XXXIX SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
VII KADENCJI

12 czerwca 2017 roku
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Protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
Radnych ogółem - 23
Radnych obecnych na sesji – 22 ( Nieobecni radni to: Maciej Łoś)
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych, Sołtysów i pracowników
jednostek organizacyjnych gminy stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty, stwierdziwszy quorum ( na sali obrad
obecnych było 20 radnych, (nieobecni radni to:Edyta Babicka, Maciej Łoś, Jakub Orych)
otworzył XXXIX sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 12 czerwca
2017 roku o godz. 18:15. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Wołomina ( treść
wniosku stanowi załącznik nr 2 do nn protokołu) zgodnie z art.20 ust 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Przewodniczący obrad przywitał Burmistrza
Wołomina Elżbietę Radwan, Zastępcę Burmistrza Edytę Zbieć i Zastępcę Burmistrza
Roberta Makowskiego, radnych, urzędników, przedstawicieli jednostek organizacyjnych
gminy, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli i przedstawicieli mediów.
Pkt 1
Wybór sekretarza obrad
Kandydatura radnego Mateusza Beredy do pełnienia funkcji sekretarza obrad została
przyjęta w głosowaniu jawnym za -19 głosów, przeciw-0, wstrz.-1 osoba
Pkt 2
Ustalenie porządku obradach
Porządek obrad został przesłany radnym wraz z informacją o terminie sesji i projektami
uchwał i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zastanawiał się, czy uchwały ws.; zmiany uchwały nr XXVI-123/2016, zgody na najem
lokalu użytkowego, nabycia nieruchomości, nadania nazwy rondu, to były tak ważne
sprawy, że musi to być przedmiotem obrad sesji nadzwyczajnej, tym bardziej, że podpisał
już porządek obrad sesji w dniu 29 czerwca 2017 roku, gdzie jest tylko 6 czy 8 uchwał.
Uważał, że można było procedować nad tymi uchwałami za 2 tygodnie. Wtedy byłaby
szansa na to, żeby je dokładnie omówić.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Powiedziała, że najważniejszym tematem tej sesji nadzwyczajnej, o czym Przewodniczący
Rady był informowany wcześniej, są zmiany w uchwale budżetowej Gminy Wołomin na
2017 rok. Ze względu na terminy rozstrzygnięcia przetargów i czas na podpisanie umowy
z wykonawcą, a chodzi przede wszystkim o ul. Chełmską. Żeby efektywnie wykorzystać
czas, Pani Burmistrz postanowiła, by do porządku obrad wprowadzić inne uchwały, gdyż
kolejna sesja to sesja absolutoryjna. Mogą jeszcze pojawić się uchwały, bo urząd pracuje
cały czas. Codziennie pojawiają się różne sprawy i sytuacje, które należy rozwiązać.
Dlatego poproszono, by uchwały, które są gotowe na dzień sesji, mogłyby być
przedmiotem obrad tej sesji.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Wyjaśniła, że do dnia 19 maja był wyznaczony termin składania ofert na wykonanie
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budowy ul. Chełmskiej. Obowiązuje 30 dniowy termin związania ofertą, tj. do dnia 19
czerwca musi być gotowa odpowiedź dla wykonawcy.
Adam Bereda – radny
Nie przyjmował w całości argumentacji Pani Burmistrz, ponieważ sesje nadzwyczajne
mają specjalny charakter. Radny sięgnął do ustawy o samorządzie gminnym, żeby
ugruntować swoja wiedzę. Sięgnął także do orzecznictwa na stronie wspólnota.org.pl,
gdzie wiele kwestii jest wyjaśnianych i opisywanych. Radny przytoczył jedną z takich
opinii: ”…..z uwagi na szczególny rodzaj, sesje nadzwyczajne powinny odbywać się tylko
w wyjątkowych sytuacjach, w których np. niepodjęcie uchwały mogłoby narazić gminę na
poważne konsekwencje...”, (Przetarg ul. Chełmskiej może być niepodciągnięty pod ten
argument. ).Charakterystyka sesji nadzwyczajnych: „W świetle obowiązujących przepisów,
sesje nadzwyczajne zwołuje się poza sesjami ustalonymi w planie pracy rady, w
przypadkach szczególnych, w których zachodzi potrzeba załatwienia sprawy wynikłej
niespodziewanie, a przy tym niecierpiącej zwłoki. Jej pilność sprawia, że rozstrzygnięcia
nie można przełożyć do kolejnej sesji zwyczajnej. Również porządek obrad sesji
nadzwyczajnej jest specyficzny. Poza otwarciem i zamknięciem sesji oraz zatwierdzeniem
jej porządku, który to akty są konieczne w przypadku każdej sesji, może on zawierać tylko
te sprawy,m z powodu których sesje nadzwyczajna zwołano. Pominięte mogą być, a
nawet powinny informacje, komunikaty, sprawozdania, interpelacje, zapytania, wolne
głosy i wnioski. Z reguły szczególne są też wynikające z postanowień Statutu jednostki
samorządu terytorialnego, zasady dotyczące terminu zwołania sesji ….”.
Radny stwierdził, że w związku z powyższym zgadza się tylko ten punkt. Nie można sobie
czynić z sesji nadzwyczajnej , sesji zwyczajnej , bo urząd jest gotowy z jakimiś kwestiami.
Jest to nadużywanie tego terminu i trybu w którym obecnie radni się spotkali. Odpowiednio
wcześniej nie mogły spotkać się komisje problemowe, które powinny poruszyć te sprawy,
które mają być przedmiotem obrad toczącej się sesji. Radny wnioskował do Pani
burmistrz, żeby w porządku obrad toczącej się sesji zostawić tylko te kwestie, które
wynikają z tego trybu.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Uważała, że zawsze jest ta dobra wola. Jeżeli radni widzą jakiś problem, że są
przygotowane tematy, bo i tak radni się spotykają przy sesji nadzwyczajnej, koniecznej do
dokonania przesunięć w budżecie związanych z rozstrzygnięciem przetargu. Bez tego
trzeba będzie unieważnić przetarg. Pani Burmistrz zadała pytanie, czy to jest problem i
sprawy są tak skomplikowane, że radni mieliby popracować więcej?
Na sesje przybył radny Jakub Orych godz. 18:25
Adam Bereda – radny
Na pytanie Pani Burmistrz odpowiedział „NIE”. Jego wypowiedź miała jedynie na celu
przypomnienie o trybie, w jakim radni spotkali się na sesji. Rada mogłaby się spotykać co
tydzień, bo urząd przygotował już jakieś uchwały. Niewielka jest ilość uchwał zgłoszonych
do porządku obrad sesji w dniu 29 czerwca. W związku z powyższym, żeby dobrze
popracować nad każdą z tych uchwał, powinny spotkać się komisje. W związku z tym, że
tryb sesji nadzwyczajnej jest taki, a nie inny, to te komisje nie mogą się spotkać i
podyskutować. Radnemu chodziło tylko o sam tryb zwołania sesji i uważał, że nie powinno
się wrzucać do porządku obrad sesji nadzwyczajnej, uchwał, które mogą poczekać. Nie
akceptował tego trybu. Jeżeli któryś z radnych ma inne zdanie, to można polemizować.
Prosił o nienaduzywanie tego trybu. Należy przegłosować ta kwestię, która jest niezbędna,
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a inne kwestie powinny zostać przedyskutowane w trybie zwyczajnym zwoływania sesji.
Rady.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że co do zasady można procedować tylko jedna uchwałę. Jednak jeśli są
przygotowane uchwały i radni otrzymali je wcześniej, a nie są one kontrowersyjne i nie są
to uchwały, które przysporzyłyby jakiegoś kłopotu, to prosiła o efektywne wykorzystania
spotkania, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby można było procedować inne uchwały.
Pani Burmistrz zwróciła uwagę, że dodatkowe uchwały jeszcze pojawią się na sesję
absolutoryjną. Materiały związane z sesją absolutoryjną, są przekazywane w innym trybie.
Jednak może się zdarzyć, że na 7 dni przed sesja pojawią się dodatkowe uchwały, a
wiadomo, że takowe już są procedowane. Gmina i Urząd to są żywe organizmy. Są
ogłoszone przetargi, ale nie wiadomo jakie kwoty będą z przetargów wychodzić. Może się
pojawić kilka elementów.
Pani Burmistrz przyjęła argument radnego, że jeśli zajdzie konieczność zwołania sesji
nadzwyczajnej, w związku z potrzebą dokonania przesunięć w uchwale budżetowej
( sama Pani Burmistrz nie może tego zrobić, musi prosić o to Radę) i zaakceptowała
życzenie radnych, że nie oczekują na takich sesjach innych uchwał.
Jednak, skoro radni spotkali się, obecni są pracownicy urzędu i Pani Burmistrz i jest
możliwość porozmawiania ( radni otrzymali wcześniej porządek obrad, a żadna uchwała
nie jest kontrowersyjna) , to Pani Burmistrz poprosiła o przeprocedowanie tych wszystkich
uchwał, które są w porządku obrad.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy Pani Burmistrz podtrzymuje zaproponowany porządek obrad i nie chce
przesunąć tych uchwał na sesję zwyczajną, zgodnie z dyskutowanym kierunkiem?
Tomasz Góralski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiedział, że te cztery uchwały geodezyjne wiążą się z pewną specyfika sytuacji.
Nabycie nieruchomości, to jest zgodnie z wnioskiem mieszkańców ul. Matysiaków w
Zagościńcu. Mieszkańcy chcą tam budować wodociąg i kanalizację. Jest wniosek PWiK i
mieszkańców, żeby to stało się jak najszybciej, bo ucieka sezon budowlany. Być może ta
uchwała mogłaby pojawić się w dniu 29 czerwca i nic by się nie stało. Jednak w okresie
wakacyjnym jest też sezon budowlany i każde dwa tygodnie ma swoje znaczenie. Dlatego
Naczelnik Wydziału pozwolił sobie zaprzątać uwagę radnych tą uchwałą.
Następna uchwała dotyczy zmiany uchwały ws. nabycia nieruchomości. Tam jest tryb
roszczeniowy. Uchwała dotyczy niewielkiego skrawka gruntu o powierzchni 28m2,
zajętego pod drogę publiczną. Jest konkretne roszczenie właścicielskie w stosunku do
gminy. Ta uchwała nie mogła być wykonana z tej przyczyny, że w tzw. międzyczasie
zostały dokonane zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Tam zmienił się numer działki.
Żeby wykonać tę uchwałę i zrealizować roszczenie, to należy tę uchwałę zmienić. Być
może również ta uchwała mogłaby poczekać do 29 czerwca, bo sprawa nie jest aż tak
pilna, ale ważne jest, żeby to roszczenie nie miało kontynuacji.
Uchwała w sprawie najmu lokalu użytkowego, jest związana z tym, że termin
dotychczasowej umowy najmu, wygasa w sierpniu. Żeby móc kontynuować tą umowę
należało tę uchwałę już teraz wprowadzić i dać pewność osobie wnioskującej o
przedłożenie umowy dalszego najmu.
Uchwała dot nazwy ronda, bo za chwilę nastąpi jego otwarcie.
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Adam Bereda – radny
Przyznał, że wymienione sprawy są istotne, ale nie tak istotne, żeby zwoływać sesję
nadzwyczajną. Naczelnik poda terminy co do nabycia i co do wynajmu. Gmina jest jeszcze
na dwa, trzy miesiące przed tymi terminami. To nie uzasadnia nadzwyczajnego trybu
zwoływania sesji i nie należy tego trybu nadużywać, ponieważ Rada ma wtedy
ograniczone kompetencje co do swojego procedowania. Nie może wprowadzać swoich
punktów do porządku obrad, nie może bezpośrednio odnosić się do punktów tego
porządku. Tych sesji nadzwyczajnych odbyło się już dużo i radny uważał, że ten tryb
zwoływania sesji jest nadużywany. Jest odpowiedni tryb pracy Rady, który wszyscy znają.
Znają go również urzędnicy. Nie należy robić zbiórki tematów, by uzupełnić porządek
obrad. Nie wszyscy radni są obecni na sesji, bo tryb jest nadzwyczajny.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Obiecała, że od następnej sesji, jeśli będzie konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej, to
będą to tylko zmiany w budżecie. Toczącej sesji nadzwyczajnej mogłoby nie być, ale skoro
musi się odbyć, bo Pani Burmistrz nie ma stosownych uprawnień do przesuwania środków
w budżecie. Jednak skoro spotkano się na sesji, to prosiła o przeprocedowanie tego
porządku obrad, tym bardziej, że wszyscy są zgodni co do zasady, że nie są to
kontrowersyjne uchwały.
Pani Burmistrz zwróciła uwagę na fakt, że może to wymaga takiej rangi. Przed radnymi
jest uchwała w sprawie nadania nazwy rondu. Rondo będzie otwarte jeszcze przed sesją, i
warto by było przed oddaniem go do użytkowania, stosownie i godnie go nazwać.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że w poprzedni poniedziałek, Pani Burmistrz poinformowała Go, że takie
uchwały są wprowadzane. Wcześniej o tym nie wiedział. Jedyna rzeczą, o której
rozmawiał z Panią Burmistrz, to była kwestia budowy ulicy, na co brakuje pieniędzy w
budżecie i trzeba przesunąć środki i z tego powodu musi odbyć się sesja nadzwyczajna.
Żeby można było swobodnie podpisać umowę i wykonać to zadanie, to najlepszym
terminem do odbycia sesji będzie poniedziałek, bo potem jest długi weekend, a w dniu 19
czerwca upływa termin podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia przetargu. Rozmowa toczyła
się na temat sesji nadzwyczajnej w kierunku przesunięcia środków na zadanie, gdzie jest
termin związania z ofertą. O innych terminach Przewodniczący nie rozmawiał z Panią
Burmistrz. W poniedziałek dowiedział się, że będą jeszcze inne uchwały i są jeszcze inne
przesunięcia w budżecie.
Adam Bereda – radny
Ponieważ w uchwale budżetowej, nad którą radni mają procedować, jest jeszcze
propozycja przeniesienia kwoty 700 tys. zł. Na inwestycje na ul. Ogrodowej. Radny zadał
pytanie odnośnie tego trybu i jak to się ma z terminem ukończenia tego ronda?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Powiedziała, że informując Przewodniczącego Rady o uchwałach na toczącą się sesję,
poinformowała Go również o ul. Ogrodowej. Skoro pojawiła się taka możliwość spięcia
wszystkich prac w centrum miasta tj. oddanie ronda, uzyskanie wszystkich zgód na ul.
Ogrodową, pasaż i remont budynku PWiK na ul. Ogrodowej, to warto by było, w takim
gospodarczym trybie, dokończyć ul. Ogrodową i zapomnieć o remoncie tego rejonu.
Dodatkowo Pani Burmistrz podzieliła się wiedzą z Przewodniczącym Rady, że
najprawdopodobniej w lipcu, służby marszałka będą remontowały kompleksowo ul.
Legionów. W związku z tym, gdyby gminie udało się przystąpić do przebudowy ul.
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Ogrodowej do końca, to wiele spraw w centrum byłoby załatwione. Dlatego też jest
wniosek o zwiększenie środków na inwestycje na ul. Ogrodowej, żeby zakończyć
wszystkie prace, które są planowane w tym rejonie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zauważył, że chyba to jest nowy tytuł inwestycyjny, bo ul. Ogrodowej nie było w budżecie.
Adam Bereda – radny
Zapytał, czy to jest związane z terminem oddania tej inwestycji. Nie był przekonany, by
gmina w dwa tygodnie uporała się z nią, a rondo jest oddawane do końca czerwca. Kiedy
gmina jest w stanie dokonać realizacji inwestycji na ul. Ogrodowej i w jaki sposób będzie
to spięte harmonogramami? Kiedy jest planowane dokończenie inwestycji powiatowej?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Zapytała radnego, czy nie jest zasadnym, żeby robić kompleksowo, po gospodarsku, by
jak najmniej trudności mieli mieszkańcy? Gdyby Rada przesunęła pieniądze, to
natychmiast zostanie ogłoszony przetarg i wykonawca, który wygra przetarg może
wchodzić i dokończyć ulicę. Zakończenie inwestycji powiatowej planowane jest na dzień
15 czerwca. Projekt ul,. Ogrodowej jest gotowy. Czekano tylko na połączenie z inwestycja
Marszałka i pozwolenie na wpięcie do ul. Wojewódzkiej.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, kiedy był wykonany projekt budowy ul. Ogrodowej?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji.
Odpowiedziała, że tytuł inwestycyjny był wprowadzony do budżetu w roku 2016.
Rozpoczęto projektowanie ul. Ogrodowej i projekt został sporządzony w 2017. Jest
stosowna dokumentacja nawiązująca do ronda, która organizuje wylot ul. Ogrodowej do
ul. Legionów, łącznie z fragmentem ul. Legionów.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Dodatkowo jest projektowana ul. Powstańców.
Adam Bereda – radny
Jak słusznie mówi Pani Burmistrz o uporządkowaniu tego rejonu, to jest również ul.
Powstańców, która dochodzi bezpośrednio do ul. Ogrodowej. Radny zapytał co z tą ulicą.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Mówiąc o uporządkowaniu centrum Wołomina, to należy jeszcze wspomnieć o ul.
Piaskowej.
Adam Bereda – radny
Stwierdził, że na razie nie można mówić o ul. Piaskowej, bo ona nie jest podłączona. Mówi
się o inwestycji ul. Ogrodowej przy okazji inwestycji powiatowej, inwestycji PWiK, która jest
w trakcie i remoncie ul. Legionów, dlatego radny zapytał o inwestycji na ul. Powstańców.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Poinformowała, że ul. Powstańców jest w trakcie projektowania. Inwestycja była długo
konsultowana z mieszkańcami. Jest w trakcie projektowania, uzgadniania z RDOŚ, bo tam
jest pomnik przyrody-dąb. To wszystko wydłuża proces projektowania. Nie ma więc
6

możliwości, by w tym samym czasie było to wykonane. Po uzyskaniu wszystkich
uzgodnień, termin z pewnością zostanie dotrzymany.
Andrzej Żelezik – radny
uważał, że radny Adam Bereda ma rację. Dobrze, że zadał sobie trud by sprawdzić co
oznacza „sesja nadzwyczajna”. Jednak porządek obrad, podpisany przez
Przewodniczącego Rady, radni otrzymali wcześniej. Uwaga została zwrócona, radny
słusznie podkreślił, że sesja nadzwyczajna podlega pewnym zasadom. Wszyscy obecni
na sali obrad potwierdzą, że Radny Adam Bereda ma rację. Radny jednak złożył wniosek
formalny, żeby nie blokować sesji, przyjąć proponowany porządek obrad i przejść dalej do
jego realizacji.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Powiedziała, że dynamizm prac w obecnej kadencji jest zupełnie inny niż w poprzedniej.
W poprzedniej kadencji było realizowanych rocznie ok. 30-40 inwestycji, a obecnie
realizowanych jest 100. Każdy dzień dla urzędników jest na wagę złota, by móc te
inwestycje realizować jak najszybciej, szczególnie wykorzystując ten okres, kiedy to
można robić.
Tomasz Kowalczyk – radny
uważał, że nie należy wprowadzać zmian w porządku obrad, ale prosił Panią Burmistrz o
zgodę na wprowadzenie takiego małego punktu w porządku obrad, który umożliwiłby
porozmawianie o Ossowie i co się ostatnio wydarzyło w temacie Ossowa, oraz zadanie
kilku pytań osobom, które były na spotkaniu w ministerstwie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
W temacie Ossowa, jego uczestnicy mogą jedynie powtórzyć komunikat, który został
zamieszczony na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Ten komunikat jest jasny i
klarowny. Proponowanego punktu nie powinno być w porządku obrad, zgodnie z tym, co
odczytał wcześniej Radny Adam Bereda.
Przewodniczący Rady zapytał, czy Pani Burmistrz podtrzymuje obecny porządek obrad i
nie przesunie uchwał geodezyjnych na następna sesję?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Prosiła o prze procedowanie całego porządku obrad, skoro na sali obrad są wszyscy w
pełnym składzie. Żadna z uchwał z porządku obrad, w żaden sposób nie jest
kontrowersyjna. Uważała, że można umówić się, że co do zasady, jeżeli będzie potrzeba
zwołania następnej sesji nadzwyczajnej, to będą tylko te elementy, które są niezbędne,
przy których Pani Burmistrz nie może przesunąć pieniędzy. Skoro jednak doszło do
takiego spotkania, to prosiła o przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przypomniał poprzednią sesję nadzwyczajną, kiedy mówił, że radni chcą, by uchwały,
które mogą być procedowane zwykłym trybem, były procedowane zwykłym trybem. Pani
Burmistrz znowu zwołuje sesję nadzwyczajną i wprowadza do porządku obrad uchwały,
które nie są pilne i nie wynikają z trybu, o którym mówił radny Adam Bereda. Teraz mówi,
że sesje nadzwyczajne, będą zwoływane tylko w przypadku niecierpiących zwłoki spraw.
Przewodniczący Rady nie miał takiej gwarancji.
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Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Prosiła, aby radni zechcieli popracować nad przedłożonymi projektami uchwał skoro już
przyszli. Wszystko jest robione dla mieszkańców gminy. Każda uchwała i każde
przesuniecie w budżecie, przybliża do szybszej realizacji oczekiwań mieszkańców.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
W projekcie uchwały budżetowej nie podobały się Przewodniczącemu Rady i nie było
czasu, żeby to przedyskutować na posiedzeniach komisji. Rozmawiano o przesunięciu
pieniędzy na jedna z inwestycji. Nagle pojawiły się środki na budowę ul. Ogrodowej.
Przypomniał, że mieszkańcy oczekują również innych rzeczy w gminie, chociażby
mieszkańcy Osiedla Sławek.
Radny pytał, o ustalenia z TORPOL-em? Co otrzymają mieszkańcy tego osiedla? W
odpowiedzi otrzymał treść porozumienia. Na pytanie jakie ulice będą robione na Osiedlu
Sławek, odpowiedziano, że ulice będą zamiatane i wymieniono które. Natomiast
mieszkańcy oczekują naprawy tych ulic. Tam wszystkie ulice są spękane, a kilka zupełnie
są zniszczone. Te uliczki przejęły cały ruch w mieście. Nie ma żadnej informacji na temat
ulicy Krymskiej, pomimo obietnic Pani Burmistrz, że projekt tej ulicy zostanie
wprowadzony. W tej sprawie przychodzili mieszkańcy, odbywały się spotkania Komisji
Bezpieczeństwa, były ustalenia, ale nic z tego nie wniknęło.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Powiedziała, że wszystko będzie wprowadzane w swoim trybie. Rozmawiano z
mieszkaniami i radnymi w tym temacie. Umówiono się na pewnego rodzaju działanie przy
ul. Krymskiej. Pani Sołtys była na spotkaniach. Mówiono, że mieszkańcy rozumieją, iż jest
to bardzo duża inwestycja, że trzeba ją etapować i wprowadzać pomału, drobnymi
krokami. Jeżeli będą oszczędności po przetargowe, to nie jest powiedziane, że nie będzie
to robione.
Zbigniew Paziewski – radny
Potwierdził, że rozmawiano o tym, iż ul. Krymska jest tak potężną ulicą, że
najprawdopodobniej trzeba będzie ja etapować. Radny rozmawiał z Zastępcą Burmistrza
Edytą Zbieć, że postara się Ona pozyskać środki zewnętrzne. Należy jednak zacząć coś,
bo mieszkańcy bardzo oczekują na tą ulicę ponad 20 lat, a rozmowy trwają i trwają.
Radny wielokrotnie prosił, by rozpocząć wykonywanie dokumentacji.
Dominik Kozaczka – radny
Kolej kończy swoje prace. Jest dużo niedorubek. Mieszkańcy o tych kwestiach mówią.
Radny zapytał czy gmina lub podległe jej jednostki mają zbiór usterek, plus zbiór
rozwiązań komunikacyjnych, które mają zamiar wprowadzić w najbliższym czasie, żeby te
kwestie polepszyć? Żeby zrobić wszystko co jest możliwe. W urzędzie są pracownicy,
którzy zajmują się inwestycjami, więc radny zadał to pytanie.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Poinformowała, że gmina kolekcjonuje spis usterek, zbiera informacje od mieszkańców, a
pracownicy na bieżąco monitorują inwestycje kolejowe. Często odbywają się spotkania z
przedstawicielami PKP. Przedstawiciele gminy uczestniczyli w posiedzeniu komisji
Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Rozmawiano na te tematy. Takie same problemy
ma również Zielonka i Tłuszcz. Brak jest rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. Gmina
Wołomin otrzymała pismo, w którym PKP zapewnia, że na schodach zostaną
zamontowane szyny, które będą pomocne przy wciągnięciu np. roweru na peron.
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Zgłaszano również awaryjność tych wind. Ten sam problem maja burmistrzowie Zielonki i
Tłuszcza. Odpowiednich rozwiązań nie ma nigdzie. Zastępca Burmistrza oświadczyła, że
zamieści w prasie oświadczenie, kiedy był czas na to, żeby te projekty były konsultowane.
Na jakim etapie mogło się to odbywać. Ten czas to nie jest obecny etap. Obiecała, ze
zbierze wszelkie pisma i dokumenty, świadczące o tym, jakie uwagi i wnioski wniosła
gmina do projektowanej linii kolejowej.
Dominik Kozaczka – radny
Rozumiał, że jest to przerzucenie części odpowiedzialności. Jednak radnemu nie o to
chodziło, żeby wytykać kto wcześniej czegoś nie dopełnił. Teraz jest tak jak jest, ale trzeba
jak najwięcej zrobić, żeby mieszkańcom ulepszyć i poprawić egzystowanie w tej nowej
rzeczywistości. W przejściach podziemnych jest bałagan, leży masa puszek i butelek po
alkoholu. Straż Miejska i Policja rzadko tam zaglądają. Gmina ma tam zainstalowane
kamery, ale nie najlepiej to wygląda. Od strony ul. Legionów przejścia dla pieszych nie są
oznaczone.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zaproponował, by rada przeszła do realizacji porządku obrad. Natomiast po zakończeniu
sesji, radni mogliby zostać na sali obrad i przy dobrej woli Pani Burmistrz mogłaby odbyć
się dyskusja. Zgodnie z przepisami nie można rozszerzać porządku obrad sesji
nadzwyczajnej i dlatego radni protestują przeciwko zwoływaniu obrad w trybie sesji
nadzwyczajnej i wprowadzaniu do jej porządku obrad uchwal, które mogłyby być
procedowane w trybie zwyczajnym. Tryb sesji nadzwyczajnej ogranicza dyskusję do
uchwał i porządku obrad.
Tomasz Kowalczyk – radny
Przypomniał, że wnioskodawca., czyli Pani Burmistrz może rozszerzyć porządek obrad.
Mirosław Bieńczyk – radny
W porządku obrad brakuje Mu uchwały ws. przekazania środków dla MZDiz. Od kilku sesji
mówi się, że trzeba te środki przekazać tej jednostce, bo nie mogą naprawiać ulic.
Pojawiło się 700 tys. zł. , ale dla MZDiZ nie ma pieniędzy.
Porządek obrad bez zmian został przyjęty w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw1 głos, wstrz.-1 osoba
Pkt 3
Podjęcie uchwał
Uchwała Nr XXXIX-92/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na
rok 2017;
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Treść uzasadnienia załączona do
egzemplarza archiwalnego uchwały.
Mateusz Bereda – radny
W projekcie uchwały jest zmniejszenie o 35 tys. zł. „ Budowa ulicy Zielonej i odcinka ulicy
Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej”. Tam pozostaje kwota 175 tys. zł. Radny
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zapytał jaka część tego zadania zostanie zrealizowana za tę kwotę?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Zostało zakończone projektowanie ul. Zielonej. Został złożony wniosek o ZRID. To jest
kwota, którą trzeba zapłacić projektantowi. Cały koszt wykonania projektu to 210 tys. zł.
Na uwagę radnego Mateusza Beredy, że 175 tys., zł. ,to duża cena za projekt, odesłała
Go na stronę MZDW, by sprawdził, jakie są ceny tego typu projektów.
Projekt ulicy Zielonej, to jest duża dokumentacja, wielobranżowa, z podziałami. Był
ogłoszony przetarg nieograniczony i wybrany wykonawca to najtańsza oferta. W umowie
zostały określone płatności częściowe. Częściowo zapłacono za koncepcje, za
przygotowanie projektowania w 2016 roku. Pozostała kwota zostanie zapłacona po
uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Adam Bereda – radny
Zmianie podlega dział 900 gdzie jest utworzenie paragrafu z przeznaczeniem na nagrody
za udział w konkursie „Dobrze segreguje, kulturę raduję”. Radny zapytał jaki jest budżet
tego projektu i z jakiego paragrafu jest dotychczas realizowany?
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Wyjaśniła, że w tej chwili ten projekt nie może być zrealizowany, dlatego, że okazało się,
że na tego rodzaju nagrody, musi być utworzony specjalny paragraf, żeby móc tego
rodzaju nagrodę sfinansować.
Adam Bereda – radny
Dopytywał, czy koszt tego projektu, to tylko te 8 tys. zł, tj. tylko wspomniane nagrody?
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Potwierdziła, że jest to całkowity koszt tego projektu do końca roku.
Adam Bereda – radny
Dwie sesje wstecz, Rada Miejska przesuwała środki dla Wydziału Marketingu i Mediów.
Radny zapytał, czy z tego paragrafu nie można było realizować tego projektu?
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Odpowiedziała, że omawiane przesunięcia to są nagrody konkursowe. To jest paragraf,
który został wprowadzony do klasyfikacji budżetowej dwa lata wcześniej. Teoretycznie jeśli
organizuje się konkursy, to jest to związane z promocja jakiegoś przedsięwzięcia, czy w
ogóle z promocją. Omawiany projekt dotyczy jednak konkretnie zagospodarowania
odpadów, więc nie jest to szerokie, wielozadaniowe. Może to być sfinansowane tylko z
działu 900 i tylko z § 419.
Adam Bereda – radny
Prosił o wyjaśnienie czego dotyczy dział 900?
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Odpowiedziała, że dział 900 dotyczy gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. To
będzie to w rozdziale gospodarki odpadami, tj. tam gdzie są pieniądze na gospodarkę
odpadami w Gminie Wołomin.
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Zbigniew Paziewski – radny
Jego pytanie dotyczyło działu 750. Tam jest przeniesienie środków w planie wydatków na
wniosek Wydziału Planowani Rozwoju i Rewitalizacji. Zdaniem radnego być może jest to
dobry pomysł, by przeznaczyć kwotę 7 tys. zł. Na remonty dla osób starszych. Radny
zapytał, kto będzie dysponował, sprawdzał, ile usługa kosztuje, u kogo wymienić zamek,
schody poprawić ? Kto będzie rządził tymi pieniędzmi?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Wyjaśniła, że jest to pilotażowy projekt, celem zapoznania się z rynkiem. Pieniędzy jest
niewiele, ale Wołomin jest w tej dziedzinie pionierska gminą. Jako pierwszy inicjatywę
podjął Poznań. Zamiarem jest dostosowanie mieszkań , najbardziej niedołężnym
seniorom, do ich potrzeb. To jest tylko 7 tys. zł. Ma to pozwolić na zbadanie rynku i
zorientowanie się, jakie jest zapotrzebowanie na tego typu działania. Z pewnością
zostanie stworzony regulamin i zostanie powołana komisja. Sprawy organizacyjne
zostaną poukładane, by to było transparentne i uczciwe.
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji wskazał tę kwotę w paragrafie
wynagrodzenia bezosobowe, aby bez udziału pośredników można było pomóc najbardziej
niepotrzebującym seniorom, na zasadzie umowy cywilno – prawnej. Pracownicy będą
koordynować ten projekt w zakresie naboru seniorów, oraz kontroli wykonanych prac
naprawczych. Jeśli środki będą miały być wypłacone z budżetu gminy, to z pewnością
będzie kontrola wykonanych prac, będzie wybór odpowiedniego wykonawcy w postaci
osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a później będzie
skontrolowanie i pełna pomoc po stronie pracowników urzędu dla osób starszych, żeby te
działania remontowe przebiegły w niezakłócony sposób.
Zbigniew Paziewski – radny
Zapytał, czy pracownicy Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, którzy będą
przeprowadzali kontrolę, to czy na tym się znają?
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Wszystkie wydziału urzędu, jeśli wydatkują środki, to muszą się znać na prawidłowo
wykonanej robocie, przygotowanej dokumentacji, albo współpracując z innymi
pracownikami wydziałów, przeprowadzają kontrolę wykonanych prac. Pani Skarbnik była
pewna, że pracownicy gminy świetnie sobie z tym poradzą.
Tomasz Kowalczyk – radny
Zapytał, skąd akurat taka kwota 7 tys. zł. ? Rozumiał, że to jest początek, ale znając realia
życiowe, każdy wie, że na tego typu remonty 7 tys., zł. Na niewiele to wystarczy. Dlatego
zapytał, czy to nie za mała kwota?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Odpowiedziała, że ma to służyć ocenie zapotrzebowania. Ma to być przeznaczone np. na
uchwyty przy wannie, a to nie są duże pieniądze. Natomiast ułatwia bardzo życie
samotnym i mało sprawnym ludziom. W przyszłym roku, na bazie rozeznania rynku, gmina
będzie aplikowała o jakieś dodatkowe środki zewnętrzne.
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Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Zwróciła uwagę, że te środki i to zadanie, to nie są remonty domków, tylko to jest pomoc
gminy przy drobnych naprawach. To jest pomoc starszym mieszkańcom, którzy nie są w
stanie przykręcić np. uchwytu, czy coś im się zepsuje. Mogą te osoby zadzwonić do
urzędu. Wtedy przyjdzie osoba zatrudniona przez urząd i będzie wykonywała te drobne
prace u tego mieszkańca. To nie mają być generalne remonty mieszkań, domów itd.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Kwestia ul. Ogrodowej nie jest dla Niego inwestycja pilną. PWiK to bogate
przedsiębiorstwo, które buduje taki piękny pasaż, to czy przy okazji nie mogłoby zrobić tej
ulicy, lub przekazać jakieś pieniądze na ten cel? Może przekazać np. dywidendę na
budowę tej drogi. To jest również dojazd do ich siedziby. Zwracając się do Pani Naczelnik
Wydziału Inwestycji, zapytał, jaki jest kosztorys na budowę ul. Ogrodowej?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Odpowiedziała, że kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 596 278,70 zł. Z ostrożności
inwestorskiej, znajdując kwotę 700 tys. zł., uważała, że należy zabezpieczyć również
pieniądze na nadzór i na roboty dodatkowe, które nie były wcześniej przewidziane.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Chciał wiedzieć jakie prace przewiduje projekt: czy to jest zerwanie nawierzchni i
wybudowanie ulicy od podstaw?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Poinformowała, że będzie tam wybudowanie kanalizacji deszczowej, bo obecna jest stara
kanalizacja, którą należy przebudować, oraz będzie nowa nawierzchnia. Do nowego
przebiegu ulicy niezbędne są nowe studnie, nowe kratki i odwodnienie zrobione we
właściwy sposób.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że niedawno była ogromna ulewa, a tragedii na tej ulicy nie widział. Nie było
kałuż takich, żeby nie mógł przejechać samochód.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Uważała, że zasadnym wydaje się dokończenie pewnych kwartałów w mieście. Nie długo
zostanie oddane do użytku rondo, a za kilka miesięcy gmina wyjdzie z kawałkiem ul.
Ogrodowej. Marszałek niedługo będzie przebudowywał ul. Legionów. Można by było się w
to włączyć i zakończyć temat inwestycji na tym terenie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Jego zdaniem inwestycja ul. Ogrodowej zostanie rozpoczęta wtedy, gdy budowa ronda
będzie zakończona. Rondo zostanie otwarte, ale zostanie zamknięta ulica Ogrodowa,
żeby ja zbudować.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Wyjaśniła, że organizacja ruchu, na czas budowy ronda nie byłaby możliwa jednocześnie
z budową ul. Ogrodowej. Dlatego zasadnym jest zrobienie tego tuż za. Jest to bardzo
logiczna kolejność, łącznie z tym, że zostanie zrobione włączenie do ul. Powstańców. To
będzie zorganizowanie tej ulicy, a przede wszystkim jej włączenia do ul. Legionów.
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że wprowadza się nowy temat, a generalnie mieszkańcy czekają, ale nie mają
odpowiedzi na inne rzeczy. Domagał się odpowiedzi, jakie zostaną podjęte działania,
żeby ulice na Osiedlu Sławek zostały naprawione? Na razie jest deklaracja, że zostaną
one zmiecione.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Zastanawiała się, kiedy informacja o zamiataniu ulic na Osiedlu Sławek trafiła do
Radnego. Przekazano jedynie informację, jakie ulice zostały przekazane do PKP, kiedy
odbędą się spotkania na poszczególnych ulicach z komisją PKP
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powiedział, że radni otrzymali informację o tym, jakie są ustalenia, które ulice mają być
naprawione, a o ulicach na Osiedlu Sławek była informacja, że one zostaną zamiecione.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Wyjaśniła, że Przewodniczący Rady odnosi się do informacji, którą uzyskał od Dyrektora
MZDiZ Henryka Oleszczuka, jakie On wytypował ulice. Natomiast kwestie zakresu napraw
i terminów napraw będą ustalane z TORPOL-em. Na tych spotkaniach będą obecni
przedstawiciele gminy, będą te ulice typowane i przedstawiciele gminy będą pokazywać co
jest do zrobienia, te ulice na Osiedlu Sławek również zostaną przedstawione do naprawy.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Proponował, by na to spotkanie zostali zaproszeni członkowie Rady Osiedla Sławek-Nowa
Wieś.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Obiecała o przekazaniu informacji o spotkaniach.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że mówi o ulicach, które zostały zdewastowane przez wykorzystanie ich jako
objazdy w trakcie realizacji inwestycji kolejowej. Tam nakładki asfaltowe rozsypały się.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Przewodniczący Rady nie musi Jej przekonywać do konieczności naprawy ulic.
Pracownicy urzędu będą walczyć o każdą ulicę zdewastowaną przez ciężki sprzęt PKP.
Oni są po stronie Przewodniczącego Rady.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy przy zatwierdzaniu organizacji ruchu, gmina zabezpieczyła się, przed
skutkami przejęcia przez ten teren tak dużego ruchu? Co będzie z drogami, które
zniszczył TORPOL. Stwierdził, że tam część samochodów TORPOL-u jeździła, ale
również uliczkami Osiedla Sławek została skierowana cała komunikacja, która szła przez
Wołomin. W związku z tym, że taka organizacja ruchu została zatwierdzona, wiedząc, że
te ulice nie są przystosowane do ciężkiego transportu i do takiej ilości samochodów, to
trzeba liczyć się z konsekwencjami i trzeba je naprawić.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Zadała pytanie co należy zrobić, gdy z chwile przez Wołomin przejadą mieszkańcy
Kobyłki? Będzie taka sama sytuacja.
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Uważał, że to nie będzie taka sama sytuacja, gdyż ruch będzie odbywał się głównie ulicą
powiatową w kierunku przejazdu. On mówił o bocznych uliczkach, przez które nigdy nie
był kierowany taki ruch.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Powiedziała, że natężenie ruchu samochodów mieszkańców było większe z uwagi na to,
że tam był tymczasowy przejazd przez tory. Nie tylko ciężarówki TORPOL-u rozjechały te
ulice, ale również samochody mieszkańców.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że takie pytanie zadał, czy zastanawiano się, gdy zatwierdzano organizację
ruchu i kierując samochody tymi małymi uliczkami, wiedząc, że ta nawierzchnia nie jest
przystosowana do tych samochodów? Kto teraz zapłaci za naprawę tych ulic?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Jej zdaniem było to jedyne rozwiązanie w tej sytuacji. Zadał pytanie, którędy zdaniem
radnego powinien być skierowany ruch ? O naprawach nawierzchni drogowych będą
prowadzone rozmowy.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy przy zatwierdzaniu organizacji ruchu nikt się nad tym nie zastanawiał?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Odpowiedziała, że było tak jak wcześniej, nikt się nie zastanawiał nad innymi
rozwiązaniami, które nie zostały uwzględnione w projekcie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że nie pyta o to, co było wcześniej, tylko o to, co zostało zapisane w przyjętej
organizacji ruchu.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Wyjaśniła, że organizacja ruchu kierowała wszystkie ciężkie samochody poza Wołomin.
Organizacja ruchu tak była zorganizowana, że cały ciężki ruch był skierowany drogami
wojewódzkimi wyższej kategorii. Jednak życie ma swoje prawa i to również należy wziąć
pod uwagę.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powtórzył swoje pytanie, czy za naprawę dróg zapłaci TORPOL, czy gmina?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że inwestycja kolejowa na terenie gminy Wołomin jest uciążliwa i na co dzień
mieszkańcy musieli wykazać się cierpliwością. Na pytanie, co przedstawiciele gminy ugrali
przy sporządzaniu organizacji ruchu, może uzyskać odpowiedź, że organizacja ruchu
jasno decydowała jakie samochody i którędy mają jeździć. Gmina Wołomin jest trudnym i
niewdzięcznym partnerem dla kolei. Ciągle coś od nich chce i pracownicy ich pilnują, choć
na wiele rzeczy jest za późno. Pani Burmistrz zapewniła, że wraz ze współpracownikami
pilnuje interesów mieszkańców. Rozmowa z koleją będzie ciężka, ale przedstawiciele
gminy nie odpuszczą, bo są w posiadaniu zdjęć i filmów obrazujących jak wyglądały drogi
przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, a jak wyglądają teraz po zakończeniu prac.
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Jeżeli była przyjęta taka organizacja ruchu, że duże samochody nie mogły jeździć, a mimo
to jeździły po drogach gminnych, to na sesji trudno jest deklarować, że uda się wyciągnąć
pieniądze od TORPOLU na odbudowę tych dróg. Pani Burmistrz dba o każdą złotówkę.
Ważne są dla niej wszystkie drogi, jak i inne wydatki inwestycyjne, bo robione jest to dla
mieszkańców. Trzeba jednak poczekać, co odpowie TORPOL.
Informacja przekazana przez Dyrektora MZDiZ, to była pierwsza informacja, co z Jego
punktu widzenia jest najpilniejsze do załatwienia.
Zastępca Burmistrza Edyta Zbieć i Naczelnik Wydziału Inwestycji Bożena Kucharczyk
uczestniczyły w trudnym spotkaniu z PKP PLK i TORPOL-em, na którym służby Marszałka
pewne rzeczy postawiły do pionu. Z koleją nie rozmawia się łatwo.
Salę obrad opuścił radny Paweł Banaszek godz. 19:20
Dominik Kozaczka – radny
Pani Burmistrz prosi o przesunięcie środków na modernizacje ul. Ogrodowej. Wcześniej
jednak radny słyszał, że gdy pojawią się oszczędności poprzetargowe, to będzie robiona
ul. Traugutta. Dodając te 700 tys. do już będących 190 tys. zł., to zdaniem radnego będzie
wystarczająca kwota, żeby ta ulicę zrobić. Radny miał pretensje, że najpierw przekaz
medialny jest inny, a potem na sesjach nadzwyczajnych są „wrzutki” zmieniające kierunki
strategii działań. To wzbudza w radnych pewne zdziwienie i temu nie można się dziwić.
Drugą sprawą, do której radny się odniósł, to było dofinansowanie MZDiZ. Dwa tygodnie
wcześniej powiedziano, że nie ma żadnych oszczędności, choć MZDiZ potrzebuje
pieniędzy na łatanie ubytków w drogach asfaltowych i gruntowych. Radny otrzymują jakieś
zapewnienie od Pani Burmistrz i przyjmują to za konkret, ale później dokumenty nie idą w
parze za tymi zapewnieniami.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Dziwiła się słowom radnego, bo pokazuje się mieszkańcom, w czym radni pomagają, że
jest bardzo dużo inwestycji i kierunków rozwoju Gminy Wołomin. Robi się dużo i
kompleksowo. Zapewniła, że do inwestycji na ulicy Traugutta zostaną dołożone pieniądze.
Długo ( bo kilka lat) oczekiwano na uregulowanie sytuacji prawnej gruntu pod tą ulicą,
przez co odblokowała się możliwość prowadzenia tam prac inwestycyjnych. To należy
poczytać sobie za wspólny sukces Burmistrza i Rady Miejskiej. Prosiła o zwrócenie uwagi
na fakt, że wydatki inwestycyjne gminy wzrosły. Dla MZDiZ też będą musiały znaleźć się
pieniądze. To było wyjaśniane na posiedzeniu komisji, że jest to wydatek bieżący.
Oczywiście na naprawianie dróg, też zostaną wygospodarowane pieniądze. To są
wszystko oszczędności poprzetargowe. Radnym rozsądnie będą proponowane różne
kierunki działania. Radny Dominik Kozaczka myśli o ul. Traugutta. W sprawie ul.
Ogrodowej przyszli mieszkańcy tej ulicy, bo dla nich to jest priorytet. Władze samorządowe
powinny być mądrzejsze i działać rozsądnie dla dobra mieszkańców. Wydatek na każda
ulicę jest ważny. Pani Burmistrz przypomniała słowa radnego Zbigniewa Paziewskiego, że
„od 20 lat ludzie czekają na pewne rozwiązania”.
Dominik Kozaczka – radny
Wyjaśnił, że nie miał zamiaru mówienia, że ul. Ogrodowa nie jest ważna. Stwierdził, że
komentarzem do wypowiedzi Pani Burmistrz jest to, że radni się z tego śmieją i przestali
Jej słuchać, bo wypowiedź nie była spójna. Sam radny może wymienić 100 ulic, które są
potrzebne w gminie. Każdy radny się z tym zgodzi. Jeżeli jednak jest przekaz, że decyzje
kierunkowe będą podejmowane, to te decyzje powinny być podejmowane. Zdaniem
radnego nie powinno być tak, że mówi się, że gdy będą oszczędności poprzetargowe, to
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wykonana zostanie ul. Traugutta. A jak pojawiają się oszczędności poprzetargowe, to
pojawiają się zupełnie inna ulica do wykonania. To nie brzmi ani spójnie, ani wiarygodnie,
gdy Pani Burmistrz na jednej sesji mówi jedno, a na innej robi coś innego.
Adam Bereda – radny
Uważał, że należy uściślić definicje określenia „w pierwszej kolejności”. Radny to
sformułowanie rozumie ściśle. Pierwsza kolejność jest na odbywającej się sesji. Może
jednak ktoś inny inaczej rozumie sformułowanie „ w pierwszej kolejności”.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
zastanawiał się dlaczego PWiK nie mógł tej inwestycji zrealizować i wesprzeć. Widać, że
jest to bogata firma, bo ma pieniądze na robienie rewitalizacji i budowę czegoś takiego w
centrum i mogłaby pokusić się o modernizacje tej ul. Ogrodowej.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wolałaby, aby wodociągi rozpoczęły budowę kanalizacji w Lipinkach i w Majdanie, bo tam
mieszkańcy na to oczekują. Na ul. Marszałkowskiej budowa kanalizacji będzie rozpoczęta.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Wyciągnął wniosek, że są ważniejsze ulice niż ul. Ogrodowa.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Powiedziała, że obecni wysłuchali wywodów radnego Dominika Kozaczki i Adama Beredy
o wykładni i semantyce słowa „w pierwszej kolejności”, a Przewodniczący zaburza pewne
relacje. Dla Pani Burmistrz wszystkie inwestycje w mieście są najważniejsze i mieszkańcy
są najważniejsi. Do pewnych rzeczy trzeba podchodzić logicznie i na pewne standardy
trzeba się zgodzić. Gmina to żywy organizm. Potrzeby mieszkańców to żywe potrzeby.
Czasem zmieniają się z dnia na dzień i nie można zarzucić Pani burmistrz, że nie dba o
inwestycje. Przypomniała, że w poprzedniej inwestycji było 30-40 inwestycji, a w obecnej
kadencji jest ponad 100 w każdym roku.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zwracając się do Pani Burmistrz powiedział, że skoro idzie się w te definicje słowne, to
usłyszał, że to mieszkańcy wnioskowali o budowę ul. Ogrodowej. Jego zdaniem,
mieszkańcy mówią również o wielu innych ulicach, które są ważne, gdzie nie ma asfaltu.
Na ul. Ogrodowej asfalt jest. Może jest gorszej jakości, ale jest. Znowu wchodzi się z
inwestycją, niszcząc to co jest, żeby było ładniej, w czasie gdy inni przez 20-30 lat czekają
na kawałek asfaltu, by przejść suchą nogą do swojej posesji.
Mirosław Bieńczyk – radny
Przespacerował się ul. Ogrodową, po to, żeby zobaczyć jak ona wygląda. Są tam chodniki
z czerwonej kostki, jezdnia w miarę równa. Teraz chce się to niszczyć i włożyć w to 700
tys. zł. Gdy potrzeba było 20 tys. zł. Na ul. Przytorową w Duczkach, to nie było. Pani
Burmistrz obiecała budowę II etapu oświetlenia na ul. Długiej w Duczkach za 200 tys. zł.
Na tych ulicach mieszkańcy chodzą po błocie i w ciemnościach. Przyjęta kolejność
realizacji inwestycji radnemu się nie podoba.
Przewodniczący zarządził 10 min. przerwy w obradach do godz. 19:40
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Po zakończeniu przerwy przeprowadzono głosowanie dot. uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2017 rok.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 14 głosów, przeciw-3 głosy, wstrz.3
osoby.
Na salę obrad powrócił radny Paweł Banaszek
Uchwała Nr XXXIX-93/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Wołomin na lata 2017-2026;
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Odczytała treść uzasadnienia do projektu uchwały, który jest załączony do egzemplarza
archiwalnego uchwały.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 15 głosów, przeciw-2 głosy, wstrz.3
osoby.
Radny Marek Górski nie wziął udziału w głosowaniu
Adam Bereda – radny
W Jego mniemaniu porządek obrad sesji nadzwyczajnej został wyczerpany, dlatego zgłosił
wniosek formalny o przerwę w obradach do dnia 29 czerwca 2017 roku i rozpoczęcie
kontynuacji realizacji przyjętego porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej od godz. 9:30.
Wniosek formalny radnego Adama Beredy został przyjęty w głosowaniu jawnym za- 14
głosów, przeciw-0 4 głosy, wstrz.-3 osoby.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poinformował, że wpłynęła prośba Pani Skarbnik o przesunięcie terminu przekazania
projektu uchwały ws. zmian uchwały budżetowej na XL sesję Rady Miejskiej, do dnia 23
czerwca 2017 roku. W związku z tym, że 23 czerwca to jest piątek, prosił, aby materiały
były dostarczone do Biura Rady do dnia 22 czerwca, by był czas na ich powielenie i
dostarczenie radnym przed komisjami.
Do Rady Miejskiej zwróciła się Pani burmistrz z prośba o wyznaczenie dwóch
przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji Stypendialnej.
Rada wyznaczyła radnych Mateusza Beredę i Roberta Kobusa do składu tej komisji.
W dniu 29 czerwca 2017 roku o godzinie 9:30 radni rozpoczęli kontynuację porządku
obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.
Na sali obrad nieobecni radni to: Mariusz Stępnik, Eugeniusz Dembiński, Konrad Fuśnik,
Maciej Łoś, Zbigniew Paziewski, Krzysztof Rembelski
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady Miejskiej
Odczytał wniosek Burmistrza Wołomina ws. zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały
dot. nadania nazwy rondu. ( Treść wniosku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego
protokołu)
Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad w wyniku głosowania jawnego za – 17
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
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Uchwała Nr XXXIX-94/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-123/2016 z dnia 22
września 2916 r. w sprawie nabycia nieruchomości;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr XXXIX-95/2017 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr XXXIX-96/2017 w sprawie nabycia nieruchomości;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek Czarzasty
zamknął XXXIX sesję Rady Miejskiej w Wołominie, w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz.
9:50. wszystkie podjęte w trakcie trwania sesji uchwały stanowią integralna część
niniejszego protokołu.
Szczegółowy protokół z głosowań stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu .
Protokołowała

Sekretarz obrad

Przewodniczący obrad

Grażyna Płaneta

Mateusz Bereda

Leszek Czarzasty
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