XXI SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
IV KADENCJI

2 września 2004 r
1

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2 września 2004 roku
Radnych ogółem - 21
Radnych obecnych na sesji - 19 ( nieobecni radni to: Stefan Perzanowski, Arkadiusz
Rychta )
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu..
Stwierdziwszy quorum ( na sali obecnych jest 19 radnych ) Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie Zygmunt Nieznański otworzył XXI sesję Rady Miejskiej w dniu 2
września 2004 roku o godz. 14.05
Pkt 1
Na sekretarza obrad został wybrany radny Czesław Sitarz w głosowaniu jawnym za – 18
głosów , przeciw -0, wstrz. - 1
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
wprowadzenia do porządku obrad dwóch uchwał ( treść wniosku załącznik Nr 3 )
–

w sprawie zmian w zakresie realizacji projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad za zgodą radnych wyrażona w
głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw-0, wstrz. 0
–

w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2004 rok polegającej na zmianie
brzmienia załącznika Nr 8 do tego budżetu.

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad za zgodą radnych wyrażona w
głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw-0, wstrz. 0
Burmistrz Jerzy Mikulski wnioskował również o zdjęcie z porządku obrad uchwały
dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wniosek ten był spowodowany
nowelizacją Karty Nauczyciela która wchodzi w życie z końcem roku. W związku z
uwagami komisji Rady, należy przygotować nowy projekt tego regulaminu
i w
przewidzianym w ustawie terminie tj w miesiącu październiku przedłożyć Radzie do
uchwalenia.
Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad za zgodą radnych wyrażona w głosowaniu
jawnym za – 19 głosów, przeciw-0, wstrz. 0
Pkt 3
Protokół z sesji Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 24 czerwca 2004 roku został przyjęty
bez zastrzeżeń przez radnych w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw-0, wstrz. - 0
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Pkt 4
Interpelacje i zapytania
–

–

–

–

Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Nieznański odczytał odpowiedź Burmistrza
Wołomina na interpelację radnego Krzysztofa Gawkowskiego, złożoną na sesji w dniu
24 czerwca 2004 roku ( treść odpowiedzi stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego
protokołu ). Odpowiedź Burmistrza została przekazana radnemu w dniu 7 lipca 2004
roku.
Przewodniczący Rady odczytał interpelację Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Rewizyjnej dotyczącą utworzenia w Urzędzie Miejskim w Wołominie stanowiska ds.
Audytu wewnętrznego. Interpelacja ta zostanie przekazana Burmistrzowi Wołomina
( treść interpelacji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.)
Przewodniczący Rady odczytał treść złożonej na jego ręce interpelacji radnego
Krzysztofa Gawkowskiego w sprawie Programu stypendialnego mającego na celu
wyrównywanie szans. Interpelacja zostanie przekazana Burmistrzowi Wołomina. ( treść
tej interpelacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.)
Przewodniczący odczytał również interpelację radnej Beaty Kalata i radnego Krzysztofa
Gawkowskiego dotyczącą korzyści jakie uzyskała Gmina Wołomin w wyniku utworzenia
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Interpelacja zostanie
przekazana Burmistrzowi. Treść tej interpelacji stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego
protokołu )

Henryka Zabik – radna
W ślad za interpelacją radnego Krzysztofa Gawkowskiego, prosiła o informację na jakim
etapie jest proces przygotowania remontu Szkoły Podstawowej Nr 1 gdyż z udzielonej
odpowiedzi na interpelacje nic na ten temat się nie dowiedziała.
Udzielenie odpowiedzi na to pytanie radnej Henryki Żabik prowadzący obrady przesunął
do punktu informacji Burmistrza z pracy miedzy sesjami.
Pkt 5
Przewodniczący Rady Zygmunt Nieznański przekazał radnym informację o swojej pracy
miedzy sesjami, miedzy innymi o otrzymanych pismach:
– odczytał otrzymaną do wiadomości treść wniosku Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego skierowanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie
oddalenia skargi Pani Stanisławy Czytowskiej. (treść odczytanego pisma stanowi
załącznik Nr 8 do nn protokołu.)
Paweł Królak – radny
Prosił o wyjaśnienie jakie skutki ma dla gminy odczytany wniosek ?
Krzysztof Antczak – Z-ca Burmistrza Wołomina
Z odczytanego pisma , bezpośrednio dla gminy nic nie wynika. Natomiast jest to
potwierdzenie, ze skarga złożona przez Panią Stanisławę Czytowską nie została właściwie
przekazana do rozpatrzenia przez Radę Miską. Komisja Rewizyjna w tej części
rozpatrywała skargę bezprzedmiotowo ponieważ nie było to we właściwości Rady i Komisji
Rewizyjnej lecz we właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego .
Dlatego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił to postanowienie którym
Wojewódzki Inspektor przekazał rozpatrzenie skargi gminie. Teraz Pani Stanisława
Czytowska zaskarżyła postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Główny Inspektor mógł w tym trybie zmienić swoje
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stanowiska, lecz go nie zmienił
i przekazał sprawę do Naczelnego Sadu
administracyjnego, ze swoim stanowiskiem, że podtrzymuje poprzednie rozstrzygniecie.
Henryka Zabik – radna
Uważała, że w odczytanym piśmie poruszone są dwa wątki. Czy można ostatecznie
stwierdzić, że wykonanie ogrodzenia przez Panią Stanisławę Czytowską jest legalne, czy
też nadal gmina domaga się rozbiórki tego ogrodzenia. Radna zapytała również, czy toczy
się postępowanie o fałszowanie dokumentów ?
Krzysztof Antczak – Z-ca Burmistrza
Wyjaśnił, że przekazanie tej odpowiedzi na złożoną skargę nie dotyczy legalności
ogrodzenia tylko spraw proceduralnych. Całe to postępowanie ma na celu wyjaśnienie,
kto był organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego . W tym postępowaniu nie ma informacji na temat części
merytorycznej zagadnienia czyli legalności postawienia ogrodzenia. Natomiast w skardze
przekazanej przez Panią Stanisławę Czytowską poza różnymi zarzutami, znalazło się
stwierdzenie, że jeden z pracowników Urzędu Miejskiego fałszował dokumenty
geodezyjne. Dlatego Burmistrz w tym zakresie, przekazał pismem skargę , do rozpatrzenia
organowi właściwemu jakim jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Obecnie gmina nie
posiada żadnych informacji na jakim etapie jest postępowanie i co Główny Inspektor
Geodezji i Kartografii zrobił w tym temacie.
–

–

–

–

Przewodniczący Rady poinformował o podjętych przez Burmistrza Wołomina
działaniach w związku z przekazanym mu pismem Federacji Młodych
Socjaldemokratów w sprawie uruchomienia linii Warszawskiej Komunikacji Miejskiej na
trasie do Wołomina. W tej sprawie Burmistrz zwrócił się do Zarządu Transportu
Miejskiego w Warszawie z prośbą o uruchomienie stałej linii komunikacyjnej na trasie
Warszawa – Wołomin przebiegającej drogą wojewódzką Nr 634 przez Gminy Ząbki,
Zielonkę i Kobyłkę. Odpowiedź w tej sprawie jest negatywna, gdyż Zarząd Transportu
Miejskiego w Warszawie nie przewiduje uruchomienia takiego połączenia
autobusowego na tej trasie.
Przewodniczący Rady poinformował o otrzymanej z Komendy Powiatowej Policji
“Oceny Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Miasta i Gminy
Wołomin za 2003 rok”. Informacją zajęła się Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i
Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Woł0ominie. Planowane jest by jedną z
najbliższych sesji poświecić tematowi bezpieczeństwu publicznemu w mieście. Na ta
sesje zostaną zaproszeni przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, prokuratury i
sadownictwa oraz straży pożarnej.
Do Rady Miejskiej zwrócił się Pan Robert Szkop, który został został wymeldowany z
mieszkania w prywatnym budynku, które zajmował, przy ul. Kobyłkowskiej. Sprawę
Pana Robetrta szkop Przewodniczący skierował do Burmistrza Wołomina z prośbą o
wyjaśnienie. Burmistrz wyjaśnił, że Pan Robert Szkop został wymeldowany zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Osoby zainteresowane Przewodniczący odesłał do
zapoznania się z materiałami sprawy do Biura Rady. Jest to duży komplet prowadzonej
korespondencji w tej sprawie.
Do wiadomości Przewodniczącego Burmistrz przekazał swoje pismo wnoszące, do
Wydziału Prawnego i Nadzoru Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o zbadanie
przez organ nadzoru przesłanek do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu
Wołomińskiego Nr XVI-131/04 z dnia 15.06.2004 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego
Planu Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 20042006, w części nakładającej na
Gminę Wołomin zobowiązania finansowego z tytułu realizacji zadań z Planu rozbudowy
infrastruktury drogowej dla powiatu Wołomińskiego. Zainteresowani kompletem
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–

–

–

–

–

–

–

materiałów w tej sprawie powinni zgłosić się do Biura Rady Miejskiej celem zapoznania
się z nimi.
Pismo Młodzieżowej Rady Miasta w sprawie przystąpienia do Federacji Młodzieżowych
Rad Miasta Przewodniczący przekazał do zapoznania się i wypracowania stanowisk
Komisjom Rady, tj. Komisji Samorządu i Zadań Własnych Gminy i Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie poinformował radnych iż Rada Ministrów
pozytywnie rozpatrzyła wniosek dotyczący zmian w powiecie wołomińskim tj zmiany
granic gmin Wołomin i Poświętne poprzez włączenie sołectwa Cięciwa do Gminy
Wołomin dotychczas będącego w Gminie Poświętne z dniem 1 stycznia 2005 roku.
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej trafiło pismo będące riposta na wywiad
zamieszczony w prasie lokalnej przeprowadzony z Dyrektorem Miejskiego Domu
Kultury w Wołominie Panem Łukaszem Wojakowskim. Zainteresowani mogą się
zapoznać z pismem w Biurze Rady.
W związku z pismem Burmistrza Wołomina Przewodniczący przypomniał, że w dniu 15
września 2004 roku upływa termin zgłaszania wniosków do budżetu Gminy Wołomin na
2005 rok
radni otrzymali pisemną informację Burmistrza Wołomina o realizacji budżetu Gminy
Wołomin w I półroczu 2004 roku. Przewodniczący prosił aby radni zapoznali się z ta
informacją
Przewodniczący Rady poinformował o zasadach zapraszania przedstawicieli Komendy
Powiatowej Policji na posiedzenia komisji Rady. Zaproszenia takie powinny odbywać
się za pośrednictwem uprawnionych organów Rady.
Przewodniczący Rady poinformował o zakończeniu kontroli prowadzonej przez Komisję
Rewizyjna Rady Miejskiej w Wołominie w Ośrodku Sportu i Rekreacji “HURAGAN' w
Wołominie i o sporządzeniu protokołu z tej kontroli.

Pkt 6
Komisja Finansów Gminnych – Czesław Sitarz
Komisja na posiedzeniu wypracowała opinie na temat projektów uchwał kierowanych na
sesję Rady oraz omówiono regulamin wynagradzania nauczycieli.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Ryszarda Kurek
Na posiedzenie zaplanowana była dyskusja nad regulaminem wynagradzania nauczycieli,
jednak zdjęto to z porządku obrad komisji, gdyż w projekcie uchwały nie uwzględniono
zapisów nowelizacji Karty Nauczyciela. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
opłat za korzystanie z sal dydaktycznych w placówkach oświatowych Gminy Wołomin,
projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów oraz
zaopiniowano uchwały finansowe dot. oświaty.
Komisja Rewizyjna – Henryka Zabik
Komisja prowadziła kontrolę w Ośrodku Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie. Protokół
z kontroli został sporządzony i podpisany przez członków komisji przez Dyrektora
jednostki kontrolowanej. Komisja przystąpi do opracowania wystąpienia pokontrolnego i
przedstawi go Radzie na następnej sesji.
Komisja przeprowadziła również postępowanie wyjaśniające zasadność skargi Pana
Ryszarda Tomczyka. Stanowisko komisji jest załącznikiem do uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi.
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Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Andrzej Lipa
Komisja wypracowała wniosek by Gmina Wołomin również w przyszłym roku
dofinansowała Szpital w Wołominie.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska – Roman Waszczuk
Zapoznała się z oceną bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wołomin
Zapoznała się ze sprawozdaniem dzielnicowych z terenu naszej gminy. Omówiono stan
przygotowań do zabezpieczenia przejść przez jezdnie młodzieży w okolicach szkół.
Komisja Samorządu i Zadań Własnych Gminy – Marek Górski
Komisja opiniowała projekty uchwał przygotowane na sesję oraz zapoznała się z pismami,
które wpłynęły do komisji.
Komisja Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich – Zenon Witek
Komisja na posiedzeniu zajmowała się zaopiniowaniem projektów uchwał przygotowanych
na sesję.
Pkt 7
Informacje o realizacji uchwał Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004 roku przedstawiła
Sekretarz Gminy Marzena Roszkowska. Treść informacji stanowi załącznik Nr 9 do
niniejszego protokołu.
Henryka Żabik – radna
Zapytała w jaki sposób została wykonana uchwała dotycząca zaleceń pokontrolnych
Komisji Rewizyjnej wystosowanych po przeprowadzonej kontroli wykonania uchwał przez
Burmistrza Wołomina. Na poprzedniej sesji radni uzyskali informację, ze uchwała została
wykonana. Po czym Pan Burmistrz poinformował, że uchwała jest w trakcie realizacji. W
uchwale był podany termin realizacji zaleceń pokontrolnych na dzień 30 czerwca 2004
roku.
Pkt 8
Burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski przedstawił informację o swojej pracy miedzy sesjami.
W okresie sprawozdawczym trwała normalna obsługa, przez urząd, mieszkańców i
załatwianie ich bieżących spraw. Z ważniejszych spraw jakie działy się w gminie to na
pierwsze miejsce wysuwają się obchody rocznicy Wielkiej Bitwy warszawskiej. Obchody te
miały miejsce w Wołominie i w Ossowie oraz w gminach ościennych. Przedstawiciele
Gminy Wołomin uczestniczyli w tych obchodach.
Kolejną
ważna sprawą było powołanie Burmistrza Wołomina w skład komitetu
monitorującego kontrakt wojewódzki
Dokonywano analizy wniosków do różnych funduszy pomocowych. Radnym została
przekazana informacja pisemna dotycząca wystąpień w sprawie pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych. Treść tej informacji stanowi załącznik Nr 10 do
niniejszego protokołu.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia
granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości
statusu miasta, z dniem 1 stycznia 2005 r. włącza się do dotychczasowego obszaru
gminy Wołomin obszar sołectwa Cięciwa o powierzchni 201,07 ha, stanowiącego część
obszaru obrębu ewidencyjnego Ostrowik z gminy Poświętne. W związku z powyższym w
dniu 18.08.2004 r. do Starosty Wołomińskiego skierowano pismo o wszczęcie czynności
mających na celu dokonanie stosownych zmian w ewidencji gruntów i budynków,
powstałych w wyniku zmiany granic gminy Wołomin. Burmistrz wydał również polecenie
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pracownikom Urzędu Miejskiego w Wołominie by zostały rozpoczęte przygotowania do
tego by od dnia 1 stycznia 2005 roku wszystkie sprawy mieszkańców sołectwa Cięciwa
mogły być załatwiane w Wołominie.
Fundusz Spójności – przygotowano na sesję projekt uchwały w sprawie zmian w
zakresie realizacji projektu pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Wołomin-Kobyłka”; Regularnie odbywały się spotkania robocze z Kobyłką w
sprawie Funduszu Spójności. Propozycja projektu grupowego, beneficjentem gminy
Wołomin – PWiK Sp. z o. o., Kobyłka nie wchodzi do Spółki i nie partycypuje w kosztach
budowy oczyszczalni. Zasady współpracy z Kobyłką – zawarte w trójstronnym
porozumieniu, które wejdzie w życie po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.
W dniach 20 lipca – 24 sierpnia w Urzędzie została przeprowadzona Kontrola NIK w
Warszawie z zakresu powiązań wybranych jednoosobowych spółek komunalnych z
budżetem Gminy. Protokół został podpisany
W zakresie eksploatacji:
- Zakończono zaplanowaną na 2004 rok modernizację placów targowych A i B przy ulicy
1-go Maja w Wołominie. Trwa analiza możliwości przeniesienia ciężkiego handlu z placu C
w inne miejsce na terenie Gminy Wołomin;
•
Rozebrano budynek przy ulicy Warszawskiej 6;
• Rozpoczęto II etap wykonywania oznakowania poziomego dróg gminnych;
• Trwa umieszczanie na terenie gminy znaków informacyjnych określających kierunki
usytuowania instytucji (UM, Policja, Starostwo, Sąd itp.);
• Trwa sporządzanie dokumentacji na I etap
monitoringu 5-7 kamer w centrum
Wołomina. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 15.09 2004 roku;
•
Z dniem 31 sierpnia 2004 roku rozwiązała się umowa o pracę z Kierownikiem OPS w
Wołominie. Trwa nabór aplikacji na to stanowisko;
W zakresie Finansowym:
– na wniosek Gminy została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 410.661 złotych;
– Pozyskano dotacje w kwocie: 36.643 złote z przeznaczeniem na: stypendia i pomoc
materialną dla młodzieży wiejskiej – 26.643zł; na sfinansowanie wyprawki szkolnej –
8.000zł;
Pożyczki z WFOŚi GW (umowy przedwstępne) – 1.076.782 zł:
– budowa separatora w ul. Rolnej – 245.421 zł;
– kanalizacja deszczowa Plac 3-go Maja – 292.860 zł;
– kanalizacja deszczowa w Al. Niepodległości – 538.501 zł;
Planowanie i Gospodarka Nieruchomościami
•
W dniu 22.07.2004 r. został rozstrzygnięty przetarg na sporządzenie 15
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wołomin.
Złożono 2 oferty: BPRW S.A. - brutto 137 860 zł, Instytut Gospodarki
Przestrzennej i Mieszkalnictwa – brutto 146 400 zł. Przetarg wygrała firma BPRW
S.A. W dniu 10.08.2004 r. została zawarta umowa na sporządzenie 15 planów
miejscowych i prace są w toku.
•
Na zlecenie Gminy Wołomin został sporządzony projekt koncepcji drogi wojewódzkiej
nr 634 na odcinku od Al. Niepodległości w Wołominie do ul. Szosa Jadowska we wsi
Duczki. Projekt ten został pozytywnie uzgodniony z Departamentem Nieruchomości i
Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
•
Podjęto negocjacje z właścicielami nieruchomości zmierzające do nabycia gruntów
położonych w strefie ochronnej wysypiska odpadów komunalnych w Starych Lipinach.
Inwestycje:
1) Rondo Fieldorfa – termin zakończenia prac – 10.09 2004 roku;
2) Ciąg pieszo-rowerowy w Al. Niepodległości (odc. Kościelna do 1-go Maja) –
wykonawca wejdzie na teren budowy w I dekadzie września;
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3) Plac 3-go Maja – zakończenie prac – 5.10 2004 roku;
4) ul. Sikorskiego – ogłoszono przetarg, realizacja w 2004 roku;
5) ul. Warszawska II (na odcinku Fieldorfa do Ogrodowej) – przebudowa jezdni,
chodnika, kanalizacji sanitarnej, deszczowe wraz z przyłączami – realizacja wrzesień –
października 2004;
6) chodnik ul. Partyzantów – wybrano wykonawcę - realizacja wrzesień – października
2004;
7) kanalizacja deszczowa i nawierzchnia w ulicy Średniej, Sasina i Gdyńskiej – I etap
wykonanie kanalizacji deszczowej, przepompowni oraz nawierzchni w ul. . Sasina na
odcinku od Al. Armii Krajowej do Gdyńskiej; Termin realizacji: wrzesień-listopad 2004; II
etap - budowa kanalizacji deszczowej, chodnika po stronie północnej oraz wykonanie
nakładki w ul. Gdyńskiej (od Parkowej do Sasina) budowa kanalizacji deszczowej w
Średniej (odc. Od Armii Krajowej do ZS Nr 1. Otwarcie ofert – 1.10 2004;
8) Biuro obsługi interesanta – ogłoszono II przetarg, realizacja 2004/05. pierwszy
przetarg został unieważniony.
9) Remont SP Nr 1 – jest analiza o możliwości przeprowadzenia remontu obiektu,
opracowano program funkcjonalno-użytkowy jednociągowej szkoły., zlecono projekt
budowlano-architektoniczny z opinią na temat możliwości i wartości. Gdy te dane będą
gotowe zostaną przedstawione Radzie do akceptacji. Planowany termin wykonania
dokumentacji – 2004rok;
10)Rozpoczęcie budowy SP w Zagościńcu – opracowano i zatwierdzono program
funkcjonalno-użytkowy na podstawie którego wystosowane zostały zapytania o cenę do
biur projektowych; Ogłoszono przetarg otwarcie – 1.09. 2004 roku, nie pobrano żadnej
specyfikacji – termin przedłużono do 15.09 2004 roku;
11) Przebudowa instalacji Co i elektrycznej w ZS Nr 1 przy ulicy Sasina – realizacja w
2004 roku, wybrano firmę Rzońca z Łomży, prace będą wykonywane w dni powszednie
po zajęciach lekcyjnych oraz w dniach wolnych od zajęć;
12) Remont schodów przy MSPZOZ Nr 1 przy ulicy Prądzyńskiego – wykonawca
(ORPA) zakończy prace w październiku 2004 roku;
Burmistrz przekazał również informacje na temat oświaty. W wyniku wnikliwej analizy
arkuszy organizacyjnych szkół proponowanych przez dyrektorów liczba godzin zajęć
edukacyjnych w roku szkolnym 2004 została obniżona o prawie 20 tys. w skali roku ,bez
szkody dla procesu dydaktyczno – wychowawczego. Jedną z przyczyn zaplanowania tak
dużej liczby godzin było sugerowanie zwiększenie tej liczby godzin co nie spełniało norm
zgodnych z ustawą oświatową.
W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone trzy konkursy na dyrektorów
placówek oświatowych. W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu
12 lipca został wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w
Ossowie. Jest nim dotychczasowy dyrektor Pani Ewa Śliwińska. Zostało jej powierzone
stanowisko dyrektora na kolejne 5 lat tj do dnia 31 sierpnia 2009 roku. W Zespole Szkół
Nr 1 konkurs wygrał Pan Krzysztof Milczarek. Powierzenie mu stanowiska nastąpiło na
okres 1 roku do dnia 31 sierpnia 2005 r. Do tego konkursu przystąpiło 3 osoby z których
jedna zrezygnowała. Wszystkim radnym znane są znane okoliczności całej sprawy. Okres
powierzenia obowiązków dyrektora Panu Krzysztofowi Milczarkowi na jeden rok znalazł
uzasadnienie w aktualnym stanie organizacyjnym tej placówki jak również w opinii
kuratorium o postępowaniu weryfikacyjnym naboru do pierwszej klasy tego liceum, który
był przeprowadzony z rażącym naruszeniem prawa. Do konkursu na dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 7 przystąpiła jedynie Pani Alicja Olszewska - dotychczasowa dyrektorka
tej placówki. Po konsultacjach z nadzorem kuratorskim, w świetle dotychczasowe go
dorobku i ze względu na to, ze nie mógł odbyć się ten konkurs, nastąpiło powierzenie
obowiązków dyrektora SP 7 Pani Alicji Olszewskiej na kolejną kadencje.
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Zgodnie z art.36 ust 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie Oświaty, Burmistrz
postanowił przedłużyć pełnienie funkcji dyrektorów w Przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Wołomin. Dotyczy to przedszkoli Nr 2,5, 6, 8,9,10. Po uzyskaniu pozytywnych
opinii Rad Pedagogicznych i Kuratorium Oświaty Burmistrz powierzył pełnienie
obowiązków dyrektora na następną, pięcioletnią kadencję dotychczasowym dyrektorom
tych placówek.
W okresie sprawozdawczym miało miejsce wiele spotkania, seminariów, konferencji:
25.06 – Nadzwyczajne Rady Pedagogiczne Przedszkole Nr 9 i 10;
• 28.06 – spotkanie z mieszkańcami Nowych Lipin – w sprawach: wykonania kanalizacji
sanitarnej, utwardzenia uzbrojonych ulic, wyłączenia z ewidencji gruntów ulic pod
chodnikiem i ścieżką rowerową;
• 29.06 – Forum Gospodarcze;
• 5.07 – Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Warszawie;
• 9.07 – spotkanie w Starostwie w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 634;
• 21.07 – spotkanie organizacyjne z Sołtysami wsi Gminy Wołomin;
• 23.07 – spotkanie organizacyjne z przewodniczącymi Osiedli;
• 29.07 – zmiana umowy Spółki – PK Sp. z o .o. w Wołominie
• 2.08 – ogłoszenie nominacji na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w
Wołominie – insp. Zdzisław Bartula;
•
3.08 – Mazowiecki Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki;
• 20.08 – powołanie Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Wołominie;
• 26.08 – spotkanie ze związkami zawodowymi w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli;
• 27.08 – wizyta Włoskiego Chóru “Anotnio Vivaldi” z Cambino;
• 31.08 – sesja Rady Powiatu Wołomińskiego;
• 31.08 – Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o .o. w Wołominie;
Podjęto m.in. następujące Zarządzenia:
•
93-100/04 z 30 czerwca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na
stopień nauczyciela mianowanego;
• 101-102/04 z 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin;
• 104-106/04 z 1 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji konkursowych – ZS Nr 1,
SP Nr 7, SP w Ossowie;
• 109-110/04 z 6 lipca 2004 roku i 112/04 z 7 lipca 2004 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy Wołomin na 2004 rok;
• 114-116/04 z 7 lipca 2004 roku w sprawie arkuszy organizacyjnych: SP Nr 4,
Gimnazjum Nr 4 i Gimnazjum dla Dorosłych w Wołominie;
• 117/04 z 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania zespołu monitorującego
przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności;
• 118/04 z 9 lipca 2004 roku w sprawie nagrody rocznej dla Dyrektora MSPZOZ Nr 2 w
Wołominie;
• 119/04 z 12 lipca 2004 roku w sprawie nagrody rocznej dla Dyrektora MSPZOZ Nr 2 w
Wołominie;
• 124-126/04 z 21 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych
nieruchomości: ul. Rycerska, Czarna, Duczki;
• 138-139/04 z 5 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektorów
MSPZOZ NR 1 i 2 w Wołominie;
• 141-142/04 z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na
2004 rok;
• 145/04 z 24 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wołomin za I półrocze 2004 roku;
•
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Krzysztof Gawkowski – radny
Zapytał co to znaczy “ rażące naruszenie prawa” w odniesieniu do procesu rekrutacji do
klas pierwszych w LO Nr 1
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Użył sformułowania “ naruszenie prawa” ze względu na to, ze jak co roku , w miesiącu
czerwcu odbył się nabór uczniów do klasy pierwszej w Liceuów Ogólnokształcących w
tym również do liceum na ul. Sasina 33 w Wołominie. Stosownie do Zarządzenia Ministra
Edukacji , Kuratora Oświaty jak również regulaminu przyjęć do szkół licealnych była
przewidziana pewna procedura przeprowadzenia rekrutacji. W wyniku niedotrzymana
toku postępowania nastąpiło bardzo znaczne zwiększenie liczby uczniów przyjętych do tej
szkoły. W wyniku złej interpretacji lista osób, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia w
tej szkole wynosiła 247 uczniów. Tymczasem uzgodnienia z organem prowadzącym
zatwierdzona przez organ nadzorujący było 192 osoby. Nastąpiła zła interpretacja faktów
polegająca na tym, że w bieżącym roku można było składać dokumenty do trzech szkół.
Te dokumenty tj świadectwo ukończenia gimnazjum , powinno być przyjmowane w formie
kopii. W tym przypadku dokumenty zostały przyjęte w postaci oryginału. Na podstawie
zasad przewidzianych prawem uczniowie mogli uznać, że przyjęcie ich dokumentów i
akceptacji ich kwalifikacji za jednoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia ich do tej placówki.
Interpretacja całej komisji egzaminacyjnej, którą w tym przypadku była prawie cała Rada
Pedagogiczna, była błędna. Zostało to stwierdzone przez kontrole przeprowadzoną, na
wniosek rodziców, przez przedstawicieli kuratorium. W tej sprawie została wydana
stosowna informacja. Ta sprawa była przedstawiana na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Efektem całej sprawy jest to, że klasy w LO Nr 1 są bardzo liczne. Jest w nich 38 -39
uczniów. Spowodowane to jest tym, ze uczniowie wpisani na listę, mogli uznać się za
przyjętych do tej szkoły i w świetle obowiązującego prawa w znacznej części tak się stało.
Dzięki staraniom dyrekcji placówki, część uczniów wprowadzonych w błąd, zabrała swoje
dokumenty i przeniosła się do innych szkół.
Wszystkie przedstawione fakty zostały
potwierdzone przez protokół komisji kuratora, która badała całą sprawę.
Krzysztof Gawkowski – radny
Chciał wiedzieć, czy zostały wyciągnięte jakieś konsekwencje w stosunku do osób
winnych całej tej sytuacji ?
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Naruszenie prawa zostało stwierdzone. Ale sytuacja była taka, że przewodniczącą komisji
weryfikacyjnej była Pani dyrektor, której kadencja na stanowisku dyrektora szkoły kończyła
się w sierpniu. Jej zastępcą był dyrektor, który to stanowisko obecnie obejmował tę
funkcję. Dalszy tok postępowania w tej sprawie będzie prowadziło kuratorium i jego
wydział dyscyplinarny który po rozpoczęciu roku szkolnego ma zająć stanowisko w tej
sprawie.
Paweł Królak – radny
W uzupełnieniu zapytania radnego Krzysztofa Gawkowskiego dotyczącego złamania
prawa, stwierdził, że skoro nastąpiło złamanie prawa, to osoby odpowiedzialne za
funkcjonowanie jednostki, a w tym przypadku Urząd Miejski, są zobowiązane do
zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu o popełnienie czynu zabronionego. Należy
zadać pytanie czy to był czyn zabroniony, czy tez nie ? Należy również zadać pytanie kto
to stwierdził, że nastąpiło złamanie prawa ?
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
W celu wyjaśnienia sprawy, wyjaśnił, że funkcją organów gminy ogranicza sie go funkcji
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organu prowadzącego placówkę, natomiast organem nadzorującym jest kuratorium.
Kompetencje są ściśle podzielone. Stąd kontrola w tej sprawie kuratorium. O szczegóły
Burmistrz poprosił Dyrektora ZEASiP
Andrzej Gorczyński–Dyrektor ZEASiP
Powiedział, że oczywiście nastąpiło złamanie prawa, ale łamanie prawa nie jest
równoznaczne z tym, że postępowanie ma zawsze przebieg określony w kodeksie karnym
Nie istnieje taka przesłanka by informować o tym prokuraturę. Stwierdzone uchybienia
przez nadzór pedagogiczny i zostały omówione. Kurator Oświaty, który stwierdził
uchybienia określił w protokole wady prawne, które nastąpiły w trakcie rekrutacji do liceum
w tym samym kurator w swoim protokole określił działania jakie należy poczynić aby ten
błąd naprawić. Zostały podjęte działania w trybie nadzoru przez kuratora bo on jest
władny, zgodnie z przepisami prawa, podejmować określone decyzje.
Jakie są
konsekwencje popełnionego błędu to powiedział już Burmistrz
tj, liczba uczniów
określona w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2004/2005 została zwiększona.
Natomiast zostało naruszone prawo, gdyż zostało złamane zarządzenie Nr 10
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w sprawie przeprowadzania rekrutacji w
roku szkolnym 2004/2005 do klas pierwszych liceum.
Mieczysław Romejko – Wiceprzewodniczący Rady
Zapytał, czy w komisji rekrutacyjnej uczestniczył przedstawiciel kuratorium ? Jeżeli nie to
czy nadzór merytoryczny był prawidłowy ? Jest również sprawa efektu społecznego, bo
inaczej się patrzy na to co miało miejsce z punktu osoby postronnej a inaczej ze strony
rodzica. Bo gdyby skreślono z listy 40 dzieci to te dzieci musiałyby szukać szkoły w
Tłuszczu. Radny prosił o informację jak ta rekrutacja przebiegała w innych szkołach na
terenie Gminy Wołomin ? Czy wcześniej odbywały się szkolenia komisji rekrutacyjnych ?
Czy była interpretacja przepisów we wcześniejszym okresie ? Czy było zagrożenie, ze
część dzieci z Gminy Wołomin nie dostałaby się do naszych liceów ?
Zdaniem radnego dyrektor czy tez komisja rekrutacyjna podjęli decyzję o przyjęciu
większej liczby uczniów, ale musi to oznaczać, że za tym pójdzie dotacja celowa. To tez
musi być wezwaniem dla dyrektora by poradził sobie z tym w sensie organizacyjnym.
Andrzej Gorczyński – Dyrektor ZEASiP
Odpowiadając na pytanie radnego Mieczysława Romejki poinformował, ze w pracach
komisji rekrutacyjnych nie brał udziału przedstawiciel kuratora. Dlatego, że zarządzenie
kuratora określa dokładnie tryb powoływania komisji rekrutacyjnej. Kurator Oświaty
dokonywał różnej korespondencji z dyrektorami szkół odnośnie trybu przeprowadzania
rekrutacji do liceum. Prowadził też nadzór kuratorski bo Kurator Oświaty był w stałym
kontakcie z wszystkim dyrektorami. Wszyscy dyrektorzy mieli obowiązek składania w
określonym terminie tj. do 1 lipca, informacji o liczbie przyjętych uczniów do swoich szkół
Co za tym idzie określona liczba miejsc dla uczniów którzy mogą być przyjęci do klas
pierwszych wynikała z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych przez organ prowadzący
szkołę. Kurator w trakcie rekrutacji nie mógł wykonywać nadzoru, ponieważ otrzymał od
dyrektora szkoły informację, ze tryb rekrutacji jaki został zastosowany w szkole odbył się
bez naruszenia prawa, gdyż 1 lipca kurator otrzymał informację na piśmie, ze w tej szkole
przyjęto 192 uczniów, co nie było prawdą bo 1 lipca w LO Nr 1 w Wołominie było
przyjętych 249 uczniów. W związku z czym w trybie nadzoru pedagogicznego kurator nie
mógł podejmować działań. W związku z tym, ze informacja o zaistniałych
nieprawidłowościach została, przez rodziców, przekazana do Urzędu Gminy czyli do
organu prowadzącego, zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające przez nadzór
pedagogiczny który stwierdził zaistniałe nieprawidłowości przedstawione przez Burmistrza.
Nikt nie interpretował przepisów, gdyż w zarządzeniu Kuratora Oświaty wyraźnie jest
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napisane jaki jest tryb przeprowadzania rekrutacji. Miejsc w szkole nie brakowało. Jednak
, zanim szkoła rozpoczęła rekrutacje ustaliła swoje kryteria, na kanwie zarządzenia
kuratora, w których określiła warunki przyjęcia uczniów do poszczególnych klas
pierwszych. Kryteria te określały również minimalna liczbę punktów, które uprawniały
kandydatów do przyjęcia ich do klasy pierwszej LO Nr 1. Co do dotacji nie może być
mowy, gdyż szkoła jest prowadzona przez organ gminy i ewentualnie może być mowa o
subwencji, która jest naliczana zawsze do dnia 230 września roku poprzedzającego rok
następny jeśli chodzi o rok szkolny. W województwie mazowieckim sprawa błędnie
przeprowadzonej rekrutacji jest jedyna w Wołominie.
Wszyscy uczniowie, którzy nie zostali przyjęci w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie
z powodu braku miejsc ale z powodu tego, ze nie spełniali wymogów regulaminowych
określonych przez ta placówkę, mieli możliwość podjęcia nauki w liceum prowadzonym
przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Niestety jednak stwierdzenie było takie, że
ponieważ uczniowie którzy zostali umieszczeni na listach juz w dniu 2 lipca, a listy były
wywieszone publicznie, nabyli prawa nabytego. W związku z tym nie można było nic
innego zrobić jak wykonać zalecenia kuratora. Zalecenia te dotyczyły takiej kwestii, ze
kurator wydłużył termin rekrutacji dla tej szkoły do 15 sierpnia, zastrzegając, że do tego
czasu ten proces ma być wyjaśniony i zakończony. Wychodząc na przeciw uczniom,
zostały podjęte takie kroki działania przez szkołę jak i przez organ prowadzący, ze
uczniowie, którzy na własną prośbę nie przenieśli się do innej szkoły mają możliwość
kontynuowania nauki w klasie pierwszej tegoż liceum.
Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta przedstawił informację o pracy MRM w okresie
wakacji. W okresie tym zorganizowano turniej piłkarski o puchar Młodzieżowej Rady
Miasta w Wołominie. Zorganizowano go z myślą o młodzieży od 13 – 25 lat , nigdzie nie
wyjeżdżającej na wakacje. Rozgrywki trwały przez cały sierpień na obiektach Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rozegrano ok. 100 meczy. W zawodach brało udział ok.
200 zawodników. Na każdym meczu było od 100 – 150 kibiców. Turniej przebiegał
spokojnie bez żadnych ekscesów.
29 sierpnia rozegrano finał turnieju. Drużyna zwycięska otrzymała puchar od
Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta a pierwsze trzy zespoły nagrodzono
medalami. Wręczono również puchary dla najlepszych strzelców i bramkarzy turnieju.
Ponadto każda drużyna biorąca udział w turnieju otrzymała piłki nożne. Przedstawiciel
MRM podziękował
Panu Burmistrzowi Jerzemu Mikulskiemu i
Pani Jadwidze
Gawkowskiej za ufundowanie nagród dla drużyn. Najbliższa sesja MRM odbędzie się 6
września 2004 roku o godz. 19 w Miejskim Domu Kultury. We wrześniu MRM planuje
przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży szkolnej mającej na celu poznanie potrzeb i
problemów młodzieży. W najbliższym czasie powstanie strona internetowa MRM a od 13
września ruszy, znajdujące się w Miejskim Domu Kultury Biuro Młodzieżowej Rady
Miejskiej gdzie raz w tygodniu będą dyżurowali członkowie MRM.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach do godz. 15.40
Po przerwie Burmistrz Jerzy Mikulski poprosił o zmiany w kolejności podejmowania
uchwał polegające na podjęciu jako pierwszych uchwał dotyczących stawek czynszu w
budynkach TBS i Gminnego Programu Gospodarki Odpadami ze względu na przybyłych
na sesje gości.
Ustalono, że zrealizuje się najpierw punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia skargi a
dopiero potem rozpocznie sie realizacje punktu “podjecie uchwał”
Radny Paweł Królak opuścił sesje o godz. 15.45.
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Pkt 9
Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji zapoznał Rade ze skargą
Pana Ryszarda Tomczyka na nieprawidłowe, jego zdaniem , działanie Burmistrza
Wołomina. Rada Miejska zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego. Komisja rewizyjna w okresie między sesjami badała sprawę i przedstawiła
Radzie Miejskiej swoje stanowisko na temat skargi.
Henryka Żabik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Odczytała stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana Ryszarda Tomczyka.
Stanowisko to jest załącznikiem do uchwały.
Rada Miejska po zapoznaniu się z wynikami postępowania wyjaśniającego
przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną podjęła Uchwałę Nr XXI-92/2004 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wołomina
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 18 głosów, przeciw- 0, wstrz. - 0
Przewodniczący Rady Zygmunt Nieznański odczytał kolejne skargi, które wpłynęły do
Rady Miejskiej.
Pierwsza skarga była od Pani Krystyny Rybak w sprawie dzierżawy gruntu na handel
uliczny dla Pana Mariusza Perzanowskiego.
Rada postanowiła, że skargę tą rozpatrzy na następnej sesji po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną i wypracowania przez nią
stanowiska w tej sprawie. Zadanie to Rada powierzyła Komisji Rewizyjnej w wyniku
głosowania jawnego za -18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
–

Krzysztof Antczak – Z-ca Burmistrza
uważał, ze zgodnie z § 62 ust 3 Statutu Gminy Wołomin członkowie komisji mogą być
wyłączeniu z udziału w pracach komisji jeśli zachodzą okoliczności mogące wywołać
wątpliwości co do jego bezstronności. O tej bezstronności decyduje Rada Miejska.
Dlatego Radni Stefan Perzanowski i Krzysztof Gawkowski powinni byc wyłączeni z prac
Komisji Rewizyjnej przy rozpatrywaniu tej skargi.
- Druga skarga wpłynęła do Rady Miejskiej od Pani Władysławy Ludwiniak, na działalność
Burmistrza Wołomina w sprawie ekwiwalentu za grunt we wsi Zagościniec zajęty pod
drogę publiczną a stanowiący własność Pani Władysławy Ludwiniak, przekazaną przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniu 30 sierpnia 2004 roku
Rada postanowiła, że skargę tą rozpatrzy na następnej sesji po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną i wypracowania przez nią
stanowiska w tej sprawie. Zadanie to Rada powierzyła Komisji Rewizyjnej w wyniku
głosowania jawnego za -18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Pkt 10
Podjecie uchwał
Uchwała Nr XXI-93/2004 w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów
mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Gminy Warszawa Bielany Sp. z
o.o. W budynku Towarzystwa położonym w Wołominie przy ul. Sosnowej 1 b
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Suchenek
Na początku bieżącego roku Gmina Wołomin zawarła umowę z Towarzystwem
Budownictwa Społecznego Warszawa Bielany Sp. z o.o.. Spółka jest w 100% własnością
Miasta Stołecznego Warszawy. Przedmiotem tej umowy był najem 12 lokali mieszkalnych
w budynku wybudowanym na nieruchomości przy ul. Sosnowej 11 b w Wołominie.
Finalizując sprawę, Radzie jest przedstawiona uchwała dot. stawek czynszu
zaproponowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zgodnie z ustawa o
formach wspierania budownictwa mieszkaniowego, Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Warszawa – Bielany przedstawiło kalkulacje kosztów wraz z propozycją
wysokości czynszu dla lokatorów budynku przy ul. Sosnowej. Wspomniana ustawa mówi o
tym, że wysokość tego czynszu nie powinna przekraczać 4% wartości odtworzeniowej m2
lokalu. Wartość metra kwadratowego w powiecie wołomińskim, określoną przez
wojewodę mazowieckiego ustalono na poziomie 3 189. zł. Daje to w przeliczeniu na 4%
kwotę 10,83 zł. Należy stwierdzić, ze kalkulacja jest sporządzona zgodnie z ustawą.
Mieszkania przeznaczone do najmu przez Gminę Wołomin w budynku przy ul. Sosnowej
to jest 12 mieszkań
w tym cztery mieszkania przeznaczone są dla osób
niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy wszystkie mieszkania są zasiedlone.
Na sesji obecna była przedstawicielka TBS Warszawa – Bielany Pani Irena Godos.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Samorządu, Zadań Własnych Gminy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 17 głosów, przeciw -0, wstrz.- 1 osoba
Uchwała Nr XXI-94/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Wołomin
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Suchenek.. Na
początku roku, zgodnie z ustawą o odpadach, zlecono wykonanie Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami firmie EKO-PROGRES, która taki program przygotowała. Program
ten był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji Rady. Program również został
zaopiniowany przez Urząd Marszałkowskiego. Były uwagi Marszałka Województwa które
zostały wprowadzone do planu.
Na sesji obecny był autor Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Dr Zdzisław Manios.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Dr Zdzisław Manios.- autor Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
Przedstawił informacje co z programu wynika i jakie są jego zagrożenia.
W spadku po poprzednich przepisach o ochronie środowiska otrzymał składowisko
odpadów, do którego w znacznym stopniu dołożyła się aglomeracja warszawska. Z
kubatury wynika, że przez 30 lat przyjeżdżały odpady wielkości od 100 tys. osób.
Wołomin dołożył się do tego tylko w części. Natomiast według obecnych przepisów
finansowych o samorządach terytorialnych nie ma możliwości zmuszenia Ząbek,
Warszawy i innych samorządów, które tutaj składowały odpady aby partycypowały w
rekultywacji wysypiska. Dlatego problemem pierwszym Wołomina jest składowisko
odpadów. Drugim problemem jest system odbioru odpadów. 20% posesji na terenie
Gminy Wołomin nie posiada zawartych umów na odbiór odpadów. Zatem te odpady nie
trafiają na składowisko czy do sortowni odpadów, ale trafiają gdzieś przenoszone lub
składowane w sposób niedozwolony. Trzecim problemem jest bardzo nowoczesny zakład
jakim jest sortownia odpadów. Ta sortownia kiedyś kosztowała 7 mln. zł.Obecnie gdyby
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chcieć ja wybudować kosztowałoby to 1,5 raza więcej. Jednak zakład ten nie jest dobrze
wykorzystany, gdyż trafiają tam odpady wymieszane, Jeżeli chce się coś wybrać to
wybiera się tylko 7% odpadów zdatnych do ponownego przetworzenia. W związku z tym,
że segregowania nie jest w pełni wykorzystana, powoduje to to, że nie spełnia
pokładanych w nim oczekiwań chociażby społecznych i finansowych bo nie przynosi
dochodów i nie zagospodarowuje właściwie odpadów. Dlatego w zakresie aktywizacji
tego obiektu należy wygenerować proces zbiórek selektywnych. Jest propozycja aby do
każdej posesji dostarczyć trzy worki w których będą odbierane od mieszkańców odpady
właściwie poselekcjonowane.
Zakup worków będzie dofinansowany z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska. To byłoby promocją systemu selektywnej zbiórki
odpadów oraz tego aby MZO w części dotyczącej sortowni wygenerował dochody.
Oczywiste też jest, że Miejski Zakład Oczyszczania musi być doposarzony w urządzenia w
postaci belownic, kruszarki szkła itp. O dofinansowanie zakupu tych urządzeń Burmistrz
będzie starał się z funduszy strukturalnych.
Składowisko odpadów z zewnątrz wygląda dobrze i jest prowadzone poprawnie. Jednak
są jeszcze rzeczy nie uregulowane. Z tyłu za składowiskiem znajduje się rów do którego
wpływają odsiąki z tego składowiska. Inna sprawa jest to, że nie zostały wykupione od
osób prywatnych działki sąsiadujące ze składowiskiem. Jest to problem społeczne.
Problemem jest również brak działań w kierunku uruchomienia nowego składowiska
odpadów w Krupkachw Gminie Zielonka, który jest w Wojewódzkim Programie
Gospodarki Odpadami. Obecnie Wołomin dochodzi do wierzchowiny składowiska i
wkrótce nie będzie miał gdzie składować. W związku z tym, po analizie tego problemu, w
Programie Gospodarki Odpadami jest zaproponowane takie rozwiązanie, żeby jedną ze
skarp spłaszczyć i rozszerzyć składowisko na obszarze 1,5 ha. Wtedy składowisko
miałoby zwiększona pojemność. Jednocześnie konieczne są dodatkowe inwestycje
polegające na wybudowaniu drenażu, przepompowni, zbiornika na odcieki. W koncepcji
jest również zakończenie składowania i końcowa rekultywacja składowiska.
Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy
Wołomin z zapisem, ze na składowisku będzie wykonana rekultywacja końcowa z
częściową rozbudową skarpy północno – wschodniej składowiska jako części kończącej
eksploatację tego obiektu w okresie ok. 4 lat. Ta koncepcja została przyjęta i zapisana w
programie powiatowym i wojewódzkim.
W programie tym została również zapisana instalacja ograniczająca emisję pyłów dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W Wołominie i instalacja utylizacji odpadów
medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie, gdyż szpital wytwarza ok. 1 tony
odpadów tygodniowo.
Twórcą odpadów jest również oczyszczalnia ścieków. Dlatego część osadowa projektu
oczyszczalni odpadów została włączona w zakres zadań inwestycyjnych planu gospodarki
odpadami.
Wszystkie projekty gospodarki odpadami mogą być dofinansowane z funduszy
strukturalnych ale fundusze te badają czy każdy z tych projektów został wpisany do
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i czy został społecznie zaakceptowany.
Program ten jest wykonywany po to by zdefiniować inwestycje na wiele lat w przyszłość.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz . -0.
Uchwała Nr XXI-95/2004 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sal
dydaktycznych i sportowych znajdujących się w obiektach oświatowych Gminy Wołomin
Uzasadnienie uchwały przedstawił Andrzej Gorczyński – Dyrektor ZEASiP
Treść
uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały. Do tej pory kwestia opłat za
wynajecie sal dydaktycznych w placówkach oświatowych nie była uregulowana. Trudno
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więc było określić zasady na jakich to ma się odbywać. Chcąc te kwestie uregulować
została przygotowana uchwała Rady z która radni zostali zapoznani.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji
Finansów Gminnych oraz Komisja Samorządu i Zadań Własnych Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz . -0.
Uchwała Nr XXI-96/2004 w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za wyniki w
nauce dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Andrzej Gorczyński – Dyrektor ZEASiP. Treść
uzasadnienia załączona jest do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji
Finansów Gminnych oraz Komisja Samorządu i Zadań Własnych Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz . -0.
Uchwała Nr XXI-97/2004 w sprawie użyczenia nieruchomości
Uzasadnienie uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Krzysztof Antczak. W uchwale
chodzi o bzyczenie części obiektu znajdującego sie przy ul. Piłsudskiego w Wołominie
dotychczasowemu najemcy.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. - 0
Uchwała Nr XXI-98/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – kredytu i
ustanowienia zabezpieczenia
Uzasadnienie uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa Damiecka. Aby pozyskać
środki na realizację zadania inwestycyjnego, Rada musi wyrazić zgodę na zaciągniecie
kredytu z przeznaczeniem na określony cel i wyrazić zgodę na zabezpieczenie tego
kredytu.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. - 0
Uchwała Nr XXI-99/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – kredytu i
ustanowienia zabezpieczenia
Uzasadnienie uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa Damiecka. Aby pozyskać
środki na realizację zadania inwestycyjnego, Rada musi wyrazić zgodę na zaciągniecie
kredytu z przeznaczeniem na określony cel i wyrazić zgodę na zabezpieczenie tego
kredytu.
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Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. - 0
Uchwała Nr XXI-100/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa Damiecka. Treść
uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 16 głosów, przeciw -0, wstrz. - 2 os.
Uchwała Nr XXI-101/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa Damiecka. Treść
uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 16 głosów, przeciw -0, wstrz. - 2 os.
Uchwała Nr XXI-102/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa Damiecka. Treść
uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 15 głosów, przeciw -0, wstrz. - 3 os.
Salę obrad opuścił radny Andrzej Lipa
Uchwała Nr XXI-103/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa Damiecka. Treść
uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 15 głosów, przeciw -0, wstrz. - 2 os.
Uchwała Nr XXI-104/2004 w sprawie zmiany załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej NR XVI-14/2004 z dnia 19.02.2004 r.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa Damiecka. Treść
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uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały. Zmiany w załączniku dotyczą nie
kwot lecz nazewnictwa inwestycji.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw -0, wstrz. - 0
Uchwała Nr XXI-105/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2004 rok
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa Damiecka. Treść
uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw -0, wstrz. - 0.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach na ok. 10 min.
Po przerwie ( ok. Godz. 17.00 )na sali obrad brak nienastępujących radnych:Stefan
Perzanowski, Paweł Królak, Arkadiusz Rychta,Henryka Zabik, Helena Maguza, Andrzej
Lipa
Uchwała Nr XXI-106/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa Damiecka. Treść
uzasadnienia została załączona do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki Rozwoju Gminnego i
Obszarów Wiejskich oraz Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 15 głosów, przeciw -0, wstrz. - 3 os.
Uchwała Nr XXI-107/2004 w sprawie zmian w zakresie realizacji projektu pn.
“ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin –
Kobyłka”
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Krzysztof Antczak. W ramach
analizy wniosku do funduszu spójności przeprowadzonej przez konsultantów Unii
Europejskiej oraz podczas rozmów prowadzonych z Kobyłką, wywnioskowano, ze
korzystniejszą formą dla obu gmin będzie przejście w realizacji tego projektu z projektu
indywidualnego na projekt grupowy. Różnica polega na tym, że w projekcie
indywidualnym, istnieje beneficjent który miałby realizować całość inwestycje na terenie
obu gmin. Czyli PWiK jako wskazany beneficjent otrzymywałby środki europejskie i
środki z wpłat z Wołomina i z Kobyłki, zawierałby umowy wykonawcze i wykonywałby jako
jedno zadanie na terenie dwóch gmin. W tej chwili proponuje się aby przejść na projekt
grupowy w ramach tego samego wniosku. Będzie dwóch beneficjentów. Jednym
beneficjentem będzie PWiK, które wykona oczyszczalnie ścieków i sieć na terenie
Wołomina a drugim beneficjentem będzie Gmina Kobyłka, która wykona sieci na swoim
terenie a PWiK dokona hurtowego zakupu tych ścieków na granicy Wołomina i Kobyłki. W
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tym momencie odpowiedzialnym za realizacje tego tematu na terenie Wołomina jest PWiK
i odpowiednio Gmina Kobyłka na terenie miasta Kobyłka.
Konsekwencją zmiany z projektu indywidualnego na projekt grupowy, nie ma powodu do
sprzedaży części udziałów w spółce pod nazwą PWiK Kobyłce. Gmina Wołomin
pozostanie jedynym udziałowcem. Następnie na zasadach ustalonych już pomiędzy
Gmina Kobyłka a PWiK przedsiębiorstwo dokonywałoby obsługi mieszkańców Gminy
Kobyłka.
Obecnie wniosek aplikacyjny do funduszu spójności jest na kwotę 140 mln. zł., z czego 90
mln. zł to jest dla Wołomina a 50 mln. zł. dla Kobyłki.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich.
Na salę obrad powrócił radny Andrzej Lipa
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 16 głosó, przeciw -0, wstrz. - 0
Pkt 10
Sprawy bieżące
Przewodniczący Rady przedstawił radnym obecnym na sesji pism0 Federacji Młodych
Socjaldemokratów dotyczące remontu pływalni w Wołominie. Treść pisma została
załączona do niniejszego protokołu jako załącznik Nr 11. Treść pisma przekazana będzie
Burmistrzowi Wołomina.
Zygmunt Nieznański poinformował, ze otrzymał odpowiedź Burmistrza Wołomina na
pytania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie możliwości
przeprowadzenia “referendum Śmieciowego”. Odpowiedź została również przekazana
Komisji Rewizyjnej.
– Przewodniczący Rady odczytał pismo Fundacji “Trzeźwy Umysł” informujące o
laureatach konkursu “ Zachowaj Trzeźwy Umysł” pochodzących z Gminy Wołomin.
– Przewodniczący odczytał również informacje otrzymana od posła Krzysztofa Oksiuty,
który wystąpił do Ministra Rolnictwa o wyjaśnienie , dlaczego w trakcie składania
wniosków przez uprawnionych rolników z gmin Tłuszcz, Klembów, Radzymin i Wołomin
podjęta została decyzja o wycofaniu ich obszarów z klasyfikacji ONW oraz o
wstrzymaniu dopłat z tego tytułu.
– Przewodniczący Rady przedstawił wniosek mieszkańców Duczek, zwracających się o
przeanalizowanie Studium Zagospodarowania Przestrzennego w części dotyczącej
projektowanego śladu trasy G 635
– Zygmunt Nieznański odczytał również pismo związku Nauczycielstwa Polskiego Treść
tego pisma stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
Czesław Sitarz – radny
Prosił aby Burmistrz wystąpił do Starosty Powiatu Wołomińskiego o zabezpieczenie
skrzyżowania Al. Armii Krajowej w Wołominie z ul. Załuskiego w Kobyłce.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Poinformował, ze Urząd Miejski w Wołominie występował do starostwa w sprawie
podnoszonej przez radnego Czesława Sitarza. Były uzgodnienia i powstała koncepcja
zmiany cyklu komunikacyjnego na jednokierunkowy w tamtym miejscu. Miało to juz wejść
w życie ale zostało to oprotestowane przez Radę Kobyłki z tytułu zmiany zasad ruchu w
ich mieście. Ostatnie informacje jakie dotarły do Burmistrza Wołomina to dnia 10 sierpnia
odbędzie się spotkanie wójtów i Burmistrzów naszego powiatu i na tym spotkaniu kolejny
raz Burmistrz Wołomina będzie postulował w tej sprawie.
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Roman Waszczuk – radny
Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa Publicznego również zajmowała się tą sprawą
skrzyżowania na granicy obu gmin.
Radny zaprosił również obecnych na posiedzenie Komisji, której jest przewodniczącym, w
dniu 20 września 2004 roku, gdyż będzie wtedy omawiana sprawa monitoringu na terenie
miasta.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
– Poinformował radnych, ze najbliższej sesji dokonany zostanie wybór uzupełniający
ławników do Sadów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
– W związku z licznymi telefonami jakie są kierowane do Biura Rady Miejskiej, prosił
Burmistrza o interwencje w sprawie otwarcia punktu kasowego w gazowni w Wołominie
– Radnych prosił o obecność na posiedzeniach komisji, gdyż bywają problemy z
uzyskaniem quorum.
Andrzej Zelezik – Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontaktów Społezcnych
Poinformował radnych o przebiegu Konkursu “Zachowaj Trzeźwy Umysł” na terenie
Gminy Wołomin.
Marek Stroczkowski – radny
Prosił aby na jednej z kolejnych sesji był obecny Starosta Powiatu Wołomińskiego aby
mówić zasady współpracy miedzy Gminą Wołomin a Starostwem.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt
Nieznański zamknął XXI sesję Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 2 września 2004 roku
o godz. 17.30
Wszystkie podjęte w trakcie trwania sesji uchwały stanowią integralna część niniejszego
protokołu.

Protokołowała
mgr Grażyna Płaneta

Sekretarz
Czesław Sitarz
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