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Protokół Nr XX/2004 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24 czerwca 2004 roku
Radnych ogółem - 21
Radnych obecnych na sesji - 20 ( nieobecny radny to: , Grzegorz Wajs )
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu..
Stwierdziwszy quorum ( na sali obecnych jest 17 radnych, nieobecni to:, Marek
Stroczkowski, Grzegorz Wajs, Krzysztof Szczurowski, Krzysztof Kuc ) Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie Zygmunt Nieznański otworzył sesję Rady Miejskiej w dniu
24 czerwca 2004 roku o godz. 12.05
Pkt 1
Na sekretarza obrad został wybrany radny Czesław Sitarz w głosowaniu jawnym za – 17
głosów , przeciw -0, wstrz. - 0
Pkt 2
Prowadzący obrady Zygmunt Nieznański odczytał proponowany porządek obrad, który
został przesłany radnym wraz z zawiadomieniem o terminie sesji ( załącznik Nr 2 )
Prowadzący Zygmunt Nieznanski odczytał wniosek Burmistrza Wołomina w sprawie
zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Wołomin. ( treść wniosku załącznik Nr 3 )
Radni wyrazili zgodę na zdjęcie tej uchwały z porządku obrad w głosowaniu jawnym
za -16 głosów, przeciw -0, wstrz. -1 osoba
Prowadzący Zygmunt Nieznanski odczytał wniosek ( załącznik Nr 4 ) Burmistrza
Wołomina w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwał w sprawie:
1.Zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok dot. przeniesienia środków w budżecie
gminy , w wysokości 60 000 zł., z przeznaczeniem na zadania remontowe placówek
oświatowych.
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w wyniku głosowania jawnego za – 17
głosów, przeciw -0, wstrz. -0
2. .Zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok dot. przeniesienia środków w budżecie
gminy , w wysokości 172 000 zł., jest podyktowane koniecznością zabezpieczenia
środków na realizację porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego ( powiat i województwo )
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w wyniku głosowania jawnego za – 17
głosów, przeciw -0, wstrz. -0
3. Zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok dot wprowadzenie do budżetu gminy
środków finansowych w wysokości 270 000 zł otrzymanych jako subwencja oświatowa
z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia obiektów oświatowych.
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Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w wyniku głosowania jawnego za – 17
głosów, przeciw -0, wstrz. -0
4. Zmiany Uchwały Nr XIX-59/2004 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia
3 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w wyniku głosowania jawnego za – 17
głosów, przeciw -0, wstrz. -0
5. Zmiany Uchwały NR XIX-61/2004 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia
3 czerwca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
ociągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania.
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w wyniku głosowania jawnego za – 17
głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Na sesję przybył radny Marek Stroczkowski godz. 12.15
Pkt 3
Protokół z sesji Rady Miejskiej w dniu 3 czerwca 2004 roku został przyjęty przez radnych
bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Nieznański odczytał treść odpowiedzi Burmistrza
Jerzego Mikulskiego na interpelację radnego Pawła Królaka Treść odpowiedzi stanowi
załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Zygmunt Nieznański odczytał otrzymaną interpelację od radnego
Krzysztofa Gawkowskiego dotycząca dalszych losów Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Wołominie. Treść interpelacji załączona do niniejszego protokołu jako załącznik Nr 6
zostanie przekazana Burmistrzowi Wołomina Panu Jerzemu Mikulskiemu w celu
udzielenia odpowiedzi radnemu.
Na sesję przybyli radni: Andrzej Lipa i Krzysztof Kuc – godz. 12.25
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Rady Miejskiej
wpłynęła skarga Pana Ryszarda Tomczyka na działalność organu Burmistrza Wołomina.
Skarga była wysłana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, które
postanowieniem przekazało do rozpatrzenie, zgodnie z kompetencjami, Radzie Miejskiej
w Wołominie. Nieprawidłowości opisane w skardze nie dotyczyły działalności Burmistrza
Jerzego Mikulskiego, lecz Burmistrza poprzedniej kadencji Przewodniczący obrad na
wniosek radnych odczytał treść skargi. Treść ta jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej )
Za zgodą Rady skargę tę Przewodniczący przekaże Komisji Rewizyjnej w celu
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przygotowania wniosków do rozpatrzenia
przez Rade Miejską w Wołominie na następnym posiedzeniu. Postanowienie to zapadło
w wyniku głosowania jawnego za- 19 radnych , przeciw -0, wstrz. -0
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Pkt 5
Informacje komisji Rady o pracy miedzy sesjami
Komisja Finansów Gminnych – Czesław Sitarz
Tematem posiedzenia komisji było wypracowanie opinii dotyczących przygotowanych na
sesję uchwał w tym opinii dotyczących uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Ryszarda Kurek
komisja spotkała się dwukrotnie. Pierwsze spotkanie poświęcone było analizie arkuszy
organizacyjnych pod katem etatów dydaktycznych i etatów administracyjnych. Drugie
spotkanie poświecone było analizie sprawdzianu po ukończeniu szóstej klasy. Opiniowano
również projekty uchwał na sesję.
Członkowie komisji zostali zaproszeni przez Pana Romualda Krzysztofa Karnowskiego –
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej Rady Powiatu
Wołomińskiego. Tematem tego spotkania była analiza porozumienia dotyczącego
gimnazjum dla dorosłych utworzonego przy Zespole Szkół Nr 4 w Wołominie.
Komisja Rewizyjna – Henryka Zabik
Komisja jest w trakcie przeprowadzania kontroli w Ośrodku sportu i Rekreacji HURAGAN
w Wołominie.
Komisja Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich-Stefan Perzanowski
Komisja spotkała się dwukrotnie. Pierwsze spotkanie poświecone było zaopiniowaniu
projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla PWiK w Wołominie na lata 2004 – 2013.
Na drugim spotkaniu zaopiniowano pozostałe uchwały przygotowane na sesje Rady.
Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Andrzej Lipa
Na jednym ze spotkań komisja podsumowała pracę w pierwszym półroczu i przygotowano
tematy do załatwienia w drugim półroczu. Na drugim spotkaniu zaopiniowano projekty
uchwał na toczącą się sesję. Omówiono również możliwość pomocy dla osoby, która ma
bardzo trudną sytuacje życiową.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska – Roman Waszczuk
Omówiono Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołomin oraz sprawę monitoringu
wizyjnego mieście.
Komisja Samorządu i Zadań Własnych Gminy – Marek Górski
Komisja zaopiniowała uchwałę w sprawie Statutu ZOZ Nr 2 w Wołominie. Komisja
Rekomendowała pięć osób do składu Rady Muzeum przy Muzeum Z.i W Nałkowskich w
Wołominie. Omawiano również Studium zagospodarowania terenu Bitwy Warszawskiej .
W spotkaniu udział wzięli również Sołtys wsi Ossów i Pani Krzemińska z Towarzystwa
Przyjaciół Wołomina.
Pkt 6
Informacje o realizacji uchwał Rady Miejskiej z sesji w dniu 3 czerwca 2004 roku
przedstawiła Sekretarz gminy Marzena Roszkowska. ( treść tej informacji stanowi
załącznik nr 7 )
Henryka Żabik – radna
Interesował ja sposób wykonania uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych Komisji
Rewizyjnej.
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Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Zalecenia pokontrolne polegały na wskazaniu nieprawidłowości i wyznaczeniu terminu
przedstawienia Radzie informacji o sposobie eliminacji tych nieprawidłowości. Termin ten
to 30 czerwiec. Po tym terminie Rada zostanie poinformowana o realizacji zaleceń.
Pkt 7
Burmistrz Jerzy Mikulski przedstawił informacje o swojej pracy miedzy sesjami.
Poinformował, że w okresie miedzy sesjami Rady trwa bieżąca obsługa mieszkańców i
załatwianie ich spraw.
W dniu 14 czerwca odbyło się spotkanie z reprezentantem firmy EKO Proces, która jest
autorem Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Wołomin. Zostały omówione uwagi
zgłoszone przez instytucje opiniujące założenia planu.
W dniu 15 czerwca w imieniu Burmistrza Wołomina delegacja w osobach : Zastępcy
Burmistrza Dariusza Suchenka, Naczelnika Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Miejskiej
– Leszka Boruca i Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Romana Waszczuka odwiedziła obiekty Miejskiego Zakładu Oczyszczania Miasta w
Pruszkowie. Celem spotkania było uzyskanie informacji o formie przekształcenia Zakładu
w Spółkę, o zagrożeniach jakie w związku z tym przekształceniem się wiążą oraz o
efektach poprawy kondycji zakładu. Delegacja ta obejrzała funkcjonujący w Pruszkowie ,
pierwszy etap monitoringu wizyjnego, mającego wpływ na poprawę bezpieczeństwa
publicznego.
Kolejna informacją przedstawioną Radzie przez Burmistrza była informacja o realizacji
zadania w zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych. Realizacje tego zadania powierzono
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wołominie. Na dzień 21 czerwca wpłynęło 1306
wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Z tego 1290 wniosków rozpatrzono
pozytywnie. 14 wniosków rozpatrzono negatywnie a dwie osoby zrezygnowały z wypłaty
tego świadczenia. Świadczenia te są realizowane za pośrednictwem Urzędu Pocztowego,
a część jest przelewane na konta bankowe. Za miesiąc maj nastąpiła wypłata świadczeń
w wysokości 388 685 zł. , a za miesiąc czerwiec 385 760 zł. Ogólna kwota dotacji, która
pozyskano z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wynosi 700 076 zł. Z tego 10 000 zł. było
przeznaczone na wyposażenie ośrodka.
Burmistrz przedstawił również kilka informacji na temat stanu zaawansowania prac
inwestycyjnych w gminie.
– dokonano odbioru wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uruchomiono
procedury przetargowe na remont pomieszczeń dla potrzeb Poradni Leczenia
Uzależnień i Biura ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w obiekcie
położonym w Wołominie przy ul. Powstańców 12.
– dokonano odbioru wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uruchomiono
procedury przetargowe na remont schodów w MSP ZOZ Nr 1 w Wołominie przy ul.
Prądzyńskiego
– uruchomiono procedurę przetargową na wykonanie sali obsługi Biura Obsługi
Interesantów w Urzędzie
– uruchomiono procedurę przetargową na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i
ciepłej wody oraz instalacji elektrycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 1 w Wołominie
przy ul. Sasina
– wybrano wykonawcę robót na “Przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i parkingów
wraz z kanalizacją deszczową na Placu 3 Maja w Wołominie” z terminem realizacji do 5
października 2004 roku
– wykonano uproszczoną dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy chodnika
po stronie południowej ul. Partyzantów na odc. ul. Legionów – ul. Sikorskiego
– opracowano i przekazano do Mazowieckiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Warszawie
dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej w
5

Alei Niepodległości na odc. ul. 1 Maja – ul. Kościelnej.
Jerzy Mikulski omówił również stan prac przygotowawczych wniosku aplikacyjnego do
Funduszu spójności. Prace dobiegają końca. Ostateczny raport będzie przygotowany na
dzień 15 lipca 2004 roku. W ostatnim czasie zakończono trudne negocjacje z Gminą
Kobyłka w zakresie udziałów i uzgodnienia tekstu umowy spółki.
Opracowano i złożono następujące wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w
ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego:
– przebudowy ul. Warszawskiej II w Wołominie od ul. Fieldorfa do ul. Ogrodowej w
zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
nawierzchni z chodnikami
– budowy drogi gminnej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Gryczanej do ul. Granicznej
wraz z kanalizacją deszczową
– przebudowa układu komunikacyjnego wokół placu 3 Maja w Wołominie wraz z budową
uzbrojenia podziemnego i miejscami parkingowymi
– modernizacja ul. Sasina na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Gdyńskiej w
Wołominie.
Opracowano i złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 6 wniosków o przyznanie pożyczek na realizacje inwestycji min.
– budowa kanalizacji deszczowej w Al Niepodległości - dopłata 538 tys. zł.
– rozbudowa wschodniej oraz ukształtowanie i rekultywacja północno – wschodniej
skarpy składowiska odpadów komunalnych w Lipinach Starych
Burmistrz przedstawił również informację dotyczącą stanu zaawansowania prac
związanych z modernizacją targowiska przy ul. 1 Maja w Wołominie. Zakończono roboty
utwardzenia placu A oraz pasem ulicy Matejki. Zgodnie z umową protokólarnie dokonany
zostanie odbiór prac w dniu 25 czerwca 2004 roku. Od dnia 28 czerwca 2004 roku
rozpocznie się modernizacja placu B. Zostanie tam wykonana instalacja wodna jak i
kanalizacyjna. Po wykonaniu tych prac rozpocznie się utwardzanie placu. Termin
zakończenia prac to 30 lipiec 2004 roku.
Burmistrz poinformował o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrektorów trzech szkół
prowadzonych przez Gminę Wołomin. Są nimi: Zespół szkół Nr 1 w Wołominie, Szkoła
Podstawowa Nr 7 w Wołominie oraz Szkoła Podstawowa w Ossowie. Ogłoszenia o
konkursach ukazały się w prasie w dniu 8 czerwca 2004 roku i od tej daty liczony jest
termin składnia ofert, który upływa po 21 dniach czyli 29 czerwca. Zostały juz
wystosowane pisma do właściwych organów w sprawie delegowania przedstawicieli do
komisji konkursowych.
W szkołach wołomińskich i nie tylko odbywają się uroczystości zakończenia roku
szkolnego. Uczestniczą w nich przedstawiciele Urzędu.
Burmistrz uważał, że w związku z emocjami które rozgrywają się wokół Szkoły
Nr 1 to należy przypomnieć, że decyzje do podjęcia są jeszcze przed Radą Miejską.
Stosowna informacja i odpowiedź na interpelacje radnego Krzysztofa Gawkowskiego
zostanie przedstawiona.
W okresie sprawozdawczym odbyły się również liczne spotkania. Przedstawiciele Gminy
Wołomin uczestniczyli w konferencjach i naradach.
W dniu 14 czerwca odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników Zakładu Energetyki
Cieplnej
W dniu 7 czerwca odbyło się potknie konsultacyjne z kierownictwem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gdzie relacjonowano postęp prac
nad funduszem spójności.
Również 7 czerwca odbyło się spotkanie z kupcami handlującymi na targowisku przy ul. 1
Maja
9 czerwca miało miejsce posiedzenie Forum Gospodarczego gdzie omówiono aktualna
współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą n terenie naszej gminy.
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Przedstawiciele Gminy Wołomin uczestniczyli w szkoleniach organizacji finansowych w
zakresie kontroli wewnętrznej.
Odbyło się również spotkanie podsumowujące osiągnięcia sportowe szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Powiatu wołomińskiego.
Odbyły się posiedzenia Nadzwyczajne Rad Pedagogicznych Przedszkoli Nr 2, 5, 6, 8 i 11
w Wołominie gdzie podjęto decyzje o przedłużeniu powierzenia obowiązków dyrektorom
tych przedszkoli.
23 czerwca miała miejsce konferencja podsumowująca wyniki konkursu “ Lider
zarządzania w samorządzie lokalnym w 2004”. Stało się tak, że Gmina Wołomin nie
funkcjonuje w żadnej z kategorii. Dlatego celem powinno być to aby w przyszłości, w
wyniku podjętych dla dobra interesu gminy działaniach, mogły być te działania zauważone
i docenione.
Trwają prace nad dokumentami, które są dokumentami sektorowymi do opracowywanej
Strategii Rozwoju Gminy. Dotyczą one prac związanych w budownictwem mieszkaniowym
jak i z wspomnianym sektorem modernizacji i rozwojem infrastruktury wiejskiej.
W sprawozdawczym okresie czasu zostały podjęte zarządzenia:
– w dniu 4 czerwca 2004 roku Nr 79/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na
2004 rok w zakresie zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.
– W dniu 8 czerwca 2004 czerwca 2004 roku Nr 81/04 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wołomin na 2004 rok w zakresie zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego ustawami.
Krzysztof Gawkowski – radny
Ma nadzieję, że prace Burmistrza miedzy sesjami dotyczą również jednego z
największych problemów nękających Gminę Wołomin czyli Szkoły Podstawowej Nr1.
Stąd wynikło pytanie i dociekliwość radnego w formie interpelacji. Radny często spotykał
się z pytaniami jakie są plany Rady w sprawie SP Nr 1. Chciałby aby Burmistrz powiedział
kilka słów o planach i koncepcjach w tej sprawie oraz co będzie się działo z ta szkołą po
wakacjach. Tam są uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele, którzy chcieliby znać
zamierzenia w swojej sprawie.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Burmistrzowi nie są znane żadne fakty, które zmieniałyby w jakikolwiek sposób podjęte do
tej pory decyzje. Na czas remontu Szkoła Podstawowa Nr 1 przeniesiona jest do siedziby
Zespołu Szkół Nr 4. Żadne inne decyzje w tej sprawie nie są planowane. Obecny rok
szkolny kończy się i Trwają przygotowania do kolejnego roku szkolnego w tej formie
organizacyjnej jaka obecnie funkcjonuje. Należy wspomnieć o aktywności Rady Szkoły i
Rady Rodziców. Pewne działania były podjęte i będą one zmierzały do tego aby
organizacja nowego roku szkolnego w obiektach ZS Nr 4 była bardziej funkcjonalna i
bardziej korzystna . Prace organizacyjne związane z nowym rokiem szkolnym trwają i nic
nie wskazuje na to żeby coś miało się zmienić.
Mieczysław Romejko – Wiceprzewodniczący Rady
W sprawozdaniu składanym przez Burmistrza wymieniona została kwota 308 tys. zł.
pozyskana z WFOŚiGW w Warszawie. Radny uzyskał informację, że w ramach tej kwoty
będą prowadzone prace inwestycyjne kanalizacji deszczowej w ul. Sasina, Gdyńskiej i
Średniej. Jeżeli coś się w tej sprawie zmieniło to radny prosił o informację. Prosił również
o informację kiedy rozpoczną się roboty.
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza.
Inwestycja o której mówił Burmistrz jest tym samym tytułem inwestycyjnym, który jest
zapisany w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej pod nazwą : “Budowa kanalizacji
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deszczowej w ul. Średniej, Gdyńskiej i Sasina”. Z tym, że w bieżącym roku zakres jest taki,
iż budowana będzie kanalizacja deszczowa z przepompownią w ul. Średniej. A w ul.
Sasina na odcinku od Armii Krajowej do Gdyńskiej będzie kanalizacja deszczowa z
remontem nawierzchni w ul. Gdyńskiej od ul. Sasina do ul. Parkowej. Zostanie również
wykonana kanalizacja deszczowa w ul. Średniej na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul.
Lwowskiej. Proponowane zmiany dotyczą przesunięć spowodowanych wystąpieniem o
objecie tego tytułu kontraktem wojewódzkim. Kontrakt wojewódzki jest nastawiony na
dofinansowanie dróg. Stąd przesuniecie, ze jest to budowa drogi z odwodnieniem a nie
odwodnienie z naprawa nawierzchni.
Pkt 8
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Przedstawił informację dotyczącą wydanych decyzji w sprawie ustalenia tzw. renty
planistycznej. Treść tej informacji stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, ze postępowanie w prawie wydania decyzji o naliczeniu renty planistycznej jest
wszczynane niezwłocznie po wpłynięciu aktu notarialnego. Gdy taki akt wpłynie ustala się
wartość nieruchomości przed zmiana planu i po jego zmianie i na bieżąco wydawane są
decyzje. W związku z tym, ze do roku 2003 renta planistyczna nie była naliczana to
zostało kilkanaście spraw niezałatwionych. Decyzje zostały w tej sprawie wydane teraz.
Większość wydanych decyzji jest obecnie prawomocna. Były oczywiście odwołania do
samorządowego Kolegium Odwoławczego bo to jest naturalne, gdy komuś nakłada się
opłatę. Złożenie odwołania powstrzymuje wymagalność zapłaty. Ta, ze złożenie odwołania
powoduje kilkumiesięczne przesuniecie płatności.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę do godz. 13.15
Po przerwie rozpoczęto realizację pkt 9 porządku obrad
Pkt 9
Uchwała Nr XX-72/2004 w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2004 – 2013 dla Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Wołominie.
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza
Omówił założenia do Planu Wieloletniego Modernizacji i Rozbudowy Urządzeń
Wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy . Poszczególne etapy realizacji tego planu
przedstawił na makiecie. Szczegółowy zakres prac jest wyszczególniony w tabelach
będących załącznikami do uchwały. W tabelach tych jest zapisana dna inwestycja z
podaną długością linii, kosztem realizacji inwestycji i terminami ich realizacji.
Zastępca Burmistrza wskazał które inwestycje, oprócz oczyszczalni ścieków, będą
realizowane z pieniędzy uzyskanych z Funduszu Spójności. Harmonogram realizacji
wieloletniego planu modernizacji i rozwoju uradzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych
czyli uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin –
Kobyłka przewidziane do realizacji przy udziale Funduszu Spójności Unii Europejskiej
przedstawia tabela nr 8 będąca załącznikiem do uchwały. Jednak warunkiem otrzymania
jakichkolwiek funduszy z Unii europejskiej jest zaangażowanie środków własnych. Od tego
uzależniona jest wielkość dotacji. Jeżeli dofinansowanie wyniesie 60-70% to te pozostałe
30-40% gmina musi zaangażować ze środków własnych. Dofinansowane są jedynie
koszty kwalifikowane. Jednym z kosztów które musi ponieść gmina a nie jest on kosztem
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kwalifikowanym jest podatek VAT.
Wniosek aplikacyjny nie może dotyczyć terenów niezurbanizowanych., dlatego dotyczy on
tylko terenów zurbanizowanych. I jeżeli budowa infrastruktury na tym terenie spełnia
pewne wymogi. np. Jeżeli na 1 km rury jest co najmniej 120 mieszkańców. Jest to jeden z
warunków dofinansowania. Ponieważ miasto jest skanalizowane w 98% i znacznie jest
zwodociągowane i zwodociągowana jest gmina, uznano, ze ważniejszą sprawa jest
wykonanie w ramach wniosku dużych i drogich inwestycji jakimi są magistrale deszczowe.
Natomiast Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w najbliższych latach uzupełni
brakującą sieć wodociągową z własnych środków.
Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że jeżeli będą przeznaczane środki na odwodnienie
ulic to należy zabezpieczać równocześnie środki finansowe na ich utwardzenie. To będzie
miło wpływ na wieloletni plan inwestycyjny w zakresie realizacji dróg.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki, Rozwoju gminnego i
Obszarów Wiejskich, Komisji Finansów Gminny oraz Samorządu i Zadań Własnych
Gminy.
Czesław Sitarz – radny
Jako Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że radni powinni mieć
świadomość, iż w momencie realizacji tego programu w latach 2005 -2008 wydatek ze
środków własnych gminy w wysokości 30 mln. zł. Oczywiście mogą to być zaciągane
kredyty i pożyczki. To czy środki z Funduszu Spójności zostana przyznane będzie
wiadomo w miesiącu październiku.
Krzysztof Gawkowski – radny
Zapytał w jakiej kolejności i kto będzie ustalał, które ulice wejdą do realizacji w pierwszej
kolejności.
Andrzej Grochocki – Prezes PWiK
W ramach Funduszu spójności to zostanie rozstrzygnięty przetarg na dokumentacje
projektowe na poszczególne ulice. Jednak wykonawca wszystkich sieci będzie wybrany
jeden. Obecnie nie można powiedzieć w jakiej kolejności będą robione ulice bo to będzie
zależało od harmonogramu robót dostarczonego przez wykonawcę a także jak to się
będzie miało do całej organizacji ruch. Trzeba sobie zdawać sprawę z utrudnień dla
mieszkańców.
Mieczysław Romejko – Wiceprzewodniczący Rady
Wiadomym jest, ze w celu ubiegani
się o jakiekolwiek środki jest prawidłowe
przygotowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego. Radny zapytał czy w kwocie
wymienionej 900 tys. zł. mieszczą się wszystkie czynności; i studium wykonalności i
wszystkie inne czynności potrzebne do sporządzania wniosku i złożenia go. Rozumiał
oczywiście, ze taki koszt Należy ponieść.
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił , ze wymieniona kwota, to jest koszt większości wniosku aplikacyjnego. Odbywa
się to na tej zasadzie, że firma , która jest beneficjentem, a jest nim PWiK w Wołominie,
przygotowuje wniosek aplikacyjny. Może ten wniosek przygotowywać we własnym
zakresie czyli swoimi służbami. Może tez zatrudnić firmę, która to za niego przygotuje przy
jego udziale. Ponieważ wniosek Gminy Wołomin został pozytywnie zaopiniowany przez
Komitet Sterujący i zdaniem Ministra Środowiska ma bardzo duże szanse na
dofinansowanie. W związku z tym Minister Środowiska zdecydował się przyznać PWiK
dofinansowanie na przygotowanie wniosku w wysokości 900 tys. zł. Przy czym PWiK
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musi ponieść dodatkowy koszt z własnych środków w wysokości kilkunastu zł.
Jednocześnie Minister Środowiska, w ramach konkursu europejskiego, wybrał firmę
konsultacyjną. Do obsługi Wołomina jest wyznaczonych kilkanaście osób z różnych branż.
Ta firma przygotuje kompletny wniosek aplikacyjny . Ten wniosek wraz z potwierdzeniem
ze Rada Gminy zabezpieczy środki i zatwierdzi politykę taryfową. Te sprawy wraz z
wnioskiem trafia na sesje i to Rada wypowie się czy taki wniosek przyjmie.
Ryszard Han – Przewodniczący Rady Osiedla Wołominek
Prosił aby Planie Modernizacji i Rozbudowy Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
na lata 2004 – 2013 w tabeli Nr 5 - przy sieci kanalizacji sanitarnej dopisać ul. Parkową
od ul. Lwowskiej do końca oraz ul. Torfową. W tabeli 6 – sieć kanalizacji deszczowej
-dopisać ul. Sasina od Al. Armii Krajowej do ul. Gdyńskiej. W roku 2004 to było
sygnalizowane przez Radę Osiedlową. Prosił również by dopisać do planu ul. Sasina na
odcinku od ul. Gdyńskiej do końca do realizacji w 2005 roku. Chciał aby w planie
umieścić ul. Średnią , ul. Republikańską i ul. Parkową od ul. Lwowskiej do końca . Ulicę
Parkową od Al. Armii Krajowej do ul. Gdyńskiej, oraz ul. Szpitalną i ul. Suwalską bo tego
nie ma planie. Przewodniczący RO prosił Radę aby w planie wieloletnim realizacji sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Republikańskiej od ul. Gdyńskiej do ul. Lwowskiej, zmienić
termin realizacji inwestycji z 2008 na wcześniejsze lata. Prośba swa motywował, tym, że
Społeczny Komitet Budowy ul. Republikańskiej Nr 106 wykonał na własny koszt
dokumentację techniczną i dnia 16.08.2000 roku złożył do Urzędu Miejskiego. Dlatego
zaplanowanie budowy kanalizacji deszczowej dopiero w 2008 roku, jest czasem zbyt
odległym.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Zwrócił uwagę, ze Przewodniczący Rady Osiedlowej otrzymał materiały na sesje a takim
terminie, ze mógł uczestniczyć w posiedzeniach komisji, które opiniowały projekt uchwały.
Obecnie tematy są zamknięte bo komisje podjęły w tych sprawach opinie.
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza
Rozumiał, że każda Rada Osiedlowa uważa, ze jej teren jest najważniejszy. Niemniej
jeżeli chodzi o kanalizację to muszą być zapewnione miejsca zrzutów. Z ulicy
Republikańskiej będzie można zrzucić ścieki i wykonać na tej ulicy nakładkę asfaltową w
momencie gdy zostaną wykonane kolektory zrzutowe w innych ulicach. Taka jest kolej
inwestycji. Składnie teraz kolejnych wniosków mija się z celem. W planie jest zapisane w
którym roku będzie robiona i która ulica. Część ulic w ogóle nie znalazła się w tym planie
bo będą robione po roku 2013. Jest to spowodowane tym, ze ilość środków finansowych
jaką angażuje wniosek do spójności oraz wykonanie po roku 2013 tego co umożliwi
wykonanie odwodnień w ramach spójności to nie będzie pieniędzy na coś innego. Nie ma
takiej możliwości by wszystko zrobić na raz. Wołomin funkcjonuje kilkadziesiąt lat. Gmina
ma zamiar zrobić dużo rzeczy w kilka lat, ale nie ma męczliwości by zrobić wszystko.
Brak radnych: Grzegorza Wajsa, Marka Kurka i Krzysztofa Szczurowskiego.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-73/2004 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki
gruntu położonej we wsi Duczki przy ul. Długiej
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza
Przedstawił obecnym na sesji uzasadnienie do uchwały. Treść uzasadnienia załączona
jest do oryginału uchwały.
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0,wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-74/2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych
we wsi Czarna na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza
Przedstawił obecnym na sesji uzasadnienie do uchwały. Treść uzasadnienia załączona
jest do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0,wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-75/2004 w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z siedzibą przy ul. Wileńskiej
74 z filią w Zagościńcu przy ul. Kolejowej 17.
Dariusz Suchenek – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, że jest to ujednolicony tekst Statutu gdyż w związku z przejęciem poradni
przeciwalkoholowej, Krajowy Rejestr Sadowy zażyczył sobie tekst jednolity Statutu MSP
ZOZ Nr 2 w Wołominie. Tekst Statutu został jedynie ujednolicony i nie było w nim
wprowadzane nic nowego oprócz tego co było wprowadzone na poprzednich sesjach
Rady.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Pomocy społecznej i Ochrony Zdrowia
oraz Komisji sam,Samorządu i zadań Własnych Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-76/2004 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum im. Zofii i
Wacława Nałkowskich w Wołominie.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Przedstawił uzasadnienie do treści odczytanej uchwały. Treść uzasadnienia załączona do
oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy
oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. 0
Uchwałę Nr XX-77/2004 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w
Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie.
Dariusz Suchenek – Zastępca Burmistrza
Przedstawił uzasadnienie do uchwały. Treść tego uzasadnienia przedłożonego przez
Dyrektora Miejskiego zakładu Oczyszczania w Wołominie.
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Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Na salę obrad przybył radny Krzysztof Szczurowski godz. 14.00
Uchwała został podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-78/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zakup środków trwałych w
Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie.
Dariusz Suchenek – Zastępca Burmistrza
Przedstawił uzasadnienie do uchwały. Treść tego uzasadnienia przedłożonego przez
Dyrektora Miejskiego zakładu Oczyszczania w Wołominie.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała został podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Prowadzący obrady Zygmunt Nieznański ogłosił 10 min przerwy w obradach.
Uchwałę Nr XX-79/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zakup środków trwałych w
Ośrodku Sportu i Rekreacji “HURAGAN”
Dariusz Suchenek – Zastępca Burmistrza
Przedstawił uzasadnienie do uchwały. Wyjaśnił, ze jest to realizacja uchwały budżetowej.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Na sali obrad nieobecni są radni: Grzegorz Wajs, Stefan Perzanowski, Marek Górski,
Henryka Żabik
Uchwała został podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-80/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia.
Teresa Damiecka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Treść uzasadnienia załączona jest do oryginału
uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych oraz Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała został podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
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Uchwałę Nr XX-81/2004 w sprawie współdziałania
Wołomińskiego w zakresie ochrony zdrowia

ze

Starostwem

Powiatu

Dariusz Suchenek – Zastępca Burmistrza
Przedstawił uzasadnienie do uchwały. Treść tego uzasadnienia została załączona do
oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia
oraz Komisji Finansów Gminnych.
Marek Stroczkowski – radny
Zapytał, w jakiej wysokości inne gminy dofinansowują działalność Szpitala Powiatowego.
Andrzej Lipa – Przewodniczący Komisji Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia
Nie zna wysokości dofinansowania przez poszczególne gminy Spitala Powiatowego.
Starostwo Powiatu Wołomińskiego jest organem prowadzącym i może udzielić n ten temat
informacji. Radny postara się uzyskać takie informacje.
Na salę obrad powrócił radny Marek Górski
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-82/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały Treść uzasadnienia załączona została do
oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw- 0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-83/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały Treść uzasadnienia załączona została do
oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw- 0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-84/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały Treść uzasadnienia załączona została do
oryginału uchwały.
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Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich oraz Komisji Pomocy Społecznej i
Ochrony Zdrowia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw- 0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-85/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały Treść uzasadnienia załączona została do
oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw- 0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-86/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały Treść uzasadnienia załączona została do
oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich oraz Komisja Oświaty, Kultury i
Sportu.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw- 0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-87/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały Treść uzasadnienia załączona została do
oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw- 0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-88/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały Treść uzasadnienia załączona została do
oryginału uchwały.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Rozszerzył uzasadnienie przedstawione przez Skarbnika Gminy. Zwiększenie subwencji
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oświatowej nastąpiło po wielu zabiegach i wniosku Gminy Wołomin o przyznanie
dodatkowych środków na oświatę. Taki wniosek został złożony do Ministerstwa edukacji
Narodowej i Sportu wraz z dobrym uzasadnieniem ze strony gminy. Po rozpatrzeniu
Minister przyznał dodatkowa kwotę, która stanowi część rezerwy oświatowej zwiększoną
o 270 tys. zł. Są to więc środki przyznane dodatkowo poza subwencją oświatową jakie
uzyskała Gmina Wołomin. W ubiegłym roku na podobny wniosek Gmina Wołomin
pozyskała 240 tys. zł. Jest jeszcze jeden wniosek złożony i być może uda się te środki
pozyskać.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw- 0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-89/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-59/2004 Rady Miejskiej w
Wołominie z dnia 3 czerwca 2004 roku.
Teresa Damiecka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Zmiana dotyczy tylko terminu wejścia w życie
uchwały. Uprzednio zapis w uchwale mówił, że wchodzi ona po 14 dniach od publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Obecny zapis wprowadza ja w życie
z dniem podjęcia. Taki zapis zaleciła Regionalna Izba Obrachunkowa
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwałę Nr XX-90/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-61/2004 Rady Miejskiej w
Wołominie z dnia 3 czerwca 2004 roku
Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do uchwały. W pierwotnej uchwale w§ 2 był zapis, ze “wykaz
zadań oraz kwoty dotacji o realizacje których mogą ubiegać się podmioty określa
Burmistrz Wołomina niezwłocznie po uchwaleniu budżetu” . Regionalna Izba
Obrachunkowa twierdzi, ze taki zapis być nie może, więc zmienia się go na słowa : “
wykaz zadań oraz kwoty dotacji o które mogą się ubiegać podmioty określa corocznie
uchwała budżetowa “
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw – 0,
wstrz. -1 osoba
Uchwałę Nr XX-91/2004 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy
Wołomin, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
Teresa Damięcka – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Treść uzasadnienia została załączona do
oryginału uchwały.
Uchwała uzyskała pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji Gospodarki,
Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Uchwała ostał podjęta głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
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Pkt 10
Sprawy bieżące
Przewodniczący Rady Zygmunt Nieznański przekazał Radzie informację o pismach jakie
wpłynęły do Biura Rady:
– Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała uchwałę składu orzekającego w sprawie
pozytywnej opinii o możliwości spłaty przez Gminę Wołomin pożyczki w wysokości 1
200 000 zł zaciągniętej na zadania inwestycyjne pn. “ Budowa drogi, chodników i
parkingów wokół Placu 3 Maja “ ( treść uchwały do wglądu w Biurze Rady )
– Przewodnicząca Rady Osiedla “SOSNÓWKA wystąpiła z zapytaniem o zabezpieczenie
środków finansowych w budżecie gminy z przeznaczeniem na utwardzenie ul.
Ossowskiej w Wołominie. Pismo to zostało przekazane do Burmistrza Wołomina w dniu
7 kwietnia 2004 r. Do dnia dzisiejszego brak jest odpowiedzi od Burmistrza na to pismo
– Federacja Młodych Socjaldemokratów w piśmie z dnia 23 czerwca 2004 roku zwróciła
się o podjecie działań mających na celu uruchomienie autobusowej linii podmiejskiej
Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na trasie Warszawa – Wołomin –
Warszawa. Pismo zostało przekazane do Burmistrza Wołomina, do Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich i do Komisji Samorządu i Zadań
Własnych Gminy. . ( treść tego pisma stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.)
– Mieszkańcy ul. Kurkowej i ul. Jodłowej w Wołominie zwrócili się do władz miasta o
zlikwidowanie nielegalnej hodowli psów, która funkcjonuje na ul. Jodłowej 9 w
Wołominie. Sprawa została przekazana do załatwienia Burmistrzowi Wołomina.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Wyjaśnił, ze działania podjęte przez organy gminy nie zawsze są skuteczne gdyż nie
dysponują oni odpowiednimi instrumentami prawnymi.
W ostatnim czasie
przeprowadzono rozmowy ze starostwem ,w celu większego zaangażowania tych instytucji
i organizacji, które posiadają instrumenty do egzekwowania obowiązków obywateli.
Burmistrz mówił tu o SANEPID i o Policji. Burmistrz ufa, że uda się te wszystkie problemy
rozstrzygnąć. Została przeanalizowana podstawa prawna możliwości ingerencji Urzędu
w sprawie hodowli psów. W uchwale dot. zachowania porządku i czystości w gminie
powstał wyłom. Brak jest tam zapisu i nie jest zdefiniowane co to jest hodowla psów. Czy
jest to trzy czy cztery czy też większa liczba psów. W najbliższym czasie należy powrócić
do tej sprawy i wprowadzić zmiany do uchwały.
Przewodniczący Rady Zygmunt Niezmnański odczytał również pismo mieszkańców
Wołomina sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Al. Armii Krajowej i
Piłsudskiego. ( Treść pisma stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu,.) Pismo
to zostanie przekazane do Burmistrza, oraz do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i
Ochrony Środowiska, Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy oraz do Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza
Gmina wystąpiła juz w tej sprawie do Starostwa, gdyż jest to skrzyżowanie dróg
powiatowych i możliwość wykonania na tych drogach czegokolwiek, jest możliwe dopiero
po wprowadzeniu takiego tytułu inwestycyjnego w budżecie powiatu. Mając na uwadze
kompleksowe załatwienie sprawy tej drogi, Rada podjęła uchwałę o podpisaniu
porozumienia ze Starostwem w celu realizacji inwestycji modernizacji drogi Armii Krajowej
w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do Zespołu szkół Nr 2. W budżecie powiatu w
planie wieloletnim wpisano wykonanie tej inwestycji. W ramach tej inwestycji jest
wykonanie sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.
Gmina wykonuje obecnie
dokumentację, która zostanie przekazana do Starostwa. Powiat musi tą inwestycje
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wpisać do planu inwestycji
realizację tej inwestycji.

Jedyną rzeczą jaką może zrobić gmina to dofinansować

Czesław Sitarz – radny
Przypomniał, ze przy Al. Armii Krajowej w okolicy omawianego skrzyżowania dróg jest
usytuowane targowisko miejskie. Jednak brak jest tam jakichkolwiek miejsc postojowych
czy parkingowych. Dlatego Al. Armii Krajowej w okolicach targowiska jest mało
przejezdna bo jest zastawiona zaparkowanymi samochodami po obu stronach co utrudnia
ruch . Należałoby zastanowić się nad wykonaniem zatoki postojowej.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
W związku z tym, że skargi wpływają do Biura Rady w okresach miedzy sesjami co
powoduje, że ich rozpatrzenie długo trwa. Należałoby więc podjąć uchwałę w sprawie
postępowania z otrzymanymi skargami i zawrzeć w niej upoważnienie do przekazywania
skarg Komisji Rewizyjnej, tak by na najbliższej sesji były wypracowane wnioski i by Rada
mogła rozpatrzyć skargę.
Radosław Puchta - Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta
przedstawił informację o pracy Młodzieżowej Rady Miasta. W związku ze zbliżającymi się
wakacjami , dla młodzieży pozostającej w miecie będą organizować turnieje piłki nożnej i
inne zawody sportowe. Będą to organizować we współpracy z Ośrodkiem Sportu i
rekreacji w Wołominie. Przygotowują obecnie ankietę, która zostanie przeprowadzona na
początku roku szkolnego. Na podstawie wyników tej ankiety MRM stworzy priorytety
swojej działalności na najbliższe dwa lata. Na podstawie tej ankiety przygotują również
preliminarz, o który prosiła Komisja Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Wołominie.
Obecnie prezydium MM zastanawia się nad przystąpieniem do Ogólnopolskiej Federacji
Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.
Organizacja ta działa jako Stowarzyszenie
Gmin. Dlatego w najbliższym czasie Przewodniczący Rady Miejskiej otrzyma Statut tej
organizacji z prośbą aby kwestia przystąpienia Gminy Wołomin do tej federacji była
przedmiotem obrad poszczególnych komisji Rady.
Czesław Sitarz – radny
Poinformował, że złożył rezygnację , na ręce Burmistrza i Przewodniczącego Rady , o
nieuczestniczeniu w spotkaniach ugrupowania SKW ze względów osobistych.
Ryszard Han – Przewodniczący RO Wołominek
Chce uczestniczyć w posiedzeniach komisji na których omawiane są sprawy jego osiedla.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Stwierdził, ze terminy posiedzeń Komisji Rady są podawane do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Osoby zainteresowane
mogą zbiegać informacji również w Biurze Rady. Każdy może uczestniczyć w
posiedzeniach komisji. Materiały na sesję do Przewodniczących Rad Osiedlowych
wysyłane są w tym samym czasie co do radnych.
Teresa Lipka – Bartosik – Sołtys wsi Ossów
Skarżyła się, że materiały na sesję otrzymała dzień przed sesją. Nie miała czasu nad nimi
się zastanowić. Chce również uczestniczyć w posiedzeniach komisji na których omawiane
są sprawy wsi Ossów. Prosi o wcześniejsze zawiadamianie jej o takich spotkaniach.
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Czesław Sitarz – radny
Uważał, że każdy ma możliwość dowiedzenia się o terminach posiedzeń komisji. Jeżeli na
sesji jest informacja o terminie kolejnej sesji to każdy zainteresowany może na tydzień
przed kolejną sesja nawiązać kontakt z Biurem Rady i dowiedzieć się o planowanych
terminach posiedzeń Komisji Rady. Praca społeczna nie polega tylko na oczekiwaniu na
zaproszenia.
Zwracając się do radnego Romana Waszczuka, zwrócił uwagę że nie należy robić nikomu
wyrzutów, że nie przyjął zaproszenia. Niektórym osobom mogą nakładać się obowiązki.
Nie można twierdzić, że ktoś nie przyszedł bo nie chciał, a może dana osoba nie mogła.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Obiecał, że materiały na sesję będą dostarczane wcześniej osobom zainteresowanym.
Roman Waszczuk – radny
Wyjaśnił, że wysłał zaproszenia do uczestnictwa w posiedzeniu komisji Bezpieczeństwa
do Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych i liczył na ich uczestnictwo. Jeżeli nie
mogli być obecni to wystarczyło zadzwonić i o tym poinformować.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
W związku ze zbliżającym się terminem organizacji ewentualnych uroczystości
dożynkowych w Gminie Wołomin, zwrócił się do Sołtysów obecnych na sesji z prośbą o
określenie, czy i kiedy te uroczystości powinny się odbyć. Deklaracja Sołtysów o
uczestniczeniu Sołectw w Dożynkach gminnych jest niezbędna teraz, ponieważ
organizacja tego typu uroczystości wymaga współpracy Sołectw z terenu Gminy z
Urzędem Miasta i odpowiednimi jego referatami. Na początku lipca odbędzie się spotkanie
w tej sprawie.
Burmistrz przekazał również informacje o akcji letniej w Wołominie. Zgodnie z ustawą o
pożytku publicznym i wolontariacie zostały rozpisane kryteria jakim musza odpowiadać
oferty w sprawie dofinansowani wypoczynku letniego. Zespół rozpatrujący wnioski o
dofinansowanie tymi kryteriami się kierował przyznając dofinansowanie. Ważne było jaka
jest odległość miejsca wypoczynku od Wołomina, planowaną ilością uczestników,
czasookresem pobytu dzieci, kosztem pobytu jednego dziecka, ilością posiadanych
środków własnych oraz atrakcyjnością programu pobytu proponowanego dla dzieci w tym
okresie. W związku z szesnastoma wnioskami w tej sprawie, zespół opracował
dofinansowanie w ramach posiadanych w budżecie gminy środków.
Oprócz tego w ramach akcji Lato w Mieśćcie zostanie zapewniony wypoczynek dla dzieci,
które nigdzie nie wyjadą. Zajęcia w formie półkolonii, będą odbywały się w dwóch grupach
po ok. 50 dzieci. Odpłatność za jedno dziecko będzie wynosiła w wysokości 200 zł.
Miejscem zorganizowania tego wypoczynku, będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
świetlice środowiskowe.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
poinformował, że w okresie wakacyjnym tj. od początku lipca do początku wrzenia nie są
planowane sesje. Jedynie w przypadku nagłej konieczności taka sesja zostanie zwołana.
Zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o nie zwoływanie w okresie wakacyjnym
posiedzeń komisji.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął sesje Rady
Miejskiej w Wołominie w dniu 24 czerwca 2004 roku o godzinie 15.15.
Wszystkie podjęte w trakcie trwania sesji uchwały stanowią integralną część niniejszego
protokołu.

Protokołowała
mgr Grażyna Płaneta

Sekretarz
Czesław Sitarz
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