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Protokół Nr XLVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 grudnia 2017 roku
Radnych ogółem - 23
Radnych obecnych na sesji – 21 ( Nieobecny radny: Maciej Łoś, Krzysztof
Rembelski)
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych, Sołtysów i pracowników
jednostek organizacyjnych gminy stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty, stwierdziwszy quorum ( na sali obrad
obecnych było 19 radnych. Nieobecni: Jakub Orych, Emil Wiatrak, Krzysztof Rembelski,
Dominik Kozaczka, Mateusz Bereda ), otworzył XLVII sesję Rady Miejskiej w Wołominie
kadencji 2014-2018 w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 17:00. Przewodniczący obrad
przywitał Panią Burmistrz, Zastępców Burmistrza Edytę Zbieć i Roberta Makowskiego,
Panią Skarbnik Martę Maliszewską, radnych, urzędników, przedstawicieli jednostek
organizacyjnych gminy, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli i przedstawicieli
mediów.
Pkt 2
Wybór sekretarza obrad
Kandydatura radnego Adama Beredy do pełnienia funkcji sekretarza obrad została
przyjęta w głosowaniu jawnym za -19 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Pkt 3
Ustalenie porządku obradach
Do Biura Rady wpłynął w dniu 21 grudnia 2017 roku, wpłynął wniosek Burmistrza
Wołomina o zwołanie sesji nadzwyczajnej (treść wniosku stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu). Zgodnie z art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym
Przewodniczący Rady zwołał sesję na dzień 28 grudnia 2017 na godz. 17:00. Porządek
obrad został przesłany radnym wraz z informacją o terminie sesji i projektami uchwały i
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Pkt 4
Uchwała Nr XLVI-198/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2017;
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Uzasadniając potrzebę podjęcia uchwały, powiedziała, że został radnym przedłożony projekt
zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, do którego to projektu wnioskowała o wprowadzenie
autopoprawki. Radni otrzymali wniosek dotyczący przeniesienia środków w planie wydatków w
związku ze zwiększona kwota na dotacje w wysokości 199 640 zł. Autopoprawka dotyczy
trzyletniego projektu, Została podpisana umowa na realizacje tzw. Projektu ERAZMUS PLUS w
Zespole szkół nr 1 w Wołominie. Jest to program wieloletni od 2017 -2019 roku. Dlatego będzie
również poprawka w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt to jest ponad 102 000 zł. Wpływ
środków nastąpił w tym roku w wysokości 80% tj. 81 981 zł . Proponuje się zwiększenie dochodów
o te kwot, ale również automatyczne zwiększenie wydatków w br. o 6 086 zł. Ze względu na
zrealizowany wyjazd zagraniczny, jednego z pracowników ZS Nr 1. W konsekwencji w roku 2018
będą finansowane wydatki z pozostałych, po rozliczeniu 2017 roku środków, które bęą
zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. W związku z tym w 2018 roku będzie to 61

2

468 zł, a w 2019 roku będzie to 34 922 zł. Przy czym 20% tego projektu zostanie zrefundowane po
przekazaniu rozliczenia w 2019 roku. Pani skarbnik poprosiła o przyjecie tej autopoprawki, która
zwiększa dochody Gminy Wołomin w 2017 roku o 81 981 zł. , oraz zwiększa wydatki o 6 086 zł.
Tym samym dochody budżetu gminy na koniec 2017 roku kształtują się na wysokości 210 657 521
zł. Natomiast wydatki na wysokości 227 949 830 zł. Zmianie ulegnie również wysokość dotacji.
Pozostałe kwoty nie ulegną zmianą.
Adam Bereda – radny
Jego pytanie dotyczyło planowania i przeniesienia środków w planie wydatków. W dniu 14 grudnia
spotkano się na sesji i wtedy również dokonano dość sporych przesunięć. Minęło 14 dni a nawet
mniej bo tylko 7, kiedy wiadomo było o potrzebie zwołania dodatkowej sesji. Radny zapytał Panią
Skarbnik, co ma wpływ na tak formę planowania? Czy pismo, które wpłynęło z Zespoły
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oznacza, że to ZEAS nie zaplanował, czy
była świadomość, że planuje się właściwie z dnia na dzień?
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Wyjaśniła, że dotacje dla przedszkoli niepublicznych, na początku stycznia liczone są na
podstawie wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym. Do pewnego momentu na
takiej podstawie płacona jest dotacja dla przedszkoli niepublicznych i przedszkoli publicznych
prowadzonych przez inne osoby niż jednostki samorządu terytorialnego. W ciągu roku
budżetowego zwiększają się wydatki na przedszkola i w związku z tym przychodzi taki moment, że
trzeba przeliczyć podstawową kwotę dotacji. Po przeliczeniu tej podstawowej kwoty dotacji okazało
się, że wzrost wydatków w przedszkolach, czyli wtedy gdy w ciągu roku zwiększają się wydatki w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, co generuje wzrost podstawowej kwoty
dotacji. Po wyliczeniu tej podstawowej kwoty dotacji, ta kwota bazowa do przeliczenia wzrosła.
Być może można było to zrobić wcześniej, jednak w ZEASiP cały czas brak jest dwóch
pracowników i czasami robi się, to co jest najistotniejsze, czyli wynagrodzenia ( radni byli
poproszeni o zwiększenie środków), natomiast ta kwota dotacji została przeliczona na początku
grudnia, ale nie na tyle wcześnie, żeby prosić Radę Miejską o zmianę na sesji w dniu 14 grudnia.
Po przeliczeniu okazało się, że przedszkolom niepublicznym i publicznym trzeba dopłacić ok. 200
000 zł. Te wszystkie środki zostały wygospodarowane w ramach działu 801. Gdyby Pani Burmistrz
miała upoważnienie do przenoszenia środków, to znakomita większość tych środków byłaby
przesunięta w drodze zarządzenia. Choć nie wszystkie środki mogłyby być w ten sposób
przesunięte. Brak takiej możliwości powoduje to, że trzeba prosić o zwołanie sesji.
W przyszłym roku, przeliczanie dotacji, zgodnie z nową ustawą, będzie następowało dwa razy w
roku. Gdyby od początku tych pieniędzy było więcej, to z pewnością inaczej to by wyglądało.
Adam Bereda – radny
Zgodził się co do uprawnień Pani Burmistrz, jednak stwierdził, że nie została skonsumowana cała
kwota potrzebna do przeniesienia środków dla tych niepublicznych jednostek. Przenoszone są
środki nie tylko w ramach działu 801, ale również z działu 750 na dział 801. Do tego wymagana
jest zgoda Rady i nie można tego scedować na Burmistrza. W związku z powyższym, radny
podejrzewał, że finalnie zmieniłaby się kwota do przeniesienia. Jednak spotkanie Rady Miejskiej
byłoby nieuniknione.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że nie było możliwości uniknięcia zwołania sesji Rady Miejskiej, bez względu na to, czy
byłyby uprawnienia, czy też nie. Zapytał, na którym paragrafie są pieniądze dla gminnych
przedszkoli?
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
To są działy 80105 i z niektórych paragrafów są zdejmowane środki z przedszkoli gminnych, po to
aby przenieść te środki na rozdział, który dotyczy dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
W dziale 80104 na przedszkolach są dwa paragrafy 2540 i 2590. W jednym są dotacje dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty i drugi dla publicznej jednostki systemu oświaty.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Wyjaśniła, że przedszkola publiczne są prowadzone przez gminę, albo przez inne osoby prawne,
niż jednostka samorządu terytorialnego. Dlatego też mówi się o publicznych , w odpowiednim
rozdziale. Jest inny rozdział, dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Przedszkola prowadzone przez Gminę
to jest rozdział 80104. Ich finansowanie odbywa się z budżetu gminy. Tam środki będą
zmniejszone. Przedszkola niepubliczne i przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego finansowane są dotacją udzielaną przez gminę. Jest
to w wysokości 100% dla publicznych, albo 75% dla niepublicznych podstawowej kwoty dotacji.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Prosił o informację, ile gmina przeznacza na przedszkola prowadzone przez gminę, a ile na
pozostałe przedszkola?
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Odpowiedział, że potrzeba jest ok. 13 mln. Zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych i
publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Gmina również dotuje punkty przedszkolne, choć tam kwota dotacji jest niższa tj. 40% tej
podstawowej kwoty dotacji. Natomiast na przedszkola prowadzone przez gminę Wołomin potrzeba
ok 8-9 mln. zł. Jednostek dotowanych przez gminę, jest o wiele więcej niż jednostek prowadzonych
przez gminę, dlatego tam trzeba wydać więcej środków.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Radnego bardzo interesuje, ile pieniędzy przeznacza się na przedszkola, którymi nie zarządza
gmina, a ile na przedszkola, którymi gmina zarządza.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Obiecała, że takie zestawienie prześle następnego dnia po sesji na adres e-mail radnego Adama
Beredy.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zastanawiał się nad poziomem dotacji dla przedszkoli prywatnych. Zapytał ile tam jest dzieci
objętych dotacją?
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
W przesłanej informacji, będzie również liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach. Obecnie
wysyłane są kontrole do wszystkich przedszkoli tj, do publicznych i niepublicznych. Jeśli chodzi o
przedszkola, które zostały już skontrolowane, to są też przypadki, że pieniądze są oddawane. Te
kontrole nadal będą prowadzone. Obecnie kontrola dotyczy okresu wrzesień-grudzień i liczby
dzieci, na które oni proszą o dotację, a która faktycznie jest w dokumentacji przebiegu nauczania w
tych przedszkolach. Na podstawie nowej ustawy, gmina będzie mogła kontrolować nawet 5 lat
wstecz. Od 2018 roku gmina będzie mogła oczekiwać podania numeru PESEL. Nie będzie
możliwości, żeby dla tych dzieci dotacja była wydawana podwójnie. Już na wejściu będzie większa
kontrola. Obecnie przedszkola zwracają się podając jedynie ilość dzieci, zamieszkałych na terenie
gminy. Natomiast w przyszłym roku dotacje będą płacone na podstawie PESEL i będzie wiadomo,
czy to są wołomińskie dzieci,czy nie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy od stycznia, będzie można sprawdzić według PESEL te 5 lat wstecz?
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Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
nie była pewna, czy po PESEL, ale będzie można sprawdzić 5 lat wstecz, jak pobierali dotację.
Przedszkola będą musiały wykazać w dokumentacji, że te dzieci uczęszczały do nich.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Obawiał się sytuacji, że na jedno dziecko dotację będą pobierały np. dwa przedszkola. Podczas
kontroli wykaz będzie musiał być imienny z numerem PESEL, żeby można było sprawdzić.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Gdy będzie działał system informacji oświatowej, to w całej Polsce będzie można sprawdzić.
System dopiero jest wdrażany. W przedszkolach jet to mniejsze, ale w szkołach
ponadpodstawowych uczniowie byli zapisani w kilku szkołach na ternie całej Polski. Wiele
powiatów dawało na to samo dziecko dotację, a w różnych województwach. Gdy wejdzie nowy
system, to kontrola przekazywania dotacji jednostkom niepublicznym prowadzącym szkoły czy
przedszkola, będzie precyzyjniejsza.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przypomniała, że jest takie doskonałe narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z
funkcjonowaniem oświaty w gminie i jest to coroczny raport o stanie oświaty. Tam są wszystkie
informacje i są tam odpowiedzi na pytania, które radni zadają.
Pani Burmistrz zwróciła uwagę, na fakt, że dzieci niepełnosprawnych jest więcej w przedszkolach
niepublicznych niż w placówkach gminnych. To jest również koszt dla gminy. Rodzice wybierają
przedszkola niepubliczne. Być może to się odwróci, gdyż gmina ma coraz lepszą ofertę w swoich
przedszkolach.
Dominik Kozaczka – radny
Radni otrzymali pismo od pracowników Zespołu Szkół Nr 1 na ul. Sasina. Radny zapytał, czy w
związku z tym pismem zostały podjęte jakieś kroki?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Potwierdziła, że wpłynęło takie pismo. Jest ono analizowane i jest przygotowywana odpowiedź.
Pani Burmistrz zawsze powtarza i prosi o to radnych, gdyż uważa, że wynagrodzenia należy
podnosić. Jest zwolennikiem tego, żeby ludzie zarabiali przyzwoite pieniądze.
Co roku są zmiany i corocznie dokładane są pieniądze na oświatę. W 2017 roku szczególnie
zadbano o pracowników przedszkoli. Nie wszystko da się od razu zrobić. W obecnej kadencji
przyjęto zasadę drobnych kroków i co roku są ruchy skierowane do tych osób, które najniżej
zarabiają. To nie jest tak, że pracownicy tej szkoły są wyróżnieni i nic nie dostają, bo to nie jest
prawda. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że ludzie chcą zarabiać normalne pieniądze. Pani
Burmistrz jest zwolennikiem tego, żeby takie pieniądze dać wszystkim dać. Nie należy obcinać
pieniędzy na wynagrodzenia, tylko dokładać.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że nigdy z oświaty nikt nie obciął pieniędzy. Zawsze były dokładane. Nawet na
posiedzeniu Komisji Edukacji radni dopytywali, czy zaplanowane na 2018 rok środki wystarczą?
Zdaniem radnego, jeśli jest taka możliwość, to należy podwyższyć wynagrodzenia tym
pracownikom obsługi.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Miała nadzieję, że będzie w tej sprawie pełna zgoda, że trzeba iść w tym kierunku. Przypomniała,
ze wszystko się zmienia i kwota najniższego wynagrodzenia, i zmieni się stawka godzinowa. To są
wszystkie sprawy, które później są widoczne po stronie wydatków w budżecie. Obiecała, że po
pierwszym miesiącu 2018 roku wystąpi do Rady Miejskiej ze stosownym wnioskiem w tym
temacie.
Na sesję przybyli radni Paweł Banaszek i Mateusz Bereda godz. 17:30
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Dominik Kozaczka – radny
Przekazał uwagę mieszkańców, że jest trudny dost ep do logopedy w szkołach. Radny chciał więc
wiedzieć jak wygląda sytuacja z logopedami w naszych placówkach? Czy rodzice zgłaszają,, że
jest za mało godzin dla logopedów?
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Powiedziała, że jeśli chodzi o zatrudnienie logopedów, to w każdym przedszkolu jest zatrudniony
logopeda, w godzinach proporcjonalnych do liczby oddziałów. Nie ma takiego przedszkola, w
którym nie byłoby zatrudnionego logopedy. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to tam gdzie są
oddziały integracyjne, to logopeda jest zatrudniony na pół etatu, lub na większa liczbę godzin.
Ponadto co roku przydzielane są, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie na godzinę, to
jeśli dyrektorzy się o to zwrócą, to takie godziny są przydzielane na zajęcia grupowe. Oczywiście
często oczekiwania są takie, żeby te zajęcia logopedyczne były „jeden na jeden”. Natomiast z
rozporządzenia wynika, że te grupy, gdzie zajęcia logopedyczne są prowadzone, to są grupy do 4
osób. Z punktu widzenia ekonomicznego, na pewno dla gminy jest bardziej racjonalne, jeżeli ta
grupa jest czteroosobowa. Jednoosobowe zajęcia logopedyczne prowadzone są w ramach zajęć
dla każdego dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. To śą dwie
godziny zajęć indywidualnych. Jeśli szkoła zdecyduje, że tam są potrzebne zajęcia logopedyczne
indywidualne, to wtedy są. Mogą być prowadzone w każdej szkole. W tym aspekcie nigdy Pani
burmistrz nie odmówiła, jeśli dyrektor zwrócił się z taką potrzebą. Obecnie nie ma zapotrzebowania
na logopedę ze strony dyrektorów, bo to dyrektor wnioskuje o te zajęcia, a nie rodzic. Pani dyrektor
nie posiada wiedzy, by w szkołach czy przedszkolach brakowało zajęć logopedycznych. Zgodnie z
ustawą rodzice nie wnioskują o zajęcia logopedyczne dla dziecka. Zajęcia logopedyczne, to są
zajęcia specjalistyczne i one wynikają z orzeczenia. Jeżeli w orzeczeniu, które wydaje poradnia
psychologiczno-pedagogiczna, ,że potrzebne są zajęcia logopedyczne, to na te zajęcia dzieci
„orzewczenioewych” są przydzielane godziny logopedyczne zgodnie z zapotrzebowaniem
wystawionym przez dyrektora szkoły. Jeśli chodzi o opinie, to nie jest ona wiążąca dla gminy.
Opinia wskazuje jedynie, gdzie dziecko ma jakieś problemy. Orzeczenie wskazuje na dysfunkcję.
Zajęcia logopedyczne są wtedy, gdy dziecko ma problemy z wymową. Jeśli jest orzeczenie , to nie
ma takiego przypadku, żeby nie było zajęć. Nie może rodzic wnioskować, że chce zajęcia
logopedyczne dla swojego dziecka. Nie ma takiej możliwości prawnej.
Dominik Kozaczka – radny
Powiedział, że chodziło o to, iż rodzic widzi, że dziecko nie za dobrze mówi, idzie do poradni, tam
jest wystawiana opinia, że takie dziecko należałoby skierować do logopedy. Rodzica być może nie
stać, żeby robić to prywatnie, i chciałby, żeby to było, choć częściowo realizowane w szkole. Z tym
mógłby być problem.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Odpowiedziała, że nie będzie problemu, jeżeli dyrektor szkoły wystąpi o takie godziny, to nie
będzie takiego problemu. Wyjaśniła radnemu, że jeżeli dziecko ma opinię z poradni
psychologiczno-pedagogicznejj, z której wynika, co dziecku jest potrzebne, to należy taką opinię
złożyć u dyrektora szkoły, a dyrektor jest zobowiązany na tę opinię zareagować.
Andrzej Żelezik – radny
Powiedział, że w gminie są trzy rodzaje przedszkoli: publiczne prowadzone przez gminę;
publiczne prowadzone przez osoby prawne i niepubliczne. Warto by było mieć rozeznanie, ile
kosztuje utrzymanie jednego dziecka w roku w poszczególnych rodzajach tych placówek,
uwzględniając w tym koszty, które gmina ponosi na utrzymanie w sprawności swoich obiektów, tj.
na inwestycje, remonty itp. Warto mieć takie dane, bo jak wspomniała Pani Dyrektor powstało
dużo przedszkoli prowadzonych przez inne osoby niż gmina. Wiele z nich jest na bardzo dobrym
poziomie, skoro rodzice przyprowadzają tam dzieci.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Wyjaśniła, że w informacji o stanie zadań oświatowych , która była radnym przedstawiona do 30
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października każdego roku. Od 2018 roku jest wykazywany koszt utrzymania dziecka w
przedszkolu gminnym. Również historycznie wykazane jest, ile jest przedszkoli niepublicznych i
publicznych prowadzonych przez inne osoby i ile daje się tam pieniędzy. Tylko tyle można
pokazać. Nie można zapytać przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne
osoby, ile oni wydają oprócz tego, co dostają od gminy w dotacji. Oni tego nie powiedzą, bo to nie
jest informacja publiczna. Natomiast ile gmina daj e na te przedszkola i jaki jest koszt utrzymania
naszego dziecka w przedszkolu gminnym, jest w przytoczonej informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych.
W uzupełnieniu powiedziała, że jeśli chodzi o pracowników administracji i obsługi w placówkach
oświatowych, powiedziała, że w 2017 roku były regulacje płac tylko dla pracowników przedszkoli,
ponieważ dla szkół były wcześniej i wynagrodzenia tych pracowników w szkołach były wyższe niż
w przedszkolach. Dobrze byłoby, aby każdy pracownik administracji i obsługi miał wynagrodzenie
zasadnicze w takiej wysokości, jakie jest minimalne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.
Różnice w wynagrodzeniach byłyby spowodowane wysługą. Dlatego priorytetem jest, żeby
doprowadzić do takiego stanu, żeby wynagrodzenie zasadnicze było w wysokości przynajmniej
minimalnej płacy krajowej. W piśmie pracownicy wnioskują o wynagrodzenie na poziomie
wynagrodzeń warszawskich, ale chociażby ze względu na dochody gminy, nie jest możliwe, by tak
wysokie wynagrodzenia były w Wołominie jak w Warszawie, Choć wszyscy chcieliby, by te
wynagrodzenia były solidne.
Eugeniusz Dembiński – Radny
Radny Dominik Kozaczka wiele mówił na temat pracowników obsługi szkół i przedszkoli, to radny
wspomniał o pracownikach OSIR Huragan, którzy pracują na powietrzu.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, co się stanie, gdyby Rada Miejska nie podjęła tej uchwały?
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Odpowiedziała, że byłaby to tragedia, bo nie byłoby pieniędzy, żeby zapłacić przedszkolom
niepublicznym. Wyrównanie tej dotacji musiałoby nastąpić w następnym miesiącu, czyli w styczniu,
ale już z odsetkami. Przyznała, że być może pracownicy za późno przeliczyli wysokość tej dotacji,
ale to jest spowodowane brakami kadrowymi w ZEAS i dużą ilością pracy. Dlatego Pani Dyrektor
prosiła o podjęcie uchwały. Obiecała, że w przyszłym roku postara się, by nie było takiej sytuacji.
Dotacja będzie przeliczana raz w marcu, a drugi raz w październiku. Na pewno w grudniu nie
przyjdzie po pieniądze na tę dotację.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przychodząc na sesję, nie ma pewności, że Rada podejmie taką uchwałę.
Złożył wniosek o zgodę radnych na nieczytanie treści projektów uchwał.
Radni wyrazili zgodę na nieczytanie treści projektów uchwał w głosowaniu jawnym za- 21 głosów,
przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała została podjęta wraz z wprowadzonymi autopoprawkami, w obecności 21 radnych na sali
obrad za – 14 głosów, przeciw-0, wstrz.-7 osób
Salę obrad opuścił radny Emil Wiatrak godz. 17:55
Uchwała Nr XLVI-199/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin
na lata 2017-2026;
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
W uzasadnieniu powiedziała, że przedłużony projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wołomin na lata 2017-2026 będzie uaktualniony o wnioskowana autopoprawkę dotycząca
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prowadzonego projektu ERAZMUS PLUS o którym wspomniała przy zmianach do uchwały
budżetowej na rok 2017. W przedłożonym radnym materiale nastąpiło uaktualnienie danych
dochodów i wydatków na dzień 28 grudnia 2017 roku.
Uchwała została podjęta wraz z wprowadzonymi autopoprawkami, w obecności 20 radnych na sali
obrad za – 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-3 osoby

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty
zamknął XLVII sesja Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz.
18:00. Uchwały podjęte w trakcie trwania sesji stanowią integralną część niniejszego protokołu.
Protokół z glosowań stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Protokołowała
Grażyna Płaneta

Sekretarz obrad
Adam Bereda

Przewodniczący obrad
Leszek Czarzasty
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