwyższonego ryzyka - Mistrzostw Polski w
kickboxingu w formule low kick. (Miejski Klub Sportowy "Wicher" Kobyłka)
3. Wydział Budżetowo - Księgowy: 1.01-31.03.2015 roku - 20 decyzji w sprawie
umorzeń i zwrotu opłaty skarbowej, od 1.04.2015 roku - 5 decyzji;
4. Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji: 2 decyzje: w sprawie wyrażenia
zgody na placówkę wsparcia dziennego, oraz odmowa przyznania Karty Dużej
Rodziny.

5. Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich: od 1.0131.03.2015 roku wydano 69 decyzji administracyjnych w ramach postępowań
administracyjnych, w tym: 38 decyzji zezwalających na usunięcie drzew; 6 decyzji
odmawiających usunięcia drzew; 16 decyzji o ustalenie zwrotu podatku
akcyzowego; 3 decyzje zezwalających prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 1 decyzję stwierdzająca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 1 decyzję o odmowie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; 1
decyzję o umorzeniu postępowania na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew; 1
decyzję uchylającą decyzję Burmistrza Wołomina; 1 decyzję o przeniesienie decyzji
burmistrza Wołomina o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; 1
decyzję odmawiającą wydania decyzji nakazującej przywrócenie stanu
poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom na działce. Od
1.04.2015 roku wydano 37 decyzji administracyjnych w ramach postępowań
administracyjnych, w tym: 30 decyzji zezwalających na usunięcie drzew; 3
decyzje odmawiających usunięcia drzew; 2 decyzje w części odmawiających oraz
zezwalających na usunięcie drzew; 1 decyzję o umorzeniu postępowania
administracyjnego na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew; 1 decyzję o
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umorzeniu w części w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew oraz
zezwalającą na usunięcie drzew.
6. Wydział kadr - Stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej i koncesji:
Od 1.01.do 31.03.2015 roku wydano: 1 licencja na taksówki; 46 zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, 6 decyzji odmawiających wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych; 35 decyzji wygaszających zezwolenia. Od
1.04.2015 roku wydano: 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 16
decyzji wygaszających zezwolenia.
7. Wydział Organizacji Urzędu wydał decyzje ws. zwrotu przez Samorządową
Instytucję Kultury „Park Kulturowy Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” dotacji
celowej do budżetu gminy Wołomin w kwocie 100 718 zł. Druga decyzja ws.
zwrotu dotacji podmiotowej do budżetu Gminy Wołomin przez samorządową
Instytucję Kultury „Park Kulturowy Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” umorzenie postępowania w sprawie dotacji przedmiotowej w kwocie 4 98 282 zł.
OPS WOŁOMIN - Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok - przedstawi Danuta
Graszka po zakończeniu przedstawiania sprawozdania.
MIEJSKI ZAKŁAD DRÓG I ZIELENI
1) Zakup koszy i ławek parkowych; Prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej niskiej i wysokiej
cięcia skupin; Wykonanie nasadzeń na rabatach, skwerach i donicach miejskich (kwiaty i
rośliny ozdobne); Wycinka drzew na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych;
2) Zakup elementów i wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Błotnej; Ogrodzenie
placu zabaw przy ul. Pogodnej. Zakup ławek i montaż w Nowych Grabiach.Zakup piasku
na gminne place zabaw oraz rozpoczęcie wymiany na powierzchni, pod urządzeniami oraz
w piaskownicach przez pracowników MZDiZ; Montaż urządzeń zabawowych na placu
zabaw przy ul. Pogodnej Stare Lipiny;
3) W związku z planowaną rozbudową linii autobusowych komunikacji miejskiej na terenie
miasta Wołomin zlecono wykonanie wyposażenia nowych przystanków (zestawy
składające się ze słupka-kosza-ławki); Nastąpił objazd projektowanych tras pod kontem
lokalizacji przystanków; sprawdzanie stanu własności terenów przewidzianych na
lokalizację przystanków;
4) Remont dróg gminnych asfaltowych tj. wypełnianie ubytków asfaltem na zimno- grupa
remontowa MZDiZ; Remont dróg gminnych gruntowych- równanie;
5) Przeprowadzenie wizji w terenie celem ustalenia czy działalność gospodarcza
zarejestrowana pod danym adresem jest prowadzona na wskazanej nieruchomości i czy
wytwarzane są odpady komunalne – 10. Weryfikacja nieruchomości położonych na terenie
sołectw Gminy Wołomin pod kątem złożonych deklaracji (wyłonienie nieruchomości, dla
których nie złożono deklaracji).
WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO
W zakresie realizacji inwestycji drogowych trwają prace dot. 19 ulic
1. Trwają prace projektowe dla potrzeb budowy następujących ulic:
1. Kiejstuta w Wołominie
2. Złotej w Wołominie na odc. od ul. Głowackiego do ulicy Wiosennej
3. Kolorowej w Wołominie
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4. Szarej w Wołominie
5. Laskowej w Wołominie
6. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie
2. Trwają formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących inwestycji:
1. Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie
2. Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie
3. Budowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie
4. Budowa ulicy Grabicznej
5 Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej
6. Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami deszczowymi.
3. Kontynuacja zadań w zakresie realizacji następujących inwestycji drogowych:
1. Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w
Wołominie
2. Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie
3. Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce przy ul. Wąskiej w Wołominie
4. Budowa ulicy Długiej w Duczkach został wprowadzony Wykonawca robót na budowę
linii oświetlenia ulicznego, który stanowi I etap budowy ulicy Długiej w Duczkach.
5. Remont ul. Kościelnej w Wołominie – trwają prace projektowe związane z przebudową
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na linię kablową w ul. Kościelnej w Wołominie na
odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Reja oraz przebudowy napowietrznej linii monitoringu
miejskiego na linię kablową w ul. Kościelnej w Wołominie na odcinku od ul. Daszyńskiego
do Al. Niepodległości.
4. Trwa przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne dla potrzeb wyboru
wykonawcy realizacji robót związanych z remontem ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul.
Sasina do działki nr ew. 153/4 w Wołominie
5. Trwają prace komisji przetargowej związane z wyborem wykonawcy budowy
chodnika w ul. Granicznej od ul. 100 lecia do ul. Piaskowej w Zagościńcu
W zakresie inwestycji kubaturowych:
1. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę sali
gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie.
2. Kontynuacja robót przy budowie sali gimnastycznej w Czarnej. Obecnie stan
zaawansowania budowy wynosi około 40%. Wykonano stan surowy sali gimnastycznej i
sal dydaktycznych wraz z montażem okien. Zakończono roboty murarskie i ułożono strop
nad częścią socjalno – szatniową. Przystąpiono do robót elektrycznych.
3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej dla
potrzeb remont budynku hufca ZHP w Wołominie - budżet obywatelski.
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia:
1. Została podpisana umowa na budowę oświetlenia w ul. Kochanowskiego w
Wołominie. Wykonawcą robót jest firma ELES – BUD Ewa Strusińska. Koszt robót:
27.792,31 zł. Termin wykonania do końca kwietnia 2015 r.
2. Podpisano umowę na budowę oświetlenia w ul. Lipowej w Wołominie. Wykonawcą
robót jest firma ELPROBUD Jan Adaśko. Koszt robót 29.333,04 zł. Termin wykonania do
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15.05.2015 r.
3. Kontynuacja prac projektowych dla potrzeb budowy oświetlenia w ul.
Nadrzecznej w Zagościńcu (budżet obywatelski).
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych Powiatu:
Przekazano dotacje celowe na realizację następujących zadań Powiatu, zgodnie z
zawartymi umowami: „Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia,
Podmiejskiej, Armii Krajowej gm. Wołomin” ; Przebudowa ul. Piłsudskiego i ul.
Radzymińskiej, gm. Wołomin; Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do
skrzyżowania z trasą S8.
Doposażenie placów zabaw – przegotowywane jest postępowanie dla potrzeb
zamówienia urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw.
WYDZIAŁ URBANISTYKI
Od 1 marca 2015 roku do 31 marca 2015 roku wydano 16 decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oraz 19 decyzji w sprawie ustalenia
warunków zabudowy dla osób fizycznych.
ZESPÓŁ DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
1. Projekt pn. „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – wyrównanie szans
rozwojowych w Gminie Wołomin” obecnie trwają przygotowania do realizacji projektu,
termin zakończenia realizacji operacji zgodnie z umową o przyznanie pomocy upływa w
dniu 30.06.2015 r.
2. Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Radosna w
Starych Lipinach” - wartość inwestycji – 182.326,20 zł, wnioskowana kwota dotacji 91.163,10 zł, oraz zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych –
ul. Krymska w Leśniakowiźnie” - wartość inwestycji – 761.921,96 zł, wnioskowana
kwota dotacji - 380.960,98 zł, w dniu 30.03.2015 r. Zespół złożył uzupełnienia formalne do
ww wniosków o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, obecnie oczekujemy na
ocenę wniosków.
4. Projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej” - kwota
dotacji 860.000,00 zł w dniu 14.04.2015 r. decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego
przedmiotowe zadanie zostało ujęte do realizacji w ramach Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok, obecnie Zespół przygotowuje
zakres do wniosku o dofinansowanie, który najpóźniej do 31 maja br. należy złożyć w
Ministerstwie Sportu i Turystyki.
5. Projekt pn. „Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki
– podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich
przedszkoli” - wnioskowana kwota dotacji 48.672 euro w dniu 03.03.2015 r. został
złożony wniosek w ramach programu Erasmus plus – Edukacja szkolna, dotyczący
wyjazdów zagranicznych dla 16 nauczycieli z wołomińskich przedszkoli publicznych. W
przypadku uzyskania dofinansowania, uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w
kursie zagranicznym w Finlandii z zakresu nauczania języka obcego z wykorzystaniem
elementów muzyki oraz obserwacji nauczania języka angielskiego w dwóch przedszkolach
na Węgrzech. Projekt przewiduje również przygotowanie językowe dla nauczycieli.
6. Projekt pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 w Wołominie im. Misia
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Uszatka” Gmina Wołomin zgłosiła lokalizację pod budowę nowego ogólnodostępnego
placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 w Wołominie im. Misia Uszatka w ramach Konkursu
„Podwórko Nivea”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w drodze głosowania internetowego
na lokalizacje wskazane na stronie internetowej www.nivea.pl/podworko. Głosowanie
zostanie przeprowadzone w dwóch turach. Pierwsza tura odbędzie się w dniach 1.0430.04.2015 r., natomiast druga tura w dniach 1.05-31.05.2015 r. 40 zwycięskich lokalizacji
otrzyma możliwość wybudowania nowego placu zabaw przez firmę Nivea.
Pani Burmistrz poinformowała również o rozstrzygniętych konkursach na zatrudnienie w
Urzędzie Miejskim w Wołominie:
- Rozstrzygnięto nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. wsi 1/5 etatu – Konkurs wygrał
Pan Andrzej Siarna
- Rozstrzygnięto nabór na stanowisko Pełnomocnika ds Oświaty 1/5 etatu – Konkurs
wygrała Pani Teresa Niewiarowska
- Rozstrzygnięto nabór na stanowisko Pełnomocnika ds Rozwoju i Promocji Miasta,
Systemu Informacji Miejskiej, Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
To jest pełen etat. - Konkurs wygrał Pan Bartłomiej Rajchert.
- Rozstrzygnięto nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego ½ etatu – Konkurs wygrał
Pan Jakub Kowalewicz
- Rozstrzygnięto nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i
Rozwoju Obszarów Wiejskich – Konkurs wygrała Pani Anna Sidor
W ramach przeniesienia pracownika samorządowego do Urzędu Miejskiego w Wołominie
wróciła Pani Bożena Kucharczyk, która pełni funkcje Naczelnika Wydziału Rozwoju
Gospodarczego. Jest to duże merytoryczne wsparcie dla Burmistrza i Wydziału.
W drodze awansu wewnętrznego Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej Sportu i
Edukacji została Pani Edyta Malinowska.
W drodze awansu wewnętrznego Naczelnikiem Wydziału Administracji został Pan Marcin
Gałkowski.
Od dnia 28 kwietnia obowiązki dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni zostały
powierzone Panu Henrykowi Oleszczuk. Tu w trybie pilnym, zostanie ogłoszony i
rozstrzygnięty konkurs na dyrektora tej jednostki. Dotychczasowo pełniący obowiązki
dyrektora MZDiZ z dnia na dzień złożył rezygnację.
Z dniem 30 kwietnia 2015 roku rezygnacje z funkcji członka zarządu spółki miejskiej
Miejski Zakład Oczyszczania, złożył Pan Janusz Tomasz Czarnogórski.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał kiedy audyt dot. OSiR Huragan został opublikowany w BIP ? Czy to było 23
kwietnia ? Skąd ta informację miała redakcja Wieści Podwarszawskich skoro ta informacja
ukazała się w tej gazecie już 22 kwietnia – czyli wcześniej ? Czy to był kontrolowany
przeciek ?
Piotr Sieńko – Naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu
W dniu 23 kwietnia 2015 roku wyniki audytu zostały opublikowane na stronie BiP urzędu.
O udostępnienie sprawozdania z audytu wystąpiła również redakcja Wieści
Podwarszawskich.
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Dominik Kozaczka – radny
Był w posiadaniu sprawozdania z audytu OSiR Huragan, na którym to sprawozdaniu
widnieje data 16 kwietnia 2015 roku
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zarzucił, że czekano z publikacja tego dokumentu do dnia 23 kwietnia 2015 roku
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wytłumaczyła, że nie czekano z publikacją. To jest normalne, że na protokole jest data
jego sporządzenia. Wiadomo, że po sporządzeniu protokołu z kontroli, trzeba udostępnić
go osobie kontrolowanej. Trzeba przeczytać taki protokół, zapoznać się z jego treścią,
trzeba ustosunkować się do wniosków. Nie można przekazywać informacji mieszkańcom
oglądającym przebieg sesji, że coś jest ukrywane. Pani burmistrz oświadczyła, że
procedury są dochowywane. Są standardy związane z protokołami. Protokół z kontroli jest
jawny. Po raz pierwszy ogłoszony w BIP. Poprzednio nie było takiego zwyczaju. Każdy
mieszkaniec może się z tym zapoznać, bo wszystko ma być przejrzyste i transparentne.
Takie standardy Pani Burmistrz będzie utrzymywała.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Radni chcieliby wcześniej otrzymać taki protokół, skoro udostępniany jest On innym
instytucjom i gazetom, to również powinien on trafić do Biura Rady.
Gmina walczy o plac zabaw, który ma urządzić jakaś firma. Na reklamę tej firmy
wydawane są pieniądze publiczne, bo drukowane są ulotki, kręcone są jakieś filmiki. Ktoś
może zarzucić wydatkowanie środków na reklamę, gdzie jest nawet logo tej firmy i adres.
Nie jest pewne czy to jest zgodne z prawem.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Wyjaśniła, że plac zabaw o który toczy się gra, wart jest 160 000 zł. To ma być pięknie
wyposażony plac zabaw. Jeśli nie zainwestuje się w walkę o ten plac, to nic z tego nie
będzie. Uważała, że 28 miejsce, które uzyskał Wołomin, to jest sukces. Nigdy w historii
tego miasta, Wołomin nie uczestniczył w konkursie tego typu i nie uzyskał tak wysokiej
lokaty. Włożone środki nie są aż tak wielkie, żeby nie było warto ich poświęcić w walce o
ten plac.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
To co zostało wydrukowane, czyli ulotki i plakaty, nie zostało wydrukowane za publiczne
pieniądze. Koszty tych publikacji zostały pokryte przez kierownictwo urzędu, które na to
się złożyło z prywatnych pieniędzy. Koszt tych publikacji tj. 1 000 zł.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Jako miejsce lokalizacji tego placu zabaw, zostało wybrane przedszkole im. Misia Uszatka.
Do Przewodniczącego docierają głosy mieszkańców, jak będzie zabezpieczony ten plac
zabaw. Jeżeli gmina wygra ten plac zabaw, to będzie on musiał być dostępny dla
wszystkich mieszkańców od 8:00 rano do godz. 20:00. Jak będzie zabezpieczone
bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola, skoro prawo wstępu na ten plac
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zabaw będą mogli wejść wszystkie dzieci, łącznie z opiekunami. Czy ta lokalizacja nie
powinna być bardziej dostępna, niż na terenie przedszkola ?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Odpowiedziała, że to była jedyna lokalizacja, która mogła być brana pod uwagę, która
spełniała wymagania tego konkursu. Tam było jeszcze szereg innych uwarunkowań, które
ten plac spełniał. Jak wiadomo Przewodniczącemu Rady i o tym mówił radny Dominik
Kozaczka, ten plac jest w złym stanie i wymaga natychmiastowej inwestycji. Dotychczas
ten plac jedynie generował niebezpieczeństwo dla dzieci, które tam mogłyby się tam
bawić. Plac będzie ogólnodostępny i będzie można na teren tego placu wejść. Plac
będzie monitorowany i będzie regulamin korzystania z tego placu. To wszystko zostanie
opracowane w momencie wygrania konkursu. Tam jest na tyle duża powierzchnia, że
można będzie wygrodzić plac zabaw od terenu przedszkola.
Paweł Banaszek – radny
Nic nie słyszał na temat inwestycji na terenie ul. Traugutta. Chce wiedzieć, czyt coś w tej
sprawie się dzieje.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
Decyzja ZRID jaka została uzyskana przez gminę, została uchylona przez wojewodę,
ponieważ odwołał się od tej decyzji jeden z właścicieli nieruchomości przylegającej do tej
ulicy. Nieruchomości były dzielone i decyzją ZRID przejmowane przez gminę. Tam jest
2000m2 w drodze, których właścicielem nie jest gmina.
Starostwo skargę właściciela przekazało do wojewody. Wojewoda, jako druga instancja,
rozpatrywał ta decyzje i uchylił ją w całości. Decyzja wojewody została zaskarżona do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA uchylił decyzję wojewody i teraz jest czas
na odwołanie wojewody do NSA. Sprawa jest w toku. Jeśli do końca roku zostanie
rozwiązana to będzie dobrze.
Paweł Banaszek – radny
Zapytał, czy coś wiadomo na temat wspólnego biletu ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
W dniu 27 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie u Starosty Wołomińskiego.
Rozmawiano w tych tematach związanych ze wspólnym biletem. W spotkaniu
uczestniczyli wszyscy burmistrzowie. Należy jeszcze dopytać Koleje Mazowieckie, w
temacie utrzymania ewentualnych zniżek. Wszystkie samorządy liczą pieniądze. Przy
dofinansowaniu bardzo istotne jest podział na strefy. Postanowiono., że dyrektor Kolei
Mazowieckich zostanie zaproszony do Wołomina, do starosty. Starosta podjął się
prowadzenia tego tematu. Miejscowość Ząbki są w I strefie i najbardziej rozważnie muszą
podchodzić do podejmowania decyzji. Dlatego każdy głos w tej sprawie jest szanowany.
Zbigniew Paziewski – radny
Na spotkanie z przedstawicielami kolei z pewnością przyjdzie nie więcej niż 100 – 150
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osób. O to jak kolej będzie wyglądała w trakcie modernizacji i po tej modernizacji pytają
ludzie starsi. Te osoby nie informują się w internecie. Radny zaproponował, by w jak
najszybszym terminie wydrukować ulotek wizualnych z informacją jak będzie wyglądała w
trakcie remontu sprawa zabezpieczenia medycznego, pożarowego, transportu. Na
Słonecznej będzie rozkopany tunel. Gdzie będą wtedy przejścia dla pieszych ?
Mieszkańcy o to pytają, więc takie ulotki ułatwiłyby dotarcie z informacją.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Podpowiedź radnego weźmie pod rozwagę, bo z dobrych praktyk i doświadczeń należy
korzystać. Będzie to jeden z elementów komunikacji. Modernizacja linii kolejowej to
gigantyczne wezwanie logistyczne dla naszego miasta. Będą czekały wszystkich
utrudnienia. Mieszkańcy zadają pytania. Nie można tego tematu zostawić bez załatwienia.
Edyta Zbieć – zastępca Burmistrza
Po spotkaniach w sołectwach czy w osiedlach, są sygnały od mieszkańców, że gdyby
wiedzieli, że będzie rozmowa o inwestycjach kolejowych to z pewnością większa grupa
przyszliby na takie spotkanie. Na takie spotkanie z przedstawicielami kolei i wykonawcy,
zorganizowane przez urząd, przyjdzie z pewnością więcej osób, niż się wszystkim wydaje.
Do kolei zostało skierowane wystąpienie z prośbą o przygotowanie się do wskazanych
tematów. Poproszono o zaplanowanie wizyty przedstawicieli kolei w Wołominie.
Pełne informacje dot. inwestycji kolejowej są zamieszczone na stronie internetowej.
Zbigniew Paziewski – radny
W rejonie składowiska odpadów, w Mostówce i w Majdanie jest ogromny problem z
kleszczami . Jest to obecnie ogromny problem w Polsce. Wiele ludzi jest zagrożonych
ukąszeniami kleszczy. Radny prosił o interwencje w SANEPID czy w innych możliwych
komórkach.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
W związku z wcześniejszymi rozmowami podjęto interwencję w SANEPID o sprawdzenie
na ile jest to realne zagrożenie. Czy w tamtych okolicach jest wzmożone występowanie
kleszczy i czy stwarzają one zagrożenie dla mieszkańców.
Zbigniew Paziewski – radny
Po dyskusjach w Klubie Radnych PiS złożył prośbę, skierowana do Zastępcy Burmistrza
Sylwestra Jagodzińskiego, żeby więcej w swoim pokoiku nie spotykał z ich radnymi, bez
względu na to czy jest to pojedyncza osoba, czy tak jak ostatnio były to trzy osoby.
Zwłaszcza, że na takie spotkanie zaprosił Panią Rajchert. Radny powiedział, że Ona dla
Nich nic nie znaczy. Zastępca Burmistrza próbuje „przekabacać” radnych PiS na stronę
PSL. Jak to się nie udaje, to proponuje stworzenie jakiegoś klubiku. Radny osobiście
protestował. Jeśli Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodziński chce rozmawiać z radnymi
PiS to powinien umówić się na spotkanie z całym klubem. Radnego to niepokoiło, że przy
tego typu rozmowach, na terenie miasta czy na terenie miejskich spółek, „gra się pracą”.
Zdaje sobie sprawę, że na terenie miast powiatowych, największym pracodawcą na
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terenie całej Polski, największym pracodawcą jest urząd miasta i starostwo. Nazwał
skandalem „granie pracą” wśród ludzi. Każdy człowiek ma konstytucyjne prawo do pracy.
Pani burmistrz twierdzi, że nikogo nie zwalnia, a 90 % zwalnianych osób, to są albo
członkowie, albo sympatycy, albo członkowie rodzin PIS. To niepokoi radnych PiS. Na
Komisji Bezpieczeństwa zapytano jak to się dzieje, że zaczęły się jakieś donosy. Nie
ulega wątpliwości, że były burmistrz Ryszard Madziar miał dużo przeciwników. To tak jak
każdy z radnych. Dopóki był burmistrzem, to była cisza i spokój, bo jedni się bali a inni
uważali, że coś się załatwi. Od stycznia zaczęły się ataki na pewne osoby. Radny bolał
nad tym, że Rada Miasta przez kolejne komisje zajmuje się donosami. Teraz donosy są w
odwrotnym kierunku. Są pisma broniące Panią Dyrektor ZS Nr 5. Są donosy na innych
dyrektorów, którzy kochają Panią Burmistrz, a nie kochają Panią Ludwin. Radnemu było
szkoda tych ludzi których złamano. Był moment kiedy okazali słabość. Zastanawiał się jak
nazwać ludzi, którzy łamią. Tak postępowano w latach 60 -tych z Jego rodzicami. To jest
niedopuszczalne.
Był obecny na paru spotkaniach wyborczych do Rad Osiedlowych. Ludzie pytają o
wspólny bilet. Z sali słychać głosy, że to „Madziar” zabrał. Obecna Pani Burmistrz może
nie lubić byłego burmistrza, ale powinna zabrać głos w obronie stanowiska Burmistrza, bo
to jest nieprawda. Jak radny poprzedniej kadencji, wie, że to ZTM wprowadził prawie 40%
podwyżkę. Dlatego w tej umowy wycofały się Ząbki i Kobyłka. Gmina Wołomin dołożyła
800 000 zł, żeby do 30 czerwca uczniowie i studenci mogli dojeżdżać. Zastępca
Burmistrza Sylwester Jagodziński, opiekujący się wspólnym biletem , przedstawił koszty
jakie Gmina Wołomin poniosłaby bez Ząbek. Było to 5,5mln. zł. To ówczesna Rada
Miejska podjęła decyzję, że Gmina Wołomin wycofuje się ze wspólnego biletu. Dlatego
radny uważał, że Ryszard Madziar nie jest całkowicie w tym względzie winny. Jeśli
Burmistrz Elżbieta Radwan będzie szanowała swojego poprzednika, to nawet Jej
przeciwnicy będą Ją szanowali.
Ogromnym hasłem wyborczym wszystkich była droga 634. Należałoby bardziej
szczegółowo poinformować ludzi jak ta droga 634 będzie wyglądała. Miał to być standard.
Teraz to będzie nowy asfalt, krawężniki i tyle. Radny jest zwolennikiem takiej drogi, bo
przez środek miasta nie może przechodzi autostrada.
Mieszkańcy z rejonu, w którym radny mieszka, mieszkańcy mówią, że nie będą głosowali,
bo Sasin i Madziar zrobili „desant” na miasto. Zapytał Zastępcę Burmistrza Sylwestra
Jagodzińskiego, czy zna tych ludzi których odczytał z listy: Rafał Wiatrak, Tomasz
Niewiarowski, Monika Niewiarowska, Teresa Niewiarowska, Jakub Biesiada. Odpowiedź
na to pytanie oczekiwał na piśmie lub droga e-mail.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, że wypowiedź radnego Zbigniewa Paziewskiego była wielowątkowa i z
pewnością nad pewnymi rzeczami trzeba się pochylić. Radni również uczestniczą w
zebraniach w jednostkach pomocniczych. Jeżeli z tyłu sali spotkań ktoś będzie coś mówił
na temat wspólnego biletu, a radny Zbigniew Paziewski chciałby to sprostować, to
powinien powiedzieć to Pani Burmistrz, która chętnie zajmie stanowisko w tym temacie.
Nie zawsze słyszy co mówią mieszkańcy z końca sali. Jeżeli radni obecni na takim
spotkaniu coś usłyszą, a będą chcieli by zajęła w danym temacie stanowisko, to powinni
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podpowiedzieć. Dobrze, że radny wspomniał o wspólnym bilecie, bo to dowód jak ta rzecz
jest bardzo ważna dla mieszkańców Gminy Wołomin.
Pani Burmistrz również jest tego zdania, że trzeba się wzajemnie szanować i trzeba
zachowywać dobre standardy. Każdy Kto jest bez winy „niech pierwszy rzuci kamieniem”.
Mając możliwość publicznej wypowiedzi, poprosiła mieszkańców gminy, którzy są
autorami rożnych doniesień podpisanych i nie podpisanych, o zaniechanie takich
czynności, bo niczemu to nie służy. Radę Oświatową powołuje się po to, gdyż Pani
burmistrz jest zaniepokojona, tym co się dzieje. Przy zmianie władzy ludzie mają rożne
oczekiwania. Jedni są odważni i podpisują się pod rożnymi rzeczami, a inni są mniej
odważni i usiłują zwrócić uwagę na jakiś problem w sposób anonimowy. Skargi są nie tylko
na jedną Panią dyrektor. Została również złożona skarga na druga Panią dyrektor. Pani
Burmistrz umówiła się na spotkanie i rozmawiała z rodzicami.
Jeżeli jednak wpłynęła skarga od Redakcji „Wieści Podwarszawskich” to trzeba było się
nad nią pochylić. Tu tez jest rola Rady Miejskiej. Jeżeli ktoś chce odwrócić uwagę od
istotnych rzeczy i zajmować czas Burmistrza i Rady Miejskiej anonimami, to Pani
Burmistrz na to nie ma wpływu. Jeżeli wpłynie do Urzędu pismo, to trzeba go procedować.
Administracja jest od tego,ze trzeba pochylać się nad pewnymi rzeczami, choć ( po
ludzku) może to się nie podobać urzędnikom.
Prosiła radnego Zbigniewa Paziewskiego o przykład, kto z tej pracy został wyrzucony czy
też jak określił „wycięty”. Powtórzyła, że wykonywane są kontrole i audyty, rozeznania
ekonomiczne, wartościowanie stanowisk. Do tego Pani burmistrz ma prawa. Tam gdzie
widzi jakieś nieprawidłowości, tam reaguje.
Zbigniew Paziewski – radny
Może przedstawić szczegółową listę osób, które zostały zwolnione, lub członkowie ich
rodzin straciły pracę. Jako przykład podał przypadek narzeczonej radnego Krzysztofa
Rembelskiego. Kolejne problemy ma radny Mariusz Stępnik – wprawdzie pracował w
starostwie. Ojciec radnego Konrada Fuśnika również ma problemy z pracą. Pani Liliana
Zientecka została zwolniona. Pan Sebastian bała zrezygnował z pracy. Zrezygnowała tez
z pracy Pani Mariola Klimek. Radny wspomniał o całym dziale promocji. Przyznał, że Pani
Burmistrz ma do tego prawo. Powtórzył, że 90% zwalnianych osób to są zwolennicy czy
członkowie PiS, bo oni się nie nadają. Jego zdaniem to nie jest merytoryczne.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że nie jest to merytoryczne, bo nie jest prawdziwe to co radny mówi. Jeżeli ktoś
składa rezygnację bo szuka lepszej pracy, to przecież znak, że fachowiec nie boi się o
pracę. Są redukcje etatów i radni wiedzą, z jakim wynikiem rozpoczynano budżet na
płacach w 2015 roku. Byli o tym stanie informowani, a pewnym rzeczom trzeba
zapobiegać. Natomiast jeżeli ktoś nie chce pracować, albo jest redukcja etatów, to nie
można mówić o jakimś „wycinaniu”. Obecni z pewnością pamiętają, że gdy swoje
stanowisko obejmował Burmistrz Ryszard Madziar, to pracownicy odchodzili , lub czasem
byli zwalniani w sposób trudny do zaakceptowania. Prasa lokalna o tym pisała, jak to byli
„wyprowadzani” ze swojego miejsca pracy. Jeżeli już jest dyskusja na temat uchwał
związanych z MZDiZ, to Pani Burmistrz dała radnym pod rozwagę fakt, że kiedyś 7 osób
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w Wydziale Gospodarki Miejskiej prowadziło podobne czynności jak obecnie MZDiZ. Dziś
zbudowany jest potężny MZDiZ z odpowiednia ilością zatrudnionych osób. O te osoby
trzeba się zatroszczyć. W najbliższym czasie audytor przedstawi protokół i trzeba
wspólnie postanowić o wprowadzeniu programu naprawczego.
Radnych z PIS w radzie jest więcej i mogą się wypowiadać tak jak chcą. Tak wygląda
demokracja i tak mieszkańcy wybrali. Pani Burmistrz prosiła jednak o zaufanie. Polityka
kadrowa jest taka, że są kontrole i sprawdza się, to trzeba zaufać wynikom tych kontroli.
Pracownicy z poprzedniego rozdania, którzy są fachowcami wysokiej klasy nadal pracują
w spółkach gminnych i w urzędzie. Nikt się do nich nie czepia, a wręcz większym
zaufaniem się ich obdarza, bo fachowca się ceni.
Zbigniew Paziewski – radny
Tłumaczenie Pani Burmistrz porównał do tłumaczenia dzieci w piaskownicy. Radni PiS
rozumieją jak, to wygląda i kto jest fachowcem, a kto nie. Pani Burmistrz ma prawo doboru
pracowników. Radny prosił jedynie by nie „wycinać” w 90% członków PiS, a na ich miejsce
innych pracowników przyjmować.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zastanawiała się, skąd tylu członków PiS jest zatrudnionych w urzędzie i w spółkach.
Zbigniew Paziewski – radny
Uściślił, że z tych zwalnianych osób to 90% to członkowie PiS. Nie miał na myśli
wszystkich pracowników gminnych.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zapytała ilu jeszcze członków PiS pracuje ?
Zbigniew Paziewski – radny
Dziwił się takiej formie zatrudnienia na 1/5 etatu. Zapytał ile taki pracownik zarabia ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wytłumaczyła, że chodzi o Pełnomocnika ds. wsi i o Pełnomocnika ds oświaty. Już
wcześniej sołtysi mówili, że ta 1/5 etatu to jest za mało. Pani Burmistrz obiecała, że jeżeli
będzie potrzeba więcej niż 1/5 etatu to nad takim wnioskiem się pochyli. Jeżeli pan
pełnomocnik wyrazi zgodę na ujawnienie jego wynagrodzenia, to zrobi to. To
wynagrodzenie nie jest za duże.
Z zakresu oświaty, są pewne rzeczy zarezerwowane do kompetencji Burmistrza. Resztę
tych rzeczy z zakresu obsługi ekonomiczno-administracyjnej wykonuje ZEAS. Takimi
rzeczami, którymi dysponuje jedynie Burmistrz są np. arkusze organizacyjne, oceny
dyrektorów, postępowania konkursowe. Tych rzeczy w skali roku nie jest dużo. Dlatego 1/5
etatu z pewnością wystarczy na ten cel. Nie jest potrzebny cały etat naczelnika. Pani
Liliana Zientecka złożyła dokumenty o przejście na emeryturę. To będzie widać na
funduszu płac, bo trzeba będzie pracownikowi wypłacić 6-cio miesięczną emeryturę.
Wydział pracuje bardzo dobrze. Pani Edyta Malinowska świetnie sobie radzi.
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Wynagrodzenia tych osób – pełnomocników są w symbolicznej kwocie. Nie są to doradcy
ani asystenci. Pełnomocnicy to są osoby, które mają konkretny zakres obowiązków i
konkretny cel. z tego zostaną rozliczeni.
Konkursy na stanowiska pełnomocników zostały ogłoszone i zgłosiło się niewiele osób,
które spełniały te kryteria. W konkursie na pełnomocnika ds. wsi tylko jedna osoba
spełniała kryteria. Jest nią Pan Andrzej Siarna. Został On zatrudniony na okres próbny.
Jeżeli nasi sołtysi nie będą zadowoleni ze współpracy , albo będą mieli inne oczekiwania
to umowa z tym panem nie zostanie przedłużona.
Pełnomocnicy mają konkretne obowiązki. To nie jest czynność doradcza i nie płaci im się
za gotowość.
Zbigniew Paziewski – radny
Podziękował za wyjaśnienia, choć niewiele z tego zrozumiał.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Zna wiele osób i jest z wieloma osobami związany. Te wymienione przez radnego
Zbigniewa Paziewskiego również zna. Te osoby wymienione nie są osobami publicznymi i
nie można w publicznych miejscach nimi się zajmować.
Co do drogi 634, to na wszystkich spotkaniach w jednostkach pomocniczych,
przekazywane są informacje o przebiegu i o wariancie modernizacji tej drogi, który jest
najbardziej realny do realizacji. Będzie to droga jednopasmowa z lewoskrętami,
prawoskrętnymi, czyli z elementami ułatwiającymi przepustowość takiej drogi. Tam gdzie
możliwe będzie zbiorcze włączanie się do ruchu, lub dwa pasy ruchu.
Jeśli chodzi o rozwiązania komunikacyjne dla Wołomina, to trzeba patrzeć na to z dwóch
perspektyw: perspektywy drogi 634 na którą od lat mieszkańcy patrzą z nadzieją. Teraz
pojawia się realna szansa kolejnego połączenia z Warszawą. Pojawiają się węzły
komunikacyjne na drodze S8 tj. na obwodnicy Marek. Będzie tam węzeł Kobyłka i będzie
węzeł Wołomin. Tak więc perspektywa komunikacyjna Wołomina rysuje się w obszarach
dwóch dróg wojewódzkich tj 635 z dojazdem do węzła Wołomin i do trasy S8, i drogi 634.
Na to jest szansa i na to jest perspektywa.
Radny Zbigniew Paziewski zadał również pytanie dotyczące spotkań z radnymi. Zastępca
Burmistrza przyznał, że to jest prawdą, iż spotyka się z wieloma radnymi. Z członkami
Klubu Radnych Pis nie spotkał się tylko z trzema radnymi, lecz z wieloma. Rozmawia o
przyszłości gminy i o rożnych innych aspektach. Oświadczył, że nie traktuje radnych jak
jakiegoś bezwolnego elementu układanki politycznej. Radni są wolnymi osobami. Te
głosy , które zdobyli pochodzą od mieszkańców z ich dzielnic i ci mieszkańcy nie oczekują
od nich by byli wiernymi żołnierzami jakiejś formacji politycznej. Oczekują jedynie by byli
ich reprezentantami. Zastępca Burmistrza rozmawiał z wolnymi ludźmi.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przyznał, że Zastępca Burmistrza sylwester Jagodziński rozmawiał z wolnymi ludźmi, bo
wszyscy ludzie są wolni. Skoro jednak uważa, że nie wszyscy ludzie muszą być związani z
jakąś formacja polityczną, to zadał pytanie po co namawia ich do przejścia do PSL lub do
wyjścia z Klubu Radnych PiS ?
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Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Oświadczył, że żadnego z radnych nie namawiał do przejścia do PSL.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Była zdziwiona tocząca się dyskusją. Uważała, że zawsze można rozmawiać z radnymi i
wspólnie wypić kawę. Nie chodzi o to, że są z PiS czy nie, i nie o wygląd chodzi. Wszyscy
są dla Wołomina i prosiła, by wszyscy skupili się na zgodnym procedowaniu uchwał, nie
zdejmowania ich z porządku obrad. Uczestnicy sesji Rady Miejskiej są tam dla dobra
mieszkańców. Uważa, że ludzie nie dzielą się na PiS i nie PiS, tylko na mądrych i głupich.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przyznał rację Pani burmistrz, ale zastanawiał się po co są takie podchody i nacisk na
radnych. Nie ważne w jakim, kto jest klubie, ale to żeby działał na rzecz Wołomina.
Wszyscy działają na rzecz Wołomina
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zastanawiała się, czy głosowanie w dyscyplinie klubowej to jest działanie na rzecz
Wołomina ? Nic nie jest procedowane na niekorzyść mieszkańców. Zasugerowała, by
radni zajrzeli w swoje sumienia.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zwracając się do Zastępcy Burmistrza powiedział, że to iż spotyka się z radnymi i
namawia ich do wyjścia z klubu, to jest odbieranie swobody wykonywania mandatu przez
radnego. Zastępca Burmistrza sylwester Jagodziński powinien skupić się na pracy dla
dobra mieszkańców, a nie na spotykaniu się z radnymi i namawiani ich do wyjścia z klubu,
a często robił to w godzinach swojej pracy.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Przyznał, że jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale środowisko, które
wspierał podczas kampanii wyborczej w Gminie Wyborczej, jest bezpartyjne. Natomiast w
trakcie trwania sesji można było zobaczyć storpedowanie trzech projektów uchwał w
sposób polityczny.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Oświadczył, że nie było to działanie polityczne, lecz radnym nie podobał się sposób
przygotowania tych uchwał. To Zastępca Burmistrza i Pani Burmistrz odnoszą wszystko
do kwestii politycznej. Trzeba skupić się na pracy, a nie na ciągłym narzekaniu na to, że
Burmistrz Ryszard Madziar był zły i źle się działo. Przewodniczący Rady słyszał to na
każdym spotkaniu. Jak Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodziński lepiej przygotuje się
do swojej pracy, to uchwały nie zostaną przełożone.
Adam Bereda – radny
Na każdej sesji radni zadają pytania i interpelacje składane ustnie, na które odpowiedzi są
udzielane na piśmie. Radny prosił by te odpowiedzi były zamieszczane w BiP.
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Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Obiecała, że te odpowiedzi będą zamieszczone na stronie internetowej urzędu.
Olga Ludwiniak – Pracownik Wydziału Organizacji Urzędu
Obiecała, że pytania i odpowiedzi na nie będzie zamieszczała w dodatkowej zakładce
„ Zapytania z sesji Rady Miejskiej”. W statucie dokładnie jest opisane co to jest
interpelacja i w jakiej formie jest składana.
Adam Bereda – radny
Przypomniał, że na poprzedniej sesji pytał o konkretne działki w mieście. Otrzymał na to
pytanie odpowiedź. Część działek należy do skarbu państwa, a część do osób
prywatnych. Radny wnioskował, że jeżeli jest taka możliwość, to żeby gmina Wołomin
złożyła wniosek o komunalizację nieruchomości na jej rzecz, będących własnościowa
skarbu państwa.
Kolejne pytanie dotyczyło działek położonych przy ul. Sikorskiego pomiędzy ul. Kościelna,
a ul. Miłą. Radnemu chodziło o sposób zagospodarowania. Prosił o uporządkowanie tej
nieruchomości i zlokalizowanie na tej nieruchomości parkingu dla mieszkańców udających
się do kościoła.
Radny proponował, by jeżeli to jest możliwe, została zagospodarowana opuszczona
działka Nr 76/24 przy ul. Hutniczej na potrzeby lokalnej społeczności. Radny już
zorganizował grupę mieszkańców, którzy wyasygnowaliby pieniądze na ogrodzenie tego
placu i zakup jakieś zabawek. Ta propozycja dotyczy tylko przypadku, jeśli jest to działka
gminna, a jeżeli nie to należy poprosić właściciela o jej posprzątanie.
Radny przypomniał też o swoim pytaniu dotyczącym harmonogramu uzupełniania
zabawek na placach zabaw. Taki harmonogram został mu przesłany. Pani Burmistrz
informowała o postępowaniu przetargowym. Z tego co pamięta w tym harmonogramie było
10 lokalizacji.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Wyjaśniła, że zajęto się już gminnymi placami zabaw. Przygotowano już postępowanie
przetargowe i dotyczy ono sześciu gminnych placów zabaw. Przeprowadzono wizytacje
placów zabaw. Wiadomo, jakie są potrzeby i będą dokonywane uzupełnienia.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
Zostały wykonane przeglądy techniczne gminnych placów zabaw przez MZDiZ. W
uzgodnieniu z MZDiZ wytypowano te zabawki, które będą wymienione, ponieważ nie
kwalifikują się do użytkowania przez dzieci i stanowią zagrożenie. Te lokalizacje placów
zabaw , to przy ulicach Kopernika, Sikorskiego, Wileńskiej. Partyzantów, róg Legionów,
Warszawska, Reja, Kościelna, Czwartaków.
Adam Bereda – radny
Prosił o sporządzenie przez MZDiZ listy dróg, gdzie istnieje możliwość poprawy
przejezdności.
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Robert Kobus – radny
Pojawiły się informacje o przesunięciu terminu rozpoczęcia modernizacji linii kolejowej, a
tym samym zamknięcia przejazdów kolejowych. Informacja mówi o zagrożeniu tego
lipcowego terminu i modernizacja rozpocznie się na początku września.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Potwierdził, że ta informacja o rozpoczęciu prac przy modernizacji linii kolejowej w
miesiącu wrześniu jest prawdziwa. Jest nadzieja, że wykonawca wykona prace w 7-8
miesięcy, a wraz z odbiorami będzie to ok. 1 roku.
Dominik Kozaczka – radny
Jest za tym, żeby było jawnie i przejrzyście i żeby wszystkie dokumenty były
zamieszczane na stronie BiP, by było jawnie i przejrzyście.
Elżbieta Radwan – burmistrz Wołomina
Bardzo dobrze Jej się współpracuje. Jest otwarta na współprace. Radni otrzymują dużą
ilość informacji pisemnej, publikowanej i wysłuchiwane są wnioski radnych, w ilości
większej niż w każdej innej kadencji. Dlatego chciałaby usłyszeć słowo pochwały od
radnego Dominika kozaczki.
Dominik Kozaczka – radny
Pochwalił , że ruch z centralnym rejestrem umów był w dobrym kierunku, chociaż
oczekiwał aby to się rozrosło na inne jednostki gminy i nawet spółki gminne.
Jest za tym, by place zabaw na osiedlu Nafta powstały. W tym celu był złożony wniosek na
te 150 000 zł., poparty przez radnych, z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw.
Radny stwierdził, że zarządzenia Burmistrza na BiP są nie należycie zamieszczane.
Chciałby np. dowiedzieć się co to jest za zarządzenie 94/2015 i czego ono dotyczy ? W
BiP nie ma tego zarządzenia. W BiP jest tylko tytuł zarządzenia 95/2015 ale nie ma jego
treści. Radny chciałby, aby przyjęte zarządzenia na BiP były szybciej zamieszczane.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Zastanawiała się jak do tej pory było z tym publikowaniem zarządzeń Burmistrza.
Dominik Kozaczka – radny
Odpowiedział, że było różnie w poprzedniej kadencji, ale radny wielokrotnie zwracał
uwagę na te nieprawidłowości. Wolałby takie sprawy załatwiać na posiedzeniach komisji.
Ale tak w poprzedniej kadencji, jak i teraz, jeśli czegoś nie powie się na sesji to temat
nadal nie jest załatwiony.
Mirosław Bieńczyk – radny
Burmistrz w swojej wypowiedzi nic nie wspomniała na temat nakładek. Zapytał więc o
nakładkę na ulicy Lipowej w Duczkach.
Gotowa jest dokumentacja na budowę chodnika z Duczek do Grabia Starego.
Opracowywana jest dokumentacja na odwodnienie ulicy Szosa Jadowska na terenie
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Duczek. Ma ona być gotowa w sierpniu. Radny zapytał, czy Burmistrz ma jakieś
porozumienie z Wojewódzkim Zarządem Dróg Wojewódzkich ? Czy będą oni to realizować
w zbierającym roku po otrzymaniu dokumentacji ?
Podziękował również Pani burmistrz za wykonanie I etapu budowy oświetlenia ul. Długiej
w Duczkach.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Na zarzut nieterminowego zamieszczania zarządzeń na stronie internetowej,
odpowiedziała, że są małe moce przerobowe. Zamieszczaniem zarządzeń na stronie BiP
zajmuje się Pani Olga Ludwiniak, która można nazwać „człowiekiem orkiestrą”. Postara się
przesunąć jakiegoś pracownika do pomocy, bo jedna osoba nie może tego wszystkiego
wykonywać.
Ulica Lipowa, na której ma być nakładka, to jest zadanie MZDiZ. Nakładki nie są jeszcze
ruszone. Na razie w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są równania.
Umowę, która zaproponował jeden z pracowników, jest trudna do zaakceptowania.
Umowa miała być ryczałtowa i wyznaczeni zostali trzej wykonawcy. To jest coś dziwnego.
Pani Burmistrz oczekuje na wyniki audytu tego co się dzieje w MZDiZ. Jak radni wiedza
przetargi zostały unieważnione. W MZDiZ źle się dzieje. Należy się nad tym wspólnie
pochylić w zgodzie i porozumieniu, by mieszkańcy odebrali sygnał, że się pracuje i
współpracuje.
Chodnik wzdłuż ul. Szosa Jadowska w Duczkach jest inwestycją marszałka województwa.
Gmina dołożyła pieniądze do odwodnienia. Pani Burmistrz będzie monitorowała inwestycje
. Gdy będzie miała jakieś nowe informacje, to przekaże radnym.
Mateusz Bereda – radny
Budżet został uchwalony w styczniu. Obecnie jest maj i dopiero jest wystąpienie o decyzje
ZRID. Zapytał, czy zdąży się zrealizować inwestycje do końca roku ? Jesienią
mieszkańcy będą brodzić w błocie i będą mieli pretensje do radnych, że nie załatwili.
Radnemu w szczególności chodziło o ul. Sienkiewicza.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Tam gdzie jest pełna dokumentacja to przetargi są ogłaszane. Stara się to robić szybko, by
zima nie przeszkodziła w realizacji inwestycji. Jeśli chodzi o ul. Sienkiewicza to obecnie
trwają formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Na ul. Sienkiewicza trwają ostateczne uzgodnienia, które muszą być załączone do
wniosku ZRID. Jest nadzieja, że w przeciągu dwóch tygodni wniosek zostanie złożony.
Starostwo ma 90 dni na wydanie decyzji ZriD.
Mateusz Bereda – radny
W jego przekonaniu niektóre decyzje są dość późno. Jest już maj i należy przyspieszyć
prace.
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Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Pracownicy urzędu nie mają na to wpływu, bo nie wszystkie decyzje zależą od nich.
Mateusz Bereda – radny
Na ul. Moniuszki weszła ekipa i zdjęła cały asfalt i utwardziła drogę. Jednak zakończenia
prac nie widać. Co tam się dzieje ?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Prace na ul. Moniuszki zostały wstrzymane, bo najpierw należy wykonać kanalizację
deszczową. Infrastrukturę trzeba tak wykonać, by budynki komunalne tam się znajdujące
mogły odprowadzić swoje wody deszczowe bezkolizyjnie. Trzeba te prace wykonać przed
położeniem asfaltu, by później go nie niszczyć. W najbliższych tygodniach będą usuwane
drzewa, będą usuwane kolizje ze studniami, które powstały po wykonaniu dokumentacji,
na skrzyżowaniu z ul. Asnyka. Termin zakończenia inwestycji, określony w umowie, nie
jest zagrożony i zostanie zachowany.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
na początku kadencji spotkała się z grupą mieszkańców z ul. Moniuszki z takimi petycjami,
że wlewa im się woda na posesje , że jest źle zrobione odwodnienie.
Mateusz Bereda – radny
Do dnia 29 kwietnia 2015 roku miał być rozstrzygnięty konkurs na dyrektora MDK. Czy coś
wiadomo w tym temacie ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
stwierdziła, że trzeba mieć dobrych fachowców. W BiP zostało zamieszczone ogłoszenie
dot. naboru na Dyrektora MDK. Po sprawdzeniu przepisów, okazało się, że ten nabór
powinien być ogłoszony w prasie ogólnopolskiej. Takiej informacji nie przekazano Pani
burmistrz. To zostało poprawione i ogłoszenie zostało poprawione.
Roman Kroner – Sekretarz Gminy
Obecnie w BiP w zakładce „Nabory pracowników do jednostek organizacyjnych gminy”
jest aktualne ogłoszenie. Termin składania aplikacji został wyznaczony do dnia 20 maja
2015. Nabór na stanowiska Dyrektora Samorządowej jednostki kultury musi być ogłoszony
w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym. To zostało zrobione i musi być wyznaczony
30 dniowy termin składania aplikacji.
Maciej Łoś- radny
Jak przebiegają prace dokumentacyjne jeśli chodzi o ul. Laskową ?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Trwa projektowanie ul. Laskowej. Koncepcja została uzgodniona. Termin wykonania
dokumentacji to jest październik 2015 roku. Trwają obecnie uzgodnienia z koleją,
ponieważ ulica zbliża się do terenów kolejowych. Zbliżenie na 10 m do torowiska wymaga
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uzgodnienia.
Tomasz Kowalczyk – radny
Cieszył się, że nie zapomniano o temacie ul. Grabicznej, że już oczekuje się na
pozwolenie na budowę. Jeżeli takie pozwolenie zostanie uzyskane, to informacja do
radnego dotrze, ale obiecał mieszkańcom, że za każdym razem będzie pytał o tą ulicę.
Na poprzedniej sesji zwracał radny uwagę, że prace wykonane przez MZDiZ na ul.
Majdańskiej w Duczkach tj. połączenie z Mostówką, nie zostały wykonane należycie.
Poprosił o poprawki.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
W sprawozdaniu Pani Burmistrz zabrakło Mu informacji dot. ul. Złotej i Kolorowej
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Poinformowała, że jeśli chodzi o ul. Złota i Kolorowa, to trwają prace projektowe.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Dyrektor OPS otrzymał wypowiedzenie z pracy 30 marca. Co w tym temacie ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poinformowała, że obecnie obowiązki dyrektora OPS pełni Zastępca Dyrektora Pani
Danuta Graszka. Będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Jest Pani wicedyrektor.
Cykl pracy nie został zakłócony, więc może przez pewien czas pełnić taka funkcję.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przeczytał w prasie wypowiedź Pani Burmistrz, która powiedziała, że powodem
rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem OPS była „utrata zaufania”. Co było powodem ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Nie wypowiadała się do mediów na ten temat. Być może któraś z gazet na własną
odpowiedzialność zamieściła taka informację. Odpowiadając zaś na pytanie radnego
powiedziała, że faktycznie powodem rozwiązania umowy o prace z dyrektorem OPS była
utrata zaufania w związku z niedopilnowaniem rozliczeń unijnych. Gmina będzie zwracała
pieniądze. Powodem wypowiedzenia było też szereg innych powodów zawartych w
wypowiedzeniu umowy o pracę. Była też zawarta umowa na wynajem pomieszczeń, która
zostanie przedstawiona radnym.
Zbigniew Paziewski – radny
Prosił o przybliżenie losów ul. Dworskiej, na której budowę jest przygotowana
dokumentacja.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Na ulicę Dworska został wykonany projekt. Dokumentacja projektowa jest zrobiona na
drogę, na odwodnienie. Natomiast trwają podziały, ponieważ tam gmina nie ma prawa
własności i nie można złożyć oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem. Trzeba to
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realizować w tzw. ZRID, czyli te podziały muszą być wykonane. Podziały są wykonywane
na zlecenie Wydziału Geodezji. Pani Burmistrz zezwoliła na przygotowanie do wykonania
ostatniego odcinka ul. Dworskiej, który nie został zaprojektowany tj. od Kolonii Gródek do
szosy Jadowskiej. Tu zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wybór
projektanta tego odcinka. Jeśli tam z własnościami gruntów nie będzie problemów, to
szybko uzyska się pozwolenie na budowę w tym samym czasie co uzyskanie ZRID.
Zbigniew Paziewski – radny
Bardzo cieszy się, że wspomniany odcinek ul. Dworskiej zostanie zrobiony. Zapytał czy
planuje się na tym odcinku zerwanie płyt i czy będzie tam położona kostka czy asfalt ?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Odpowiedziała, że nie można tam zrobić czegokolwiek na istniejących płytach, bo tam nie
ma odwodnienia. To narzuca określoną technologię budowy. Z pewnością trzeba wykonać
kanalizacje deszczową, podbudowę i pewnie asfalt, tak jak na pozostałej części ulicy. Nie
wiadomo, jak zostanie rozwiązana sprawa organizacji ruchu. To jest wąska ulica. Może
powinna to być ulica jednokierunkowa. O konkretnych rozwiązaniach radni zostaną
powiadomieni, wtedy gdy zostaną przygotowane konkretne propozycje.
Zbigniew Paziewski – radny
Prosił o informację, czy te 100 000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów wystarczą ?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie ma map podziałowych i nie wie jakie
działki będą objęte podziałami i wykupami.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
W sprawozdaniu Pani Burmistrz usłyszał informację, że jest przygotowywana
dokumentacja dot. remontu zbiornika. Jednak takiego tytułu inwestycyjnego
inwestycyjnego nie ma. Jest jedynie tytuł inwestycyjny „Budowa Parku ...”
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że rzeczywiści nie ma takiego tytułu inwestycyjnego, a jest taki jak mówi
przewodniczący. Jedynie w treści swojego sprawozdania użyła skrótu. To przecież Rada
zmienia tytuły inwestycyjne.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy podjęto jakieś działania w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na
budowę parku ? Na tym tytule inwestycyjnym pozostawiono pewna kwotę po to, żeby
szukać dofinansowania zewnętrznego.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Środki finansowe z tego tytułu inwestycyjnego zostały zdjęte jeszcze w poprzedniej
kadencji. Jeżeli coś się pojawi na tzw. horyzoncie to z pewnością będą czynione starania.
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Jednak całość była argumentowana ewentualna przebudowa drogi 634.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Wyjaśniał, że tytuł inwestycyjny „Budowa Parku ..,.. „ pozostał i pozostało w budżecie 400
tys. zł. Była mowa o tym , że władze Wołomina zastanowią się skąd pozyskać pieniądze
na park. Pod tym warunkiem radni zgodzili się zdjąć środki z tego tytułu inwestycyjnego.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, że te pieniądze pozostawiono na budowę zbiornika retencyjnego na terenie
tego parku.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Powiedziała, że jeśli taka okazja się nadarzy i będzie możliwość pozyskania środków
zewnętrznych, to na pewno z tej okazji gmina skorzysta. Na razie zajęto się kwestia
pozyskania dofinansowania do zbiornika retencyjnego. Zapewniła, że jeżeli będą
dofinansowania do tego typu inwestycji będzie możliwe, to na pewno gmina będzie chciała
z tego skorzystać.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Wiadomo mu, że tego typu programy już się pojawiły.
Andrzej Żelezik – radny
Podczas wcześniejszej dyskusji Pani Burmistrz wypowiedziała się, na temat stosowania
donosów i, że nie powinno to mieć miejsca w żadnej placówce podległej urzędowi miasta.
Z tym się z pewnością wszyscy zgadzają. Zapytał Panią Burmistrz, czy rozróżniania
donosy od anonimowych skarg. Rada Miejska nie może rozpatrywać skarg, które nie są
podpisane. Na posiedzeniu Komisji Edukacji byli obecni dyrektorzy szkół. W żadnej szkole
nie ma takich sensacji które nie powinny mieć miejsca w szkole, bo tam wychowuje się
młode pokolenie i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Dlatego radny zapytał Panią
Burmistrz czy to nie ma znaczenie, że są te anonimowe skargi. Może jednak trzeba
zwrócić uwagę, żeby to się w szkole nie powtarzało. Jakaś zwierzchność urzędu nad tymi
jednostkami jest. Ta sytuacja jest niepokojąca, bez względu na to co jest prawdziwe, a co
nie i to należy sprawdzić. Niektóre ze skarg były podpisane, ale nie było zgody na
ujawnienie podpisów. Radny zapytał, czy Pani burmistrz będzie się do tego odnosiła, czy
jest to zamknięta sprawa ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Oczywiście , że rozróżnia te pisma. Każda sprawa jaka wpływa do urzędu, a jest z tych
trudnych i emocjonalna, jest analizowana z prawnikami. Analizuje się sposoby
postępowania z nią, niezależnie od tego, co na ten temat myślą urzędnicy. Nie mogą się
oni kierować emocjami. Po to została powołana Rada Oświaty, żeby uzdrowić sytuację.
Pani Burmistrz bardzo boleje nad każda taka anonimowa skargą boleje. Radni na
posiedzeniu komisji zadawali wiele trudnych pytań. Wszyscy odpowiadali, że dzieci to jest
bardzo ważna rzecz. Oświata to szczególnie wrażliwy temat. Nie można pozwolić sobie na
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żaden błąd. Jeżeli mieszkańcy coś chcą powiedzieć, nawet w anonimowej skardze, to
bardzo byłoby nieroztropnie nie pochylić się nad tym i nie przeanalizowane. Nic nie może
umknąć. W naszej gminie już wydarzył się wypadek i na oświatę trzeba zwrócić
szczególna uwagę. Gdyby cokolwiek zostało zaniedbane, to nie trudno byłoby
wytłumaczyć gdyby coś się stało niedobrego. Czy warto ryzykować ? Trzeba być bardzo
czujnym i wyważonym w tych tematach. Obiecała, że nie zostawi nic nie rozpatrzonego,
czy nie skonsultowanego z radnymi, tego co niepokoi. Jeśli jest taka ilość skarg w
organizacji, to trzeba się zastanawiać i trzeba pytać. Pani Burmistrz rozmawiała z Panią
Dyrektor. Będzie rozmawiała z nauczycielami. Może należy wypracować jakiś rodzaj
ankiety anonimowej, by nie prowadzić tego w ten sposób, że wezwie nauczycieli i każe im
podpisać. To musi być z pełną dowolnością odpowiedzi. Postara się jeszcze w jakiś
sposób zmonitorować ta sprawę w szkole. Teraz jest słowo przeciwko słowu. To nie o to
chodzi. Chodzi o to, żeby dzieci były bezpieczne i zadowolone. Każdy konflikt w jednostce
nie służy niczemu dobremu w dłuższym czasie.
Danuta Graszka – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie
Poinformowała, że nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 2011 roku, wprowadziła
obowiązek corocznego przygotowywania przez gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie,
oceny zasobów pomocy społecznej, które są przedstawiane odpowiedniej radzie gminy,
powiatu i sejmikowi. Taka ocenę OPS w Wołominie złożył w Biurze Rady miejskiej w dniu
23 kwietnia 2015 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie jest jedna z jednostek
administracji samorządowej o dużej samodzielności, działający na szczebli gminnym. W
ośrodku skupiają się wszelkie zadania z zakresu pomocy społecznej występujący w
gminie. Dokument oceny zasobów pomocy społecznej ma za zadanie zaprezentować
zakres działalności OPS. Dokument ten zawiera dane dot. infrastruktury, zasobów,
współpracy z organizacjami pozarządowymi i nakładów finansowych. Nakłady finansowe
są realizowane w związku z obszarem całej pomocy społecznej w gminie. Następnie ta
ocena zasobów jest przekazywana do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, które
przekazuje ją do sejmiku województwa mazowieckiego. Ocena ta stanowi podstawę do
planowania budżetu na następny rok w zakresie zadań własnych i zadań zleconych dla
pomocy społecznej.
W związku z brakiem kolejnych pytań do sprawozdania prowadzący obrady zamknął
dyskusje w tym punkcie porządku obrad.
Ogłosił też 30 min. przerwę w obradach. Po przerwie o godz. 15:10 kontynuowano
realizacje porządku obrad.
Pkt 7
Interpelacje i zapytania radnych
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zwrócił radnym uwagę na zapis 29 Statutu Gminy Wołomin, który mówi, że interpelacje i
zapytania w formie pisemnej kierowane są do Burmistrza, z powiadomieniem o ich treści
Przewodniczącego Rady. Interpelacje dotyczą gminnej wspólnoty samorządowej.
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Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, oraz wynikające
zeń pytania. Przewodniczący prosił o trzymanie się tego zapisu statutowego.
Radny przypomniał, że pokój 102 zawsze był do dyspozycji radnych. Od dłuższego czasu
trudno jest to utrudnione. Siedzą tam jakieś osoby. Jak tam wszedł przez przypadek, to
zauważył ogrom stojących tam komputerów. Radnym potrzebne jest miejsce do spotkań z
mieszkańcami. Dlatego prosił o informacje kiedy radni będą mogli z tego pokoju
korzystać.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina.
Wyjaśniła, że w sali 102 jest ogólnodostępne stanowisko komputerowe. Mieszkańcy
spontanicznie przychodzą i oddają głosy na plac zabaw. Jest to zgłoszone do organizatora
konkursu, że takie publiczne stanowisko jest uruchomione. To stanowisko jest od kilku dni.
Nie dotarła do Pani Burmistrz informacja, że pokój jest potrzebny radnym. Jeżeli jednak
taka informacja dotrze, to radnym pomieszczenie zostanie udostępnione. Jest też inna
sala konferencyjna tj 225. Jeżeli zajdzie potrzeba, to Pani Burmistrz udostępni swój
gabinet, który nie jest zamknięty. Zawsze radnym zostanie udostępnione pomieszczenie
na spotkanie z mieszkańcami, tylko trzeba taką potrzebę wcześniej zgłosić. Oświadczyła,
że nie będzie utrudniała żadnych spotkań, dla dobra wzajemnej współpracy.
Eugeniusz Dembiński – radny
Powiedział kilka słów w sprawie mediów lokalnych. Redaktor pisma „Patria” oszkalował
Panią Burmistrz i Panią Dyrektor OSiR. Jeżeli ktoś atakuje osobę, znaną radnemu od
dziecka, to radny będzie ta osobę bronił przed szkalowaniem i atakami, zwłaszcza gdy są
niesłuszne.
W okolicach sklepu biedronka jest nierówne ogrodzenie, które jest niebezpieczne dla
przechodniów i należy zmobilizować właściciela do jego naprawienia.
Radny skarżył się, że został zaatakowany przez właściciela tego ogrodzenia, że sobie
wyprasza, aby radny Eugeniusz Dembiński wymieniał Jego nazwisko na forum
publicznym. Radny zastanawiał się, czy wolno mu czytać wydawane przez tego Pana
pisma i czy wolno je komentować na forum publicznym ?
Następnie radny przekazał obecnym kilka informacji z życia miasta i rodziny. Sugerował,
by zauważać osiągnięcia sportowe młodzieży i seniorów.
Obiecał pomoc nowemu Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Lipińska w pracy.
Skrytykował proces wyborczy Rady Osiedla.
Marek Górski – radny
Jest w składzie komisji, która weryfikuje wnioski o przyznanie stypendiów sportowych.
Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: trener, zawodnik i działacz sportowy. Z
przykrością stwierdził, że nie ma wniosku o przyznanie nagrody Panu Eugeniuszowi
Dembińskiemu.
Eugeniusz Dembiński – radny
Nie ma kto go zgłosić. Wprawdzie jest „Klub Biegacza”, ale w szczątkowym stanie i inne
kluby. Jednak oni trenują sobie indywidualnie. Oni nie jeżdżą na mistrzostwa
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ogólnopolskie.
Mateusz Bereda – radny
Wyjaśnił, że regulamin nie przewiduje zgłoszenia indywidualnego, tylko zgłoszenia musi
dokonać klub sportowy.
Eugeniusz Dembiński – radny
Natomiast sportowcy indywidualnie trenujący i biorący udział w turniejach zdobywają
więcej medali i wyróżnień niż piłkarze i koszykarze razem wzięci. On sam jest tego
przykładem. Uważał, że w regulaminie trzeba zrobić lepszy i mądrzejszy zapis.
Na forum Polski nikt nie ma takich osiągnięć jak ON. Za swoje osiągnięcia dostał
wyróżnienie za najwartościowsze wydarzenie roku. Jeżeli te osiągnięcia sportowe zostały
zauważone wśród wszystkich osiągnięć, a nie zostały zauważone wśród osiągnięć
sportowych to jest to Jego zdaniem dziwne.
Marek Górski – radny
Praca w komisji stypendialnej jest trudna, a jej członkowie nie kierują się tym, że siatkarze
czy koszykarze dostali już nagrodę za jakieś osiągniecie. Jeśli chodzi o drużynę
koszykówki, to wzrost jest wyższy. Kobiety zakwalifikowały się do kadry narodowej. Jego
zdaniem spojrzenie komisji jest prawidłowe. Jeżeli radny Eugeniusz Dembiński nie jest
przedstawicielem żadnego klubu to może to trzeba zmienić. Może Jego kandydaturę do
nagrody powinien zgłosić OSiR. Komisja rozpatruje tylko zgłoszone osiągnięcia i w Jego
odczuciu robi to dobrze. Pocieszył radnego Eugeniusza Dembińskiego, że Jego dokonania
zostały zauważone i nagrodzone Medalem „Zasłużony dla Wołomina”.
Zbigniew Paziewski – radny
Na jednym ze spotkań padł zarzut, że na spotkania w sprawie remontu linii kolejowej
wysyłany był Pan Andrzej Wesołowski. To radnego zmartwiło i postarał się to wyjaśnić.
Dowiedział się, że Pan Andrzej Wesołowski pojechał tam jako kierowca i osoba
towarzysząca dla Pana Tomasza Lipskiego pracującego w Wydziale Rozwoju
Gospodarczego. Spotkanie odbyło się w Łochowie i nie dotyczyło odcinka wołomińskiego.
Głos na spotkaniu zabierał Pan Tomasz Lipski.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Jest w posiadaniu pisma z dekretacją, kto ma się udać na spotkanie. Tam byli wpisani Pan
Tomasz Lipski i Pan Andrzej Wesołowski. Z dokumentu wynika, że te dwie osoby
pojechały na spotkanie w sprawie inwestycji kolejowej. Dziwiła się, że na to spotkanie nie
pojechała ówczesna naczelnik Wydziału Inwestycji. Przedstawi radnemu Zbigniewowi
Paziewskiemu wspomniane pismo.
Andrzej Wesołowski – Pracownik Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego
Pojechał tam na to spotkanie jako przedstawiciel Związków Zawodowych. Gminę
reprezentował Pan Tomasz Lipski i to on zabierał głos. On sam by ł tylko obserwatorem.
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Marek Górski – radny
W Duczkach i w Zagościńcu przy szkołach są place zabaw i Panie Dyrektorki doskonale
sobie radzą. Nie ma potrzeby denerwowania się o bezpieczeństwo dzieci, bo całkiem
dobrze się to ma.
Z Zagościńca do Wołomina prowadzi ulica Podmiejska. Ulica ta była kilka lat temu
remontowana. Był to remont kompleksowy na podstawie projektu. Niestety obecnie
pobocza zaczynają pękać. Być może jest to wynik tego, że droga ta służyła jako objazd, w
momencie remontu mostu w Czarnej. Z pewnością nie jest to droga, która powinna tak
pękać. Radny prosił, czy napraw nie można zrobić w ramach gwarancji.
Radny Zbigniew Paziewski mówił o zwolnieniach pracowników. Radny sięgnął więc do
historii Powiedział, że chwali się to co jest dobre. Jednak w minionym okresie były też
sytuacje przykre, a wręcz tragiczne. Przykładem jest postępowanie z Dyrektorem
Zbigniewem Pirogiem. Forma zwolnienia i forma zachowanie się wobec niego, usunięcie
dyrektora przy pomocy Straży Miejskiej. Potem Nowym Dyrektorem została inna osoba.
Nowy Dyrektor doprowadził do 2 mln. Długu MZO. W każdej kadencji mogą zdarzyć się
rożne przykre sytuacje. Ta przez niego wspomniana jest karygodna, a wręcz obrzydliwa.
Można mieć inne zdanie na temat tej sytuacji, ale na jej bazie można powiedzieć, że nie
zawsze były dobre działania poprzedniego burmistrza.
Radny zadeklarował, że do żadnej partii nie należy. Natomiast Burmistrz Ryszard Madzia
proponował Mu kandydowanie z listy PiS do Rady Miejskiej w Wołominie. Tą propozycję
uważa za pozytywną, że miał tyle zaufania do Jego osoby. Radny odmówił, bo doszedł do
wniosku, iz jest samorządowcem i nie należy do żadnej partii i chciał w takim stanie
pozostać. Był z Panem posłem Jackiem Sasinem w sejmie, za co Go skrytykowano.
Jednak ta wizytę w sejmie uważa za wspaniałą, a postawę Pana jacka Sasina ocenia
bardzo pozytywnie. Zdaniem radnego, jeśli ktoś jest przyzwoitym człowiekiem to nie
ważne, że działa w jakiejkolwiek partii. Przykładem może być Pan Krzysztof Gawkowski,
który swoja karierę polityczną zaczynał w Radzie Miejskiej w Wołominie jako młody
chłopak. Dał się poznać jako aktywny, fajny radny. Dziś jest Sekretarzem Generalnym
SLD. To po części jest jakimś sukcesem dla Rady miejskiej w Wołominie, że człowiek z
Wołomina osiągnął sukces, choć w strukturach nie popieranego w Wołominie Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.
Radny Marek Górski zaproponował, żeby Przewodniczący Rady zorganizował szkolenie
dla radnych. Radni wymieniliby między sobą pewne poglądy i spróbowaliby dojść do
porozumienia w pewnych kwestiach. Gdy rozmowy toczą się indywidualnie, to każdy z
radnych deklaruje działania na rzecz Wołomina. Trzeba spróbować uciąć te waśnie i
znaleźć jakieś rozwiązania w niektórych spornych kwestiach wtedy funkcjonowanie rady
będzie sprawniejsze. Na interpelacje poświęcać się będzie 5 min, a pozostały czas na
sesji poświęcony zostanie na działania merytoryczne.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
Odniósł się do wypowiedzi radnego, stwierdzając, że to nie z ust radnych PiS pada, że
głosuje się politycznie.
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Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
W nawiązaniu wypowiedzi radnego Marka Górskiego, powiedziała, że cztery lata
wcześniej została zwolniona z pracy w Urzędzie Miejskim w Wołominie, otrzymując trzy
rodzaje wypowiedzenia do wyboru. Prawnik, który był wtedy obecny w gabinecie,
powiedział, że jeszcze tak obrzydliwego wypowiedzenia nie widział jak żyje. Nikogo nie
interesowała, że ma trzyletnie dziecko, że będzie musiała dojeżdżać do kolejnej pracy.
Z obecnymi radnymi współpracuje się Jej dobrze i ma nadzieję, że i Oni mogą powiedzieć
z wzajemnością, że nie robi żadnych trudności.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
Stwierdził, że historia Pani Edyty Zbieć została odwzorowana obecnie. Została zwolniona
Pani, która samotnie wychowuje dziecko i nikt się nie zawahał.
Krzysztof Rembelski – radny
Poinformował, że osoba o której mówił Przewodniczący Radny, miesiąc przed
zwolnieniem otrzymała bardzo dobra ocenę pracownika. Nie było na nią żadnych skarg.
Jest to matka samotnie wychowująca dziecko, która została zwolniona.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Odnosząc się do informacji radnego, powiedziała, że nastąpiła redukcja etatów w
Wydziale administracji i Kadr. Poprosiła o wypowiedź Sekretarza gminy w tym temacie.
Roman Kroner – sekretarz Gminy
Potwierdził, że rzeczywiście była reorganizacja w urzędzie. Wydział Kadr i Administracji
został zlikwidowany. Został utworzony Wydział Kadr i Wydział Administracji. Dwóch
pracowników zostało zwolnionych.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Uważała, że taka forma wypowiedzenia z likwidacji etatów, jest najłagodniejszą formą
rozstania się z pracownikiem, ponieważ państwo zwolnieni z likwidacji etatów, otrzymują
dodatkowe odszkodowanie. Taka forma rozwiązania umowy o pracę jest najbardziej
korzystna dla pracownika.
Krzysztof Rembelski – radny
Nie można mówić, że jak matka samotnie wychowująca dziecko traci pracę i jest to dla niej
korzystne. Radny obecnie widzi w kancelarii Urzędu Miejskiego nowe osoby
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poinformowała, że jeszcze jeden pracownik kancelarii złożyła wypowiedzenie i przeszła do
pracy w innym urzędzie. W kancelarii pracuje stażystka oddelegowana do pracy w
kancelarii
Zbigniew Paziewski – radny
Odpowiadając radnemu Markowi Górskiemu powiedział, że zwolnienia Pana Zbigniewa
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Piroga na pewno było źle przeprowadzone. Z tym twierdzeniem zgodził się. Natomiast jeśli
chodzi o uwagi radnego odnośnie namawiania Go do wstąpienia do PiS to zapytał w
którym to było momencie ? To było przed wyborami.
Marek Górski – radny
Różne kwestie odnośnie wypowiedzi, wyznania, udziału w kościele itd. to radny prosił, by
radni PiS nie czuli się tak bardzo prawicowi, bo pozostali radni nie są lewicowi. Te
wszystkie skargi odbijają się również na plecach pozostałych radnych. Radny do wielu
kwestii podchodzi osobiście. Również jemu przeszkadza, że ktoś w taki sposób rozgrywa.
Jednak nie ma wpływu na to, co mieszkańcy napiszą.
Zbigniew Paziewski – radny
Zgadza się z twierdzeniami dot. pana Zbigniewa Piroga, z informacja od Pani Edyty Zbieć,
Zastępcy Burmistrza dotyczącej jej osoby. Natomiast Burmistrz Ryszard Madziar
powiedział Mu jak to było ze zwolnieniem Naczelnika Wydziału Inwestycji. Przed czterema
laty, poprosił Ją do gabinetu, kupił Jej bukiet kwiatów, dał nagrodę i ta Pani odeszła z
pracy. Teraz jest tak, że Pani Zientecka otrzymała wypowiedzenie przed godz. 16:00, Pan
Grzegorz Mickiewicz tak samo, Pan Kowalczyk podobnie został zwolniony. Do tej formy
radni mieli pretensję. Pani burmistrz ma uprawnienia, a rada żadnych w tym względzie.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wyjaśniła, że z zastępcą Burmistrza Grzegorzem Mickiewiczem była następująca
sytuacja: Wiadomo, że Burmistrz ma prawo powołać swoich zastępców. Został zwolniony
w Wołominie. Po czym będąc zwolniony ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
biorąc w tym okresie wynagrodzenie, podjął prace w Ustce, gdzie również pobierał
wynagrodzenie.
Marek Górski – radny
Burmistrz dobiera sobie kadrę. On wraz z radnym Andrzejem Żelezikiem walczyli o byłą
Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami o Panią Joannę Śmiecińską.
Uważali, że jest jednym z najlepszych naczelników w naszej gminie. Była to osoba
niezastąpiona w swoim wydziale. Okaże się, że zaraz radni zaczną wymagać od
Burmistrza różnych kwestii i zaczną krytykować i Ja i Jej pracowników. Dlatego Pani
burmistrz ma prawo dobrać sobie taka kadrę, żeby za nią mogła odpowiadać. Jeżeli okaże
się, że coś jest zrobione źle, to będzie mogła polegać na swojej załodze, która sobie
dobrała.
Radnemu również nie podobają się kwestie nieprawidłowego rozwiązania umów.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poinformowała, że Pani Mariola Klimek sama złożyła wypowiedzenie z pracy.
Krzysztof Rembelski – radny
Osoba, która została zwolniona, a sama wychowuje dziecko, została zwolniona i nic jej nie
zostało zaproponowane. Ma skończone studia w zakresie administracji i mogłaby
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pracować na innym stanowisku.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Rozmawiała osobiście z tą osobą. Gdy poinformowała, że ma problem, to usłyszała w
odpowiedzi, że jej wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli będzie wolne stanowisko, to chętnie
Pani Burmistrz ja zatrudni, bo rozumie, że ktoś może mieć problem życiowy. Świadkiem tej
rozmowy był Pan Andrzej Wesołowski. Odpowiedzią na ta propozycje, było złożenie do
Sądu Pracy odwołanie i ta pani poszła na zwolnienie lekarskie.
Wywiązała się wymiana zdań pomiędzy Sylwestrem Jagodzińskim – Zastępcą Burmistrza,
który zaprotestował, przeciwko sposobowi prowadzenia sesji przez Przewodniczącego
Rady. Próbował, zabrać głos od dłuższego czasu, a przewodniczący nie dopuścił go do
głosu, pomimo tego, iż widział Jego aktywność. Wielokrotnie też przerywał Jego
wypowiedzi. Zastępca Burmistrza prosił Przewodniczącego Rady, żeby zapanował nad
obradami Rady i prowadził obrady w sposób uczciwy. Prosił by Przewodniczący Rady nie
podnosił głosu i na niego nie krzyczał., bo na Niego to źle działa i tego sobie nie życzy.
Żeby Przewodniczący opanował emocje.
a
Leszkiem Czarzastym – Przewodniczącym Rady Miejskiej
który prosił, by nie zarzucać mu nieuczciwości. Widział, że Zastępca Burmistrza zgłasza
się do zabrania głosu. Jednak cały czas trwała polemika pomiędzy trzema osobami. Po
zakończeniu wymiany zdań, udzielił głosu Zastępcy Burmistrza. Nie widział chaosu, a
Jego zdaniem jedyny chaos wprowadzał Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodziński.
Oświadczył, że jest opanowanym człowiekiem. Zażądał, by skończył swoje wywody.
Dalsza dyskusja pomiędzy obu Panami była w tym samym tonie i na ten sam temat
wzajemnych oskarżeń i zarzutów.
Dominik Kozaczka – radny
Powrócił do sprawy zarządzeń. Okazało, że tym zajmuje się Pani Olga Ludwiniak, która
jest jednym z najlepszych pracowników w urzędzie i jest bardzo obciążona zadaniami.
Jest w urzędzie i o ósmej rano wykonując prace i o piętnastej wykonuje prace, a od 19:00
do 21:00 siedzi na każdym spotkaniu przy wyborach rad sołeckich i Osiedlowych. Nie
dziwi się więc, że ten świetny pracownik nie ma czasu tego zrobić. Uważał, że część
obowiązków Pani Olgi trzeba przenieść na innych pracowników.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zauważyła to obciążenie pracownika i też uznaje tego pracownika, za taka pamięć
instytucjonalną, która trzeba szanować. To jest długoletni pracownik. Te zadania są już
delegowane i przekazywane. Jednak jest tak, że w pierwszej fazie nowej kadencji trzeba
opierać się na doświadczonych pracownikach, znających realia. Obiecała, że pracownicy
urzędu sprostają nawet najdziwniejszemu oczekiwaniu radnych.
Pani burmistrz podziekowała Pani Oldze Ludwiniak za bardzo dobrą pracę. Dostrzega
wszystko. Jest Ona już odciążana od obowiązków. W tym samym wydziale jest
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zatrudniony Pan Tadeusz Deszkiewicz, który nie jest pełnomocnikiem ds
Instytucjonalnych. Właśnie Pan Tadeusz Deszkiewicz odciąża Panią Olgę z obowiązków,
bo trzeba było jakoś zagospodarować człowieka, który nie miał przydziału pracy. Obiecała,
ze będzie dbała o Panią Olgę Ludwiniak.
Dominik Kozaczka – radny
Kolejne pytanie radnego było wywołane artykułami prasowymi, a chodziło o utylizacje
starej pryzmy śmieci. W kilku gazetach ukazały się różne artykuły na ta okoliczność. Jeden
z lokalnych przedsiębiorców. Pan Bogdan Domagała udzielił wywiadu w tej kwestii. Radny
zapytał, czy urząd pracuje nad tym tematem, czy to jest taka spontaniczna artykuły prasy.
Na jakim to jest etapie i kiedy większość Rady zostanie w to wtajemniczona.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Nie chciała odnosić się do artykułów w prasie, których nie jest autorem. Poinformowała, że
rozmowy z przedstawicielem „Zielonego Wołomina” są prowadzone. Wyciągane są
wnioski z tego ich sugestii. Nie ucieka z urzędu, kiedy Przedstawiciele tego
stowarzyszenia chcą Ją odwiedzić. W trakcie rozmów zostały wyartykułowane potrzeby.
Postanowiono, że wspólnie zostanie znaleziony fachowiec, który zajmie się audytem. Na
wysypisku „fiołkami nie pachnie” i trzeba coś z tym zrobić, bo ludzie się denerwują. To nie
jest temat 4 miesięcy. Wszystkie dokumenty wytworzone w tym temacie, były
przedstawione przedstawicielom „Zielonego Wołomina”. Oczekiwano na protokół z
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, bo trwała tam kontrola. Do tej pory
Prezesi MZO nie dostarczyli tego protokołu. Ustalono pewien proces działania. Pokazano
wszystkie dokumenty i władze Wołomina są do dyspozycji o każdej porze, jeśli potrzebują
tego mieszkańcy. Ustalono, że wspólnie znajdzie się takiego audytora, który
zmonitorowałby wszystkie sprawy związane z budowa tej instalacji i funkcjonowaniem
wysypiska. Mieszkańcy poproszeni zostali o wskazanie swojej osoby audytora i
odpowiedniej firmy, która będą akceptować do której mieliby zaufanie. Ludzie jak są
niedoinformowani to bardziej emocjonalnie podchodzą do pewnych rzeczy. Pani Burmistrz
chce uniknąć tych emocji i rozmawia z ludźmi i konsultuje z nimi rożne sprawy.
Zaakceptuje tez każdy wybór niezależnego eksperta, którego mieszkańcy będą chcieli,
żeby ich reprezentował.
Dominik Kozaczka – radny
Uważał, że innym tematem jest rozebranie starej pryzmy i jej zutylizowanie. Innym
tematem jest zabezpieczenie starej pryzmy przed tym, żeby nie śmierdziało. A jeszcze
innym tematem jest RIPOK, który tam został pobudowany. Radny zadał pytanie odnośnie
tego czy są prowadzone działania w celu rozebrania starej pryzmy śmieci.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wyjaśniła, że aby cokolwiek powiedzieć o tej górce śmieci, należy wykonać stosowny
raport. Nikt z obecnych bez takiej analizy w którym kierunku należy pójść, podjąłby
decyzję bez gruntownego zbadania tematu. Tego oczekują mieszkańcy i to będzie
realizowane.
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Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
W urzędzie nie trwają żadne prace nad tym, żeby to stare składowisko zostało rozebrane.
Jest to jednak problem, z którym ten czy inny samorząd będzie musiał się zmierzyć. Jak
wiadomo stara część wysypiska, to są śmieci wysypane na gołą ziemię. Z niego są różne
odcieki. Trzeba będzie to wszystko przebadać i ocenić wpływ tego starego składowiska na
środowisko. To wszystko w przyszłości. Jeszcze nie ma wiedzy jakie są możliwości w tym
zakresie. Zastępca Burmistrza poprosi Przewodniczącego komisji bezpieczeństwa, żeby
ten temat został wkrótce rozpoczęty.
Tomasz Kowalczyk – radny
Został zobligowany przez mieszkańców Mostówki i członków „Zielonego Wołomina”.
Podjął się tematu wyszukania fachowców, którzy są w stanie pomóc. Jak wiadomo, z
wysypiska wydobywa się odór, ale na to nie ma żadnych przepisów prawnych. Nie ma
żadnych przepisów prawnych dotyczących skali odoru. Nikt nie potrafi tego zmierzyć i
powiedzieć, że jest to zgodne z prawem czy też nie. Radny jest w kontakcie z
Przewodniczącymi Klubów Radnych. Znalazł laboratorium badawcze – Ośrodek badań i
Kontroli Środowiska sp. z o.o. z Katowic. Celowo szukał daleko od Wołomina, żeby nie
było podtekstów o lokalnych układach i kontaktach. Jest to firma działająca od 55 roku na
rynku. Doskonale znają się na tego typu tematach. W pierwszym kroku poproszona
została ta firma o zdiagnozowanie jaka jest sytuacja. By chłodnym okiem podejść do
tematu co jest, co śmierdzi, co jest przyczyną i co grozi oraz jakie kroki powinna podjąć
Rada Miejska, aby uniknąć katastrofy ekologicznej. Jeżeli rada się na to zgodzi, to Pani
burmistrz taka umowę podpisze i ta firma to wszystko wykona. Radny dąży do tego, żeby
ta firma przyjechała i zaprezentowała swoje dokonania. Postara się, żeby to spotkanie
odbyło się jak najszybciej po długim weekendzie. Żeby fachowcy przyjechali do Wołomina
i podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie i żeby pomogli Wołominowi.
Nieunikniona jest głęboka współpraca z Komisja Rewizyjną, która ma zbadać sprawę. W
tym celu będzie procedowana stosowna uchwała. Te wszystkie działania powinny
odbywać się w szeroko pojętym porozumieniu stron, woli Rady Miejskiej Radny miał
nadzieje, że uda się pozbyć tego smrodu i będzie wiadomo, jak można wybrnąć z tej
przykrej sytuacji.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
Powiedział, że jeżeli Pani Burmistrz nie zna odpowiedzi na zadane pytanie, to wystarczy
wskazać osobę, która udzieli odpowiedzi, a nie jakąś retoryką „ nie wiadomo, czy będzie
mogła zabrać głos”
Dominik Kozaczka - radny
Niebawem kolej rozpocznie na terenie Wołomina modernizacje torowiska. Po modernizacji
zmieni się znacząco układ komunikacyjny na całym terenie Gminy Wołomin. Wielokrotnie
na ten temat była rozmowa, ale radny nie słyszy ani w sprawozdaniach, ani w
wypowiedziach Pani Burmistrz informacji dotyczących planów zagospodarowania terenów
przy torach. Będąc na wyborach do Rady Osiedla Słoneczna, mieszkańcy wspominali, że
powstaną ekrany, które doprowadzą do tego, ze ulice będą ślepe i utrudnią chodzenie.
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Dlatego radny zapytał, czy i na jakim etapie są plany zagospodarowania i komunikacyjne
terenów przyległych do torów ? Czy w dalszych latach planowane są kolejne przejścia pod
torami. Jednym z takich przejść, które należy wykonać, a się nie udało w trakcie
modernizacji kolei to jest przejście na wysokości Osiedla Nafta, a po drugiej stronie market
Kaufland. Czy są jakieś pomysły, by w kolejnych latach ten problem rozwiązać ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jeżeli chodzi o miejscowe plany zagospodarowania okolic torowiska, to są
one w opracowywaniu. Na podstawie otrzymanych informacji od PKP PLK w zeszłym roku
i wszystkich uszczegółowień i uaktualnień, Wydział Urbanistyki sporządza Miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego. Wkrótce zostanie zorganizowane spotkanie na
którym będzie prezentacja wariantów rozwiązań. Oczekuje się na uwagi i podpowiedzi od
uczestników tego spotkania.
Edyta Zbiec – Zastępca Burmistrza
Przypomniała, że obecne kierownictwo urzędu pewien stan zastało obejmując urząd,. Te
zmiany nie są do końca możliwe. Próbuje się wybrnąć z kilku sytuacji, które są uciążliwe
dla mieszkańców np. takich, że przejście do Kauflandu będzie zasłonięte ekranami
akustycznymi. Osiedle Nafta będzie odcięte od sklepu. Wiadomo jest, że w sposób
nielegalny mieszkańcy przekraczali tory. Prowadzone są rozmowy z dyrekcją Kauflandu,
aby zorganizowali przejazd mieszkańcom tego osiedla np. busem.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wszyscy doskonale rozumieją funkcjonowanie funduszy unijnych. Jeżeli inwestycja
będzie oddana do użytkowania, to kolej przez 5 lat będzie związana projektem i nie będzie
można cokolwiek przeprojektować. W swoim sprawozdaniu Pani burmistrz nadmieniła, że
jeszcze nie dostarczono projekty organizacji ruchu i innych dokumentów aby można było
naszych mieszkańców informować. Jeżeli zostaną postawione ekrany, to przez ci najmniej
5 lat kolej nie podejdzie do tematu zmian. Tak to jest z funduszami unijnymi. Umknęła też
informacja o projektowaniu ciągu pieszego.
Bożena kucharczyk – Naczelnik Wydziału rozwoju Gospodarczego.
Poinformowała, że jeśli chodzi o przejście dla pieszych to przejście to będzie na wysokości
ul. Sikorskiego. Tam musi być zaprojektowany ciąg pieszy z chodnikiem, aby mieszkańcy
ul. armii Krajowej mogli dojść do tego przejścia , bądź dojechać rowerem. Chodnik ul.
Piłsudskiego powinien być ujęty w planach projektowych . O tym wszystkim wiadomo i
stara się to wszystko tak zaplanować, aby było to w komunikacji z kolejami. Linie
rozgraniczające tej inwestycji są bardzo duże, sięgające w niektórych miejscach tak, że
będą problemy z chodnikami. To są sprawy do rozwiązania w najbliższym czasie.
Realizacja tych planów będzie konieczna, by w momencie otwarcia tych przejść była
skuteczna.
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Dominik Kozaczka – radny
Zapytał, jak wygląda sytuacja własności gruntów w stosunku do tych planów, o których
mówi Pani naczelnik ?
Bożena kucharczyk – Naczelnik Wydziału rozwoju Gospodarczego.
Wyjaśniła, że może mówić tylko o tych gruntach, których właścicielem jest gmina, bądź
jest władającym tych terenów. Jest jednak jeszcze czas, by te sprawy regulować.
Dominik Kozaczka – radny
Wie jak dużo czasu trzeba czasami, aby odkupić od właściciela kawałek gruntu i żeby na
tym kawałku można było wybudować chodnik. Dlatego radny przypominał, żeby na ta
kwestie zwracać uwagę. Teraz będą plany, później jakieś projekty techniczne na
poszczególne ciągi komunikacji. Żeby to mogło powstać, to najpierw trzeba mieć
wykupione grunty, by móc przejść do realizacji.
Bożena kucharczyk – Naczelnik Wydziału rozwoju Gospodarczego.
Wyjaśniła, że to wszystko trwa i Ona tego pilnuje od dnia 1 kwietnia 2015 roku.
Dominik Kozaczka – radny
Nie miał żadnych pretensji do Pani Naczelnik. Zwraca jedynie uwagę na rzeczy, z którymi
w poprzednich latach tez był kłopot. Na te rzeczy trzeba zwrócić uwagę, by całość nie
odwlekła się w czasie, bo coś zostało zapomniane, czy nie zrobione.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zasugerował, że może jeszcze warto zapytać PKP o możliwość wybudowania
dodatkowego przejścia dla pieszych. Może można w ramach tej inwestycji rozstrzygnąć
dodatkowy przetarg. To przejście na wysokości ul Sikorskiego było procedowane innym
przetargiem niż przetarg na budowę całej linii kolejowej. Było rozstrzygnięte innym
przetargiem, tak jak i dwa przejścia dla pieszych w Zielonce.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Jeśli chodzi o przejścia , to można o tym pomyśleć w miejscowych planach. W okolicach
markety Kaufland należałoby zaplanować takie przejście. Jeżeli nawet teraz to się nie uda,
a jest bardzo wątpliwe, żeby się udało, ale może przewodniczący ma racę, że należałoby
się o to zapytać PKP PLK. Ale jeżeli teraz by to się nie udało to w przyszłości takie
przejście na wysokości byłoby potrzebne. Wołomin będzie się rozwijał i będzie się rozwijał
również w tym miejscu. Za Kauflandem są wolne przestrzenie., Jest nadzieja, że w
najbliższym czasie coś tam powstanie. Najprawdopodobniej obiekty z których będzie
korzystało bardzo dużo osób. Może więc we współpracy z Kauflandem, czy właścicielem
tego terenu czy właścicielem interesu, który powstanie na wolnym terenie po byłej hucie
szkła, partycypując w kosztach, będzie można wybudować takie przejście.
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Dominik Kozaczka – radny
Zgłosił wniosek, by w planie miejscowym, na tym odcinku takie przejście się znalazło.
Chyba, że jakimś cudem uda się Pani Burmistrz to załatwić jeszcze przy tej modernizacji
Linii Kolejowej.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poinformowała, że trwa wymiana korespondencji z koleją. Prosiła o zwrócenie uwagi na
fakt, że skoro nie ma własności gruntów, to kolej nie będzie chciała rozmawiać na ten
temat. Jeżeli perspektywicznie zaplanuje się takie rozwiązania to będzie można to
rozpatrzeć. Gdyby gmina miała własność gruntów, to może kolej do tego by chętnie
podeszła. I tak, będzie dużo rozmów z mieszkańcami, którzy stracili swoje nieruchomości
przy ul. Sasina, gdzie okrojono ich działki. Tutaj tez będzie konflikt, już teraz Pani
Burmistrz rozmawia z mieszkańcami i stara się łagodzić, bo kolej wypłaci dopiero
odszkodowania po zakończeniu i inwestycji. Dlatego planowanie wykonania dodatkowych
rozwiązań będzie trudne.
Dominik Kozaczka – radny
Dlatego mówił o wykupach gruntów bo wie, ze to długo trwa i z doświadczenia wie , ze to
będzie największą przeszkodą, by robić kolejny krok. Odnośnie tego przejścia
podziemnego to większość gruntów jest na terenie kolei, bo byłoby ono pod torami.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, że toczy się dobra dyskusja, ale żałowała, że nie działo się to w poprzedniej
kadencji. Jeżeli w poprzedniej kadencji byłyby już takie pomysły i byłyby zabezpieczone
pieniądze to byłoby łatwiej.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Doskonale zna sytuacje jaka była. Poprzednio udało się uzyskać dodatkowe przejście dla
pieszych na ul. Sikorskiego, którego przedtem w ogóle nie było w planach. Zwracając się
do radnego Dominika Kozaczki powiedział, że to wcale nie są cuda, bo modernizacja kolei
na tym odcinku, jeśli chodzi o Kobyłkę i Ossów została przesunięta na lata następne.
Skoro tam będą budować tunele, to mogą zbudować dodatkowe przejście dla pieszych w
Wołominie. Z gruntem nie widział problemu, bo jedno wyjście będzie na terenie osiedla,
czyli na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, a drugie będzie na terenie Kauflandu, który tez
będzie zainteresowany tym, aby wyjście dla pieszych było na ich stronie. Tak więc nie
przewidywał problemów. Trzeba jedynie jak najszybciej rozpocząć rozmowy z PKP.
Mateusz Bereda – radny
Od trzech miesięcy radni wspominają o tym problematycznym skrzyżowaniu ul.
Sikorskiego z ul. Lipińską. Radny zapytał kiedy będzie możliwość poprawienia tego
skrzyżowania, żeby kierowcy nie musieli się mierzyć z tym podniesionym skrzyżowaniem.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Rozmawiał w tej sprawie z Naczelnikiem Andrzejem Noconiem ze starostwa. Uważał, że
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to skonkretyzowanie nie jest problematyczne dla tych, którzy jadą wolno. Podwyższenie
na tym skrzyżowaniu powstało po to, by w tym miejscu nie dochodziło do wypadków.
Przyznał, że skos jest tam większy niż na skrzyżowaniu ul. Lipińskiej z ul. Reja. Jednak
jeżeli ktoś, kto zwolni na tym skrzyżowaniu, to wjedzie na nie normalnie. Nie ma
informacji, jaką decyzję podjęto w kwestii spłaszczenia tego zjazdu ze skrzyżowania.
Mateusz Bereda – radny
Spotykał się z opiniami mieszkańców, że te zjazdy ze skrzyżowania są za ostre. Ta ul.
Sikorskiego jest pozapadany asfalt, z tego powodu, iż jeżdżą tam ciężkie pojazdy.
Przynajmniej tam gdzie jest pozapadane, przydałaby się poprawka gwarancyjna.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Jeśli chodzi o asfalt to przyznał racje, że trzeba to naprawić, natomiast jeśli chodzi o
wykonanie podwyższenia na skrzyżowaniu, to powiat twierdzi, że zostało to zrobione
zgodnie ze standardami. Prośbę przekazał Naczelnikowi Andrzjowi Noconiowi. Nie będzie
miał pretensji, jeśli odmówi, bo to byłoby wydanie pieniędzy na prace, która uważa się za
dobrze zrobioną. Jeśli wjedzie się na to skrzyżowanie wolno, to można je przejechać bez
problemu i w taki właśnie sposób większość mieszkańców korzysta z tego skrzyżowania.
Radny Mateusz Bereda może liczyc na poprawienie zapadniętego asfaltu.
Mateusz Bereda – radny
Zapytał, czy to prawda, że gmina utraciła dofinansowanie do placu zabaw, który miał
powstać w Majdanie ?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Wyjaśniła, że wszystko rozbiło się o termin realizacji tego placu zabaw. Jednostka
definitywnie określiła ostateczny termin realizacji tej inwestycji na dzień 32 marca 2015
roku. Pomimo usilnych próśb na piśmie i telefonicznie, ta inwestycja nie mogła być
realizowana. Zastępca Burmistrza nie podjęła ryzyka realizacji tego placu zabaw,
ponieważ gmina musiałaby wyłożyć na ten cel własne pieniądze z budżetu. W momencie
objęcia stanowiska przez Panią Burmistrz, stan inwestycji wyglądał w ten sposób, że nie
było projektów, nie mówiąc o tym, że trzeba mieć jeszcze czas na zorganizowanie
przetargu i na wykonawstwo. Przez wcześniejsze półtora roku, nikt nic z tym nie zrobił.
Mateusz Bereda – radny
Zapytał, jak długo w Urzędzie Miejskim w Wołominie oczekuje się na decyzje o podziale
gruntów.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Odpowiedział, ze wszystko powinno odbywać się w terminach przewidzianych w KPA. Z
zadanego pytania wywiodła wniosek, że może być jakiś problem. Gdy wypowiedzenie z
pracy złożył naczelnik Sebastian Bała, to w większości tego wypowiedzenia przebywał na
zwolnieniu lekarskim i mogło dojść do jakiegoś zastoju w wydawaniu decyzji. 15 kwietnia
z tego wydziału odeszła też Pani Magda Kutera, która znalazła sobie lepsza pracę. Teraz
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oczekuje się na nowego Naczelnika Wydziału zarządzania Nieruchomościami.. Przy
podziałach trzeba mieć dużą wiedzę, dlatego nie wszyscy pracownicy mogą to robić.
Czasem postępowania są zawieszone, gdy np. nie ma planu lub gdy plan jest w trakcie
przygotowywania.
Mateusz Bereda – radny
Mieszkańców mało interesują ruchy kadrowe w urzędzie. Oni potrzebują mieć szybko
wydana decyzję, bo czekają z inwestycjami.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poprosiła, by mieszkańców kierować do niej, chętnie z nimi porozmawia. Czasami są
sprawy własności i podziałów bo nie ma zgody. Czasem trzeba iść z tym do sądu.
Mateusz Bereda – radny
Wszyscy zajmują się Wydziałem Komunikacji Społecznej i zatrudnianiem kolejnych
doradców i inspektorów. Radny ma wrażenie, że Wydział Zarządzania Nieruchomościami
traktowany jest po macoszemu. Tutaj gdzie jest poważny problem organizacyjny i powinno
być sprawne zarządzanie. Jeśli są wypowiedzenia lub pracownicy sami odchodzą to
powinno być przeprowadzone sprawniej To jest poważny wydział, w którym ludzie czekają
na decyzje.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Podziękowała radnemu za troskę. Stwierdziła jednak, że nie było żadnego problemu i
zagrożenia. Z naczelnikiem Sebastianem bała umówiła się w ten sposób, że jeśli nie
znajdzie pracy to zostanie zatrudniony na stanowisku inspektora, żeby mógł sobie
spokojnie pracować. Była zaskoczona szybkimi odejściem dwóch młodych pracowników a
dodatkowo Naczelnik Wydziału się rozchorował. Obecnie oczekuje na przyjście Nowego
Naczelnika i ogłosi się konkurs na pracowników w tym wydziale. Konkurs na wolne
stanowisko urzędnicze ogłasza się wtedy gdy to stanowisko jest wolne, a odchodzące
panie pracowały do połowy kwietnia. Na razie do końca kwietnia Naczelnikiem Wydziału
zarządzania Nieruchomościami jest Pan Sebastian Bała.
Na pytanie radnego Mateusza Beredy czy może przysłać mieszkańców do Pani burmistrz
w sprawie podziałów i jak długo będą musieli czekać na rozmowę, odpowiedziała, że w
sprawach pilnych przyjmuje interesantów w poniedziałek rano. Ma na to zarezerwowany
czas. Na rozmowę w sprawach, które mogą poczekać trzeba trochę poczekać.
Mateusz Bereda – radny
Media społecznościowe obiegła informacja, że jest zatrudniony nowy Dyrektor w MZDiZ.
Zapytał w jakim trybie ten nowy dyrektor został zatrudniony i z jakiego klucza. Nie
zaobserwował, żadnego konkursu na to stanowisko na stronie Urzędu Miejskiego.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
na to pytanie Pani burmistrz udzieliła odpowiedzi w trakcie swojego sprawozdania, kiedy
mówiła o nowo zatrudnionych pracownikach. Osoba pełniąca dotychczas obowiązki
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Dyrektora złożyła rezygnację. Jednak jednostka musi funkcjonować. Dlatego do czasu
rozstrzygnięcia konkursu obowiązki Dyrektora MZDiZ zostały powierzone panu Henrykowi
Oleszczukowi. Zaraz po 4 maja będzie ogłoszony konkurs na dyrektora tej jednostki.
Mateusz Bereda – radny
Nie zgadzał się z informacją, że zaskoczyła nas sytuacja. „Pełniącego obowiązki” w
MZDiZ mamy już od grudnia, dlatego uważał, że było dość czasu by coś w tej materii
zrobić. , Radny nie rozumiał trybu zatrudnienia w jaki to się odbyło. Dotarł do wyroków
sądowych mówiących, że taki pracownik może być zatrudniony na podstawie
przeniesienia. Natomiast Pan Henryk Oleszczuk nie był zatrudniony w urzędzie,, ani w
MZDiZ.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poprzednia osoba była p.o. dyrektora i nie był ogłaszany konkurs bo cały czas trwał audyt
w tym zakładzie. Audyt został wykonana, choć był długotrwały. W przyszłym tygodniu
zostanie spisany protokół. W związku z trwającym audytem i sprawdzaniem, trzeba było
poczekać z ogłoszeniem naboru. Każdy chce przyjść na jasny stan wyjściowy. Skoro pan
Sebastian Warowicki złożył rezygnacje z p.o. sytuacja stała się ekstremalna, a jednostka
musi pracować. Dlatego w trybie pilnym zatrudniono p.o. dyrektora Pana Henryka
Oleszczuka.
Mateusz Bereda – radny
Nic nie dowiedział się na temat trybu zatrudnienia.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Wyjaśnił, że radnemu chodzi o to na jakiej podstawie Pan Henryk Oleszczuk pełni
obowiązki Dyrektora MZDiZ. Czy to jest na podstawie umowy o pracę, czy na czas
określony. Pełnienie obowiązków powierza się pracownikowi, który pracuje, lub jest
przeniesiony z innej instytucji. Natomiast zatrudnienie nowego pracownika jako P.O. to się
z tym nie spotkał.
Mateusz Bereda – radny
Chciał wiedzieć skąd znaleziono tego Pana. Czy to było z jakiejś bazy CV ?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Powiedziała, że Pan Sebastian Warowicki długo zmagał się z MZDiZ i niedawno
wyartykułował, ze nie jest w stanie organizacyjnie panować nad zakładem. Jeżeli
wyjeżdża w teren to nie wie co dzieje się w zakładzie. Jak jest w zakładzie, to nie wie co
dzieje się w terenie. Stwierdził, że nie radzi sobie z tym tematem. Wypowiedzenie złożyła
także Pani księgowa. Sytuacja stała się trudna i trzeba było podjąć jakieś kroki.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu
Wyjaśniła, ze umowa, która została podpisana na pełnienie obowiązków przez dyrektora
MZDiZ jest umową na czas określony. Czas określony, czy z wskazanym końcowym
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terminem jej obowiązywania. Tym terminem końcowym jej obowiązywania jest wybór
nowego dyrektora MZDiZ, który będzie wyłoniony w drodze konkursu. Rozumiała
zastrzeżenia radnego, w związku z orzeczeniem, które ukazało się na stronach
internetowych. To orzeczenie dotyczyło trochę innego stanu faktycznego, bo w tamtej
sytuacji było mowa o dyrektorze zakładu budżetowego, który nie spełniał kwalifikacji które
były przewidziane dla tego stanowiska. W sytuacji Wołomina, przy powoływaniu osoby
pełniącej obowiązki ten warunek został spełniony. Powołanie do pełnienia obowiązków
stosuje się w sytuacjach wyjątkowych, z osobą spełniająca określone warunki i na krótki
czasu.
Mateusz Bereda – radny
Zrozumiał, że nowy pełniący obowiązki dyrektora zostanie zatrudniony na bardzo krótki
okres czasu. Dalej nie rozumiał, dlaczego nie zatrudniono człowieka, który już pracuje w
MZDiZ, który doskonale się zna, orientuje się w całej materii którą zajmuje się MZDiZ.
Wprowadza się nowego człowieka, który nie ma pojęcia na temat bieżących działań tego
zakładu i przez tak krótki czas nie zdąży się zapoznać, w takim stopni, by zacząć
skutecznie działać.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Zapytała kogo radny miałby na myśli. Podczas kontroli, która miała miejsce w MZDIZ
Zastępca Burmistrza zajrzała do magazynu , który znajduje się na terenie MZO., Tam był
składowany gips, cement w workach, który do tych magazynów został przywieziony dzień
wcześniej ze sklepów. 4 kwietnia towar został dostarczony. W dniu 5 była kontrola, a do
dnia 7 kwietnia był termin ważności tych materiałów budowlanych. To się za chwile
skawali, i przekroczy się termin ważności. Jeśli mamy takich pracowników to na nich nie
można liczyć. Nikt nic nie wie, nikt za nic nie jest odpowiedzialny i nie ma z kim
rozmawiać.
Mateusz Bereda – radny
Stwierdził, że teraz wprowadza się do zakładu nowego pracownika, który nic nie będzie
wiedział.
Tomasz Kowalczyk – radny
Proponował, by Pan Henryk Oleszczuk się przedstawił i powiedział jakie ma
doświadczenie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Dopytywał się z jakiego klucza został zatrudniony Pan Henryk Oleszczuk ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Większość z trafnych zna Pana Henryka Oleszczuka. Nie został zatrudniony z żadnego
klucza. Ludzie aktywni są znani przez innych aktywnych ludzi. Wiele osób wie, że Pan
Henryk Oleszczuk jest kompetentnym człowiekiem. Został powołany do pełnienia
gwiazdoszków dyrektora w MZDiZ, bo osoba o tego typu kompetencjach była potrzebna
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na ten trudny czas, kiedy zrezygnował Pan Sebastian Warowicki.
Mateusz Bereda – radny
Zapytał o misje, cele i wizje MZDiZ jakie Pan Henryk Oleszczuk ma do spełnienia.
Henryk Oleszczuk – p.o. Dyrektora MZDiZ
nie odpowie na pytanie o misjach , wizjach i celach. Pytanie go o to dzisiaj uważał za
przedwczesne.
Ma 62 lata. Jest mieszkańcem Wołomina od roku 1983. Z wykształcenia jest prawnikiem –
absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Nie posiada kwalifikacji
drogowych czy ogrodniczych. Posiada kwalifikacje menadżerskie, co ma
udokumentowane. Na stanowiskach zarządczych szczebla członka zarządu spółki prawa
handlowego, sporo większej niż MZDiZ i większym budżecie może niż gmina Wołomin
przepracował łącznie trzy kadencje, w dwóch rożnych miejscach przez łącznie 12 lat. Na
stanowiskach kierowniczych i samodzielnych pracował bez przerwy od roku 1981 roku.
Nie został zatrudniony z żadnego klucza. Jego aktywność i zaangażowanie polityczne jest
w Wołominie znana. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. W radzie nie ma radnego tej
opcji politycznej, więc nikt Go politycznie nie forował.
Tak się złożyło w Jego życiu zawodowym, że od pewnego czasu jest człowiekiem do
dyspozycji i zasygnalizował to kilku osobom ze swojego otoczenia. Sytuacja w MZDiZ,
która nastąpiła , spowodowała, że otrzymał dość w trybie pilnym zaproszenie na rozmowę.
Zapoznał się w skrócie z tą propozycją. Uważał, że to jest większe ryzyko dla niego niż dla
miasta. To On podjął ryzyko i to spore. Umowę ma jako p.o. Dyrektora na czas określony.
W każdej chwili może przestaw pełnić tą funkcje. W najbliższym czasie, liczonym w
tygodniach, a nie miesiącach) zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora.
Jeżeli wystartuje w tym konkursie to postara się przedstawić wizje, czy też misje o które
radny Mateusz Bereda pytał. Obecnie nie ma takiej potrzeby
Nominacje na stanowisko p.o. dyrektora otrzymał dwa dni przed sesją. W MZDiZ spędził
jeden dzień. Drugi spędzał na sesji Rady Miejskiej. Kolejny spędzi w MZDiZ. Następnie
będzie trzydniowa przerwa świąteczna podczas której miasto musi wyglądać ładnie i
odświętnie. To jest zadanie podległego mu MZDiZ.
W ciągu tych dwóch dni pracy zorientował się, że sytuacja w MZDiZ jest trudna. Wizytował
też bazę materiałowo transportową na ul. Łukasiewicza i jest pod dużym wrażeniem.
Zapoznał się również z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną.
Mateusz Bereda – radny
Zapytał, kiedy radni mogą spodziewać się planu naprawczego dla MZDiZ ?
Henryk Oleszczuk – p.o. Dyrektora MZDiZ
Zapoznał się z protokołem z kontroli prowadzonej przez Komisje Rewizyjna Rady
Miejskiej. Chciałby zapoznać się z protokołem aktualnie prowadzonej kontroli. Miałby tzw,
„bilans otwarcia”. Robienie planu naprawczego, przed ustaleniami audytu mija się z celem.
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał Pana Henryka Oleszczuka – p.o. dyrektora MZDiZ czy wie jak wygląda
koniczyna ? Ostatnio dużo udało się jej zasiać i jest jej dużo w Wołominie.
Henryk Oleszczuk – p.o. Dyrektora MZDiZ
Zrozumiał aluzje i powiedział, że odróżnia dwa podstawowe rodzaje koniczyny tj. ta która
występuje w przyrodzie -trzylistna, oraz ta która rośnie w siłę – czterolistna.
Mateusz Bereda – radny
Wielu mieszkańców pyta i ma wątpliwości co do transparentności tych działań. Prosił o
informację, kiedy można spodziewać się konkursu na stanowisko dyrektora MZDiZ ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Powtórzyła, że konkurs zostanie przygotowany po długim weekendzie.
Paweł Banaszek – radny
Nie podobało mu się, że w sprawie skrzyżowania ul. Lipińskiej i ul. Sikorskiego Zastępca
Burmistrza Sylwester Jagodziński zrzuca odpowiedzialność na kierowców i nadmierną
prędkość. Radny sam jechał przez to skrzyżowanie, bardzo wolno, a i tak zahaczył o
podłoże. Używane argumenty są dla radnego nieadekwatne.
W kolejnym pytaniu zapytał czy będzie powołany Prezes w Przedsiębiorstwie
Komunalnym ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poinformowała, że właśnie zakończył się okres wypowiedzenia Pana Ireneusza
Maślanego. Zastanowi się co do przyszłości tej spółki. To jest bardzo ważna spółka, ale i
bardzo trudna. Są nowe pomysły na podsinienie jakości świadczonych usług. Uważała, że
wspólnie z radnymi poradzi sobie z dalszymi losami tego przedsiębiorstwa.
Paweł Banaszek – radny
Uzupełnił swoje poprzednie pytanie, pytając czy to prawda, że w zarządach wołomińskich
spółek maja być zatrudnieni Pan Jerzy Mikulski i Pan Igor Sulich
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Z nieukrywaną przyjemnością chciałaby aby przyjęli Jej zaproszenie.
Paweł Banaszek – radny
Zadał pytanie Skarbnikowi Gminy Pani Marcie Maliszewskiej, czy jest pewna, że
prawidłowo wypełniła swoje oświadczenie majątkowe ?
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Oświadczyła, że jest pewna. Zapytała, czy ma jakiekolwiek zarzuty do tego oświadczenia.
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Paweł Banaszek – radny
Czy osiągnęła w 2014 roku dochody ?
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Oświadczenie zawiera dane dotyczące stanu na dzień objęcia funkcji skarbnika, a nie na
dzień 14 grudnia 2014 roku.
Tomasz Kowalczyk – radny
Zwracał się z prośbą o informacje na temat nielegalnego wysypiska śmieci na terenie
cmentarza w Nowym Grabiu.
Ewa Zawadzka – Pracownik MZDiZ
Sprawą wysypiska śmieci na cmentarzy w Nowym Grabiu zainteresował MZDiZ Pan radny
Tomasz Kowalczyk. Po uzyskaniu tej informacji skontaktowała się z ks. Proboszczem
Parafii W Duczkach, który opiekuje się tym cmentarzem. Jest złożona deklaracja na odbiór
śmieci z tego cmentarza. Jest tam pojemnik, który jest opróżniany raz w miesiącu.
Uzyskano tez informację, że na terenie cmentarza jest wykopany dół, do którego
wrzucane są odpady z cmentarza. Na pytanie skierowane do księdza co może powiedzieć
na temat tego dołu, to oświadczył On, że do tego dołu wrzucane są tylko i wyłącznie
odpady zielone. Teren jest duży, więc groby będą tam kopane za 50-100 lat. Dlatego nie
ma problemy, by te odpady zielone były tam gromadzone. Wraz z Naczelnikiem Wydziału
Ochrony Środowiska i sołtysem wsi Nowe Grabie pojechała na ten cmentarz, by sprawdzić
jaki jest stan tego cmentarza i tych śmieci., Okazało się, że zadeklarowany pojemnik jest
przepełniony i wokół pojemnika też jest dużo śmieci. Ostatni odbiór śmieci z tego
pojemnika nastąpił 16 kwietnia 2015 roku. Oznacza to, że opróżnianie tego pojemnika raz
w miesiącu to jest za mało w stosunku do potrzeb tego cmentarza. Rzeczywiście na
terenie cmentarza zastano wykopany dół w którym były nie tylko odpady zielone, ale
również były tam sztuczne wieńce i znicze. Po tej wizji w terenie Pani ewa zawadzka
ponownie zadzwoniła do księdza i poinformowała o zastanym stanie. Ksiądz Proboszcz
zobowiązał się do zmiany deklaracji i będzie większa częstotliwość odbioru tego
pojemnika. Zobowiązał się również do wybrania odpadów z tego dołu i zasypania go.
Tomasz Kowalczyk – radny
Z posiadanych informacji, jest to drugi czy trzeci dół. Czy zaobserwowano gdzie znajdują
się te zasypane już doły z tymi dziwnymi odpadami, o czym donoszą mieszkańcy.
Ewa Zawadzka – Pracownik MZDiZ
Przyznała, że jest jedno miejsce, które wskazywałoby, że mógł być tam tez podobny dół z
odpadami. Dopiero po odkopaniu można stwierdzić czy tam znajdują się te odpady.
Tomasz Kowalczyk – radny
Prosił o bieżące informowanie Komisji Bezpieczeństwa o postępach prac i rozmowach z
Księdzem Proboszczem. Podziękował za dobrze wykonana prace i podjecie szybkiej
interwencji.
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Za pośrednictwem Przewodniczącego skierował do Pani Burmistrz interpelacje dotyczącą
drogi w Mostówce. Mieszkańcy wiedza, że nie mają szans na gruntowna modernizację
ulicy. W tej interpelacji prosił o ścięcie poboczy tej drogi, bo woda nie odpływa i zbiera się
na asfalcie. Druga kwestią jest naprawa poprzez zalepienie dziur w asfalcie.
Robert Kobus – radny
Na ul. Gdyńskiej pozapadały się studzienki kanalizacyjnej, na niepowykonywanej jezdni.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Poinformowała, że na ulicy Gdyńskiej była przeprowadzona pogwarancyjna inspekcja w
terenie
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
Rzeczywiście został wykonany przegląd tej drogi. Wszystkie uwagi zostały spisane i do
połowy maja wszystkie wady zastano osunięte. Chodzi tu o studzienki i inne elementy,
które uległy degradacji.
Robert Kobus – radny
na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa pytano o możliwości sprawdzenia umów
wymiecionych. Pan Komendant Straży Miejskiej powiedział, że na terenach wiejskich
skontrolowano ok. 500 posesji. Zapytano ilu z kontrolowanych nie miało złożonych
deklaracji ? Komendant Straży Miejskiej zobligował się do udzielenia odpowiedzi na sesji
Rady Miejskiej.
Jarosław Przybiński – Komendant Straży Miejskiej.
Powiedział, że skontrolowano 523 posesje wskazane przez MZDiZ. Z tego 169 posesji
było niezamieszkałych. Zawarto w tym czasie ok. 100 umów tych sołectwach.
Zadeklarowano, że mieszka tam 225 osób. Pozostało jeszcze 254 posesje, których dalsze
postępowanie prowadzi MZDiZ.
W 2013 roku zmieniły się przepisy i Straż Miejska nie ma możliwość sprawdzania, bo nie
obowiązują umowy, a obowiązują deklaracje. Deklaracje każdy obywatel ma obowiązek
złożyć. Złożywszy deklaracje, nie musi jej posiadać w domu i Straż nicy nie mogą prosić
danej osoby o wylegitymowanie się taka deklaracją. Jednak wspólnie z MZDiZ Straż
Miejska szuka sposobów, by to skontrolować.
Właściciele tych 254 posesji są wzywani przez MZDiZ i muszą się wytłumaczyć dlaczego
nie złożyli deklaracji. Te działania będą kontynuowane.
Robert Kobus – radny
Na ul. Piłsudskiego jest chodnik i ścieżka rowerowa, która na odcinku od ul. Piłsudskiego
do ul. Gdyńskiej nie posiada oznakowania pionowego ani poziomego. Dalej od ul.
Gdyńskiej w kierunku Górek Mironowskich jest wszystko w porządku jest oznakowanie
pionowe i poziome. Na ul. Piłsudskiego jest sklep „Żabka” przed którym samochody
parkują na chodniku i na tej ścieżce rowerowej. Dlatego jest ona mocno zdewastowana.
Kierowców nie można karać, bo nie jest ona oznakowana. Na ten chodnik wjeżdżają
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również samochody ciężarowe, które dostarczają towar do tego sklepu. Może Urząd może
wpłynąć na powiat, żeby tą ścieżkę oznakował, aby te samochody nie wjeżdżały na ten
chodnik.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Przekazał informacje, że do połowy maja to ma być zrobione.
Robert Kobus – radny
Sprostował informację, którą wcześniej podał radny Zbigniew Paziewski. Chodzi o skargi,
które wpłynęły na Panią Dyrektor Agnieszkę Ludwin z Zespołu szkół Nr 5 w Wołominie.
Pan Radny Zbigniew Paziewski powiedział, ze skargi zaczęły wpływać od stycznia br.
Radni otrzymali informacje, ze takie skargi wpływały również w latach poprzednich. Ale czy
na pewno były wszystkie rozpatrywane ? Radnemu wiadomo, że nie wszystkie z tych
skarg zostały rozpatrzone.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
pani Olga Ludwiniak od zawsze zajmuje się ta instytucja skarg i wniosków i ma szeroka
wiedzę w tym temacie. Wprawdzie nie ma jej na sali obrad, ale jest Pani Halina Bonecka,
która też może się w tym temacie wypowiedzieć. Jest również dokumentacja , która
radnym została przesłana. Faktycznie wpływały skargi do urzędu. Wpływały tez skargi do
Mazowieckiego kuratorium Oświaty.
Część tych skarg była rozpatrywana przez
Burmistrza
Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu.
Powiedziała, że gdy w 2015 roku zaczęły wpływać skargo postarano się zebrać cały ten
materiał dowodowy w danej sprawy. Z pism Kuratorium wynikało, że takie skargi wpływały
też wcześniej, czyli w 2014 roku. Idąc tym tropem, znaleziono kilka skarg, przekazanych
przez Panią Olgę Ludwiniak. Te skargi były rozpatrywane przez Burmistrza Ryszarda
Madziara. One były rozpatrywane niezgodnie z właściwością. Zgodnie z art. 229 KPA,
organem właściwym do rozpatrywania skarg na kierowników jednostek organizacyjnych
gminy jest rada gminy. Część tych skarg w ogóle nie była rozpoznana, a część została
rozpoznana przez burmistrza, który udzielał na te skargi odpowiedzi. Zgodnie z
przepisami, organem właściwym do rozpatrywania tych skarg , jest rada gminy.
Dominik Kozaczka – radny
Sprawdził w internecie uświadczenia majątkowe radnych i sądzi, że niektóre są źle
wypełnione, bo radni otrzymali złe wytyczne. Uważał, że służby miejskie powinny to
sprawdzić, bo za źle wypełnione oświadczenia majątkowe nie jeden samorządowiec miał
nieprzyjemności. Prosił, aby na to spojrzał prawnik, by te oświadczenia były w jednej
konwencji. Albo większość radnych powinno poprawić swoje oświadczenia, albo Pani
Skarbnik źle wypełniła swoje oświadczenie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powiedział, że radni składali oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień wyboru, ale
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podawali ostatnie wynagrodzenie za poprzedni rok. Zawsze była taka interpretacja i jak do
tej pory urząd skarbowy nie zakwestionował takiego sposobu wypełniania oświadczeń
majątkowych. W 2014 roku niektórzy radni składali dwa takie same oświadczenia
majątkowe, Jedno do 30 kwietnia a drugie na zakończenie kadencji. Ono mogło różnic się
oszczędnościami, lub wysokością kredytu. Natomiast z pewnością nie zarobkami.
Dominik Kozaczka – radny
Według przedstawionych przez Panią Olgę wytycznych, to wynika, że
wypełniali źle.

chyba radni

Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Wszystkie oświadczenia są przesyłane do Urzędu skarbowego, a Przewodniczącego do
wojewody i nigdy nie zakwestionowano tego.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Oświadczyła, że to wszystko zostanie przeanalizowane. Osoby, które są już kolejna
kadencję wiedzą, że Ola jest osoba umocowana przez Burmistrza do analizy oświadczeń
majątkowych. Pani Skarbnik analizowała właśnie z Olą, która ma największa wiedzę w
tym zakresie. Jeżeli nastąpiło jakieś uchybienie, to zawsze istnieje możliwość korekty. Do
wiezienia za takie rzeczy się nie chodzi. Według statystyk BiP mieszkańców najbardziej
interesują oświadczenia majątkowe samorządowców.
Olga Ludwiniak – Wydział Organizacji Urzędu.
Przepisy odnośnie oświadczeń są, jakie są. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada
obowiązek, ale nie ma żadnych instrukcji jak wypełniać oświadczenia majątkowe, Niektóre
urzędy skarbowe próbują robić swoje interpretacje, ale każdy ma inne. Przesyłając w
imieniu Burmistrza oświadczenia majątkowe do różnych urzędów skarbowych, wie, ze te
analizy są bardzo rożne. Ona sama posiłkuje się zawsze informację przygotowana przez
Wojewodę mazowieckiego dot,. Sposobu wypełniania oświadczeń. Ta informacja jest na
stronie urzędu wojewódzkiego i w BiP Urzędu Miejskiego. W przypadku Pani Skarbnik,
składa ona nieoświadczenie na dzień powołania. To oświadczenie składa się według stanu
na dzień powołania, a nie na dzień sporządzenia majątkowego. Wczoraj Pani Olga
Ludwiniak dzwoniła do Urzędu Wojewódzkiego, bo zawsze są wątpliwości, czy osoba
powołana na początku roku, powinna złożyć oświadczenie majątkowe, wg stanu na dzień
31 grudnia. Rozmawiała z biurem ochrony w urzędzie wojewódzkim i pani bardzo
wyraźnie powiedziała, że taka osoba, której nie było w dniu 31 grudnia , nie może złożyć
oświadczenia majątkowego na dzień kiedy jej nie było i nie pełniła danej funkcji, bo nie
była zobowiązana do złożenia takiego oświadczenia majątkowego. Jej obowiązek złożenia
oświadczenia majątkowego powstał z chwilą powołania na dane stanowisko. Dlatego to
pierwsze oświadczenie majątkowe, zgodnie z wytycznymi urzędu wojewódzkiego, również
nie wymaga złożenia PIT za rok poprzedni.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał po co takie dokumenty były wymagane od radnych ?
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Olga Ludwiniak – Wydział Organizacji Urzędu.
Odpowiedziała, że radni nie składają do niej oświadczeń majątkowych, tylko do
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jak bywała na szkoleniach, to nikt nie potrafił
powiedzieć precyzyjnie co powinno być załączone do oświadczenia w przypadku osób
składających te oświadczenia w trakcie roku podatkowego, bo zostały powołane na na
dane stanowisko np. 1 maja. Przepisy nie są precyzyjne.
Dominik Kozaczka – radny
Pracownicy sobie wypełniają inaczej i radni inaczej, bo im się przesłało jakieś wytyczne.
Radny uważał, że trzeba wprowadzić jakąś jedna konwencję. Pani Wiceburmistrz złożyła
oświadczenie w takiej konwencji jak radni. A w przypadku Pani Skarbnik jest trochę inna
konwencja.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
W niedługim czasie będzie kolejny termin składania oświadczeń majątkowych. Razem z
Panem Przewodniczącym Rady, do którego oświadczenia składają radni i razem z Panią
Ola, która jest umocowana od dłuższego czasu do analizy tych oświadczeń, wspólnie
ujednolici się sposób wypełniania oświadczeń majątkowych, tak aby wszyscy byli spokojni.
Andrzej Żelezik – radny
Jego zdaniem, nikt nie ma zaświadczeń o uzyskanych wynagrodzeniach za trzy czy cztery
miesiące. Dlatego z pewnością trzeba wpisywać za zeszły rok, tak jak to radni robili do tej
pory.
Leszek Czarzasty- Przewodniczący Rady
Przypomniał, ze w ustawie o samorządzie gminnym jest zapis, że do oświadczenia
majątkowego należy załączyć PIT. Jeżeli składa się na koniec roku, to jest się w
posiadaniu jedynie PiT za rok ubiegły. Taki też był składany. Za bieżący rok nikt jeszcze
nie ma PiT.
Bogdan Sawicki – radny
Prosił o listę planowanych nakładkach na 2015 rok. Na Komisji Gospodarki radni
porozmawialiby o tym.
Zapytał, też o to, kiedy jest przewidywane kursowanie autobusu na ulicy Partyzantów ?
Sylwester Jagodziński - Zastępca Burmistrza
obiecał, że listę dróg na których można zrobić nakładkę asfaltową przygotuje, tak jak już
obiecał radnemu Adamowi Beredzie.
Kursowanie autobusu rozpocznie się jeszcze przed wakacjami.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Zaznaczyła, że w tegorocznym budżecie jest 1 800 tys. zł na nakładki.
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Andrzej Zelezik – radny
Tak jak radny Zbigniew Paziewski był gotów przedstawić listę osób, które w poprzedniej
kadencji były w mało taktowny sposób zwolnione. Ekipa kierowana przez poprzedniego
Pana Burmistrza nie zawsze taktownie odnosiła się do ustępującego Burmistrza.
Niejednokrotnie przywłaszczając sobie niektóre jego osiągnięcia.
Wszyscy z wielkim poważaniem i z wielką pamięcią wspominają Ks. Jana Sikorę. Od
dawna obiecywano, że w Wołominie jakaś godna ulica zostanie nazwana Jego imieniem.
Wnioskował, o zmianę nazwy ulicy Św. Rity, która jeszcze nie jest zamieszkana, na ulicę
Ks. Jana Sikory.
Marek Górski – radny
Zwrócił uwagę na fakt sytuacji jaka panuje pod sklepami GS. Sklepy prywatne radzą sobie
z tym i nie ma picia alkoholu pod sklepami. Natomiast w okolicach sklepów GS można
spotkać panów spożywających alkohol. Te sklepy często są w pobliżu szkół. Od rana do
wieczora stoją tam grupy spożywające alkohol, a dzieci muszą omijać tych panów, żeby
dojść do szkoły czy wrócić do domu.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zgodziła się z zasadnością tego wniosku. Przecież te sklepy, ryzykują odebraniem
koncesji. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, jeśli pod sklepem lub wewnątrz
sklepu jest spożywany alkohol, to odbiera się koncesje na sprzedaż alkoholu w tym
miejscu. Obiecała, że poprosi Straż Miejską, doskonale znającą lokalizacje i topografie
gminy gdzie są te sklepy GS, o przypilnowanie tego tematu. Zauważyła, że dość prężnie
działa komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień. Pani
Jadwiga Gawkowska świetnie sobie radzi z tymi tematami. Wystarczy Jej ten problem
zgłosić i będzie monitorowana sprawa
Marek Górski – radny
Dużo mówi się o publikacji na BIP różnych informacji. Ukazała się tam informacja
„zestawienie umów”. Jest to zestawienie umów z 2011 roku. Pewnie będą następne
roczniki. Radny jest zszokowany, bo niektóre umowy opiewają na kwoty powyżej 20 tys. zł.
Z tego co sprawdził, jedna z umów opiewa na 15 tys. zł, Opracowanie, którego ta umowa
dotyczy, mieści się na czterech kartkach. Radny prosił o informację, czego dotyczyły
umowy powyżej 20 tys. zł, jak są skonstruowane. Jeżeli gmina wydaje 20 tys. zł. To jest to
już poważne opracowanie w trudnej dziedzinie. Co do niektórych nazwisk z umów, radny
ma wątpliwości czy osoby te byłyby w stanie takie dobre opracowania zrobić.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Obiecała, że wykaz umów będzie systematycznie uzupełniany, bo w poprzednich latach
było to w drobnym chaosie. Taka potrzebę, by na BIP został zamieszczony wykaz umów,
wyartykułowali mieszkańcy. Jak w obecnej kadencji zaczęta publikować centralny rejestr
umów, to mieszkańcy zwrócili się z prośbą o zamieszczenie umów za poprzednia
kadencje, bo mieszkańcy chcą porównać. W trosce o finanse gminne były uwagi, że ktoś
za dużo pieniędzy zarobił. Dlatego zadośćuczyniono tym wnioskach. Ten rejestr będzie
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uzupełniony. Na prośbę Pana radnego wykonane zostanie takie zestawienie. Wszyscy
którzy mają umowy o dzieła i zlecenia , gdzie przedmiotem umowy była jakaś dogłębna
analiza, czy koncepcja, to Pani Burmistrz chętnie sama by te koncepcje zobaczyła.
Piotr Sikorski – radny
Poparł to co mówił radny Robert Kobus na temat ul. Gdyńskiej. Poruszył On temat
studzienek. Radny dodatkowo wspomniał o trawnikach, które tam sś, a których tam tak
naprawdę nie ma. Pomiędzy chodnikiem a ulica zostały przewidziane pasy zieleni, ale ich
nie wykonano. Prosił o przyjrzenie się sprawie.
Radny prosił o potwierdzenie, lub zdementowanie informacji, że tunel który zostanie
wybudowany w ul. Sasina zamknie dojazd do ul. Kobyłkowskiej i nie będzie wjazdu w to
osiedle, jak również w stronę Wydziału Komunikacji Starostwa.
Kolejna sprawą poruszona był ciąg pieszy, żeby mieszkańcy mogli dojść nie tylko od ul.
Piłsudskiego, ale aby tym ciągiem pieszym zająć się aż do ul. Sasina. Całe osiedle i
dalsze ulice: Okopowa, Parkowa, Szpitalna, Krótka, żeby mieszkańcy nie chodzili dookoła.
To też jest wizytówka tamtej strony miasta.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydział Rozwoju Gospodarczego.
Jeśli chodzi o tunel w ul. Sasina, to ten tunel nie zamknie ul. Kobyłkowskiej. Kobyłkowska
będzie otwarta. Tunel będzie kończył się dużo wcześniej. W dokumentacji otrzymanej od
PKP jest tam bezproblemowy przejazd i zjazd z ul. Sasina w ul. Kobyłkowską.
Adam Bereda – radny
Zapytał, czy jest już koncepcja, jak ten tunel będzie wyglądał z drugiej strony torów ?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydział Rozwoju Gospodarczego.
Wyjaśniła, że jest już ta koncepcja. Dokumentacja projektowa jest zamieszczona na
stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie. Jest również do wglądu w Wydziale Rozwoju
Gospodarczego.
Tunel będzie kończył się na wysokości ul. Cementowej. Będzie przebudowane rondo. Ta
ul. będzie ulicą dwukierunkową. Dlatego wjazd na rondo będzie musiał inaczej wyglądać.
Natomiast ulica biegnąca wzdłuż torów, która obecnie wjeżdża się na torowisko, będzie
przebiegała ponad tunelem. Ponad tunelem będzie łączyła się z ulicą Korsaka.
Adam Bereda – radny
Zapytał, czy jest już jakiś harmonogram wykładania planów zagospodarowania
przestrzennego dla Centrum Wołomina ? Zapytał też, na jakim etapie jest przygotowanie
planu gospodarki mieszkaniowej ?
Paweł Seweryniak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Obecnie wspomniane plany miejscowe są przygotowywane. Każdy z tych planów jest
trudny. Tereny Centrum Wołomina to są trudne plany. Plan miejscowy otoczenia torów
kolejowych to jest plan, przy którym trzeba monitorować to co robi kolej. Ten teren
kolejowy jest dość obszerny i obejmuje również przebieg ul. Wąskiej i Żelaznej i część
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Skweru Piłsudskiego, Warszawska. Trzeba te rzeczy koordynować. Zamierza się dokonać
wyłożenia jeszcze w bieżącym roku . Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodziński
zasygnalizował kwestię konsultacji społecznych w niektórych sprawach. Chodzi o kwestie
newralgicznych punktów gminy, które będą świadczyły o tożsamości miasta. Trzeba
będzie się zapytać mieszkańców co oni o tym myślą, czy to się podoba radnym i
mieszkańcom.
Adam Bereda – radny
Prosił o listę takich newralgicznych miejsc i kwartalnie mogłyby być takie konsultacje.
Powinna być podana koncepcja, którą proponuje urząd, lub do której się przychyla.
Zbigniew Paziewski – radny
Jego pytania dotyczyły parkingu przy ul. Wąskiej. Kiedy będzie oddany ? Radny chce być
przy odbiorze. Czy jest już przygotowany regulamin korzystania z tego parkingu ?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik wydziału rozwoju gospodarczego
Poinformowała, że umowa z wykonawcą jest do 30 czerwca. Wykonawca planuje oddać
inwestycje do użytku zgodnie z umową.
Regulamin jest opracowywany i zostanie przedstawiony Radzie do akceptacji i przyjęcia
go uchwałą. Będzie to na następnej sesji.
Zbigniew Paziewski – radny
czy w projekcie tego regulaminu jest przewidziana opłata, czy parking będzie bezpłatny ?
Czy tam będą bramki do pobierania opłat ?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik wydziału rozwoju gospodarczego
Dla mieszkańców Wołomina proponuje się bezpłatny parking. Dla pozostałych
przejezdnych będą zastosowane opłaty. Planuje się wykorzystanie tego parkingu w nocy
dla mieszkańców tam zamieszkujących – bezpłatnie.
Tam są zaprojektowane automatyczne bramki do pobierania opłat. Są dwa wjazdy, dwa
szlabany i stanowiska do odczytywania biletów.
Zbigniew Paziewski – radny
Chciał jeszcze wiedzieć, czy parking będzie obsługiwała firma zewnętrzna, czy to będzie
obsługiwała nasza gospodarka komunalna ?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik wydziału rozwoju gospodarczego
Do tej pory planowano, że będzie to MZDiZ.
Zbigniew Paziewski – radny
Na ul. Sportowej, po zimie pojawiło się tam wiele ubytków,. Prosił o naprawę tej ulicy.
Jeśli chodzi o skargi na Panią Dyrektor Agnieszkę Ludwin, kierowane do Kuratorium
Oświaty, to zainteresowani tymi skargami powinni przeczytać odpowiedzi. Pani Agnieszka
Ludwin na stanowisko Dyrektora została wybrana w konkursie. Wtedy było dwóch
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przedstawicieli z Kuratorium.
Eugeniusz Dembiński – radny
na poprzedniej sesji już odniósł się do wniosku, by ulicę, która została nazwana in. Św.
Rity nazwać im. Ks. Jana Sikory. Święta Rita nic nie zrobiła dla Wołomina., to jest święta
pochodząca z Włoch, żyjąca w XV w. Jest świętą od spraw trudnych. Bliższą sercu
Wołominiaków jest Święta Faustyna, bo mieszkała w pobliskim Klembowie.
Wspaniały bokser Walasek, który przegrał walkę tylko z mistrzem olimpijskim. Radny
złożył wniosek o nazwanie jego imieniem, którąś z ulic. To On, podobnie jak Cichecki,
więcej zasłużyli się dla wołomińskiego sportu, niż Pani dydek, która całe życie spędziła za
granicą, a w Wołominie mieszkała tylko do 15 roku życia. Raczej tego naszego Wołomina
nie promowała.
Radny odniósł się do wniosku radnego Dominika Kozaczki, dotyczącego wspaniałej pracy
młodszej koleżanki Olgi Ludwiniak, do którego radni się dopisali.
Radny zawnioskował o podwyżki diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli,
dając jako przykład Gminę Radzymin, gdzie te diety są wyższe.
Zdaniem radnego Eugeniusza Dembińskiego, nie sposób nie zauważyć osoby pracującej
na rzecz radnych, Pani Grażyna Płaneta. Osoba ta pracuje na więcej niż jeden etat, Jest
na wszystkich komisjach i zebraniach do godz. 21:00 pracuje. Radny zaproponował
podwyższenie wynagrodzenia temu pracownikowi.
Radny pochwalił się kolegom certyfikatem otrzymanym od Przewodniczącego Światowego
Komitetu Olimpijskiego , a podpisanego przez wielu znanych sportowców.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Podziękowała za zauważenie dobrej pracy urzędników. Wie, że tak jest w administracji, że
jak jest dobrze to nikt urzędników nie chwali, bo tak musi być. Dlatego tym bardziej miło
Jej słuchać dobre słowa o urzędnikach.
Zbigniew Paziewski – radny
Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, obecni byli przedstawiciele „Zielonego
Wołomina” Mieli oni złożyć do Pani Burmistrz pismo, wraz z załącznikami. Radny zapytał,
czy to pismo dotarło już do Pani burmistrz ?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
nie dotarło do niej to pismo. Radny Tomasz Kowalczyk rozmawia z przedstawicielami tego
stowarzyszenia. Kiedy tylko wpłynie to pismo, to się nim zajmie
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Jest w posiadaniu tego pisma. Do Urzędu wpłynęło ono w dniu 27 kwietnia 2015 roku.
Mirosław Bieńczyk – radny
Zapytał jaka jest przyszłość placu po przedszkolu na ul. Miłej. Jest wykonany projekt na
wykonanie placu.
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Elżbieta Radwan – burmistrz Wołomina
Sprawdzi to i jeżeli dokumentacja jest w porządku, to będzie starała się to wykonać.
Jednak będąc w Duczkach , rozmawiała z mieszkańcami i pojawiły się inne pomysły. W
Duczkach będzie zebranie wyborcze, na którym będzie możliwość zapytania
mieszkańców, czy należy wrócić do wypracowanej już koncepcji, czy też mieszkańcy maja
inny pomysł.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Na poprzedniej sesji zadawano pytania dot. umów na opracowanie. Proszono o
dostarczenie raportów, które zostały wykonane. W odpowiedziach dla radnych pojawiło się
inne pytanie i odpowiedź. Pytanie zostało zapisane jako wzory umów. Radnym chodziło o
raporty, które zostały wykonane w ramach tych umów. Te raporty miały być przekazane
radnym.
Piotr Sieńko – Naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu.
Odpowiedział, że materiały są gotowe. Jeden z autorów tych opracowań, Pan Bartłomiej
Rajchert kontaktował się z radnym w sprawie ich osobistego przekazania radnemu.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Jeżeli są interpelacje i zapytania radnych na sesji i w ślad za tym są udzielane odpowiedzi
wraz z załącznikami. Jako jeden z tych załączników powinny być przekazane te
opracowania.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, że to są duże opracowania, więc nie kserowano ich dla wszystkich radnych.
Każdy z radnych może udać się do pokoju 323 i one zostaną tam udostępnione do
przejrzenia.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Wyjaśnienia zawsze mają jakieś załączniki i są one w jednym egzemplarzu. Nie mówi się
o jakimś kserowaniu dla wszystkich radnych. Prośba było o dwa egzemplarze do Biura
Rady – dwa opracowania. Wtedy każdy radny mógłby się zapoznać.
Jeżeli
Przewodniczący uzna to za stosowne, to pracownik Biura Rady to skanuje i wysyła pocztą
e-mail.
Piotr Sieńko – Naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu.
Materiały są przygotowane i zostaną dostarczone do Bura Rady
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy Pan Rajchert otrzymywał zlecenia w spółkach gminnych na jakieś
opracowania ?
Zapytał też czy Skarbnik Gminy jest zatrudniona na cały etat w urzędzie ?
Po otrzymaniu twierdzącej odwiedzi zapytał, czy w czwartki i piątki też zawsze jest ?
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Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Nie zawsze jest obecna w te dni. Jeśli nie ma jej i nie wykonuje obowiązków na terenie
jednostki. Może te obowiązki wykonywać gdzieś indziej. Zdarza się też, że jest na urlopie.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Podczas wyborów Przewodniczącego Zarządu w Osiedlu Wołominek, pytano Panią
Burmistrz o pełnomocników i innymi zatrudnieniami w urzędzie. Wywiązała się dyskusja w
tym względzie Pani Burmistrz mówiła wtedy jakie są zadania pełnomocników i mówiła, że
nie są to doradcy ani asystenci, jak zatrudniani w poprzedniej kadencji. Na co poprzedni
Burmistrz Ryszard Madziar powiedział, że opowiada głupoty. W związku z tym mieszkańcy
poczuli się urażeni taką formą dialogu i poprosili o sprawdzenie.
Pani Burmistrz oświadczyła, że nie opowiadała głupot, bo kadry zrobiły stosowne
zestawienie w tym temacie. Zapewniła, że doradcy i asystenci byli zatrudniani w
poprzedniej kadencji, czego nie ma w obecnej kadencji. Pani Burmistrz nie wypowiedziała
się co do wysokości tych wynagrodzeń, ale zapewniła, że były to bardzo duże kwoty.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutowa przerwę w obradach
po zakończeniu przerwy o godz. 18:35 kontynuowano realizacje porządku obrad. Na sali
obrad nieobecni byli radni: Edyta Babicka i Emil Wiatrak

Leszek Czarzasty - Przewodniczący Rady
Zgłosił wniosek o nieczytanie treści projektów uchwał, gdyż radni są w posiadaniu wersji
papierowej uchwał.
Radni przyjęli ten wniosek w głosowaniu jawnym za- 21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr VIII-41/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok
2015;
Uchwała była szczegółowo omawiana na posiedzeniach komisji i radni są w posiadaniu
treści uzasadnienia, które zostało załączone do egzemplarza archiwalnego uchwały
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 21 radnych na sali obrad, za
– 21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr VIII-42/2015 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania;
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U z 2002 r. Nr 5, poz. 46):
„Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego
pozostawia się bez rozpoznania”.
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Andrzej Żelezik – radny
Zwrócił uwagę, że pozostawienie skargi bez rozpoznania nie jest tym samym, czym jest
uznanie za bezzasadną.
Dominik Kozaczka – radny
Z racji tego, że skarg jest bardzo dużo na dyrektorów szkół. W związku z tym , że na
dyrektora Zespołu szkół Nr 5 jest kilka skarg i od nich rada rozpoczyna, to radny chciał się
dowiedzieć jakie kroki chce podjąć Pani Burmistrz, aby zbadać sytuację i ja uzdrowić, w tej
szkole i w innych. Mieszkańcy skarżą się na relacje z dyrektorami szkół. Te relacje były
widoczne na posiedzeniu Komisji Edukacji.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przypomniała, że już odpowiadała na takie pytanie, które zostało zadana w początkowej
części sesji. Ostatnio wpłynęła skarga na Panią Dyrektor zespołu szkół Nr 2. Byli w
urzędzie rodzice. Pani Burmistrz rozmawiała z nimi. Jest umówiona na rozmowę z
rodzicami i Panią Dyrektor. Będzie starała się osiągnąć porozumienie obu stron. Natomiast
jeśli chodzi o Szkołę Nr 5, to sytuacja jest taka, że sytuacje można zmonitorować
anonimową ankietą, opracowana w taki sposób, żeby nauczyciele mogli zakreślać
krzyżykiem swoje odczucia. Pani Burmistrz rozmawiała z Panią Dyrektor jeszcze przy
wcześniejszych skargach. Jeżeli skargi wpływają to potem trwa proces wyjaśniania.
Wiadomo, że niepokój jest i trzeba temu przeciwdziałać. Między innymi ta Rada Oświaty
jest do tego powołana, żeby głęboko zmonitorować sprawę.
Pani Burmistrz uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach z dyrektorami szkół i
przedszkoli, które organizuje Dyrektor ZEASiP Pani Halina Bonecka. Rozmawia się na
tych spotkaniach o trudnych tematach, problemach, które w szkołach zachodzą. Stara się
podejmować dialog i słuchać zainteresowanych, żeby poprawić sytuację w szkołach.
Zawód nauczycielski jest trudny. Chciałaby się, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale tak nie
jest i trzeba przeciwdziałać pewnym rzeczom. Pani Burmistrz wysłała pismo do Rady
Rodziców do ZS Nr 5, że chętnie porozmawia. Na razie nie została zaproszona na żadne
spotkanie, ale jeszcze może takie zaproszenie będzie. Nic nie można zrobić bez
zainteresowanych. Trzeba rozmawiać i wyciągać wnioski. Pani Burmistrz jest za tym, by
nastąpiła stabilizacja, by prawidłowo oceniać materiał dowodowy i dać się wypowiedzieć w
tematach wszystkim zainteresowanym. Na poprzedniej sesji rodzice ubolewali nad tym, że
chcieli się wypowiedzieć, ale nie zostali dopuszczeni do głosu.
Na sali jest obecna osoba z ZS Nr 5. Jeśli Przewodniczący Rady pozwoli, to zechce się
wypowiedzieć w sprawie. Pani się fatygowała. Ma odwagę, by z imienia i nazwiska pewne
rzeczy omówić, to może obecni powinni ją wysłuchać.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
uważał, że to do niczego nie będzie prowadziło. Podjęto pewne ustalenia, ma się odbyć
spotkanie. Nie ma drugiej strony, jeśli chodzi o tą kwestię, to nie będzie dopuszczał do
głosu.
Dominik Kozaczka – radny
Uważał, że jest to niepoważne. Osoba czekała sześć godzin i nie będzie mogła
wypowiedzieć swojego zdania.
Stwierdził, że proponowana przez Panią Burmistrz ankieta jest w dobrym kierunku. Trzeba
jednak ja skierować do różnych środowisk. W jednej szkole jest konflikt dyrektor
nauczyciele, a w innej dyrektor -rodzice.
Również rozmowy indywidualne powinny mieć miejsce. Pani Burmistrz może zaprosić
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niektóre strony i przedyskutować z nimi drażniące kwestie. Rozmowy i ankiety to krok w
dobrym kierunku.
Pani Burmistrz powołała Pełnomocnika ds. oświaty. Nie ma opinii tego pełnomocnika w
tym zakresie.
Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina
Chce aby radni Jej pomogli, a w szczególności Komisja Edukacji, bo nie chce działać
sama. Chce mieć wsparcie radnych w tym temacie. Ankiety będą w każdej szkole, bo
problem trzeba poznać całościowo. Trzeba zapytać metodyków, bo to pedagodzy wiedzą
jak dotrzeć z problemami. Ci co chcą rozmawiać rozmawiaj z Panią Burmistrz.. Ci co chcą
mówić z imienia i nazwiska to mówią. Tam gdzie jest chęć dialogu i można konfrontować
strony, to jest dialog.
Pani Pełnomocnik ds. Oświaty nie podjęła jeszcze pracy. Do konkursu przystąpiło kilka
osób, ale wymagania formalne spełniło tylko dowie osoby. W wyniku przeprowadzonego
postępowania przez Komisje Konkursową, to rekomendacja była tylko co do jednej osoby,
jako najlepszej.
Zbigniew Paziewski – radny
Na posiedzeniu Komisji Edukacji radny Tomasz Kowalczyk złożył wniosek, by spotkać się
na terenie szkoły i zaprosić wszystkie strony konfliktu i porozmawiać, by ta sprawę
rozstrzygnąć.
Wie, że na sali jest osoba, która czekała sześć godzin by zabrać głos. Jednak radny
zastanawiał się co Ona wniesie do sprawy?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, ze nie można ograniczać prawa do wypowiedzi
Dominik Kozaczka – radny
Jego zdaniem, jeśli się tej osoby nie wysłucha, to nie osiągnie się konsensusu.
Tomasz Kowalczyk – radny
Obowiązkiem radnych jest słuchanie mieszkańców-ich wyborców. Można podjąć decyzję,
że po wysłuchaniu wypowiedzi Pani, która chce zabrać głos, radni już nie będą
dyskutować. Jednak radni mają obowiązek wysłuchać mieszkankę gminy.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Uważał, że miejscem do wysłuchania była Komisja Edukacji. Komisja obradowała kilka
godzin.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
na poprzedniej sesji przyszły osoby, które nie mogły się wypowiedzieć. Na toczącej sesji
tak samo. Jeżeli krytykuje się anonimy, za to, że są anonimami, a nie dopuszcza się do
głosu osób, które maja odwagę przyjść i się wypowiedzieć publicznie, to zdaniem
Zastępcy Burmistrza coś jest nie w porządku.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Jeżeli ktoś ma odwagę, to niech to napisze i Rada się tym zajmie. Rada będzie
rozmawiała o skargach anonimowych i nie wiadomo kto miałby zabrać głos i w jakiej
części. Pani, która chce zabrać głos może nawet być obrońcą Dyrektora. Jednak chodzi o
zasadę.
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Marek Górski
Stwierdził, że tak robić nie można. Przewodniczący Rady udzielał głosu i Sołtysom i
Przewodniczącym Rad Osiedlowych. Poprzednia Przewodnicząca Rady udzielała głosu
osobom, które składały skargi na bezczynność burmistrza. Może to w ocenie radnych była
to błaha sprawa. Omawiana sprawa nie jest z tych błahych, skoro dyskusja toczy się wokół
sprawy związanej z dziećmi. Radny osobiście chciałby wysłuchać głosu z sali, od osoby,
która miała odwagę przyjść i wypowiedzieć się w sprawie. Radny domagał się udzielenia
głosu tej osobie. Oddał Jej swoją możliwość wypowiedzi.
Tomasz Kowalczyk – radny
Również oddał swoją możliwość wypowiedzi tej osobie z sali.
Na salę obrad powrócił radny Emil Wiatrak godz. 18:50
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Nie przewidywał takiej procedury oddawania głosu.
Piotr Sikorski – radny
Przyłączył się do głosu radnych. Pani nie nie jest anonimowa i z pewnością się przedstawi
i coś powie. To nie jest głos anonimowy, to jest głos mieszkańców.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady, jako do osoby najważniejszej na sali
prowadzącej obrady, żeby dopuścił głos mieszkańca. Nie można mieszkańcom podcinać
skrzydeł. Na poprzedniej sesji również osoba, która przyszła by się wypowiedzieć - to
wyszła z niczym. Na toczącej się sesji również ta osoba czekała 6 godzin. Jeśli nie pozwoli
się tej osobie zabrać głosu w tym temacie, to co powiedzą wszystkie osoby, które śledzą
przebieg sesji – że nie można się wypowiedzieć przed radnymi na sesji bo nie dopuszcza
się ich do głosu?
Robert Kobus – radny
Również prosił Przewodniczącego rady o dopuszczenie do głosu mieszkanki.
Dominik Kozaczka – radny
Uważał, że należy dać możliwość wypowiedzieć się mieszkance, która przez wiele godzin
wysłuchiwała niekiedy i głupich wypowiedzi radnych. Jeżeli Przewodniczący nie dopuści
Jej do głosu, to będzie złe wrażenie na temat Rady Miejskiej.
Aneta Stankiewicz – mieszkanka Wołomina
Jest mamą dwóch synów, uczęszczających do szkoły Nr 5, Szkoła ta jest super szkołą.
Dzieci zapisała do tej szkoły, choć należy do rejonu szkoły nr 4. Uważa, że jej synowie są
zdolni, wysocy i mają szansę jako sportowcy. Jednak w dobie rządów Pani dyrektor
Agnieszki Ludwin w szkole dzieje się źle. Dzieci z tej szkoły odchodzą. Odeszło 32 dzieci
do innych gimnazjów, ponieważ rodzice nie widzą możliwości rozwoju swoich dzieci w tej
szkole. Nauczyciele są zastraszani. Jej dziecko po przyjściu do domu po szkole
powiedziało, że Pani dyrektor przyszła na lekcję , wywołała nauczycielkę, która po
powrocie z rozmowy z Panią Dyrektor była zapłakana. Pani Aneta Stankiewicz również
była świadkiem, kiedy to Pani dyrektor bardzo nieładnie odzywała się do swojego
pracownika, do Pana który jest konserwatorem w tej szkole. Nie była obecna przy
rozmowach z nauczycielami, ale widzi, że w szkole jest źle. Wszyscy się boją. Nauczyciele
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powinni być autorytetem dla dziecka. Ale widząc co dzieje się na sesji rady Miejskiej, to się
nie dziwiła, że nauczyciele się boją. Dlaczego radni nie słuchają ludzi i nauczycieli.
Adam Bereda – radny
To, że nie daje się możliwości wypowiedzenia mieszkańcom na sesji, wynika z tego, że na
dwóch posiedzeniach Komisji Edukacji, które łącznie trwały 7 godzin, ten temat był
omawiany. Na drugim posiedzeniu komisji postanowiono, że zostanie zorganizowane
wyjazdowe posiedzenie komisji w budynku szkoły. Zostaną na to spotkanie zaproszeni
rodzice i nauczyciele. Każdy będzie mógł przyjść i się wypowiedzieć., Będą wszystkie
strony konfliktu.
Aneta Stankiewicz – mieszkanka Wołomina
Uważała, że rozmowa z nauczycielami powinna być bez Pani dyrektor. Sama udziela się w
szkole. Była członkiem Rady rodziców, ale zrezygnowała, bo Rada Rodziców to jedna
farsa. Pani dyrektor przychodziła na spotkania Rady rodziców i omawiano co zrobić, by
wyciągnąć od rodziców pieniądze na Radę Rodziców. Były głosy ,że tak nie powinno być i
jest źle, ale przy Pani dyrektor rodzice też nie chcą się wypowiadać. Pani Dyrektor
pracowała trzy lata nad tym, żeby zastraszyć większość.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 17 głosów, przeciw-2 głosy, wstrz.-5
osób
Uchwała Nr VIII-43/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki
organizacyjnej Gminy Wołomin;
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poinformował, że Komisja Edukacji, która przeprowadziła postępowanie wyjaśniające
zasadność skargi, rekomenduje Radzie Miejskiej uznanie skargi za bezzasadną. Odczytał
treść uzasadnienia takiego sposobu rozpatrzenia skargi. Treść tego uzasadnienia jest
integralna częścią uchwały.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 15 głosów, przeciw-0, wstrz.-5 osób
Uchwała Nr VIII-44/2015 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania;
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U z 2002 r. Nr 5, poz. 46):
„Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego
pozostawia się bez rozpoznania”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 20 głosów, przeciw-0, wstrz.- 2 osoby
Uchwała Nr VIII-45/2015 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania;
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U z 2002 r. Nr 5, poz. 46):
„Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego
pozostawia się bez rozpoznania”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 18 głosów, przeciw-0, wstrz.- 4 osoby
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Uchwała Nr VIII-46/2015 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania;
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U z 2002 r. Nr 5, poz. 46):
„Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego
pozostawia się bez rozpoznania”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 14 głosów, przeciw-0, wstrz.- 4 osoby
Uchwała Nr VIII-47/2015 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania;
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U z 2002 r. Nr 5, poz. 46):
„Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego
pozostawia się bez rozpoznania”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 18 głosów, przeciw-0, wstrz.- 4 osoby
Uchwała Nr VIII-48/2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z
radnym Rady Miejskiej w Wołominie Mariuszem Stępnikiem;
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poinformował, że w dniu 9 kwietnia do Biura Rady miejskiej w Wołominie wpłynęło pismo
od Starosty Wołomińskiego. Odczytana treść tego pisma stanowi załącznik Nr 5.
Przewodniczący wystosował do Starosty pismo, informujące, że Rada Miejska w
Wołominie na sesji w dniu 29 kwietnia podejmie stosowną uchwałę w sprawie rozwiązania
tej umowy o pracę. Treść pisma to załącznik Nr 6 do nn protokołu. Radni otrzymali treść
uzasadnienia do omawianej uchwały, w której Rada Miejska nie wyraża zgody na
rozwiązanie umowy o pracę z radnym Mariuszem Stępnikiem. Treść tego uzasadnienia
stanowi integralną część uchwały.
Przewodniczący osobiście uważał, że Starostwo Powiatu Wołomińskiego powinno
zachować się zgodnie z przepisami i oficjalnie wystąpić o zgodę na rozwiązanie umowy o
prace z radnym i poczekać na odpowiedź. . W dniu 9 kwietnia rada została poinformowana
i w tym samym dniu wręczono wypowiedzenie z pracy. To nie jest godne zachowanie
pracodawcy, tym bardziej, jeśli pracodawcą jest samorząd, który powinien przestrzegać
prawa. W opinii Przewodniczącego Rady takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.
Dlatego w treści uchwały Rada miejska nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy o prace
z radnym Mariuszem Stępnikiem.
Mariusz Stępnik – radny
Stwierdził, że Starostwo popełniło ten błąd, że nie poprosiło Rady Miejskiej w Wołominie o
zgodę przy rozwiązywaniu umowy o prace z radnym. O takiej zgodzie mówi art. 25 ust 2
ustawy o samorządzie gminny. Jeśli pracodawca tego nie zrobił, to wypowiedzenie umowy
było niezgodne z prawem.
Maciej Łoś – radny
Był w podobnej sytuacji 15 lat temu. Wtedy Rada Miejska w Wołominie nie wyraziła zgody
na zmianę warunków płacy w macierzystym zakładzie pracy radnego. Zakład pracy nie
zmienił mu warunków zatrudnienia.
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Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosów, przeciw-0, wstrz.- 0
Uchwała Nr VIII-49/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych z uwzględnieniem
pełnionych funkcji w organach Rady Miejskiej;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 21 głosów, przeciw-0, wstrz.- 1 osoba
Uchwała Nr VIII-50/2015 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Wołominie;
Dominik Kozaczka- radny
Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o zlecenie jej przeprowadzenia kontroli wykonania
uchwały NR XXXVIII-48/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. "Tereny obsługi technicznej gminy wraz z przyległymi terenami
usługowo - produkcyjnymi we wsi Stare Lipiny"
Ta uchwała wprowadziła wiele
zamieszania, dlatego komisja chciałaby przyjrzeć się wykonaniu tej uchwały.
Radny zapytał, kto był inicjatorem uchwały, żeby Rada Miejska odwołała się do NSA od
wyroku WSA. Uchwała ta pojawiła się tuz przed poprzednia sesja. Radny pytał, ale nikt
nie chce się przyznać do tej uchwały.
Alicja Gawrońska – Radca Prawny Urzędu
była obecna na spotkaniu przed poprzednia sesją. Na tym spotkaniu był obecny
Przewodniczący Rady i Pani Burmistrz. Od osób, które były na tym spotkaniu wyszła
inicjatywa, żeby taka uchwalę przygotować i wprowadzić ja do porządku obrad, żeby
Burmistrz wiedział jak ma się zachować. Czy ma składać kasacje do NSA czy też nie.
Dlatego taka uchwała została przygotowana i radni wprowadzili w trybie nadzwyczajnym
do porządku obrad.
Dominik Kozaczka- radny
Zrozumiał, że jakaś grupa radnych na spotkaniu u Pani Burmistrz zawnioskowała o
wprowadzenie tej uchwały.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Na spotkaniu ustalono, że taka uchwała zostanie przygotowana.
Tomasz Kowalczyk – radni
Wyjaśnił, że sytuacja została przedstawiona na spotkaniu, na którym byli Przewodniczący
Klubów Radnych, i uzgodniono, że taką uchwałę trzeba przygotować i nad nią
zagłosować.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosów, przeciw-0, wstrz.- 0
Uchwała Nr VIII-51/2015 w sprawie tablicy pamiątkowej poświęconej generałowi
Tadeuszowi Rozwadowskiemu;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosów, przeciw-0, wstrz.- 0
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Uchwała Nr VIII-52/2015 w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosów, przeciw-0, wstrz.- 0
Salę obrad opuścił radny Piotr Sikorski – godz. 19:35
Uchwała Nr VIII-53/2015 w sprawie powołania Wołomińskiej Rady Oświatowej;
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Poprosiła o wprowadzenie autopoprawek do proponowanej uchwały.
- § 2 uchwały pkt 12 przyjmuje brzmienie: „ Jeden przedstawiciel Miejskich Samodzielnych
Publicznych ZOZ wybrany na zebraniu przedstawicieli ZOZ.”
- w § 2 pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i na wniosek Komisji edukacji dopisuje się
pkt 16 w brzmieniu: „ Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury; Park Kulturowy „ Ossów
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
W regulaminie wprowadza się poprawki na wniosek Komisji Edukacji:
- w § 1 ust. 3 przyjmuje brzmienie: „ Kadencja Rady trwa dwa lata”
W konsekwencji trzeba zmienić § 7 regulaminu, który obecnie będzie brzmiał:
„ Przewodniczący sporządza roczne sprawozdanie z pracy Rady i przekazuje je
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołominie oraz Burmistrzowi Wołomina, w terminie
do 30 stycznia roku następującego po upływie pierwszego roku kadencji, a za drugi rok
kadencji na tydzień przed upływem kadencji”.
Jako członka Wołomińskiej Rady Oświatowej zaproponowano radnego Adama Beredę
Uchwała z wpisanym nazwiskiem radnego Adama Beredy w § 3 uchwały i z
wprowadzonymi autopoprawkami została przyjęta w głosowaniu jawnym za – 21 głosów,
przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr VIII-54/2015 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 22 głosów, przeciw-0, wstrz.- 0
Pkt 9
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia.
Poinformował, o wpłynięciu do Rady Miejskiej kolejnych skarg, które będą rozpatrywane
na kolejnej sesji.
Odpowiedzi na zapytania radnych były wysłane na poczty e-mail.
Do Przewodniczącego Rady zwróciła się Pani z ul. Waryńskiego, z prośba o umorzenie
podatku od spadków i darowizn . Przewodniczący poprosił Panią Burmistrz o zajęcie się
sprawą.
Tomasz Kowalczyk – radny
Radny marek Górski wielokrotnie poruszał temat sprawozdań sołeckich, dlatego zapytał
jaki jest postęp, jeśli chodzi o wpłyniecie tych sprawozdań.
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Odpowiedział, że wpłynęło 5 sprawozdań. Apelował do sołtysów i Przewodniczących Rad
Osiedlowych o złożenie tych sprawozdań.
- Radni pocztą e-mail otrzymali zaproszenie ze Związku Miast Polskich do uczestnictwa w
Komisjach Związku Miast Polskich.
Radni zgłosili się do poszczególnych komisji:
Adam Bereda – Komisja Gospodarki Komunalnej
Dominik Kozaczka - Komisja Finansów
Mateusz Bereda – Komisja Gospodarki Komunalnej
Robert Kobus – Zespół ds. Współpracy Polsko-Niemieckiej – Sekcja Niemiecka
Andrzej Żelezik – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciej Łoś – Komisja Kultury
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Chciałaby, aby jak najwięcej samorządowców z Wołomina uczestniczyło w tych komisjach.
Członkowie tych komisji otrzymają na e-maila materiały do analizy. To są zmiany
legislacyjne. Jeśli jakiś projekt ustawy jest przesłany do Związku Miast Polskich do
zaopiniowania, to właśnie te komisje wypowiadają się co do zasadności tych zmian i
wnoszą swoje poprawki do dyskusji. Potem Zarząd Miast Polskich uznaje te poprawki lub
nie, dyskutuje nad proponowanymi zmianami i daje swoja rekomendacje do sejmu. Dobrze
by było, żeby głos Wołomina był słyszalny, dlatego zachęciła do uczestnictwa w tych
komisjach.
Posiedzenia tych komisji odbywają się w rożnych miastach. Teraz kolejne posiedzenie
Zarządu Miast Polskich, który ma siedzibę w Poznaniu, odbędzie się w kwietniu w
Warszawie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek Czarzasty
zamknął VIII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 29 kwietnia
2015 roku o godz. 19:50. Podjęte w trakcie sesji uchwały stanowią integralna część
niniejszego protokołu.

Protokołowała
Grażyna Płaneta

Sekretarz obrad

Przewodniczący obrad

Adam Bereda

Leszek Czarzasty.
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