XXXII SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
IV KADENCJI

16 czerwca 2005 r.
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Protokół Nr XXXII/2005 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 16 czerwca 2005 roku
Radnych ogółem - 21
Radnych obecnych na sesji - 21
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu..
Stwierdziwszy quorum ( na sali obecnych jest 16 radnych – nieobecni radni to: Krzysztof
Kuc, Grzegorz Wajs, Stefan Perzanowski, Andrzej Lipa, Henryka Żabik ) Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie Zygmunt Nieznański otworzył XXXII sesję Rady Miejskiej w
dniu 16 czerwca 2005 roku o godz. 12.05
Pkt 1
Na sekretarza obrad został wybrany radny Czesław Sitarz w głosowaniu jawnym za – 16
głosów , przeciw -0, wstrz. - 0
Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Nieznański odczytał porządek obrad przesłany
radnym wraz z zawiadomieniem o terminie sesji. Stanowi on załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad
projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i w sprawie zmiany
załącznika Nr 7 i Nr 8 do uchwały budżetowej. Treść wniosków stanowi załącznik Nr 3 do
niniejszego protokołu.
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w głosowaniu jawnym za – 16 głósó, przeciw -0,
wstrz. -0
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zmiany załączników Nr 7 i Nr 8 do uchwały budżetowej na 2005 rok w głosowaniu jawnym
za – 16 głosów, przeciw -0, wstrz. - 0
Pkt 3
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2005 roku został
przyjęty bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym za – 16 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Pkt 4
Do Przewodniczącego Rady nie wpłynęły żadne interpelacje.
Na sesję przybył radny Andrzej Lipa
Pkt 5
Przewodniczący Rady Zygmunt Nieznanski przedstawił radnym informacje o swojej pracy
miedzy sesjami.
– do Biura Rady wpłynęło pismo od pełnomocnika Państwa Gryczka skierowane do
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapewnienia drogi dojazdowej do budynków
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mieszkalnych. Rada dostała to pismo do wiadomości. Z treścią pisma radni mogą
zapoznać się w Biurze Rady
– Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała, ze uchwałę Nr XX-62/2005 Rady
Miejskiej została przesłana do Wojewody Mazowieckiego do sprawdzenia nadzorczego.
– Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Sołtysa wsi Ossów z wnioskiem o zwołanie
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w celu ponownego przedyskutowania
powołania gimnazjum w Ossowie. . Komisja spotkała się. W jej posiedzeniu brał udział
Burmistrz Wołomina Dyrektor ZEAS oraz mieszkańcy Ossowa.
– Pismo mieszkańców Ossowa wzywające Radę Miejską w Wołominie do usunięcia ich
interesu prawnego w trybie art. 101A 9 treść pisma stanowi załącznik Nr 4 do
niniejszego protokołu) To pismo zostało skierowane do Burmistrza z prośba o opinie
prawną, gdyż przewodniczący nie rozumie jaki interes prawny mieszkańców Ossowa
został naruszony skoro Rada Miejska nie podjęła żadnej uchwały dot. utworzenia
gimnazjum.
– do Biura Rady wpłynął wniosek mieszkańców Osiedla Centrum w sprawie remontu
budynków komunalnych na tym osiedlu. Pismo zostało skierowane do Burmistrza
– Wpłynęło również pismo od niektórych rodziców dzieci uczęszczających do ZS Nr 4 w
związku z zarządzeniem Burmistrza Wołomina dotyczącym zmniejszenia liczby godzin
dla nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych. W tej sprawie w dniu 14
czerwca 2005 roku odbyło się spotkanie rodziców z Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z
udziałem Burmistrza Wołomina i Dyrektora ZS Nr 4
– mieszkańcy budynku przy ul. Sienkiewicza 31 zwrócili się w piśmie z wnioskiem o
remont ich budynku. Mieszkańcy tego budynku chcą również by ich mieszkania były
wyceniane za drogo – zdaniem mieszkańców. Również ten wniosek został skierowany
do Burmistrza.
– Pismo Burmistrza Wołomina informujące o kosztach utrzymania dodatkowych etatów
policji w rewirach dzielnicowych. Ta informacja została przekazana stosownym
komisjom.
– Burmistrz poprosił o wytypowanie przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury i Sportu do
komisji konkursowych na stanowisko dyrektorów niektórych placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Wołomin.
Komisja Oświaty wyznaczyła swoich
przedstawicieli do tych komisji.
– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu po wysłuchaniu społeczności Ossowa wnioskowała
aby temat gimnazjum powrócił pod obrady Rady na najbliższej sesji. W związku z tym
przewodniczący poprosił Burmistrza Wołomina o przygotowanie stosownych projektów
uchwał. Do dnia 30 czerwca odpowiednie komisje Rady powinny te uchwały w sprawie
gimnazjum w Ossowie ponownie zaopiniować.
– Komitet budowy pomnika Papieża Jana Pawła II spotykał się dwukrotnie. Na jednym ze
spotkań obecny był ks. Dziekan J,. Kamiński. Przedstawiony został projekt pomnika.
Kolejna sesja planowana jest na dzień 30 czerwca 2005 roku.
Na sesję przybyli radni Stefan Perzanowski, Henryka Żabik i Grzegorz Wajs – godz. 12.15
Pkt 6
Komisja Finansów gminnych – Czesław Sitarz
Komisja obradowała na posiedzeniu wspólnym z innymi komisjami Rady na którym
obecnych było 16 radnych.. Opiniowano na tym spotkaniu uchwały kierowane na toczącą
się sesję. Wypracowane opinie zostana przedstawione przy omawianiu poszczególnych
uchwał.
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Ryszarda Kurek
Komisja obradowała jeden raz na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej Zygmunta Nieznańskiego na prośbę społeczności Ossowa.
Na tym spotkaniu omawiano również problem zwiększenia liczby godzin dla nauczycieli
wspomagających w klasach integracyjnych w ZS Nr 4
Komisja Rewizyjna – Henryka Zabik
Komisja spotkała się dwa razy. Opracowano protokół z kontroli wykonywania uchwał
przez Burmistrza Wołomina. Protokół ten został przekazany Burmistrzowi Wołomina
celem ustosunkowania się.
Komisja Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich – Stefan Perzanowski
komisja spotkała się dwukrotnie. Jedno z posiedzeń odbyła wspólnie z Komisja
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Drugie spotkanie było wspólne z
pozostałymi komisjami Rady. Opiniowano projekty uchwał na sesję.
Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Andrzej Lipa
komisja obradowała jeden raz. Zajmowano się badaniami profilaktycznymi i wykonaniem
planu pracy za pierwsze półrocze.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska – Roman Waszczuk
Tematem spotkania była kontrola targowiska przy ul. 1 Maja .Na targowisku był tylko jeden
patrol policyjny. Dlatego komisja wnioskuje do Burmistrza Wołomina o spowodowanie
zwiększenia liczby patroli policyjnych na terenie targowiska w dni targowe.
Komisja odbyła również wspólne spotkanie z komisją Gospodarki i Rozwoju Gminnego.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie dofinansowania zakupu samochodu
dla policji w kwocie 10 tys. zł oraz projekt uchwały w sprawie dofinansowania kosztów
remontu budynków poczekalni PKP na terenie Gminy Wołomin , wnioskując by został
wyremontowany również budynek poczekalni w Zagościńcu.
Jeżeli chodzi o finansowanie etatów dzielnicowych to komisja zaopiniowała projekt
uchwały negatywnie, wnioskując aby sprawę dokładnie opracować.
Komisja Samorządu i Zadań Własnych Gminy – Marek Górski
komisja odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją Finansów gminnych i Komisją
Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich. Omawiano projekty uchwał.
Opinie o nich będą przedstawiane podczas ich omawiania.
W związku z tym, ze temat gimnazjum w Ossowie ma być powtórnie omawiany na sesji, to
przewodniczący Komisji Oświaty i Samorządu postanowili, iż odbędzie się wspólne
posiedzenie tych komisji dla omówienia spraw oświaty
Pkt 7
informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej z sesji 31 maja 2005 roku przedstawiła
Sekretarz Gminy Marzena Roszkowska. ( treść tej informacji stanowi załącznik Nr 5 do
niniejszego protokołu )
Pkt 8

Na sesję przybył radny Krzysztof Kuc – godz. 12.30

Burmistrz Jerzy Mikulski przedstawił informacje o swojej pracy miedzy sesjami.
W okresie sprawozdawczym trwała bieżąca obsługa mieszkańców.
W dniach 4-5 czerwca odbyły się zawody BRECK DANCE. Była to impreza tanecznarozrywkowa.
W dniu 9 czerwca w Zespole Szkół przy ul. Kazimierza Wielkiego , młodzież pod
kierunkiem Pani Janiny Kiliańskiej zorganizowała dzień europejski. Impreza ta dała
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ciekawe informacje o krajach europejskich w zakresie różnic tradycji narodowych.
W dniach 9-10 czerwca Ośrodek Rehabilitacji Wychowawczej obchodził dziesięciolecie
istnienia.
Ośrodek spełnia
rolę społeczna wspierając i integrując Środowiska
niepełnosprawnych.
W dniu 10 czerwca rozstrzygnięto konkurs na wykonanie prac pt. „Moje miasto jest
piękne”
W dniu 15 czerwca w ramach programu „Czysty Wołomin” został zorganizowany
happening „ Odkrywamy czysty Wołomin” adresowany do dzieci z przedszkoli i szkół
podstawowych.
W okresie sprawozdawczym odbyły się również spotkania Rad Osiedlowych i Sołeckich z
dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji.
W terminie od 6 – 12 czerwca Burmistrz uczestniczył w wyjeździe studyjnym. Była to
delegacja związku Miast Polskich na zaproszenie komisji ds Regionów Parlamentu Unii
europejskiej.
W okresie sprawozdawczym zakresu inwestycji miały miejsce niestepujące wydarzenia:
- Budowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu.
Zgodnie z zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej, Wydział
Inwestycji otrzymał od projektanta projekt budowlany na budowę szkoły, projekty
wykonawcze wszystkich branż oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary.
Realizacja prac projektowych odbyła się według harmonogramu rzeczowo-finansowego .
W trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa na wybór Wykonawcy robót.
Przetarg zostanie ogłoszony bezzwłocznie po podjęciu przez Radę Miejską uchwał
o wyrażeniu zgody na zawarcie wieloletniej umowy inwestycyjnej.
- Budowa budynku komunalnego w Wołominie przy ul. Sikorskiego róg Gryczanej.
Uruchomiono procedury przetargowe związane z wyborem projektanta .
Termin otwarcia ofert 30.06.05r.
- Budowa drogi w ul. Warszawskiej II na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Legionów
łącznie z kanalizacją deszczową i sanitarną.
Komisja przetargowa dokonała wyboru Wykonawcy tj. firmę „Orpa” w Wołominie.
W 23.05.2005r. wpłynął protest firmy „ADROG”w Warszawie.
W dniu 27.05.2005r.
komisja odrzuciła protest.
Zgodnie z Ust. „Prawo Zam.
Publicznych”, firma protestująca nie skorzystała ze środków odwoławczych.
W dniu 20.06.05 planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą z jednoczesnym
wprowadzeniem Wykonawcy na budowę..
- Budowa ulicy Sikorskiego wraz z kanalizacją deszczową .
Zadanie w trakcie realizacji .
Wykonawca firma „Krol” z Wołomina.
Wykonanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zakończenie robót zgodnie
z umową określone jest na dzień 31.07.05r.
Na dzień dzisiejszy zaawansowanie robót wynosi 90%..
- Budowa drogi w ul. Średniej na odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Lwowskiej.
Ogłoszono przetarg na wykonawstwo. W dniu 7.07.2005r. otwarcie ofert.
- Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego dla potrzeb Biura Obsługi
Interesantów
Wykonawca robót firma PUH“LUX” Janina i Bogusław Lejman spółka jawna z Mińska
Mazowieckiego zgłosił swoją gotowość do odbioru wykonanych robót.
WI jest w trkacie przygotowania inwestycji do odbioru .
Trwają prace związane z wykonaniem zabezpieczeń pożarowych zaleconych przez Straż
Pożarną w tym montaż drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej pomiędzy hallem BOI
a głównym wejściem do budynku urzędu.
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- Monitoring wizyjny miasta Wołomin – I etap.
W dn.02.06.05. odbył się odbiór zadania, następnie przekazano WE do eksploatacji.
W zakresie Urbanistyki i gospodarki Nieruchomościami:
– Zawarto umowę notarialną w sprawie sprzedaży na rzecz SBM w Wołominie
nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewid. 86/12, 86/13 i 86/14 w obr. 25
położonych w Wołominie przy ul. Wileńskiej 80, 82 i 84, będących dotychczas w
użytkowaniu wieczystym tej Spółdzielni.
– Skompletowano dokumenty ( wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów,
mapy do celów prawnych ) i złożono 16 wniosków do Wojewody Mazowieckiego w
sprawie nabycia przez Gminę z mocy prawa gruntów pod ulicę Słowackiego w
Wołominie.
– Przygotowano kompletny wniosek o uregulowania na rzecz Gminy Wołomin w drodze
zasiedzenia własności ulicy Asnyka w Wołominie.
– Złożono do Wojewody Mazowieckiego wnioski wraz z kompletną dokumentacją w
sprawie uregulowania na rzecz Gminy Wołomin własności ulic w rejonie osiedla Asnyka
tj. Lipińskiej, Moniuszki i Sienkiewicza.
– Zawarto umowy notarialne w sprawie zbycia przez Gminę Wołomin 3 lokali
mieszkalnych na rzecz ich najemców.
– Przygotowano materiały do uchwalenia 7 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów.
Z zakresu działań prowadzonych przez Referat Planowania Rozwoju i Pozyskiwania
Środków
– Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków zgodnie z umową 49/RP/3/05 z dnia
15 lutego 2005r. przygotował opracowanie pn. “Studium historyczno – konserwatorskie
do rewitalizacji Starówki Wołomińskiej”
– Na dzień 21.06.2005r. planowane jest spotkanie w Szkole Podstawowej w Ossowie nt.
„Obszar Pola Bitwy warszawskiej 1920r. – miejsce o szczególnym znaczeniu dla historii
Polski i Europy – wykorzystanie jego potencjału dla rozwoju ziem Powiatu
Wołomińskiego” pod patronatem Burmistrza Wołomina i Przewodniczącego Prezydium
Grupy Partnerskiej „Cudu nad Wisłą”, celem spotkania jest prezentacja
i
dyskusja nad opracowaniem na w/w temat, przygotowanym przez Krajowy Ośrodek
Badania i Dokumentacji Zabytków.
– Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał
Gminie Wołomin dofinansowanie na realizację w 2005r. projektu pn. “Czysty Wołomin –
program edukacyjno – informacyjnego wsparcia odzysku odpadów komunalnych i
recyklingu odpadów opakowaniowych. Projekt realizowany będzie w ramach programu
13.2 “Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji
ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno – promocyjnych”.
Prace z zakresu Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Gminy:
- Zakończono konserwację wiosenną urządzeń wodnych na terenie Gminy Wołomin.
- Wykonywany jest remont chodnika na ul. Kościelnej w Wołominie, od Placu 3 Maja do
ul. Sikorskiego
- Wykonywany jest remont chodnika na ul. Mickiewicza w Wołominie – jednostronnie od
Placu 3 Maja do ul. 1 Maja
– Przeprowadzana jest modernizacja nawierzchni Placu C targowiska miejskiego przy
ul.1 Maja w Wołominie w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej.
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Podjęto m.in. następujące Zarządzenia:
• Nr 91/05 w sprawie powołania komisji przetargowej - konserwacja urządzeń wodnych;
• Nr 92/05 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2005 rok;
• Nr 93/05 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2005 rok;
• Nr 94/05 w sprawie powołania komisji przetargowej – wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na budynek komunalny.
Roman Waszczuk – radny
Radny prosił o informacje na temat postępu prac dot. remontu SP 1
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
informacja ta zostanie przedstawiona radnym na następnej sesji.
Pkt 9
Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta przedstawił informację o pracy Między sesjami.
W związku z egzaminami maturalnymi i sesja egzaminacyjną na studiach działalność
Młodzieżowej Rady Miasta ograniczyła się jedynie do rozgrywek ligi piłkarskiej. W dniu 23
czerwca 2005 roku odbędzie się sesja Młodzieżowej Rady Miasta.
Pkt 10
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza
Uzasadnił konieczność podjęcia proponowanych uchwał w sprawie zatwierdzenia planów
zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska w Wołominie podjęła 15 uchwał w
sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wołomin. Obecnie pod obrady Rady trafiło 7 takich planów. W
obecnej chwili
opracowywane są jeszcze
niestepujące plany miejscowe
zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przedłużenia ulicy Kościelnej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Wschodniej w
Lipinach Nowych , miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przebiegu ul.
Laskowej
na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś,
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kościelna,
Reja, Lipińska i Teligi, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego projektowanej
drogi wojewódzkiej 634 na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Szosa Jadowska w Duczkach.
Te wymienione plany zostały juz przygotowane i wyłożone do wglądu publicznego.
Wpłynęło do nich wiele uwag które w części Burmistrz uwzględnił, jednak muszą one być
ponownie wyłożone. Po okresie urlopowym trafia one pod obrady Rady.
Jeszcze trzy plany przygotowywane są do pierwszego wyłożenia pod koniec czerwca. Są
to; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:
Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Wileńską , Nowowiejską i linia PKP czyli teren
po byłej Hucie Szkła, oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
centrum Wołomina.
Obecnie plany miejscowe wykonywane są z szeregiem dodatkowych dokumentów. Miedzy
innymi w pierwszej kolejności Rada Miejska musi stwierdzić, ze projekt planu jest zgodny z
zobowiązującym w gminie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego. Dopiero po podjęciu tej uchwały można przystąpić do procedury
uchwalania planów. Rada przyjmuje prognozę skutków finansowych i zakładany sposób
finansowania wejścia w życie planów miejscowych oraz ustosunkowuje się do planu uwag.
Większość zgłoszonych uwag została uwzględniona. Te które nie zostały uwzględnione
przez Burmistrza Rada przy podejmowaniu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - odrzuca. Mówi o tym jeden z załączników. Jeden z
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załączników mówi o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu
Zagospodarowania przestrzennego a drugi z załączników mówi o sposobie realizacji
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej , które należą do zadań gminy oraz o zasadach ich
sfinansowania. Wśród załączników do uchwały jest również rysunek planu.
Bogumiła Kozakiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami.
Przedstawiła autorów przedkładanych do uchwalenia planów. Projekty tych planów
miejscowych były wykładane do wglądu publicznego zgodnie z przepisami art. 17 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Procedura ta została spełniona.
Wszystkie przedkładane do uchwalenia plany były wykładane do wglądu publicznego w
dniach od 7 lutego do 7 marca 2005 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Dyskusja publiczna nad wyłożonymi projektami planów odbyła się w dniu 4 marca 2005
roku w siedzibie tutejszego urzędu. Część dyskusji publicznej na temat przebiegu drogi
publicznej 634 i przebiegu ul. Długiej odbyła się w szkole w Duczkach w dniu 1 marca
2005 roku. W trakcie wyłożenia planu oraz w okresie 14 dni po wyłożeniu przyjmowane
były uwagi do tych planów miejscowych. Uwagi te były rozpatrywane najpierw przez
Burmistrza Wołomina i zostały sformułowane wnioski dotyczące tego które z tych uwag
można uwzględnić a które nie. Te uwagi, które nie zostały uwzględnione zostały wpisane
w załączniku Nr 2 do uchwał
w sprawie uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Jest to wymóg ustawowy, ze łącznie z uchwałą Rady
przyjmującej plan miejscowy muszą być przyjęte załączniki w których są określone
sposoby rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz
sposobu realizacji, zapisanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Jest to dokładnie omawiane na
podstawie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.
Obecnie ustalenia planów są treścią uchwały Rady gminy.
salę obrad opuścił radny Mieczysław Romejko godz. 12.50
Opinie o projektach uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji rady w dniu
10 czerwca przedstawił radny Zenon Witek
Treść uchwał nie została zmieniona i brzmi tak jak treść dostarczonych radnym projektów
tych uchwał.
Uchwała Nr XXXII-85/2005 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie przy ul.
Wileńskiej i ul. Reja z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wołomin;
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-86/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Wołominie przy ul. Wileńskiej i ul. Reja;
Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika Nr 2 i 3 do uchwały
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
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Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-87/2005 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu ul. Partyzantów na odcinku od ul.
Lipiny B do ul. Aleja niepodległości w Wołominie z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-88/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przebiegu ulicy Partyzantów w Wołominie
Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika Nr 2 i 3 do uchwały
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-89/2005 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu ul. Reja na odcinku od ul. Lipińskiej
do ul. Lipiny Kąty w Wołominie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin;
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-90/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przebiegu ulicy Reja w Wołominie
Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika Nr 2 i 3 do uchwały
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-91/2005 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu ul. Długiej na odcinku od ul. Szkolnej
do ul. Dębowej we wsi Duczki z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin;
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
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Uchwała Nr XXXII-92/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przebiegu ulicy Długiej we wsi Duczki
Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika Nr 2 i 3 do uchwały
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-93/2005 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Tęczowej na odcinku od ul.
Laskowej do ul. Głowackiego w Wołominie z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -1
osoba
Uchwała Nr XXXII-94/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przebiegu ulicy Tęczowej w Wołominie
Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika Nr 2 i 3 do uchwały
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -1
osoba
Na sale obrad powrócił radny Mieczysław Romejko – godz. 13.15
Uchwała Nr XXXII-95/2005 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu ulicy Wschodniej na odcinku od ul.
Szosa Jadowska we wsi Nowe Lipiny do projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej NR
634 przez teren wsi Nowe Lipiny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 21 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-96/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przebiegu ulicy Wschodniej we wsi Nowe Lipiny
Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika Nr 2 i 3 do uchwały
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
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Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 21 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-97/2005 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przedłużenia ul. Lwowskiej do ul. Wiosennej
oraz przebiegu ul. Wiosennej z projektowanym odcinkiem do ul. Geodetów w Wołominie
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wołomin.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 21 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-98/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego projektowanego przedłużenia ul. Lwowskiej i ul. Wiosennej w Wołominie;.
Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika Nr 2 i 3 do uchwały
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 21 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Przewodniczący Obrad Zygmunt Nieznański ogłosił przerwę w obradach do godz. 13.35
Po przerwie przeprowadzona została debata na temat dalszego finansowania
dodatkowych etatów dzielnicowych z Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie.
Sesje opuścił radny Stefan Perzanowski godz. 13 35
Dariusz Suchenek – Zastępca Burmistrza Wołomina
w związku z wygasaniem porozumienia pomiędzy Gminą Wołomin a policja w sprawie
finansowania dodatkowych 15 etatów dzielnicowych na terenie Gminy Wołomin, policja
zwróciła się z prośba o przedłużenie tego porozumienia w drodze aneksu , zgodnie z
obowiązującymi przepisami na okres kolejnych 5 lat. Policja zwróciła sie o przedłużenie
tego porozumienia przy założeniu zmiany warunków porozumienia w taki sposób, ze
dofinansowanie dotyczyłoby 9 etatów w rewirach dzielnicowych na terenie Gminy
Wołomin. Burmistrz Wołomina rozumiejąc znaczenie spraw bezpieczeństwa na terenie
gminy przedłożył Radzie projekt uchwały w sprawie podpisania aneksu do omawianego
porozumienia, przy założeniu zmiany warunków, iż dofinansowanie dotyczyłoby nie więcej
niż 6 etatów. Aneks do porozumienia obowiązywałby przez następne 5 lat. Po wnioskach
komisji Rady Miejskiej, które zajmowały się ta uchwałą został radnym przedłożony projekt
uchwały, który mówi o wyrażeniu zgody na podpisanie nowej wersji porozumienia na
dofinansowanie dodatkowych 6 etatów w rewirach dzielnicowych na terenie Gminy
Wołomin, tak jak to wnioskowała Komisja Bezpieczeństwa i komisje zajmujące się
projektem pierwotnym tej uchwały. Paragraf drugi tej uchwały mówi również o akceptacji
Rady Miejskiej w kierunku podjęcia działań powołania oddziałów prewencji policji na
terenie Gminy Wołomin. Wstępne założenia w tej sprawie mówią, że oddział ten liczyłby
24 policjantów. Proponuje się aby oddział ten został zakwaterowany na terenie byłego
oddziału drogówki policji przy ul. PIłsudskiego. Koszt powołania oddziałów prewencji policji
po stronie gminy wynosiłby 120 – 250 tys. zł. Koszty te obejmują również zakwaterowanie
i wyżywienie takiego oddziału prewencji. Natomiast dofinansowanie dodatkowych 6
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etatów dzielnicowych w rewirach jest to koszt ok. 250 tys. rocznie.
Roman Waszczuk – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały, pozostawiając sprawę do zaopiniowania przez
komisje Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2005 roku. Komisja
proponowała by wygasła dotychczasowa umowa. Odstępuje się od finansowania etatów
dzielnicowych Proponuje się podpisanie nowego porozumienia na finansowanie oddziału
prewencji policji aby było więcej policjantów na ulicy i aby Burmistrz miał wpływ na te
służby. Do tej pory na dzielnicowych nie miał wpływu.
Komisja prosiła by burmistrz przedstawił ile w każdym roku kosztowały gminę etaty
dzielnicowych i ile podatku od nieruchomości policji umorzono.
Radny uważał, ze bezpieczeństwo to nie tylko policja ale i dobre ulice , chodniki i szpitale.
Bez względu na to czy gmina da pieniądze czy też nie to i tak policja będzie pracować.
Radny postawił wniosek o odrzucenie projektu uchwały.
Czesław Sitarz – radny
Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu nie zajmowały się wypracowaniem opinii co do
uchwały tylko podjęła wniosek następujący: Nie podejmować uchwały . Natomiast do
miesiąca września czy października należy opracować uchwałę dotycząca współpracy z
policją ze wskazaniem nie na etaty dzielnicowych lecz ze wskazaniem na etaty
prewencyjne.
Wniosek ten przedstawił radnym do przegłosowania . Jeżeli zostanie on przegłosowany to
nie będzie Rada głosowała projektu uchwały a Burmistrz będzie miał upoważnienie do
przygotowania materiałów na sesje po wakacjach.
Dariusz Suchenek – Zastępca Burmistrza Wołomina
Poinformował, że pieniądze przekazywane do Komendy Stołecznej Policji, są to środki
dzięki którym tych 15 dzielnicowych funkcjonuje . Policja również rozumie trudną sytuacje
finansową gminy i sama przedstawiła propozycję finansowania dodatkowych 9 etatów
Burmistrz po wstępnych rozmowach z policją., zadeklarował, ze jest to możliwe i , ze
wystąpi z wnioskiem do Rady Miejskiej o dofinansowanie ale nie więcej niż 6 etatów. W
momencie gdy wygaśnie obecne porozumienie, na terenie Gminy Wołomin będzie 6
dzielnicowych, tak jak jest to dzisiaj w ramach struktury policji. Natomiast te dodatkowe
etaty, które są opłacane przez gminę byłyby dodatkowymi etatami dzielnicowych na
terenie gminy. Na pytanie radnego Romana Waszczuka Zastępca Burmistrza
odpowiedział, ze Policja płaci podatek od nieruchomości. , który wpływa do kasy Urzędu.
Wniosek komisji był taki, by dotychczasowe porozumienie wygasło i aby podpisać nowe
porozumienie. Tak też została przygotowana uchwała aby dać legitymację Burmistrzowi
do zawarcia nowego porozumienia na podstawie nowych warunków. Przez okres
ubiegłych 5 lat zmieniły się przepisy o policji i rozporządzenia do tej ustawy. Jest możliwa
zmiana warunków porozumienia.
Roman Waszczuk – radny
poinformował, że w skali kraju w policji zmniejszono o 40% liczbę dzielnicowych. Jeżeli
było ich dotychczas 10 tys to obecnie będzie ich 6 tys. Jeżeli w Wołominie było 15
dzielnicowych w Wołominie to 6 z tych etatów zostanie zlikwidowana. I pozostanie 9
etatów. Policja ma przygotowane środki na te 9 etatów dzielnicowych. Chcą tylko
wyciągnąć pieniądze od gminy. Radny postawił wniosek o przyjęcie wniosku radnego
Czesława sitarza.
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Czesław Sitarz – radny
Powtórzył swój wcześniejszy wniosek w treści: „ Nie podejmować uchwały dot. podpisania
aneksu odnośnie dalszego finansowania etatów w policji . Do powakacyjnej sesji Rady
Miejskiej należy przygotować propozycję porozumienia z Policja nowej współpracy, po
wygaśnięciu dotychczasowego porozumienia, że wskazaniem na etaty prewencyjne”
Mieczysław Romejko – Wiceprzewodniczący Rady
Z wypowiedzi radnego Romana Waszczuka można odnieść wniosek, że rada nie będzie
współpracowała z policją. Jednak z treści dyskusji połączonych komisji Rady, ze
wnioskuję się o kompleksowe przygotowanie propozycji, przed wygaśnięciem
dotychczasowego porozumienia i na podstawie tego ma być wypracowane wspólne
stanowisko, które będzie przedstawione Radzie Miejskiej. Powinno być rozpatrzone kilka
wątków takich jak: czy finansujemy dalej etaty dzielnicowych czy też nie, współpracy
szerszej z policją w postaci finansowania oddziałów prewencji. Dodatkowym problemem
jest to, że zmienia się Powiatowy Komendant Policji i to jest również przyczynek do tego
aby jeszcze raz przeanalizować wszystkie propozycje, ale nie negować współpracy z
policja w ogóle.
Roman Waszczuk – radny
Wyjaśnił, ze nie jest przeciwny współpracy z policją. Chciałby jedynie by ta współpraca
była wzajemna.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Zrozumiał, ze wysuwane wnioski są wnioskami wynikłymi po wnikliwej dyskusji. Nie chciał
jednak, by powstało poczucie, że oto miasto przestaje współpracować z policją bo nie taka
jest intencja.
Burmistrz przypomniał, że nie ma zbyt wiele czasu by przekładać terminu podjęcia decyzji
na kolejne dwa miesiące. Dotychczasowe porozumienie jest zawarte na podstawie
ustawy o policji , która daje prawo do finansowania tylko etatów dzielnicowych. To
porozumienie o niczym innym nie mówi. Określa ono zasady , cel i sposób przekazywania
środków. Okres wypowiedzenia tego porozumienia jest 6 miesięczny, z tego względu, ze
zmiana zasad umowy wymaga rozwiązania przez komendę dotychczasowych umów o
pracę. Do tego potrzebny jest półroczny okres wypowiedzenia . Oczywiście można w
każdym innym momencie przystąpić do podpisania porozumienia bądź odstąpić od
niego. Jest to wola Rady i Burmistrz przyjmie ja do realizacji. Jednak dla zachowania
płynności tego porozumienia, przed 30 czerwca Rada powinna określić czy wchodzi w
porozumienie z policją i w jakim zakresie. Burmistrz prosił również o odniesienie się Rady
do propozycji podjęcia działań na rzecz oddziałów prewencji policji. Jeżeli Rada
zdecyduje, że odstępuje od porozumienia na finansowanie etatów ale podejmuje działania
przygotowawcze w zakresie oddziałów prewencyjnych. Utworzenie oddziałów
prewencyjnych w Wołominie wymagają pewnego procesu przygotowawczego. Aby mogły
zacząć swoja działalność z końcem roku to Burmistrz musiałby już w tej chwili podjąć
działania związane z placówką na ul. Piłsudskiego. Obiekt ten wymaga analiz i
przygotowań chociażby ze strony technicznej.
Burmistrz chciałby by Rada się
wypowiedziała, czy może takie działania podjąć i czy takie działania będą zasadne.
Natomiast co do programu bezpieczeństwa ,o którym radni mówią i co do generalnych
wniosków w zakresie bezpieczeństwa publicznego Wołomina i współpracy z policją to jest
to odrębny, bardzo bogaty program, nad którym będzie musiało popracować i
kierownictwo Urzędu i komisje Rady.
Co do zmiany Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie, Burmistrz poinformował, że
dotychczasowy Komendant Zdzisław Bartula odchodzi na zasłużoną emeryturę. Od dnia
20 czerwca 2005 roku przychodzi nowy komendant.
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Zenon Witek – radny
Jego zdaniem wspólne stanowisko komisji rady było jasne i mówiło o tym, ze gmina
przestaje płacić za etaty dzielnicowych. Należy więc dać sygnał policji, ze gmina na ten
cel nie będzie juz płacić. Natomiast porozumienie w sprawie oddziałów prewencji to jest
zupełnie inna sprawa. W każdej chwili Rada może upoważnić Burmistrza do podjęcia
działań ale nie ma to nic wspólnego z tą umową która wygasa z końcem grudnia.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
W pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek radnego Czesława Sitarza w
sprawie porozumienia na finansowanie etatów dzielnicowych. Drugą sprawą jest
upoważnienie Burmistrza do prowadzenia rozmów z policją w sprawie oddziałów prewencji
oraz nowego porozumienia z policją. Ten temat zostanie przedyskutowany po
przegłosowaniu wniosku trzech komisji.
Salę obrad opuścili radni Stefan Perzanowski i Grzegorz Wajs – godz. 14.05
Radni przyjęli wniosek komisji Rady, przekazany przez radnego Czesława Sitarza, w
głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -1 osoba
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Zrozumiał, ze poprzez nieprzegłosowane zaproponowanej uchwały, Rada stoi na
stanowisku rozwiązania całkowitego porozumienia zawartego z policją pięć lat temu, na
finansowanie etatów dzielnicowych. Burmistrz musi do dnia 30 czerwca poinformować
Komendę Główną Policji w Warszawie o podjętej przez Radę decyzji. Taką więc
informacje przekaże.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
przyznał, że dokładnie o to chodzi o czym powiedział Burmistrz. Drugim tematem jest
przystąpienie do rozmów nad ewentualnym nowym porozumieniem. W związku z tym,
radni muszą dać Burmistrzowi legitymację do rozmów z policją w sprawie ewentualnego
projektu nowego porozumienia.
Czesław Sitarz – radny
Przypomniał treść przyjętego wniosku : „Nie podejmować uchwały do wygaśnięcia
obowiązującej umowy do dnia 30.11.2005 roku. Przygotować kompleksowe porozumienie
dotyczące współpracy finansowej z Policja na nowych zasadach ze wskazaniem na
sprawę prewencji”.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Zrozumiał, że druga część tego wniosku jest w programie bezpieczeństwa gminy i
dotyczy zasad finansowania , przekazywania środków i to przyjął jako wniosek Rady w
sprawie. Jednak potrzebuje jasnej sytuacji i żeby Rada akceptowała podjecie działań
przygotowawczych do współpracy z policją w zakresie powołania drużyny prewencyjnej 24
policjantów w siedzibie na ul. Piłsudskiego. Jest to potrzebne, gdyż Komenda Stołeczna
zrezygnowała z tych lokali i nastąpi zwrot tego majątku. Tam mieścił się oddział ruchu
drogowego . Są tam odpowiednie pomieszczenia do umieszczenia tam tej brygady
prewencji. Była by ona tutaj w mieście i byłby to dla miasta korzystniejszy układ jak
szukanie jakiegoś innego lokalu. Ważne jest to, że jest to lokal będący do tej pory w
dyspozycji komendy stołecznej. Gmina nie ponosiłaby dodatkowych kosztów na jego
utrzymanie, wynajęcie czy urządzenie. On wymaga drobnych adaptacji, ale to byłyby
drobne koszty i dlatego Burmistrz prosił o legitymacje do działania w zakresie
przygotowawczym tego procesu.
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Marek Górski – radny
Powiedział, że nikt nie będzie odbierał Burmistrzowi możliwości rozmów z policją, bo on
jest Burmistrzem i będzie prowadził rozmowy. Tak jak rozmawiano na komisji, Burmistrz
po rozmowach przedstawi swoją propozycję ustaleń z Komenda Stołeczną. Jeżeli te
rozmowy będą na tyle zaawansowane, że powstaną jakieś propozycje czy jakiś plan
działania, to zdaniem radnego ten plan może się rozszerzać, gdy okaże się , że radzie
sama prewencja nie wystarczy i rozpoczną się rozmowy o stworzeniu Straży Miejskiej.
Dlatego powinno się do końca roku opracować cały plan bezpieczeństwa miasta ,
włącznie z powołaniem oddziału prewencji i rozważeniem kwestii powołania Straży
Miejskiej. Radni oczekują na przedstawienie propozycji rozwiązań.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Przedstawiony wniosek rozumiał w bardzo szerokim pojęciu.
Jego realizacja to
przygotowanie założeń do Gminnego Programu Bezpieczeństwa. Prezentacja, która
nastąpiła jest tak szeroka, że obejmuje współpracę z policja, ewentualne rozważenie
powołania Straży Miejskiej bądź innych form działania. Jest to bardzo szeroka formuła i
należy nad tym popracować. Jednak na dzień dzisiejszy, ważne jest dla Burmistrza
działanie, dotyczące akceptacji przez radę, podjęcia działań przygotowawczych dla
zorganizowania oddziałów prewencji policji od końca tego roku.
Mieczysław Romejko – radny
prosił Komisję Bezpieczeństwa by został wypracowany kompleksowy wniosek a nie
głosowali w dziwny sposób nad propozycjami, które nie były omawiane na komisjach. O
Straży Miejskiej nie było mowy na komisji wspólnej. Wynikły trzy tematy: etaty
dzielnicowych, grupa prewencji i Straż Miejska. Nad tymi tematami trzeba popracować a
wnioski przekazać radzie a ona zastanowi się jak je przegłosować. W tej chwili wskazuje
się trzy nieskoordynowane kierunki działania.
Roman Waszczuk – radny
Powiedział, ze na posiedzeniu komisji były rozmowy, ze nie wycofuje się ze współpracy z
policją. Była mowa o prewencji. Przedyskutowano, żeby dotychczasowa umowa wygasła.
Proponowane oddziały prewencji mają kosztować gminę 250 tys. zł. Z dotychczasowych
kosztów pozostaje 300 tys. zł. za które można wykonać nawierzchnie ulic i chodniki na
terenie gminy. W całej sprawie chodzi o to by burmistrz miał wpływ na służby a w tej
chwili żaden Burmistrz nie będzie miał wpływu na działania policji.
Umowy nie trzeba wypowiadać bo ona sama wygasa.
Dariusz Suchenek – Zastępca Burmistrza
Uważał, że wniosek wspólny komisji został przegłosowany zbyt wcześnie. Został on
przyjęty większością a teraz słyszy się głosy by rozpatrywać różne alternatywy działania.
Przypomniał, ze Komisja Bezpieczeństwa tymi trzema zagadnieniami jak oddziały
prewencji, dofinansowaniem etatów dzielnicowych czy powołaniem Straży Miejskiej.
Komisji były przedstawione koszty powołania tych poszczególnych komórek
i
ostatecznym wnioskiem Burmistrza było działanie mieszane polegające na powołaniu
oddziałów prewencji i dofinansowaniu tych kilku etatów dzielnicowych czego wynikiem jest
treść proponowanej uchwały.
Zenon Witek – radny
Jako członek Komisji Bezpieczeństwa uważał, ze zostało jasno sprecyzowane stanowisko,
ze gmina nie będzie dofinansowywała etatów dzielnicowych w Związku z wygaśnięciem
umowy. Jednak jakąś współpracę trzeba podjąć i wyłożyć pieniądze na podniesienie
bezpieczeństwa w gminie. Radny zapytał, czy z przyjętego wniosku wynika, że burmistrz
ma podjąć działania w kierunku współpracy z policją nad utworzeniem oddziałów
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prewencji.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Przyznał, ze to wynika z przyjętego wniosku. Jednak Burmistrz wnioskuje do Rady o danie
mu legitymacji do rozmów w sprawie nowego porozumienia. Obecnie Rada stoi na
stanowisku, że dotychczasowe porozumienie, zawarte na 5 lat, wygasa swoim trybem. Do
tego czasu powinno się wypracować nowe zasady współpracy z policją. Czy to będzie
dofinansowanie dodatkowych etatów dzielnicowych, czy też będzie to grupa prewencji czy
tez działania będą szły w kierunku utworzenia Straży Miejskiej tez nie wiadomo./ W
Związku z tym Burmistrz chce mieć wyraźna legitymacje do działania we wskazanym
przez Rade kierunku. Jednak Rada nie wskaże teraz w jakim kierunku maja iść te
działania.
Roman Waszczuk – radny
Uważał, ze Burmistrz posiada legitymacje do podejmowania działań z chwilą gdy został
wybrany na stanowisko Burmistrza. Nikt mu więc nie zabroni prowadzenia rozmów z
policją. Umowa wygasa ale Burmistrz może rozmawiać o dalszej współpracy.
Mieczysław Romejko – radny
Jego zdaniem z jednej strony wygasa dotychczasowe porozumienie ale burmistrz ma
delegacje do rozmów z policją na temat dalszej współpracy. Ma tez wypracować
propozycję dla Rady czy będzie się finansować jakieś etaty dzielnicowych, czy będzie to
straż miejska czy to będą oddziały prewencji. Jeżeli tak będzie się rozumiało to co zostało
przegłosowane to zawiera się w tym wniosku wszystkie te elementy i nie potrzeba
żadnych dodatkowych delegacji. Nie można jednak postawić sprawy tak, że „niech
Burmistrz sobie rozmawia”.
Marek Górski – radny
Uważał, ze na sesji nie jest czas i miejsce by omawiać szczegóły. Od tego są komisje by
takie wnioski opracowywać i omawiać je szczegółowo na swoich posiedzeniach.
Burmistrz przygotuje propozycje w różnych wariantach i wtedy będą radni rozmawiać, czy
to ma być taka czy inna wersja współpracy z policją. Czy będą to etaty dzielnicowych na
których prace gmina nie ma wpływu, czy to będą oddziały prewencji zobowiązane do
takich czy innych działań czy tez Rada zdecyduje się na powołanie Straży Miejskiej.
Zenon Witek – radny
upierał się przy stwierdzeniu, że na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa jednoznacznie
określono, ze gmina nie będzie dofinansowywała etatów dzielnicowych .Dlatego należy
doprowadzić do wygaśnięcia dotychczasowej umowy. Nie ma więc sensu aby prowadzić
rozmów o etatach dzielnicowych skoro teraz decyduje się o wygaśnięciu obecnego
porozumienia. Komisje uważały, ze należy zdecydować się na prewencję.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że od początku kadencji radni i Burmistrz uważali, ze porozumienie w takiej
formie jak dotychczas nie zdaje egzaminu.
W Związku postanowiono tak jak
postanowiono. Jakie zaś będą dalsze ustalenia to wyniknie w trakcie rozmowy.
Krzysztof Gawkowski – radny
powiedział, ze nie jest tak jak mówi Przewodniczący Rady. Na Komisji Bezpieczeństwa
radni otrzymali sprawozdania finansowe dotyczące kosztów utrzymania
etatów
dzielnicowych i Straży Miejskiej. Trwała debata na ten temat i ustalono, ze pierwszeństwo
będzie miała Straż Miejska. To zostało ustalone pod warunkiem, ze Burmistrz przedstawi
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dodatkowe kalkulacje, których nie przedstawił. Na ostatniej Komisji Bezpieczeństwa radni
poprosili o dodatkowe informacje. Wnioskowano o zdjęcie z obecnej sesji projektu
uchwały dotyczącej porozumienia z policją na finansowanie dodatkowych etatów
dzielnicowych. Wnioskowano także aby nie podejmować żadnych rozmów na dalsze
dofinansowywanie dodatkowych etatów dzielnicowych. Radny był zdziwiony faktem, że
przez ostatnie trzy lata dyskutowano na temat tego, że nie chce się już porozumienia.
Jedyną propozycją, na która radni zgodzili się wstępnie, jest 24 etaty oddziału prewencji.
Komisja nie była za tym by opłacać dodatkowe etaty dzielnicowych lecz za tym by
porozumienie wygasło i aby nic w tym kierunku nie było robione. Natomiast teraz na sesji
upoważniono burmistrza do rozmów, bo powinien on rozmawiać na ten temat, ale
stanowisko komisji jest takie, ze etatów dzielnicowych nie powinno się więcej finansować.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
stwierdził, ze rozmowa toczy się o dwóch różnych sprawach. Jedna z nich jest
przedłużenie porozumienia i zasad finansowania etatów dzielnicowych. Ten temat jest
zamknięty gdyż w tym porozumieniu nie może być, na podstawie inklinacji prawnych jakie
daje ustawa o policji , uwarunkowań na jakich taka umowa może być zawarta albo tego
co by sobie Rada życzyła. To jest umowa, która zawiera pewne zobowiązania stron. W
tym przypadku po stronie gminy jest asygnowanie określonych środków a po stronie policji
zapewnienie określonej liczby etatów dzielnicowych. Z podjętych przez Radę decyzji
należy rozumieć, ze w sposób naturalny wygasza z końcem roku porozumienie i nie
przystępuje się do dalszych negocjacji na temat jego przedłużenia.
Drugą sprawa dotyczy dalszej koncepcji na temat finansowania szeroko pojętego
Bezpieczeństwa publicznego w zakresie współpracy z policją, ewentualnego powołania
Straży Miejskiej, współpracy w zakresie powołania oddziałów prewencji.
Dlatego Burmistrz prosił o jasne określenie wytycznych. O ile w pierwszym temacie ma
jasna sytuację tzn udzieli odpowiedzi Komendzie Głównej Policji, ze gmina nie jest
zainteresowana dalszym przedłużaniem umowy. Natomiast , w drugim temacie, aby z
końcem roku nie nastąpiła taka sytuacja, że gmina nie podejmie żadnej współpracy.
Dlatego Burmistrz chce mieś legitymacje do ewentualnego prowadzenia rozmów na temat
ewentualnego wypracowania zasad uruchomienia oddziałów prewencji w Wołominie.
Natomiast wniosek, który został przegłosowany jest rozumiany jako ogólny wniosek
dotyczący programu bezpieczeństwa gminy Wołomin w trzech aspektach o których była
mowa.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Wyjaśnił, że mówiąc o tym, iż jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa, też rozmawiał o
tym, że dotychczasowe porozumienie nie spełnia zadania i ma wygasnąć. Jednak juz rok
temu przypominał, ze porozumienie wygasa i należy określić nowe warunki współpracy.
Na te rozmowy był cały rok. Teraz trzeba szybko podjąć jakąś decyzję, wszyscy sie
śpieszą ale są sprzeczne informacje.
Rada musi zdecydować, czy daje wyraźny sygnał Burmistrzowi, ze ma prowadzić
rozmowy na temat oddziałów prewencji. Ale wszystkie inne tematy odchodzą.
Zenon Witek – radny
Uważał, ze Jeżeli miałoby się finansować choćby jednego dzielnicowego to nie należy
wygaszać porozumienia tylko podpisać aneks do tego które już jest. Rada musi określić
czy podejmuje się dalszego finansowania i współpracy z policją.
Czesław Sitarz – radny
Wyjaśnił, ze komisje dyskutowały nad następującą treścią uchwały: „ Wyraża się zgodę na
podpisanie aneksu do porozumienia”. Tu wszyscy radni sa zgodni, ze nie wyrażają takiej
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zgody. W Związku z tym powstał wniosek przegłosowany wcześniej, który w swojej
drugiej części mówił o tym by przygotować kompleksowe porozumienie dotyczące
współpracy, w tym finansowej, z policją , na nowych zasadach, ze wskazaniem na sprawę
prewencji a nie na etaty dzielnicowych. Ten wniosek ma dwa człony. Jeden mówił o tym,
że nie podejmuje się proponowanej uchwały i etaty dzielnicowych finansuje się do
wygaśnięcia dotychczasowej umowy. W tym czasie przygotowuje się nowe porozumienie,
na nowych zasadach, ze wskazaniem na prewencję.
Marek Stroczkowski – radny
Prosił, o informację czy zgłoszony przez radnego Czesława Sitarza wniosek był
wypracowany na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa. Zdaniem radnego osoby, które nie
biorą udziału w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa
wprowadzają jakieś
nieporozumienia. Komisja się spotykała, wypracowała jakieś stanowisko a teraz osoby,
które nie znają tematu zaczynają wprowadzać swoje zdanie.
Czesław Sitarz – radny
W Związku z tym, ze uchwała dotyczyła finansów gminy, toteż na spotkaniu wspólnym,
komisji Rady, w którym uczestniczyło 16 radnych, w tym członkowie komisji finansów
gminnych. Tych 16 radnych zdecydowało, ze nie zostanie przedłużone porozumienie z
policją , że względu na środki jakie ta umowa pochłaniała, i aby wygasła ona z dniem 30
listopada. Jednak aby nie wytracić współpracy z policją, przyjęto drugą część wniosku , ze
na nowych zasadach zostanie przygotowane porozumienie.
Na salę obrad powrócił radny Grzegorz Wajs – godz. 14 25
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Zaproponował, żeby Rada upoważniła Burmistrza do prowadzenia rozmów w celu
przygotowania nowego porozumienia z policją w kierunku powołania oddziałów prewencji.
Radni przyjęli to bez sprzeciwu przez aklamację.
Uchwała Nr XXXII-99/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia
dotyczącego dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej
Policji w Wołominie.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Suchenek,
mówiąc, ze Komendant Powiatowy Policji w Wołominie zwrócił się do Gminy Wołomin o
dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla policji w kwocie 10 000 zł. Taka
kwotę dokłada również powiat wołomiński. Resztę środków dołoży Urząd Marszałkowski.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
Środowiska a także Komisji Finansów Gminnych.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-100/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Bożena Wielgolaska. Treść tego uzasadnienia
załączona jest do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
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Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-101/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Bożena Wielgolaska. Treść tego uzasadnienia
załączona jest do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-102/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Bożena Wielgolaska. Treść tego uzasadnienia
załączona jest do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Salę obrad opuścili radni Marek Stroczkowski i Andrzej Lipa – godz. 14.40
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-103/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Bożena Wielgolaska. Treść tego uzasadnienia
załączona jest do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-104/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2005 r.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Bożena Wielgolaska. Treść tego uzasadnienia
załączona jest do oryginału uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Na sesje powrócił radny Marek Stroczkowski
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-105/2005 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego;
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Bożena Wielgolaska. Umorzona kwota pożyczki
pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2005 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w ul.
Kobyłkowskiej etap I i w ul. Polskiej. Aby gmina otrzymała tą potyczkę konieczne jest
osiągnięcie efektu ekologicznego. Taki efekt został osiągnięty. Jednak Umorzona kwota
pożyczki musi być przeznaczona na inne zadanie inwestycyjne związane z kanalizacją.
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Będzie ona przeznaczona na budowę drogi w ul. Warszawskej wraz z kanalizacją.
deszczową.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Na salę obrad powrócił radny Andrzej Lipa
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-106/2005 w sprawie zmiany załącznika Nr 7 i Nr 8 do uchwały
budżetowej Rady miejskiej Nr XXV-164/04 z dn. 21.12.2004 r.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Uchwała Nr XXXII-107/2005 w sprawie udziału Gminy Wołomin w kosztach remontu
budynków poczekalni PKP na terenie Gminy Wołomin.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie komisji rady na posiedzeniu w dniu 10 czerwca
2005 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw -0, wstrz. -0
Pkt 11
Dariusz Suchenek – Zastępca Burmistrza
Omówił pismo, które przekazał do Biura Rady. Wraz z tym pismem został przekazany
projekt Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Wołomin na lata 2005-2010 oraz projekt zasad wynajmowania komunalnych lokali
mieszkalnych. Prosił radnych aby zapoznawali się z tymi projektami. Udostępnione są one
również w wersji elektronicznej. Te tematy będą wprowadzone na sesje w dniu 30 czerwca
2005 roku.
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady
Poinformował, że kolejna sesja Rady odbędzie się w dniu 30 czerwca 2005 roku o godz.
12.00. W Związku z tym poprosił Burmistrza o dostarczenie projektów uchwał do
poniedziałku 20 czerwca, by komisje rady mogły nad nimi pracować.
Roman Waszczuk – radny
Zapytał czy w sprawie złożonych w Biurze Rady projektów uchwał zaciągał opinii Rad
Osiedlowych i Rad Sołeckich i czy było to opiniowane przez Komisje Mieszkaniową.
Jeżeli ma być działalność jawna to trzeba tej jawności przestrzegać.
Dariusz Suchenek – Z-ca Burmistrza
Powiedział, że działalność prowadzona przez Urząd jest jawna. Niczego się nie ukrywa i
stara się informować społeczeństwo o wszystkich sprawach jakie dzieją się w urzędzie i w
Gminie Wołomin Nowy regulamin zasad wynajmu lokali mieszkalnych był omawiany na
Komisji Mieszkaniowej. Natomiast cały materiał dotyczący Programu Gospodarowania
Zasobem Mieszkaniowym trafił do Przewodniczącego Rady. Jeżeli Przewodniczący Rady
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będzie Uważał za słuszne rozesłanie go Radom Osiedlowym to to uczyni. Jednak nie ma
przeciwwskazań by Przewodniczący Rad Osiedlowych czy Sołeckich zapoznawali sie z
tymi materiałami w Biurze Rady.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Ceni sobie wszystkie uwagi radnego Romana Waszczuka. Jednak organem stanowiącym
w gminie jest Rada Miejska. Przewodniczący Rady otrzymał materiał. Ważne jest to aby
radni mogli zapoznać się z nim i przepracować w komisjach. Burmistrz często spotyka się
z Radami Osiedlowymi i Sołeckimi i materiały oraz informacje które są niezbędne są tam
przekazywane.
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza
Przypomniał, że w momencie gdy Rada przyjmowała Strategie Mieszkaniową to materiał
jako wytyczne do Wieloletniego Programu
został przyjęty. Teraz jest tylko
uszczegółowienie. Ten materiał już radni i jednostki pomocnicze miały bo był to załącznik
do Strategii Mieszkaniowej. Jest to więc materiał nad którym procedowano już kilka
miesięcy.
Czesław Sitarz – radny
Wnioskował , aby przy podpisywaniu porozumienia z PKP został zrobiony ekran
wyciszający przy stacji PKP w Wołominie przy pomniku J. Piłsudskiego.
Radny wnioskował również o uporządkowanie stacji PKP Słoneczna i wyremontowanie
peronów i zejść z nich.
Ryszarda Han – Przewodniczący RO Wołominek
zapytał kiedy będzie wykonywane rondo na ul. Armii Krajowej w Wołominie na
skrzyżowaniu z ul. Załuskiego w Kobyłce oraz kiedy zostanie wybudowana sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Piłsudskiego.
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza
Poinformował, ze oba tytuły inwestycyjne o które pytał Pan Ryszard Han są tytułami
Starosty. Bardziej zaawansowana jest sprawa skrzyżowania na granicy z Kobyłką. Jednak
natrafiono tam na kolizje z gazem zostało to przeprojektowane. Przy drugim skrzyżowaniu
natrafiono na kolizje ze światłowodem. Teraz należy projekt przełożenia 2 km światłowodu
i przestawienie linii energetycznych. Dopiero po wykonaniu tych dokumentacji będzie
można przystąpić do realizacji tych dwóch zadań.
Mieczysław Romejko – radny
Zapytał, czy można określić w którym roku będą te inwestycje realizowane. Kiedy
zakończa się prace projektowe ?
Krzysztof Antczak – Zastępca Burmistrza
Poinformował, ze zostały zlecone dokumentacje techniczne. Są one opracowywane i po
ich wykonaniu zostaną one przekazane Staroście który jest inwestorem tego zadania.
Starosta ma zabezpieczone środki na ten cel w swoim budżecie. Inwestycje powinny być
zakończone do połowy przyszłego roku. Prace projektowe zlecone przez gminę zakończą
się we wrześniu br.
Marek Stroczkowski – radny
Przypomniał, że art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mówi,
ze radny jest zobowiązany do brania udziału w pracach rady i jej komisji. W związku z tym,
ze minęło dwa lata kadencji, radny prosił o sprawozdanie o frekwencji radnych na
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posiedzeniach komisji. Zapytał jak radni mogą zabierać głos i głosować nad uchwałami,
jeżeli na 50 posiedzeń komisji dany radny był nieobecny na 38 spotkaniach ?
Zygmunt Nieznanski – Przewodniczący Rady
Wyjaśnił, ze komisje składają corocznie sprawozdania i tam radny powinien uzyskać takie
informacje. Po za tym protokoły z posiedzeń komisji są jawne i może się z nimi zapoznać i
zapoznać się z frekwencja radnych na posiedzeniach komisji.
Jerzy Mikulski – Burmistrz Wołomina
Poinformował, że w dniach 23-24 czerwca 2005 roku w Wołominie odbędzie się
Konferencja Komisji Bezpieczeństwa związku Miast Polskich. Na to spotkanie Burmistrz
zaprosił członków Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Wołominie. Tematami planowanej konferencji będzie analiza funkcjonowania
Straży Miejskich w miastach i ocena skuteczności realizacji jej zadań oraz określenie
zasad współpracy innych gmin z policją.
Mieszkaniec Wołomina obecny na sesji zabrał głos na temat różnych spraw z zakresu
życia mieszkańców gminy.
Powiedział, ze jak wszystkim wiadomo dzieci są naszym największym dobrem i to one
będą w przyszłości gospodarzami. Jak wiadomo jednak co roku zmniejszana jest liczba
godzin nauczania. W kolejnym roku szkolnym zmniejszono liczbę godzin w klasach
integracyjnych. Został powołany ZEAS. Dlatego mieszkaniec zapytał czy skoro w szkole
zmniejsza się liczbę godzin to jak to ma się do ZEAS, czy tam również zmniejszono liczbę
etatów ? Jeżeli jest ZEAS, który obsługuje szkoły, to skoro oszczędza się w szkołach to
należy oszczędzać w ZEAS. Zapytał również, czy Komisja Oświaty przestanie się
interesować powierzchniami sprzątania przez sprzątaczki a zajmie się nauczaniem, bo do
tego jest powołana.
Kolejne pytanie dotyczyło odpłatności za zajęcia w Miejskim Domu Kultury. Dlaczego
pobierane są odpłatności za korzystanie z prowadzonych tam zajęć, choć drobne ale
czesne ? Co zrobić z dziećmi, których rodzice mają bardzo ciężką sytuacje finansową. ?
Dla tych dzieci również potrzebne są zajęcia pozalekcyjne by mogły gdzieś spędzać czas.
Czy radni pomyśleli o tym aby mniejsze dzieci ze szkół podstawowych chodziły do szkoły
nie na godzinę 13.00 lecz na godzinę 8.00 Należy pomyśleć o rozwiązaniu kwestii szkoły
Nr 1 aby dzieci z tej szkoły powróciły do swojego budynku i aby zmniejszyło się natężenie
ilości dzieci w innych szkołach.
Ma się pretensje do policji, ze słabo działa na bazarze przy ul. 1 Maja. Jednak tam jest
osoba, która zarządza tym targowiskiem. Pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego
pobierają opłaty za poszczególne miejsca. Ci co pobierają opłaty, moją ochronę.
Natomiast robiący tam zakupy nie mają żadnej ochrony. Nie należy czepiać się policji bo
ona ma swoje zadania. Należy zatrudnić ochronę. Ochrona mienia jest powołana również
po to by mieć monitoring i ochronę fizyczną. Dlatego Rada nie powinna tak dużo myśleć o
dawaniu pieniędzy lecz o prawidłowym zarządzaniu tym wszystkim.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt
Nieznański zamknął XXXII sesję Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 16 czerwca 2005
roku o godz. 15.30
Wszystkie podjęte w czasie trwania sesji uchwały stanowią integralna część niniejszego
protokołu.
Protokołowała
mgr Grażyna Płaneta

Sekretarz
Czesław Sitarz
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