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W WOŁOMINIE
IV KADENCJI

14 września 2006 roku
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Protokół Nr XLVI/2006 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 14 września 2006 roku
Radnych ogółem - 21
Radnych obecnych na sesji - 17 (nieobecni to radni
Stroczkowski, Krzysztof Kuc, Stefan Perzanowski)

Paweł Królak, Marek

Listy obecności Radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu..
Stwierdziwszy quorum w dniu 14 września 2006 roku ( na sali obecnych było 17 radnych
– nieobecni radni to: Paweł Królak, Marek Stroczkowski, Krzysztof Kuc, Stefan
Perzanowski) Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie Zygmunt Nieznański otworzył
XLVI sesję Rady Miejskiej o godz. 12.05
Pkt 1
Wybór sekretarza obrad
Na sekretarza obrad został wybrany radny Czesław Sitarz w głosowaniu jawnym za – 17
głosów , przeciw -0, wstrz. - 0
Pkt 2
Ustalenie porządku obrad
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 wnioski Burmistrza Wołomina ( załącznik Nr 3 ) w sprawie
wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości
oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIV82/06. Uchwały te zostały zaopiniowane przez Komisje Rady.
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie powyższych uchwał w głosowaniu jawnym za – 16
głosów, przeciw-0, wstrz. -0 (wyszedł radny Andrzej Lipa).
Pkt 3
Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2006 roku został przyjęty bez uwag w
głosowaniu jawnym za - 16 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Pkt 4
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, ze nie wpłynęły
żadne nowe interpelacje i zapytania.
Radna Henryka Żabik zawnioskowała, aby radnym w Biurze Rady został
udostępniony protokół z kontroli wydawania decyzji ustalających warunki zabudowy
przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie.
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Pkt 5
Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie poinformował
obecnych o wpływających do Biura Rady Miejskiej pismach:
− Burmistrza Wołomina w sprawie wskazania przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu do uczestnictwa w postępowaniu konkursowym na stanowiska dyrektora szkół;
− Piotra Karczewskiego w sprawie budowy wodociągu w ulicy Jesiennej w Wołominie;
− Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie przesłania
prawomocnego Postanowienia wraz z aktami skargi Pani Władysławy Ludwiniak;
− Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sprawie stanowiska Rady odnośnie
Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 246/05;
− Burmistrza Wołomina w sprawie kategoryzacji lokali komunalnych stanowiących
mieszkaniowy zasób gminy Wołomin;
− Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie przekazania skargi
Grzegorza Chacińskiego w celu udzielenia odpowiedzi na skargę;
− Burmistrza Wołomina w sprawie
przekazania Informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Wołomin za I półrocze 2006 roku oraz pismo z zaktualizowanym
Załącznikiem Nr 9 do powyższej Informacji;
− Roberta Przesmyckiego (do wiadomości) – protest dotyczący czynności oraz
zaniechań w przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przebudowa ul.
Kościelnej od ul. Legionów do ul. Mickiewicza wraz z ul. Przechodnią oraz
zagospodarowaniem Placu 3-go Maja w Wołominie;
− Burmistrza Wołomina w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wystąpienia SZPZOZ w
Wołominie odnośnie umorzenia podatku od nieruchomości;
− Burmistrza Wołomina w sprawie przekazania materiałów Komisji Rewizyjnej w związku
z prowadzoną kontrolą;
− Wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wołominie odnośnie
Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 246/05;
Radna Henryka Żabik zwróciła się do Burmistrza Wołomina o podanie informacji
odnośnie udzielenia odpowiedzi na pismo Piotra Karczewskiego w sprawie budowy
wodociągu w ulicy Jesiennej w Wołominie.
Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych
na koniec kadencji.
Na sesję przybył radny Marek Stroczkowski (18)
Pkt 6
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Wołominie przedstawili informacje o
pracy tych komisji w okresie miedzy sesjami.
Komisja Finansów Gminnych – Czesław Sitarz
Na odbytym posiedzeniu komisja wypracowała opinie o projektach uchwał skierowanych
na toczącą się sesję.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Marek Górski
Komisja spotkała się 2 razy. Opiniowano projekty uchwał oraz wypracowano wniosek
odnośnie Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 246/05.
Komisja Samorządu i Zadań Własnych Gminy – Marek Górski
Komisja na posiedzeniu omawiała projekty uchwał
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Komisja Rewizyjna – Henryka Zabik
Komisja wystąpiła do Burmistrza Wołomina o przekazanie Protokołu z kontroli przetargu
opracowania map do celów prawnych i projektowych przeprowadzonej przez UZP.
Komisja jest w trakcie analizy Protokołu.
Komisja spotkała się 3 razy.
Komisja Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich – Zenon WItek
Komisja opiniowała projekty uchwał kierowane na sesję.
Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Andrzej Lipa
Komisja opiniowała projekty uchwał.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska – Roman Waszczuk
Komisja spotkała sie 1 raz i opiniowano projekty uchwał na sesję.
Jednocześnie radny Roman Waszczuk poinformował, iż we wrześniu odbędą się jeszcze 2
komisje a w październiku 3 posiedzenia. Komisja w dniu 10.10 2006 roku poświęcona
będzie sprawom bezpieczeństwa i współpracy z policją.
Pkt 7
Informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie z XLV sesji przedstawiła
Sekretarz Gminy Marzena Roszkowska. (Treść tej informacji stanowi załącznik Nr 6 do
niniejszego protokołu. )
Pkt 8
Jerzy Mikulski - Burmistrz Wołomina przedstawił informację o swojej pracy między
sesjami. W okresie tym trwała nieprzerwanie bieżąca obsługa mieszkańców.
Z dniem 1 lipca 2006 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora ZEASiP w
Wołominie, ze stanowiska odszedł Andrzej Gorczyński, w chwili obecnej funkcja Dyrektora
została powierzona Halinie Boneckiej.
Na sesję przybył radny Krzysztof Kuc (19) – godz. 12.35.
W tym okresie:
I. BIEŻĄCE PRACE:
1. WYPOCZYNEK LETNI 2006
Dofinansowanie wypoczynku letniego. Na początku czerwca 2006 r. zorganizowano
konkurs na “Kompleksowe zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie wakacji dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Wołomin w 2006 r. W konkursie wzięło udział 12 organizacji
pozarządowych z terenu gminy Wołomin:1. Parafia MBCz z Wołomina, 2. Parafia z Helenowa, 3.
Parafia Św. Józefa Robotnika z Wołomina. 4. Parafia MBKP z Wołomina, 5. Akcja Katolicka, 6.
ZHP, 7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 8. TRAD “Szansa”9. M UKS Volley, 10. Stowarzyszenie
Samotnych Matek, 11. PWKS “Huragan, 12. UKS “Huragan”. W sumie gmina dofinansowała
wyjazd niemal 1000 dzieci z terenu gminy Wołomin na sumę 55 000 zł.
AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2006” w tym roku była realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołominie. W ramach akcji „Lato w mieście 2006” w
dniach 03.07.- 28.07.2006 r. zorganizował półkolonie dla 160 dzieci w dwóch turnusach. Dzieci te
w większości pochodzą z rodzin, które korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
stałej opieki OPiRPA.
Zajęcia z elementami socjoterapii i psychoedukacji odbywały się od poniedziałku do piątku w
godz. od 900 do 1500 w czterech świetlicach środowiskowych prowadzonych przez OPiRPA tj.:
2. w Wołominie, ul. Chrobrego 10,
3. w Wołominie, ul. Piłsudskiego 44
4. w Duczkach, ul. Willowa 9,
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5. w Majdanie, ul. Wyszyńskiego 5.
Uczestnicy akcji mieli wykupione w firmie KWIAKRA dwa posiłki.. Część obiadów dla dzieci
sfinansował Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie. Dodatkowo Kaufland Polska Sp. z o.o.
ufundował dla dzieci napoje i słodycze, firma PPH PRIMAT Marek Łukasiewicz - pyszne
ciasteczka, a Zespół ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP Wołomin zapewnił
upominki rzeczowe i słodycze.
Zajęcia programowe prowadzone były we wszystkich grupach pod jednym tematem:
1. I turnus akcji - „Być rycerzem w dzisiejszych czasach”. Uczestnicy zgłębiali historię
rycerstwa, poznawali części uzbrojenia rycerskiego. Tematyka bardzo zainteresowała dzieci.
Poza tym codziennie odbywały się zajęcia sportowe, oparte na zasadzie fair play, dzięki
której rywalizacja była zabawą z chęcią współzawodnictwa.
2. II turnus akcji – „Śladami Tony’ego Halika”.
Dzieci poznały inne kontynenty, kultury, plemiona. Uczestnicy aktywnie brali udział w
zajęciach. Wykazywali się dużą pomysłowością w wykonywaniu strojów indiańskich, masek
murzyńskich, smoków japońskich. Uczestnicy obu turnusów mieli dodatkowo zapewnione
różne atrakcje m.in.: wycieczki na basen, wyjazdy do kina, wycieczki do wioski indiańskiej,
wycieczki do Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Hubert” w Warszawie na pokazy
walk rycerskich, wizyty przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Każdy z
turnusów zakończył się występem artystycznym dzieci w obecności zaproszonych gości.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a najbardziej aktywne dzieci zostały nagrodzone
upominkami.
2. Wydział Eksploatacji Infrastruktury Gminy:
1. Wykonano konserwację letnią rowów miejskich
2. Rozstrzygnięto przetarg na konserwację rowów melioracyjnych wiejskich
3. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych
4. Wykonano oświetlenie uliczne przed Muzeum Zofii Nałkowskiej, na ul.Kresowej w Wołominie
oraz ul.Jaroszewskiej i Myśliwskiej w Duczkach.
5. W ramach ZPORR rozstrzygnięto przetarg i dokonano zakupu dwóch
samochodów
specjalistycznych – śmieciarek
6. W ramach poprawy przejezdności wykonano nawierzchnie asfaltowe na podbudowach
tłuczniowych n/w ulicach:
Leszczyńska, Ciasna, Waryńskiego, Wierzbowej, Widok, Brzozowa, dalsze 293mb. na ul.
Granicznej w Lipinkach,
oraz wyremontowano nawierzchnię tłuczniową ul. Wesołej w Zagościńcu.
7. W ramach remontów cząstkowych nawierzchni ulic wykonano remonty na następujących
ulicach:
Gdyńska, Partyzantów, Leszczyńska, Krótka, Kobyłkowska, Żelazna, Parkowa i Piaskowa w
Lipinkach, Ręczajska w Mostówce, Warszawska, Ogrodowa, Mickiewicza, Główna w Grabiu
Starym, Korsaka, Polska, Sportowa, Wilsona.
8. Wykonano przebudowę chodników na n/w ulicach: Okopowa, Poniatowskiego, Republikańska,
Karpacka w Wołominie.
9. W dniu 14.08.br ZOZ nr 2 w Wołominie przy ul.Wileńskiej uzyskał certyfikat - system
zarządzania jakością ISSO 9001:2000
2. Wydział Inwestycji

w załączeniu

II. INFORMACJA WYDZIAŁU URBANISTYKI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI;
1. Zawarto 4 umowy notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
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•
•

najemców.
2. Zawarto umowy notarialne w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 25 nieruchomości
położonych w Wołominie na terenie oś. Asnyka.
3. Nabyto do zasobu gminnego 1 nieruchomość położoną w Nowych Lipinach (pod ulicę
Górną).
4. Przygotowano i przekazano do uzgodnienia dwa projekty planów miejscowych:
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod
usługi sakralne - kościół we wsi Zagościniec,
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod
usługi sakralne - cmentarz we wsi Nowe Grabie.

III. INFORMACJA REFERATU PLANOWANIA ROZWOJU I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW;
1. Pozyskiwanie środków pomocowych dla Gminy Wołomin, w tym jej jednostek
organizacyjnych:
a) złożone wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
W ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych
w dniu 20.07.2006r. zostały złożone cztery wnioski:
- Dofinansowanie OSP w Wołominie – kwota dotacji 200 000,00zł;
- Dofinansowanie OSP w Grabiu Starym – kwota dotacji 6 500,00zł;
- Dofinansowanie OSP w Zagościńcu – kwota dotacji 8 900,00zł;
- Dofinansowanie OSP w Ossowie – kwota dotacji 8 600,00zł/.
W ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i
młodzieży” prowadzonego przez Ministerstwo Sportu złożony został wniosek pn.: „Budowa sali
gimnastycznej, boisk i terenów rekreacyjno – sportowych przy SP nr 7 w Wołominie ul.
Poprzeczna 6 wraz z torem rowerowym – Etap – Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych,
rzutni, skoczni i bieżni” – kwota dotacji 200 000,00zł. Wniosek Gminy Wołomin nie został
zakwalifikowany do dofinansowania.
b) konsultacje w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
mazowieckiego 2007-2013 i propozycje projektów kluczowych:
Gmina Wołomin w dniu 31.08.2006r. złożyła do Marszałka Województwa Mazowieckiego wniosek
z propozycją umieszczenia w w/w Programie Operacyjnym 5 projektów kluczowych realizowanych
przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych (EFRR, EFS) w trybie pozakonkursowym (takich
projektów będzie ok. 20 w województwie):
- Droga wojewódzka nr 634 Warszawy –Zielonka –Wołomin –Tłuszcz -Wólka Kozłowska/
Rozbudowa drogi z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą oraz budowa nowego
odcinka drogi Wołomin - Duczki oraz budowa nowego mostu na rz. Czarna (tytuł w brzmieniu
zadania w WPI Województwa);
- Budowa Mazowieckiego Centrum Integracji Społecznej w Ossowie na terenie projektowanego
Parku Kulturowego obszaru "Pola Bitwy Warszawskiej 1920r.".
- Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego/ hala sportowo widowiskowa na ok.. 2000 osób,
spełniająca kryteria zezwalające na prowadzenie zawodów międzynarodowych wraz z zapleczem ,
boiskami, terenami rekreacyjnymi i basenem;
- Budowa nowej drogi wojewódzkiej G635 łączącej trasy ekspresowe S8 i S17 (ok. 30 km drogi
klasy KR6 o szerokości jezdni 7m);
- Modernizacja Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie - modernizacja instalacji odpylania
spalin, zabudowa kotła o mocy 8 MW przystosowanego do współspalania miału węglowego i
biomasy, budowa nowoczesnej instalacji do kompleksowego oczyszczania spalin, zakup
stacjonarnego urządzenia do ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń, budowa instalacji do
utylizacji i zagospodarowania odpadów;
2. Opracowywanie dokumentów planistycznych dotyczących zagadnień (sfer) rozwojowych
Gminy Wołomin.
1. projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Gminy Wołomin na lata 2006-2013.
Opracowany przez Spółkę Cywilną Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowo -Usługowe „JuWa”
w Białymstoku podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca do 10 lipca
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2006r.. Termin wnoszenia ewentualnych uwag w ramach konsultacji społecznych upływał 24 lipca
2006r.
Zawiadomienia na piśmie zostały skierowane do przedsiębiorstw sieciowych, ZEC Sp. z o.o. w
Wołominie oraz wszystkich sołectw i zarządów rad osiedlowych. Ponadto, zostało opublikowane
zawiadomienie w prasie lokalnej, na tablicach urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej.
Do projektu została złożona 1 uwaga przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w
Warszawie.
Projekt uchwały w sprawie w/w Założeń został skierowany pod obrady Rady Miejskiej na sesji w
dniu 14.09.2006r.
3. projekt Planu Lokalnego Rozwoju Gminy Wołomin do 2013r.
Trwa wewnętrzna weryfikacja przedłożonej przez Wykonawcę w połowie sierpnia br. redakcji
roboczej projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wołomin do 20013r.
Zakres opracowania obejmuje:
I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
II. Aktualna sytuacja społeczno - gospodarcza na obszarze Gminy Wołomin
w latach 2000-2005.
III. Zadania zmierzające do poprawy sytuacji na danym obszarze.
IV. Realizacja zadań i projektów.
V. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy (powiatu,
województwa).
VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego.
VII. Plan finansowy na lata 2007-20013 i na następne planowane 2 lata (fakultatywnie).
VIII. System wdrażania.
IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.
Celem programów rozwoju lokalnego jest zapewnienie koncentracji środków na strategicznych
działaniach samorządu, a tym samym zapewnienie realizacji najistotniejszych celów gminy. Środki
finansowe powinny być bowiem wydawane na wcześniej zaplanowane inwestycje według
zaprogramowanej w programach kolejności. Poza tym programy te umożliwiają zaplanowanie
działań związanych z planowaniem absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych w następnym
okresie programowania 2007-2013;
4. przygotowanie realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Geodetów w Wołominie
na odcinku między ul. Nowa Wieś a ul. Łukasiewicza. Zlecono opracowanie przez Biuro
Planowania Rozwoju Warszawy SA danych technicznych (koncepcji) ulicy Geodetów na w/w
odcinku. Po przedłożeniu wstępnej propozycji przez Biuro i wniesieniu uwag przez Urząd, trwa jej
korekta oraz koordynacja opracowania z 2 innymi jednostkami projektowymi: sporządzającymi
projekt budowlany budowy ul. Wiosennej oraz projekt planu miejscowego dla wschodniopołudniowej części osiedla „Sławek” a także konsultacje z Departamentem Infrastruktury i
Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 01.08.2006r. wniesiono poprawki do
przedłożonego przez MZDW w Warszawie projektu umowy w sprawie wspólnej realizacji budowy
ciągu pieszo-rowerowego w ul. Geodetów w Wołominie, obejmujące:
- poprawki natury formalnej (wadliwa nazwa strony umowy, brak doprecyzowania odcinka ulicy);
- rozważenie możliwości uzupełnienia zapisu dot. zakresu obowiązków po stronie MZDW,
związanego z koniecznością uprzedniego uzyskania decyzji „lokalizacyjnej” – decyzja wydawana
jest wyłącznie na wniosek inwestora, w tym przypadku MZDW.
Z uwagi na brak odpowiedzi zostanie skierowane pismo przypominające MZDW o przedmiotowej
sprawie.
5. Pozostałe działania z zakresu planowania rozwoju Gminy. Opinia w sprawie
przedstawionych przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA 3 wariantów przebiegu i
rozwiązań trasy ekspresowej S-8 projektowanej na odcinku pomiędzy Markami od węzła
„Drewnica” a obwodnicą Radzymina (opinia z dnia 25.08.2006r., znak: RP-0202/1/24/06.
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Pozytywnie został zaopiniowany „Wariant II Samorządowy” z usytuowaniem węzła „Wołomin” w
rejonie miejscowości Kozłówek w Gm. Radzymin ze zmianą przebiegu na terenie Gminy Wołomin
projektowanej drogi głównej G635, tj. w nowym śladzie wzdłuż rzeki Czarnej.
W chwili obecnej tut. Urząd wystąpił do w/w Biura z zapytaniem o cenę sporządzenie „Studium
komunikacyjnego przebiegu projektowanej G 635 na obszarze Gminy Wołomin.
W związku z napływającymi wnioskami inwestycyjnymi na bieżąco trwa ich wstępna weryfikacja
formalno-techniczna.
W wyniku prowadzonych w/w postępowań zlecono opracowanie danych technicznych dla szeregu
ulic: Azaliowej w Duczkach, Jesiennej i Głowackiego w Wołominie, dla potrzeb przygotowania
wniosków o wydanie dla Gminy Wołomin decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
obejmującego budowę (docelowe urządzenie) tych ulic wraz z budową wymaganego uzbrojenia
inżynieryjnego.
IV. REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I. Ogłoszono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60 000 euro:
1.”Budowa systemu monitoringu wizyjnego i informatyzacji mista Wołomin – III etap”
II. Ogłoszono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 euro:
1.„Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Wołominie
2. „Dostawa serwera do Urzędu Miejskiego w Wołominie”
III. Postępowania o zamówienie publiczne rozstrzygnięte:

1. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Lipińskiej na odc.ul. Sikorskiego – Al.
2.
3.
4.
5.

Niepodległości w Wołominie” - rozstrzygnięte 28. 07. 2006 r. - wykonawca – Zakład Robót
Ogrodniczo-Drogowych, 05-230 Kobyłka, ul. Szwedzka 9, z ceną 439 918,63 zł.
„Budowa wodociągu w ul. Nowa Wieś w Wołominie” - rozstrzygnięte 04.08.2006r. wykonawca – Instal Mark s.c. Grażyna i Marek Walaszczyk, 05-200 Wołomin, ul. Jasna 1, z
ceną 206 745,96 zł.
„Budowa toru rowerowego na działkach nr ew. 26/20 i 26/13 obręb 31 w Wołominie” rozstrzygnięte 28. 07. 2006 r. - wykonawca – KROL Zakład Robót Drogowych i InżynieryjnoInstalacyjnych, 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 9 G, z ceną 415 776,76 zł.
„Budowa wodociagu we wsi Majdan” - rozstrzygnięte 01. 08. 2006 r. - wykonawca – ORPA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sp.j. Hanna Orłowska i Paweł Orłowski, 05-200
Wołomin, ul. Kochanowskiego 27, z ceną 587 492,38 zł.
“Wykonanie dokumentacji proj-kosztorysowej dla potrzeb budowy nowego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 634 (ulicy) od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie
do skrzyżowania ulicy Szosa Jadowska z ul. Ogrodową we wsi Duczki w Gminie Wołomin”rozstrzygnięte 14.08.2006r. - wykonawca- Aksa Polska Sp. z o.o., 01-208 Warszawa, ul.
Przyokopowa 31, z ceną 314 760,00 zł.

6. “Przebudowa ulicy Kościelnej od ul. Legionów do ul. Mickiewicza wraz z ul. Przechodnią
oraz zagospodarowaniem Placu 3 Maja w Wołominie.”- rozstrzygnięte 25.08.2006 r. wykonawca- KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych,05-200
Wołomin, ul. Łukasiewicza 9G, z ceną 3 338 954,45 zł.- (protest oddalony)
7. “Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg ulic Tęczowej i Wiosennej”rozstrzygnięte 23.08.2006r. - wykonawca- PROJ-BUD Firma Projektowo-Budowlana mgr
inż. Grażyna Urban, 05-200 Wołomin, ul. Kresowa 18, z ceną 122 000,00 zł.
8. “Konserwacja rowów odwadniających wiejskich na terenie gminy Wołomin”- rozstrzygnięte
05.09.2006r. - wykonawca- Usługi Wodno-Kanalizacyjne Roboty Drogowe Cezary
Szabłowski, Marian Szabłowski, 04-407 Warszawa, ul. Konwisarska 68, z ceną 80 421,20
zł.
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9. “Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych – śmieciarek wraz z
ubezpieczeniem AC+OC+NW”-(ZPORR) rozstrzygnięte 17.08.2006r. - wykonawcaPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe KGP Sp. z o.o., 43-410 Marklowice Górne, ul.
Mickiewicza 15, z ceną 592 690,00 zł.
10. “Konserwacja, uzupełnianie i naprawy tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych i
urzędowych oraz drogowskazów informacyjnych na terenie gminy Wołomin”-rozstrzygnięte
14.06.2006r. - wykonawca- LUXOR Zakład Szyldów i Reklam Ślusarstwo Usługowe Janusz
Rudziński, 05-200 Wołomin, ul. Błotna 23m.39.
11. “Budowa drogi ul. Reja odc. ul. Wileńska – ul. Kościelna w Wołominie”- rozstrzygnięte
25.07.2006r. - wykonawca- KROL Zakład Robót Drogowych i InżynieryjnoInstalacyjnych,05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 9G , z ceną 586 497,85 zł.
12. “Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego ul. Sikorskiego róg ul. Gryczanej w
Wołominie”- rozstrzygnięte 20.07.2006r. - wykonawca- ORPA Przedsiębiorstwo BudowlanoDrogowe Sp.j. , Hanna Orłowska i Paweł Orłowski, 05-200 Wołomin, ul. Kochanowskiego
27 , z ceną 3 770 577,23 zł.
13. “Budowa wodociągu w ul. Kraszewskiej w Wołominie”- rozstrzygnięte 04.09.2006r. wykonawca- ORPA Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sp.j., Hanna Orłowska i Paweł
Orłowski, 05-200 Wołomin, ul. Kochanowskiego 27 , z ceną 55 651,17 zł.
14. “Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Wołomin ”- rozstrzygnięte
25.07.2006r. - wykonawca- FIOR Sp. z o.o., 53-212 Wrocław, ul. Odkrywców 1/3-5 , z ceną
88 922,14 zł.
15. “Prace pielęgnacyjne zieleni niskiej i wysokiej na terenie gminy Wołomin”- rozstrzygnięte
03.07.2006r. - wykonawca- Remondis Sp. z o.o., 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 , z
ceną 245 665,45 zł.
IV. Postępowania o zamówienie publiczne unieważnione:

1. “Kompleksowy nadzór inwestorski budowy budynku komunalnego mieszkalnego
2.
3.
4.
5.
6.

wielorodzinnego w Wołominie ul. Sikorskiego róg ul. Gryczanej nad robotami
budowlanymi realizowanymi w 2006 roku”- unieważnione 12.09.2006r.
“Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb realizacji zadania
inwestycyjnego pt”Remont dachu na obiekcie SP-7” - unieważnione 25.08.2006r.
“Wykonanie dokumentacji projektowej dróg ulic Tęczowej i Wiosennej” - unieważnione
11.07.2006r.
“Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie”- unieważnione 12.09.2006r.
“Budowa instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych w m.Stare Lipiny
gm. Wołomin”- unieważnione 05.06.2006r.
“Budowa instalacji odgazowania wysypiska odpadów komunalnych we wsi Stare Lipiny
gmina Wołomin” - unieważnione 25.08.2006r.

V. SPOTKANIA, SEMINARIA, KONFERENCJE:
•
28.06 – Obchody Rocznicowe w Poznaniu
•
29.06 – spotkanie z dyrektorami szkół
•
5.07 – Przyznanie odznaczenia przez Kombatantów RP
•
24.07 – Święto Policji
•
15.08 – Uroczyste obchody 86 Rocznicy Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku
•
29.07 - spotkanie z dyrektorami szkół
•
1.09 – Stanisławów gm. Nieporęt – Otwarcie Gimnazjum
•
1.09 –Tłuszcz – obchody 67 rocznicy wybuchu II wojny światowej
•
4.09 – Uroczyste ślubowanie klas I – SP Nr 7;
•
5.09 – Zielonka – obchody rocznicowe wybuchu II wojny
•
7.09 – Forum Gospodarczej
•
7.09 – Spotkanie z Mieszkańcami osiedla SŁAWEK
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•
•
•

7.09 – Spotkanie z Kupcami
12.09 – Zebranie Zarządu Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
13.09 – Spotkanie z Wojewodą Mazowieckim Tomaszem Kozińskim

VI. Podjęto m.in. następujące Zarządzenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr 116/06 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS w Czarnej;
Nr 117/06 w sprawie ustalenia opłat a korzystanie z sal dydaktycznych w ZS Nr 4;
Nr 118/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – dostawa i montaż placów zabaw;
Nr 119/06
w sprawie powołania komisji przetargowej – wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej drogi nr 634;
Nr 120/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – przebudowa ulicy Kościelnej
Nr 121/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2006 rok
Nr 122/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – instalacja odgazowania wysypiska
Nr 123/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2006 rok
Nr 124/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej – stopień nauczyciela
mianowanego
Nr 125/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej – stopień nauczyciela
mianowanego
Nr 126/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej – stopień nauczyciela
mianowanego
Nr 127/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – remont UM
Nr 128/06 w sprawie powołania komisji konkursowej – stanowisko dyrektora ZS w Czarnej
Nr 129/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2006 rok
Nr 130/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – ulica Tęczowa
Nr 131/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – wykonanie dokumentacji dla potrzeb
remontu dachu SP Nr 7
Nr 132/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – budowa monitoringu
Nr 133/06 w sprawie powołania komisji przetargowej –konserwacja rowów
Nr 134/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – nadzór inwestorski – budynek
komunalny
Nr 135/06 w sprawie wprowadzenia druków dot. Stanów organizacyjnych szkół
Nr 136/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/06 – nagrody roczne
Nr 137/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2006 rok
Nr 138/06 w sprawie w sprawie nagrody rocznej dla dyrektora MSPZOZ Nr 1
Nr 139/06 w sprawie w sprawie nagrody rocznej dla dyrektora MSPZOZ Nr 2
Nr 140/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2006 rok
Nr 141/06 w sprawie w sprawie ustalenia cen wywoławczych i wadiów dla nieruchomości
Nr 142/06 w sprawie w sprawie przedstawienia Informacji z wykonania budżetu gminy
Wołomin za I półrocze 2006 roku
Nr 143/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – dostawa sprzętu i oprogramowania
komputerowego do UM
Nr 144/06 w sprawie powołania komisji przetargowej – dostawa serwera do UM
Nr 145/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin na 2006 rok

Po podsumowaniu wyników egzaminów gimnazjalnych w czołówce są następujące
szkoły: Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum NR 3 i Gimnazjum Nr 1.Szczegółowe wyniki zostanę
przedstawione do analizy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Radna Henryka Żabik zwróciła się o przedstawienie wyników kontroli wydawania
decyzji ustalających warunki zabudowy przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w
Warszawie oraz udzielenia informacji o obiekcie budowlanym powstającym przy zbiegu
ulic Wileńskiej i Sikorskiego w Wołominie.
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Pkt 9
Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Wołominie w sprawie Zarządzenia
Burmistrza Wołomina Nr 246/05 z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie wypłaty
pozaregulaminowych nagród Burmistrza dla pracowników placówek oświatowych.
Na sesję przybył radny Stefan Perzanowski (20) – godz. 12.55.
Rada Miejska w Wołominie, po zapoznaniu się z wnioskiem wypracowanym przez
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie Zarządzenia Nr
246/05 Burmistrza Wołomina z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie wypłaty
pozaregulaminowych nagród Burmistrza dla pracowników placówek oświatowych, na sesji
w dniu 14 września 2006 roku postanowiła o nie składaniu do Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
zawiadomienia o naruszeniu przez Burmistrza Wołomina dyscypliny finansów publicznych.
Zdaniem Rady Miejskiej w Wołominie Burmistrz Wołomina wydając Zarządzenie Nr
246/05 Burmistrza Wołomina z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie wypłaty
pozaregulaminowych nagród Burmistrza dla pracowników placówek oświatowych, nie
naruszył dyscypliny finansów publicznych, bowiem wydatek na wypłatę nagród nastąpił z
kwot ustalonych przez Radę Miejską w Wołominie w dziale 801 i dziale 854 w paragrafach
płacowych 4010, 4110, 4120 uchwały budżetowej na 2005 rok, w ramach
wygospodarowanych w toku realizacji budżetu oszczędności.
Rada Miejska w Wołominie uznaje przedmiotowy wydatek za w pełni uzasadniony.
Ponadto Burmistrz Wołomina przed wydaniem Zarządzenia Nr 26/05 omówił sprawę
nagród na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wołominie
uzyskując jej aprobatę.
Stanowisko zostało przyjęte w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych na sali,
przy 12 głosach za, 2 przeciwnych i 6 wstrzymujących się.
Prowadzący obrady Zygmunt Nieznański ogłosił przerwę w obradach do godziny 13.00
Salę obrad opuścił radny Marek Stroczkowski (19)
Po przerwie pkt 10 (na sali obecnych jest 19 radnych).
Pkt 10
Podjęcie uchwał:
Uchwała Nr XLVI-111/06 w sprawie zalecenie przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego zasadność skargi na bezczynność Burmistrza Wołomina (Tomasz
Barszcz).
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 16 głosów.
Uchwała Nr XLVI-112/06 w sprawie zalecenie przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego zasadność skargi na bezczynność Burmistrza Wołomina ( Monika
Błaszczak).
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 17 głosów.
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Uchwała Nr XLVI-113/06 w sprawie zalecenie przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego zasadność skargi na bezczynność Burmistrza Wołomina (Stanisława
Czytowska).
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Odnośnie wystąpienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w
sprawie przekazania skargi Grzegorza Chacińskiego w celu udzielenia odpowiedzi na
skargę, Zygmunt Nieznański – Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady o upoważnienie
go do udzielenia odpowiedzi na skargę w oparciu o wyjaśnienia Burmistrza oraz opinię
prawną.
Upoważnienia udzielono przy 18 głosach za i 1 wstrzymującym się.
Uchwała Nr XLVI-114/06 w sprawie nadania statutu publicznemu Zespołowi Szkół w
Czarnej.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-115/06 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie
Wołomin.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-116/06 w sprawie nawiązania współpracy z zagranicą
Uchwałę przedstawił Burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski. Projekt tej uchwały zmierza w
kierunku nawiązania współpracy, która została zainicjowana podczas wizyty w Turcji jaka
miała miejsce w lipcu 2006 roku, na bazie współpracy z Ministerstwem Gospodarki Turcji
oraz Huty Szkła Wołomin. Jest wstępna akceptacja nawiązania współpracy z Turcją ze
strony Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki oraz Wojewody Mazowieckiego .
Jest to uchwała intencyjna. Współpraca jest korzystna dla miasta, a przede wszystkim dla
Huty Szkła która zyskała bardzo atrakcyjne kontrakty.
Radna Henryka Żabik zapytała jak ma się podjęcie tej uchwały do ustawy o
samorządzie gminnym i jakie obowiązki będą wynikały z jej podjęcia dla gminy.
Jednocześnie zapytała o przebieg umowy z Salerno.
Burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski poinformował, iż kontakt z miastem Salerno we
Włoszech
zaowocował dwoma kontraktami gospodarczymi, między innymi na
uruchomienie produkcji wzierników do pralek automatycznych, które Włosi montują w
Polsce, dzięki temu powstało ponad 30 nowych miejsc pracy w Hucie. Z tytułu zmian
politycznych, jakie nastąpiły we Włoszech ten kontakt na razie rozwijany, ale po pewnym
czasie wrócimy do tego tematu.
Aby w zagranicznych kontaktach gospodarczych nastąpił rozwój, tych kontaktów musi być
wiele. Ale jeśli będziemy w tym kierunku czynili wiele jest szansa że one zaowocują.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 17 głosów, przeciw -2,
wstrzymujących się – 0.
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Uchwała Nr XLVI-117/06 w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr ew. 263/2 obr. 34)
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-118/06 w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr ew. 264/2 obr. 34)
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-119/06 w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr ew. 281/2 obr. 34)
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-120/06 w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr ew. 277/2 obr. 34)
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-121/06 w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr ew. 265/2 obr. 34)
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-122/06 w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr ew. 283/2 obr. 34)
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-123/06 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leśniakowizna
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-124/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości (Lipinki, dz. nr ew. 63)
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-125/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości (ul. Kościelna, dz. nr ew.
203)
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-126/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości użytkownikowi
wieczystemu (SBM)
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
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Uchwała Nr XLVI-127/06 w sprawie “Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe gminy Wołomin na lata 2006-2013”
Uchwałę przedstawił Prezes Zarządu Spółki ZEC Sp. z o. o. w Wołominie Edward
Olszowy. Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z zadań własnych gmin
obejmujących zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczno-gospodarczych (odbiorców) w
zakresie zaopatrzeniu w energię elektryczną i cieplną oraz gaz na terenie własnej gminy, Polityki Energetycznej Państwa, nakładającej na gminy obowiązek opracowania założeń
do planu zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne, efektywne i ekonomiczne wykorzystanie
nośników energii (wyeliminowanie monopoli), udział odnawialnych i niekonwencjonalnych
źródeł energii, zmniejszającego jednocześnie oddziaływanie systemów energetycznych na
środowisko naturalne oraz ścisłego powiązania przedmiotowych założeń z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego gminy, mających wpływ na określenie
racjonalnych przedsięwzięć w pokryciu zapotrzebowania na paliwa i energię na terenie
miasta i gminy
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Uchwała Nr XLVI-128/06 w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu działania Rady
Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego
Zakłądu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie przy ulicy Powstańców 12.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 19 głosów.
Salę obrad opuściła radna Henryka Żabik (18)
Uchwała Nr XLVI-129/06 w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w
Wołominie przy ulicy Powstańców 12.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 18 głosów.
Uchwała Nr XLVI-130/06 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr
XXXVI-238/05 ( porozumienie – chodnik Stare Grabie -Dobczyn)
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 18 głosów.
Uchwała Nr XLVI-131/06 w sprawie obciążenia nieruchomości.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 18 głosów.
Uchwała Nr XLVI-132/06 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr
XLIV-82/06 ( porozumienie – chodnik we wsi Leśniakowizna).
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 18 głosów.
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Salę obrad opuścił radny Andrzej Lipa (17).
Uchwała Nr XLVI-133/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2006 rok.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 17 głosów.
Uchwała Nr XLVI-134/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2006 rok.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 17 głosów.
Uchwała Nr XLVI-135/06 w sprawie zmiany załącznika Nr 8 i 9 do Uchwały Nr XXXIX275/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołomin na
2006 rok.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 17 głosów.
Uchwała Nr XLVI-136/06 w sprawie zmiany załącznika Nr 15 i 17 do Uchwały Nr XXXIX275/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołomin na
2006 rok.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym za – 17 głosów.
Pkt 11
Sprawy bieżące
•
Przewodniczący Rady -Zygmunt Nieznański poinformował, iż ostatnia robocza
sesja Rady Miejskiej w Wołominie IV kadencji odbędzie się około 15 października
2006 roku, 26 października zaś odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej w
Wołominie na zakończenie kadencji;
•
Przewodniczący Rady -Zygmunt Nieznański zwrócił się do przewodniczących
Komisji o ustalenie planu spotkań;
•
W związku z końcem kadencji Przewodniczący zwrócił się do przewodniczących
Komisji o przygotowanie sprawozdań z 4 letniej kadencji;i
•
Przewodniczący Rady -Zygmunt Nieznański przypomniał iż do końca dnia , 14
września 2006 roku, należy złożyć oświadczenia majątkowe na zakończenie
kadencji;
•
Radny Czesław Siatarz zapytał, w związku z Informacją z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2006 roku, czy są ustawowe zmiany
związane z terminami uchwalania budżetu gminy na 2007 rok.
•
Burmistrz Wołomina poinformował, że żadnych takich zmian nie ma.
•
Burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski udzielił odpowiedzi na pytanie radnej Henryki
Żabik odnośnie przeprowadzonej kontroli. Kontrola wydawania decyzji ustalających
warunki zabudowy przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie
odbyła się od 20 kwietnia do 9 czerwca 2006 roku. Protokół podpisano 12 czerwca
2006 roku. Kontrola nie stwierdziła uchybień ani nie wniosła większych zastrzeżeń.
Protokół zostanie przekazany do Biura Rady.
•
Zastępca Burmistrza Krzysztof Antczak udzielił odpowiedzi na pytanie radnej
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•

Henryki Żabik odnośnie budowy obiektu przy ulicy Wileńskiej w Wołominie. Decyzja
wydana została 17 marca 2003 roku na obiekt handlowy o powierzchni całkowitej
do 1000m2 . Decyzja została wydana zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.
Andrzej Żelezik Pełnomocnik ds. Kontaktów Społecznych zaprosił wszystkich do
uczestnictwa w imprezach kulturalnych organizowanych z okazji Europejskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego – 23 -24 września 2006 roku; XV Zlotu Młodzieży w
Ossowie oraz w Dniu Opieki Paliatywnej w dniu 7 października 2006 roku.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Zygmunt
Nieznański zamknął XLVI sesję Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 27 czerwca 2006 roku
o godz. 14.15.
Wszystkie podjęte w trakcie trwania sesji uchwały są integralną częścią niniejszego
protokołu.
Protokołowała
Olga Ludwiniiak

Sekretarz obrad
Czesław Sitarz.
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