LII SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
VII KADENCJI

6 czerwca 2018 roku
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Protokół Nr LII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
Radnych ogółem - 23
Radnych obecnych na sesji – 23
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych, Sołtysów i pracowników
jednostek organizacyjnych gminy stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty, stwierdziwszy quorum ( na sali obrad
obecnych było 16 radnych. Nieobecni: Jakub Orych, Konrad Fuśnik, Eugeniusz
Dembiński, Marek Górski, Mariusz Stępnik, Emil Wiatrak, Andrzej Żelezik), otworzył LII
sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 6 czerwca 2018 roku o
godz. 9:25. Przewodniczący obrad przywitał Zastępcę Burmistrza Edytę Zbieć, Zastępcę
Burmistrza Roberta Makowskiego, Panią Skarbnik Martę Maliszewską, Panią Sekretarz
Małgorzatę Izdebską, radnych, urzędników, przedstawicieli jednostek organizacyjnych
gminy, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli i przedstawicieli mediów i
mieszkańców.
Pkt 1
Wybór sekretarza obrad
Kandydatura radnego Krzysztofa Rembelskiego do pełnienia funkcji sekretarza obrad
została przyjęta w głosowaniu jawnym za -16 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Pkt 2
Ustalenie porządku obradach
Porządek obrad został przesłany radnym wraz z informacją o terminie sesji i projektami
uchwały i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Adam Bereda – radny
Wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie nadania nazwy rondu
na skrzyżowaniu ul. Geodetów z ul. Al. Armii Krajowej : Rondo im. Zbigniewa
Romaszewskiego. Radni otrzymali tekst uchwały. Przedmiotowa sprawa była omawiana
na posiedzeniu Komisji Gospodarki w kwietniu. Komisja pozytywnie zaopiniowała tę
nazwę ronda. Jednak wynikła sprawa własności działek. Sprawa została wyjaśniona przez
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Okazało się, że Skarb
Państwa jest posiadaczem tych działek. W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań
prawnych w kwestii nadania nazwy rondu. Do uchwały jest również uzasadnienie, które w
momencie procedowania nad uchwała zostanie odczytane.
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w wyniku głosowania jawnego za- 16
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Na sesję przybył radny Jakub Orych godz. 9:40
Adam Bereda – radny
Zgłosił kolejny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia
stanowiska przez Radę Miejską.
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Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w wyniku głosowania jawnego za- 17
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty w głosowaniu jawnym
za- 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Na sesję przybył radny Eugeniusz Dembiński godz. 9:42
Pkt 3
Protokół z L sesji Rady Miejskiej w Wołominie, która odbyła się w dniu 28 marca 2018
roku, został przyjęty w głosowaniu jawnym bez uwag za – 16 głosów, przeciw-0, wstrz.-2
osoby.
Protokół z LI sesji Rady Miejskiej w Wołominie, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018
roku, został przyjęty w głosowaniu jawnym bez uwag za – 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-1
osoba.
Pkt 4
Komisja Gospodarki – Bogdan Sawickiego
W dniu 5 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, na którym omawiano
projekty uchwał. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.
Omawiano również skargę mieszkańca na Burmistrza Wołomina w związku z naruszeniem
ustawowego terminu załatwienia wniosku. Komisja uważa, iż skarga jest zasadna.
Na posiedzenie komisji przybyli mieszkańcy Nowego Grabia w związku z wydaniem
warunków zabudowy kolidujące z droga stanowiąca dojazd do ich posesji. Po dyskusji
postanowiono, że należy zorganizować spotkanie. Radny prosił Panią Burmistrz o
włączenie się do dialogu z mieszkańcami, gdyż z powodu braku naczelnika Wydziału
Urbanistyki, nikt z pracowników nie chce podjąć decyzji w sprawie. Na spotkaniu powinien
zostać wypracowany jakiś konsensus.
Komisja Bezpieczeństwa – Zbigniew Paziewski
Komisja spotykała się dwa razy w okresie między sesjami.
Na spotkaniu w dniu 5 czerwca komisja opiniowała trzy projekty uchwał tj. w sprawie
wsparcia finansowego dla OSP w Zagościńcu, w sprawie przyjęcia przez gminę niektórych
zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego oraz analizowano zasadność skargi
na Burmistrza Wołomina dot. utrzymania prawidłowej przejezdności ul. Stokrotki w
Duczkach. Zdaniem komisji skargę należy uznać za zasadną.
Na tym posiedzeniu obecni byli również mieszkańcy Nowego Grabia w sprawie ul.
Ręczajskiej. Po analizie wnioskowano do Komisji Finansów Gminnych o zabezpieczenie
środków na tę ulicę.
Kilku z członków Komisji Bezpieczeństwa w dniu 23 maja 2018 wizytowało obiekty
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie. Było to związane z nagminnymi pożarami
składowisk odpadów na terenie Polski. W okresie ostatniego półrocza było to ok. 60
pożarów składowisk. Radni mieli kilka uwag odnośnie stanu sanitarnego i stanu
bezpieczeństwa pożarowego. Bardzo duża ilość odpadów składowanych na placu przy ul.
Łukasiewicza. To jest plastik, papier, duża ilość odpadów wielkogabarytowych. Świadczy
to o tym, że odpady zwożone z terenu gminy nie są na bieżąco segregowane i zbywane,
tylko zalegają na placu. Odpady zwożone z miasta powinny być segregowane na bieżąco.
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Radni domyślają się, ze istnieje jakiś problem w organizacji ich segregacji. Wszystkie
uwagi zostały skierowane na ręce Komendanta Powiatowego państwowej straży pożarnej
oraz do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie. Radni udali się
również na składowisko odpadów zmieszanych w Starych Lipinach. Stwierdzono, że tego
dnia istotnie odór z wysypiska jest mniejszy. Otrzymali potwierdzenie spryskiwania
wysypiska chemicznym antyodorantem. O tym, jak silny jest to środek, świadczy
nieobecność, zazwyczaj żerującego na wysypisku dzikiego ptactwa. Radni obserwowali
odpady zwożone na wysypisko odpady zwane stabilizatem. Były one przywożone przez
dwie firmy i znacznie różniły się od siebie. Przywożone przez firmę REMONDIS, według
radnych były prawdziwym stabilizatem. Pełna załadowana przyczepa to 25 ton. Natomiast
ciężarówka z odpadami firmy MPO Warszawa była załadowana do połowy i też ważyła 25
ton. Odpady z dwóch róznych samochodów, pomimo porównywalnej wagi, znacznie
różniły się objętością, co świadczy o innym stopniu przetworzenia. Radni zaproponowali,
żeby odpady zwożone na składowisko w Starych Lipinach jako stabilizat zbadała
niezależna firma. Pobranie próbek powinno się odbyć w obecności radnych.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przypomniał, że wizyta radnych na terenie
administrowanym przez Spółkę skarbu gminy, była wizyta czysto roboczą, wynikająca z
troski o wspólne dobro mieszkańców. Natychmiastowe zamieszczanie w internecie
komentarzy wyrwanych z kontekstu słów i zdjęć, niczemu dobremu nie służą i wypaczają
charakter działań radnych.
Krótkie pismo do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej radny odczytał. Treść
odczytanego pisma stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Komisja Bezpieczeństwa zajmowała się również dwoma pożarami, które miały miejsce na
terenie Wołomina tj. pożarem na terenie o Firmie NAFTA na ul. Łukasiewicza i pożarem
zabytkowego pensjonatu DANUTA. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Robert
Makowski. Komisja sporządziła protokół. W ślad, za tym spotkaniem, zostały przesłane
pisma do Zakładu Energetycznego.
Robert Kobus – radny
Odczytał treść stanowiska komisji ( załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), które zostało
przekazane do Pani Burmistrz, a Zastępca Burmistrza w ślad za tym, skierowała stosowne
pismo do PGE Dystrybucja S.A. w Legionowie ( załącznik nr 5 ) i odpowiedź Zakładu
Energetycznego (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu), która jest bulwersująca dla
radnych. Radny powtórzył to, co na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa powiedział
Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, że Polska Grupa Energetyczna najchętniej
wszystkie działania związane z włączaniem i wyłączaniem prądu w obiektach dotkniętych
pożarem, przekazałaby straży pożarnej. Jednak nie może być tak, że wszystkie czynności
spadną na strażaków. Oni mają wiele innych zadań do wykonania w takich sytuacjach. Nie
można obarczać straży zabezpieczaniem terenu, wyłączaniem prądu, wyłączaniem
dostawy gazu, by wreszcie zająć się samą akcją gaśniczą. Radni mają nadzieję, że
wszystkie osoby za to odpowiedzialne w urzędzie podejmą odpowiednie działania w tym
kierunku, by przywrócić stały posterunek pogotowia energetycznego w Wołominie.
Dodatkowo, również Zastępca Burmistrza Robert Makowski zwrócił się do komendanta
Straży Pożarnej w Wołominie w sprawie tego pożary, jak również do Komendy Powiatowej
Policji w Wołominie. W odpowiedzi na pismo Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
poinformowała, że prowadzi postępowanie w sprawie zniszczenia mienia poprzez spalenie
budynku „Wilii Danuta” w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 77. Również Komenda
Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Wołominie na pismo Zastępcy Burmistrza
Roberta Makowskiego odpowiedziała, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Wołominie w dniu 3 maja 2018 roku o godz. 23:49 została zadysponowana do
4

pożaru pustostanu przy ul. Piłsudskiego 77. W trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia
wpłynęła informacja, że budynek jest murowany, przeznaczony do kapitalnego remontu i
jest zamieszkały przez „dzikich lokatorów”.( nie jest to prawdą, gdyż jedna z osób tam
zamieszkałych jest tam zameldowana). W chwili przybycia na miejsce zdarzenia o godz.
23.54, pierwszych zastępów pożarniczych, było widoczne silne zadymienie na klatce
schodowej, a w pionie od południa budynku: piwnica, parter, pierwsze piętro i poddasze
był widoczny ogień. Osoby będące na miejscu poinformowali dowódcę, że w budynku na
pietrze przebywają starsze osoby, a z powodu dużego zadymienia nie można ich było
ostrzec o zagrożeniu. Strażacy odszukali te osoby i ewakuowano je na zewnątrz w
bezpieczne miejsce. Osoby te nie uskarżały się na dolegliwości medyczne. Konstrukcja
budynku nie pozwalała na działania gaśnicze w środku budynku. W akcji wzięło udział 8
zastępów straży.
Zbigniew Paziewski – radny
Skonkludował, że Zakład Energetyczny uważa, że 1,5 godziny to jest standard na dojazd
uprawnionej osoby i odłączenie prądu. Uważał, żę zastępcy Burmistrza powinni podjąć
dalsze starania, żeby na terenie gminy został stworzony posterunek energetyczny.
Robert Makowski – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że w trakcie opracowywania jest kolejne pismo do PGE Legionowo w
kontekście rozważenia utworzenia posterunku energetycznego.
Komisja Finansów Gminnych - Mateusz Bereda
Komisja na spotkaniu opiniowała uchwały na tocząca się sesję. Dotyczyły one
zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonych przez Gminę Wołomin oraz zmian w uchwale budżetowej i WPF.
Sprawozdania zostały zaopiniowane pozytywnie. W projekcie uchwały dot. zmian uchwały
budżetowej na 2018 rok wprowadzono autopoprawkę oraz poprawkę i po tych zmianach
została ona zaopiniowana pozytywnie. Również projekt uchwały dot. zmian w WPF został
zaopiniowany pozytywnie.
Komisja Edukacji – Maciej Łoś
Komisja zaopiniowała pozytywnie Program Rozwoju Sportu. Również pozytywna opinie
uzyskała uchwała ws. połączenia przedszkola i szkoły podstawowej w Duczkach w zespół
szkolno-przedszkolny.
Komisja analizowała skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5. Komisja
zarekomendowała Radzie Miejskiej uznanie skargi za niezasadną.
Komisja Rewizyjna – Dominik Kozaczka
W okresie między sesjami komisja spotykała się 3-krotnie. Głównym punktem obrad była
analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, a także wiążące się z tym
wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2017 rok.
Komisja zakończyła również kontrolę pozwu Burmistrza Wołomina skierowanego
przeciwko tygodnikowi „Wieści Podwarszawskie”. Protokół z tej kontroli zostanie
przekazany Pani Burmistrz.
Zajmowano się również sprawami bieżącymi tj. rozmawiano o sytuacji na boisku w
Majdanie. Tam jest problem z trawą na tym boisku. Zastanawiano się nad tym co zrobić,
by to boisko doprowadzić do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.
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Marek Górski – radny
Radny Robert Kobus powiedział, że stwierdzono kilkukrotne próby podpalenia budynku
„Willa Danuta”. Zapytał więc, na jakiej podstawie wysnuto takie stwierdzenie?
Robert Kobus – radny
Powiedział, że w tej sprawie policja prowadzi odpowiednie postępowanie. Są świadkowie,
którzy widzieli moment podpalenia. Ośmiokrotnie był zgłaszany pożar tego budynku „Willa
Danuta”.
Robert Makowski – Zastępca Burmistrza
Prosił, aby nie stosować słowa „podpalenie” jeśli policja tego nie potwierdziła. Apelował o
szanowanie słów, które nie są odpowiednie do tego zdarzenia. Niech najpierw policja to
potwierdzi, później prokuratura i sąd. Obecnie nie powinno się używać tego typu słów, że
były podpalenia.
Marek Górski – radny
Jego zdaniem dziwnie to zabrzmiało. Skoro 8 razy jest podejrzenie, to oznacza, że 8 razy,
ktoś próbował podpalić, robił to fizycznie.
Zwracając się do radnego Zbigniewa Paziewskiego, zapytał, czy Komisja Bezpieczeństwa
była na terenie po firmie Nafta, gdzie również był pożar? Zwrócił też uwagę Pani
Burmistrz, że teren po pożarze wygląda okropnie, a obok są następne hale z takim samym
materiałem, a może jeszcze bardziej łatwopalnymi. Zdaniem radnego należy się tym
zainteresować i przekazać informacje odpowiednim służbom.
Zbigniew Paziewski – radny
Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa był obecny Komendant
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i obiecał, że straż będzie wizytowała ten teren.
Dziwna rzeczą było, że podczas pożaru temperatura ognia była tak wysoka, że piasek się
topił. Temperatura slupu ognia, badana przyrządami, była w wysokości 1200 oC. To
musiały być specyficzne materiały, łatwopalne, które wytwarzały taką temperaturę przy
spalaniu. Komendant straży przedstawi radnym wnioski po przeprowadzonej kontroli.
Marek Górski – radny
Zastanawiał się, czy jest wydane pozwolenie na gromadzenie tego typu materiałów na
terenie Nafty. Tam można bez problemów dojechać, a ochrona nie stwarza problemów.
Tam są nadal pełne magazyny różnego rodzaju materiałów. Nie wiadomo, czy ktoś to
kontroluje. Radny prosił kierownictwo urzędu o zainteresowanie.
Robert Makowski – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że był na terenie w trakcie akcji gaśniczej. Stojąca w odległości 10m od
płonącej hali brzoza nadal stoi, ma liście i nic się jej nie stało. Jeśli chodzi o kontrolę, to
straż zobowiązała się do wykonania stosownej kontroli. To ma swoje procedury. To nie
może być tak, że oni wchodzą, kiedy i jak chcą. To musi być wykonane zgodnie z
przepisami. Straż tę kontrolę ma w planie i być może będzie to zrobione jeszcze w
bieżącym roku.
Na sesję przybył radny Emil Wiatrak godz. 10:00
Marek Górski – radny
Liczył na informacje o wynikach tej kontroli.
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Robert Makowski – Zastępca Burmistrza
Komendant zastrzegł, że informacja zostanie udzielona jeśli będzie taka możliwość.
Marek Górski – radny
Zwrócił uwagę na fakt, że w sąsiedztwie tej hali są tory kolejowe relacji WarszawaBiałystok. Za torami jest Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, na którego terenie
składowane jest obecnie kilkadziesiąt ton węgla. Obok jest stacja CPN. Jeżeli sprawa nie
zostanie dopilnowana to może być tragedia.
Zapytał, czy gdy Komisja Bezpieczeństwa była na kontroli w Miejskim Zakładzie
Oczyszczania przy ul. Łukasiewicza w Wołominie, od strony centrum handlowego, to czy
członkom komisji nie przyszło do głowy, aby przenieść cały obiekt MZO do Starych Lipin w
okolice wysypiska? Radny uważał za korzystną sprzedaż tego po MZO przy ul.
Łukasiewicza. To jest kilka hektarów w dobrym miejscu. Za te środki można by
wybudować bazę MZO w Starych Lipinach z garażami, baza techniczną i administracyjną.
Gmina pozbyłaby się sortowni z centrum miasta, a jednocześnie byłyby środki na budowę
zakładu zgodnie z obowiązującymi normami na terenie Starych Lipin.
Zbigniew Paziewski – radny
Potwierdził, że radni z Komisji Bezpieczeństwa mówili o tym. Zwrócono uwagę, że obecne
położenie PSZOK jest niefortunne i chociażby z tego powodu myśl o wybudowaniu tego
zakładu na terenie Starych Lipin jest słuszna. Tym bardziej, że linia do segregowania
odpadów jest przestarzała i powinna zostać wybudowana nowa linia do selekcji odpadów.
Ten temat trzeba będzie podjąć w przyszłości.
Marek Górski – radny
Stwierdził, że teren MZO przy ul. Łukasiewicza to ok. 5 ha gruntu. Licząc po 300 zł/m2, to
ogółem duża wartość.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Przyznała, że o tym są rozmowy i koncepcja budowy takiej sortowni w ramach
Wołomińskiego centrum Recyklingu powstaje u Prezesa Jarosława Kubały. To byłaby
sortownia z prawdziwego zdarzenia, która spełniałaby standardy. Jest to kierunek, o
którym wraz z radnymi myślą władze samorządowe. Przy ul. Łukasiewicza powinien
pozostać sam PSZOK do zbiórki odpadów gabarytowych od mieszkańców. Koncepcja
budowy tego PSZOK jest również opracowana. Dla lokalizacji w Starych Lipinach jest
przygotowana jest również koncepcja rozbudowy PSZOK. Obecnie tamten PSZOK
funkcjonuje w ograniczonym zakresie, a powinien funkcjonować docelowo w pełnym
zakresie razem z całym zakładem.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powiedział, że odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim z sołtysami w sprawie zwożenia
odpadów. Na spotkaniu obecny był Prezes MZO. Radni dowiedzieli się z mediów, że była
kontrola z NIK w MZO.
Tomasz Kowalczyk – radny
Mieszkańcy dowiedzieli się z mediów ogólnopolskich, że Prezes NIK mówiąc o
nieprawidłowościach, podawał przykład wysypiska odpadów w Wołominie. Dostępny jest
raport NIK, w którym można przeczytać o pewnych kwestiach. Radni nie wiedza, kiedy ta
kontrola była i czy nadal trwa.
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Uważał, że kontrola musiała odbyć się dużo wcześniej. Dziwił się, że na wspomniany
spotkaniu nikt o tym nic nie powiedział.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Przyznała, że była kontrola NIK, ale była ona w Urzędzie Miejskim jesienią ubiegłego roku.
Była to kontrola planowana. Takie kontrole odbywały się w wielu gminach w całej Polsce. Z
tej kontroli NIK opublikował raport. To na co radny się powołuje., to jest artykuł, który
ukazał się w dzienniku „Gazeta Prawna”, w którym to artykule, niesłusznie została
wskazana Gmina Wołomin jako przykład negatywnej praktyki w oparciu o raport kontroli
NIK, który zawierał błędną informację. Kierownictwo urzędu interweniowało w NIK o
sprostowanie tego raportu. Raport jest już sprostowany i prawidłowy raport jest
zamieszczony na stronie NIK. Zwrócono się również do redakcji dziennika „Gazeta
Prawna” o sprostowanie artykułu i doprowadzony do zgodności z raportem NIK-u. Pani
Sekretarz dodała, że ocenę NIK Gmina Wołomin przeszła pozytywnie, z niewielkimi
zastrzeżeniami. Gdyby zastrzeżenia, z jakimi została powiązana Gmina Wołomin we
wspomnianym artykule, to byłaby negatywna ocena NIK, jak to było w przypadku gminy,
której ta informacja w rzeczywistości dotyczyła.
Pkt 5
Olga Ludwiniak – Naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu
Przedstawiła informacje o realizacji uchwał rady Miejskiej, który zostały podjęte na sesji w
dniu 19 kwietnia 2018 roku. Treść tej informacji stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego
protokołu.
Pkt 6
Robert Makowski – Zastępca Burmistrza
Przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza Wołomina w okresie pomiędzy
sesjami. Pełna treść sprawozdania, którą radni otrzymali również na adres poczty e-mail,
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Wołomina przedstawił Radzie Miejskiej w Wołominie „Ocenę zasobów pomocy
społecznej za 2017 rok” w dniu 27 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy z
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej , gminy, powiaty oraz samorząd
województwa mają obowiązek przedstawienia corocznie oceny zasobów pomocy
społecznej. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają co
roku do dnia 30 kwietnia odpowiednim radom gmin, radom powiatu, a do dnia 30 czerwca
sejmikom województw własciwych jednostek samorządu terytorialnego ocenę zasobów
pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu
na rok następny. Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej. Przedstawiony Radzie dokument prezentuje
informacje dotyczące takich obszarów tematycznych jak: infrastruktura, kadra, organizacje
pozarządowe oraz finansowanie zadań pomocy społecznej. Ponadto ocena przedstawia
statystyczny obraz osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaje
problemów, jakimi są obciążeni. Całość analizy statystycznej dopełnia informacja o
środkach finansowych, jakie zostały przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym.
Opracowanie jest uzupełnione o dane dotyczące polityki mieszkaniowej, demograficznej
oraz rynku pracy, pozyskane z innych jednostek realizujących zadania własne.
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Przedstawiona ocena zasobów pomocy społecznej jest materiałem poglądowym, mającym
ułatwić podejmowanie decyzji planistycznych w przyszłym budżecie gminy, w części
dotyczącej pomocy społecznej.
Do Rady Miejskiej wpłynął także raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Wołomin na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018 za okres od 1 stycznia
2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. W trakcie sesji została przedstawiona prezentacja
omawiająca zapisy tego raportu, która przygotowała firma sporządzająca raport. Treść
prezentacji stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
Tomasz Kowalczyk – radny
W raporcie wyszczególniono kwestie dotyczące ochrony środowiska m.in. zaznaczono
teren obszaru chronionego. Wielokrotnie były zgłaszane problemy związane z
naruszaniem tego obszaru, a szczególnie na terenach wiejskich. Zauważone liczne
problemy związane z usychaniem drzew czy wwożeniem dziwnych rzeczy na ten teren.
Radny zapytał, czy w związku z tym, ten raport nie powinien tylko opisywać same
pozytywy, lecz wskazywać również istniejące problemy?
Aleksandra Garbacz – Współautor opracowania
Wyjaśniła, że raport ma na celu przedstawienie tych zadań, które zostały zrealizowane w
latach poprzednich i zweryfikowanie, które zadania określone w Programie Ochrony
Środowiska zostały wykonane, które nie, a może zamienione na inne. O problemy, o
których wspomniał radny, można wspomnieć przy opracowywaniu kolejnego Programu
Ochrony Środowiska. Taką kwestię problematyczną można podnieść, by zaznaczyć, że
problem występuje. Program ochrony Środowiska jest dokumentem strategicznym ogólnie
kontraktującym przekrojowo środowisko terenu gminy.
Tomasz Kowalczyk – radny
Gdyby na początku powiedziano, po co ten raport powstał, to radny nie zadałby swojego
pytania.
Mirosław Bieńczyk – radny
W imieniu mieszkanek ul. Przytorowej w Duczkach prosił o wycinkę gałęzi drzew przy tej
ulicy. Zasłaniają one lampy i ulica jest słabo oświetlona. Radny o to działanie nie może
doprosić się od kilku miesięcy, co uważał za skandal.
Na sesję przybył radny Andrzej Żelezik godz. 11:30
Paweł Królak – Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
W dniu 25 maja 2018 roku pracownicy ZEC Spółka z o.o. świętowali 25-lecie zakładu.
Cieszono się faktem, że przez wiele lat służą miastu i mieszkańcom. Tą radością
pracownicy chcieli by podzielić się z mieszkańcami i w tym celu zorganizowali piknik
ekologiczny, nad którym patronat przejęła Pani Burmistrz, a pomocy w jego organizacji
udzieliło wiele osób i instytucji. Prezes ZEC przekazał zaproszenie na organizowany w
dniu 9 czerwca 2018 roku przez ZEC Sp. z o.o. piknik. Program jest w treści zaproszenia.
Jego składniki Prezes również omówił. Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie jest od
wielu lat ambasadorem czystego powietrza. Na pikniku mieszkańcom zostanie przekazana
informacja o uruchomieniu czujek czystego powietrza. Te czujki już funkcjonują. Przez
aplikacje mobilna mieszkańcy mogą sprawdzić pomiary czystego powietrza w mieście.
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Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Poinformowała, że w piątek 9 po sesji) odbędzie się pobór próbek ze zwożonego
stabilizatu na składowisko w Starych Lipinach przez uprawnione laboratorium. Może to się
odbyć w obecności radnych. O czasie dokonywania badań radni zostaną powiadomieni.
Tomasz Kowalczyk – radny
Chciał wiedzieć, kiedy zostanie rozstrzygnięte postępowanie na realizację zadania
konserwacji rowów melioracyjnych i kiedy zostaną rozpoczęte prace?
Zainteresował radnego temat opłaty retencyjnej. Zostały złożone 23 wnioski. Zapytał, czy
którykolwiek z tych wniosków kwalifikuje się do tej opłaty? Z tego co radnemu wiadomo
jest to martwe prawo i gmina tylko ponosi koszty z tym związane, a żadnych zysków z
tego tytułu nie będzie.
Marta Maliszewska – skarbnik Gminy
Odpowiedziała, że niektóre z tych wniosków kwalifikują się. Koszty, które gmina ponosi w
związku z wprowadzanymi przepisami są ogromne. Są to koszty pracownicze, obsługi
korespondencji. Kwoty są wpłacane na rachunek gminy. Natomiast tylko 10% tych
środków zostaje w gminie, a reszta jest przekazywana do Wód Polskich.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Termin wykonania pierwszego wykaszania rowów melioracyjnych to 15 lipca.
Tomasz Kowalczyk – radny
Wspominano, że ruszyło głosowanie w Wołomińskim Budżecie Obywatelskim. Radny
interesuje się tym tematem. Wchodząc na ten portal i głosując na projekty WBO, nie
zaobserwował żadnej zgodności z obowiązującym prawem, jeśli chodzi o RODO. Polega
to na tym, że wchodząc na stronę WBO nie trzeba potwierdzić żadnego regulaminu, ani
nie ma informacji, po co te dane są zbierane. Za to gmina może być obarczona dużą karą.
Zasugerował, by portal został zablokowany i wprowadzone niezbędne zmiany.
Łukasz Marek – Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji
Zapewnił, że procedura głosowania w WBO jest przygotowana zgodnie z RODO i
zapewnił, że taką zgodę na przetwarzanie danych glosujący musi wyrazić.
Tomasz Kowalczyk – radny
Kolejne pytanie radnego dotyczyło chodnika w Mostówce. W sprawozdaniu Pani Burmistrz
jest informacja, że wszystko jest w rękach starostwa. Radny posiada informacje, ze
starostwo zakończyło prace nad modernizacja rejestru gruntów w Mostówce. Dlatego
zapytał jak to obecnie wygląda?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Przyznała, że starostwo zakończyło prace, ale nie są jeszcze wniesione na mapach te
wszystkie granice. W związku z czym wykonanie jakiejkolwiek mapy do celów
projektowych wiąże się z dużym ryzykiem. Przewidywana data zakończenia prac to
koniec czerwca 2018 roku.
Mirosław Bieńczyk – radny
W sprawozdaniu są hasła: Budowa ul. Długiej i Budowa ul. Turystycznej. Ta budowa
polega na tym, że upadły przetargi. Szczególnie w przypadku ul. Długiej, każdy dzień
straty jest niezwykle ważny. Zastępca Burmistrza Edyta Zbieć obiecała spotkanie z PWiK
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by podjąć decyzję. Prosił o przyspieszenie prac.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Poinformowała, że na ul. Długiej PWIK buduje w bieżącym roku kanalizację sanitarną, ale i
w tym przypadku nie rozstrzygnięto drugiego przetargu na realizację tej inwestycji PWiK.
Również druki przetarg organizowany przez urząd nie zakończył się szczęśliwym
rozstrzygnięciem. Zastępca Burmistrza planuje spotkanie z Prezesem PWIK, by ustalić,
czy jest taka możliwość, by gmina ogłosiła przetarg na oba zadania, które będą
finansowane z dwóch różnych źródeł. Wtedy jeden wykonawca zajmie się budową
kanalizacji sanitarnej i budową drogi. Może wtedy będzie to tańsze. Nie była pewna, że to
będzie takie rozwiązanie, ale obiecała, że zostanie wypracowana jakaś metoda
rozwiązania problemu.
Mateusz Bereda – radny
Zapytał, jaki jest wynik konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wołominie?
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Konkurs został rozstrzygnięty. Był jeden kandydat: Pani Anna Rakoczy i Pani Anna jest
kandydatem na Dyrektora.
Piotr Sikorski – radny
Chciał wiedzieć, czy wśród placów zabaw, które mają być doposażone, jest plac zabaw
przy ul. Kobyłkowskiej.
Kolejny przetarg na budowę ul. Piłsudskiego nie został rozstrzygnięty. Zapytał, czy będą
podejmowane próby zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację tej inwestycji,
czy nastąpi zmiana projektu i ogłoszenia kolejnego przetargu na jej realizację?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
odpowiedziała, że plac zabaw przy ul. Piłsudskiego będzie doposażony.
Odnośnie nierozstrzygniętego przetargu na wykonanie ul. Piłsudskiego, to problem polega
na tym, że jest już wiele takich przypadków w gminie. Problem jest w całej Polsce, czego
powodem jest wzrost cen materiałów, kosztów robocizny, a do tego brak jest siły roboczej.
Inni inwestorzy mają podobny problem. Nie rozstrzygnięte są również przetargi na ul.
Długą, ul. Górna, ul. Turystyczną, ul. Piłsudskiego. Czasami udaje się rozstrzygnąć
przetargi za trzecim razem. Ustawa daje taka możliwość, że jeżeli drugi przetarg nie jest
rozstrzygnięty, to inwestor może rozmawiać z wykonawcami w tej sprawie. Jednak
wielokrotnie nie podejmują się oni realizacji danej inwestycji za te pieniądze, gdyż jak
twierdzą, musieliby dołożyć do inwestycji. Planowane jest zorganizowania spotkania z
przewodniczącymi klubów, by przedyskutować, czy może zrezygnować z jakiejś inwestycji
i zaoszczędzone pieniądze dołożyć do innych, by te przetargi rozstrzygnąć.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
W uzupełnieniu powiedziała, że ze spotkań z przedsiębiorcami, wynika, że na rynku
podniosły się koszty pracy, paliw i inne koszty inwestycji. Zawsze, gdy są jakieś ruchy na
rynku, to ma odzwierciedlenie w kalkulacji prac, które są do wykonania. Przedsiębiorcy
mówią, że w 20019 roku będzie inna sytuacja. Polega to na tym, że po długim okresie
oczekiwania uruchomiono wiele środków unijnych. To zwiększyło konkurencyjność na
rynku i firmy wybierają lepsze oferty. Jest rok wyborczy i od marszałka w dół, wszystkie
jednostki chcą wykonać jak najwięcej inwestycji. Problemy ma nie tylko Gmina Wołomin,
ale takie problemy z doborem wykonawców ma cała Polska. Jest duży strumień
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pieniędzy, są terminy i krótki czas realizacji inwestycji. Trzeba się spotkać i przeanalizować
załącznik inwestycyjny i ustawić priorytety, które są najważniejsze do zrealizowania.
Zbigniew Paziewski – radny
W sprawozdaniu była informacja o rozmowach z koleją i o dodatkowych pracach. Radny
chciał wiedzieć, czy prowadzone są rozmowy, jeśli chodzi o porządek wzdłuż ekranów
kolejowych, który powinna zrobić kolej na swoim terenie? Zielsko tam niedługo przesłoni
ekrany.
Robert Makowski – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że zawsze przy aktualnym zgłoszeniu koniecznych do wykonania prac, to
jest przekazywane. Zastępca burmistrza poinformował, że obsługę rejonu Wołomina robi
Rejon PKP w Siedlacach. Informacja o niezbędnych pracach porządkowych została
przekazana do PKP i oczekuje się na reakcję.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Ważna oczywiście jest kwestia koszenia traw i czystości wokół obiektów kolejowych.
Gmina ma ważniejsze kwestie, z którymi gmina musi się zmierzyć. Gmina otrzymała
dofinansowanie w wysokości prawie 3 mln. zł. , do realizacji inwestycji przykolejowej.
Konieczne są rozmowy z koleją w sprawie dysponowania gruntem, który należy do kolei.
W przyszłym tygodniu Zastępca Burmistrza spotka się z PKP, żeby porozmawiać na oba
tematy, by podjąć decyzje. Oddział Siedlce również czeka na decyzje PKP PLK żeby
ruszyć temat użyczenia tego terenu przykolejowego dla gminy.
Zbigniew Paziewski – radny
Stwierdził, że to są dwa różne tematy. To są inwestycje i to jest porządek. Porządek musi
być każdego dnia, a inwestycje realizuje się wtedy, gdy są do tego możliwości.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Przyznała, że tak samo myśli jak radny. Jeśli kolej nie poczuwa się do estetyki i porządku,
to można tylko ubolewać. Prosiła o danie czasu na przeprowadzenie wspomnianych
rozmów z koleją przez Zastępcę Burmistrza Edycie Zbieć i Naczelnik Wydziału Inwestycji
Bożenie Kucharczyk. Pani Burmistrz może jedynie zrobić wykonanie zastępcze tj. gmina
wykosi i obciąży kolej notą, by nie mieć dyscypliny finansów publicznych, za wykonywanie
prac nie na swoim terenie. Zadała tylko pytanie, jaka będzie pozycja negocjacyjna gminy,
gdy skonfliktuje się z koleją. Niestety trzeba przez jakiś czas przełknąć tę dysfunkcję. Inną
sprawą j4est to, że każdy chce mieć czysto i wykoszoną trawę koło swojego domu, ale nie
należy czekać, aż to zrobi gmina, lecz dać coś od siebie i samemu wykosić tę trawę.
Dominik Kozaczka – radny
Sugerował, by na rozmowy z koleją został zaproszony przedstawiciel Rady Miejskiej.
Radni na każdej sesji pytają Panią Burmistrz, a jak wygląda pozyskanie gruntów od kolei,
by wybudować ciąg pieszo rowerowy wzdłuż torów. Otrzymują informację, że za miesiąc,
dwa, trzy będzie wiadomo. Jednak z wskazywanych terminów nic nie wynika. Jest już
czerwiec i jeśli tego terenu nie pozyska się do końca miesiąca, to do końca kadencji
nawet przetarg na ten ciąg rowerowy nie zostanie ogłoszony. Radny zapytał, w czym jest
istota problemu? Czy kolej nie chce tego terenu oddać lub sprzedać?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Odpowiedziała, że kolej chętnie wydzierżawiłaby teren gminie, ale wyznaczyła 1 zł/m2
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netto. To jest ich oferta. Gminie jednak nie chodzi o to, żeby płacić za tereny kolejowe,
która sama zrewolucjonizuje i doprowadzi do „kultury”, za pieniądze gminy i pozyskane
pieniądze zewnętrzne. Rozmowy trwają, ale w PKP są wewnętrzne zmiany. Teraz teren
gminy Wołomin przejął oddział w Siedlcach. Ten oddział jest pozytywnie nastawiony.
Zastępca Burmistrza chętnie zaprosi do udziału w rozmowach przedstawicieli Rady
Miejskiej. Rozmowy z takimi podmiotami, jakim jest kolej, nie są łatwymi rozmowami, a
jednak wiele udało się wynegocjować. Nie o wszystkim radni są informowani, gdyż nie
warto tego robić, zanim nie załatwi się sprawy do końca. To są trudne rozmowy, bo w PKP
jest wiele ośrodków decyzyjnych. Jedna osoba odsyła do drugiej osoby. Ale z pozycji siły
nic nie da się załatwić. Potrzebna jest dyplomacja. Trzeba rozmawiać, ale trzeba być
konsekwentnym i silnym w swoich działaniach. Na pewno gmina nie powinna za to płacić.
Cena wyjściowa była dużo wyższa, ale i 1 zł/m2 nie jest atrakcyjną dla gminy kwotą, tym
bardziej , że będzie w ten teren inwestować swoje pieniądze. Inwestować pieniądze w
teren, który powinien być dawno doprowadzony do cywilizowanego wyglądu. Gmina
będzie inwestowała w cel publiczny, nawiązując do infrastruktury kolejowej. Zamierza się
doprowadzić ten teren do funkcjonalności. PKP Siedlce stoją na stanowisku, by ten teren
przekazać gminie bezpłatnie, ale ostateczną decyzję podejmie PKP PLK. A oni używają
argumentu, że nie są podpisane porozumienia dotyczące administrowania terenem
infrastrukturą kolejową.
Dominik Kozaczka – radny
Przyznał, że trzeba działać konsekwentnie, ale uważał, że podejmowane działania są
mało skuteczne. Pozyskiwanie terenu trwa od dwóch lat i nic konkretnego nie załatwiono
na piśmie, że terenem gmina może dysponować.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Gmina ma na piśmie zgodę na dysponowaniem gruntem kolejowym na cele inwestycyjne,
bo to trzeba było złożyć do wniosku o środki ze ZIT. Trzeba to jednak skonkretyzować,
czy to będzie dzierżawa, czy użyczenie.
Dominik Kozaczka – radny
Prosił, żeby na kolejne spotkanie z PKP został zaproszony przedstawiciel Rady Miejskiej.
Radni chcieliby wiedzieć jak te rozmowy wyglądają.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Jeśli Pani Burmistrz wcześniej poda termin i godzinę rozmów z koleją, to ktoś z radnych
pojedzie, bo nie ma sensu, by jechało kilka osób.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
W przeddzień sesji rozmawiała ze starostą Kazimierzem Rakowskim, i jeśli radni mają
taką możliwość sprawczą, to należy pomóc Staroście, bo od miesiąca u Wojewody
Mazowieckiego leżą wszystkie dokumenty związane z łącznikiem do S8 dla Wołomina.
Dominik Kozaczka – radny
Radny Zbigniew Paziewski mówił o sprzątaniu terenu kolejowego. Kolej się z tego
obowiązku nie wywiązuje, a radny rozumie, że z koleją są trudne rozmowy w pozyskiwaniu
gruntów. Gmina miała podjąć pewne działania ze swojej strony. Miały być ustawiane kosze
na śmieci. Kilka czy kilkanaście sesji wstecz, gdy kolej oddawała stacje PKP, przejazdy i
dojścia, to również gmina miała ustawić kosze w pewnych punktach. Nadal tych koszy na
śmieci brakuje. Wcześniej była odpowiedź, że w poprzednim budżecie nie były na ten cel
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zarezerwowane środki. Natomiast na 2018 rok środki miały być zarezerwowane. Radny
zapytał, kiedy można się spodziewać zakupu koszy na śmieci?
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Oświadczyła, że pierwsza partia koszy została już zakupiona i rozpoczęto ich rozstawianie
na terenie gminy. Prosiła o wskazanie konkretnych punktów, gdzie zdaniem radnego,
należy ustawić kosze.
Dominik Kozaczka – radny
Prosił o przesłanie listy miejsc, gdzie planuje się ustawienie koszy, a On ewentualnie
zgłosi ze swojej strony punkty. Na pewno kosze powinny zostać ustawione przy wyjściach
z przejść pod torami. Na pewno przy ciągu w ul. Laskowej – tam jest parking. Również
przy stacji w Zagościńcu, też trzeba takie kosze ustawić.
Następną sprawą, którą radny poruszył, była inwestycja na ul. Traugutta. Realizacja
inwestycji miała być zakończona do 30 maja. W sprawozdaniu podana jest data
zakończenia 15 czerwca. Z oceny radnego tam pozostało jeszcze dużo pracy do
wykonania. Zapytał więc czy do 15 czerwca uda się zakończyć inwestycję?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Potwierdziła, że pierwotnie zadanie miało być zakończone z końcem maja. Okazało się, że
należy wykonać prace dodatkowe, o które wnioskowali mieszkańcy, które doszły w
związku z inwestycją przedszkola. Sieć ZEC, która będzie służyła w przyszłości
przedszkolu, została położona teraz. Budowa, która trwa w sąsiedztwie, też miała swoje
potrzeby wchodzące w teren inwestycji. Chodziło o kabel światłowodowy i inne sieci, które
musiano zrobić. Lepiej było to zrobić to teraz, niż w momencie byłaby zakończona
inwestycja drogowa i konieczne byłoby zniszczenie nowego asfaltu. Dlatego wykonawca
wystąpił o aneks i przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 15 czerwca. Na czas
pisania odczytanego sprawozdania ta data nie była zmieniona. Jednak wpłynęła
informacja od wykonawcy, że do tego terminu inwestycja nie zostanie ukończona. O
ostatecznym terminie zakończenia inwestycji radni zostaną poinformowani. Nie udało się
wykonać inwestycji w tempie, jaki wykonawca zakładał i nie dlatego, że nie chciał, lecz
dlatego, że prace dodatkowe, które wynikały z budowy dodatkowych sieci, które musiały
powstać w tym pasie drogowym. Dodatkowo stwierdzono kolizje, które wynikały z
wcześniej położonych sieci. Również TPSA swoimi światłowodami zaburzyła proces
inwestycyjny. Obecnie budowa nie jest bardzo uciążliwa, bo dojazd do wszystkich
nieruchomości jest.
Dominik Kozaczka – radny
Zadaje pytania dotyczące inwestycji, by poznać istotę sprawy i móc informować
mieszkańców.
Eugeniusz Dembiński – radny
Dziwił się radości z informacji, że w lipcu, po raz pierwszy zostanie skoszona trawa. W
lipcu trawa powinna być skoszona po raz n-ty. Pochwalił porządek i czystość w jednej z
nadmorskich gmin.
Prosił o spowodowanie wykoszenia trawy przy ul. Fieldorfa w Wołominie.
W imieniu braci piłkarskiej prosił o oddanie głosu na zadaszenie trybun na OSIR Huragan
w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie łącznika do grogi S8? Prosił o
sprecyzowanie na jakim etapie jest inwestycja, na co czeka starostwo, a jeśli otrzyma to
na co czeka, to kiedy może zostać ogłoszony przetarg przez marszałka?
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji.
Odpowiedziała, że w tej chwili starostwo czeka na wydanie decyzji pozwolenia ze
SpecUstawy na łącznik. W sprawozdaniu była mowa o drugim kwartale, czyli obecny czas.
Natomiast co do budowy Pani naczelnik nie mogła odpowiedzieć.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Domniemał, że jeżeli wojewoda wyda zgodę, która się uprawomocni, to wtedy marszałek
będzie mógł ogłaszać przetarg.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, po której zakończeniu o godz. 13:15
kontynuowano realizację porządku obrad.
Pkt 7
Interpelacje i zapytania radnych
Tomasz Kowalczyk – radny
Wie, że sołtys Cięciwy rozmawiał Naczelnikiem w sprawie, którą chciał poruszyć, bo to
obiecał mieszkańcom. Na końcu ul. Mazowieckiej w Cięciwie, jest niebezpieczny
precedens. Duże ilości ciężarówek wjeżdżają w praktycznie ślepą uliczkę z jakąś ziemia i
gruzem. Wysypują to na końcu tej ulicy na prywatnych działkach, gdzie jest teren
zalewowy. Sołtys usiłował mediować z osobą, która to nawozi, ale nie osiągnął
spodziewanych efektów. Mieszkańcy ulicy nie mogą wyjść z domu czy otworzyć okien, bo
bardzo się kurzy. Jest to ogromny problem z tym ruchem ciężarowym i nawożeniem tego
towaru. Radny próbował dojechać tam, ale obawiał, że utknie na tej ulicy. Prosił o
interwencje w tej kwestii i żeby ktoś z urzędu tym się zainteresował, co tam się dzieje.
Może reprymenda ze strony urzędnika pomoże.
Jest również problem z wyjazdem z ul. Kwiatowej w Cięciwie. Mieszkańcy od dłuższego
czasu proszą starostwo o zamontowanie lustra na drodze głównej, bo nie mogą wyjechać
na drogę powiatową, gdyż jest niebezpiecznie, jest duży ruch. Prosił o pomoc w tym
temacie. Proponował, żeby może gmina postawiła tam lustro, nie czekając na ruchy
starostwa.
Robert Makowski – Zastępca Burmistrza
Udzieli informacji na piśmie.
Tomasz Kowalczyk – radny
Tak jak wcześniej zauważył Przewodniczący Rady, odbyło się spotkanie z sołtysami i
mieszkańcami 6 sołectw odnośnie zwożenia odpadów na wysypisko w Starych Lipinach.
Radny zapytał, czy coś w tym temacie udało się ustalić? Chodzi o oznakowanie
ciężarówek, które są lub nie są oznakowane. Czy jest szansa, by one nie jeździły przez
nasze sołectwa.
Robert Makowski – Zastępca Burmistrza
Na początku spotkania był poruszany temat o ogromnym zagrożeniu bezpieczeństwa w
tym rejonie. Zastępca Burmistrza wysłał pismo do komendy Powiatowej Policji w
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Wołominie z zapytaniem dotyczącym zdarzeń w miejscowości Turów, Ossów,
Leśniakowizna. Otrzymał odpowiedź za czas od 2015 roku do 31 maja 2018 roku.
Przytoczył dane obrazujące bezpieczeństwo w tamtym rejonie:
- Miejscowość Turów, ul. Hallera
* w 2015 roku było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba kolizji to 1.
* w 2016 roku było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba kolizji to 4.
* w 2017 roku było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba kolizji to 1
* w 2018 roku (od stycznia- czerwca) było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba
kolizji to 1.
- Miejscowość Ossów, ul. Matarewicza
* w 2015 roku było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba kolizji to 4.
* w 2016 roku było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba kolizji to 4.
* w 2017 roku było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba kolizji to 4.
* w 2018 roku (styczeń-czerwiec) było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba kolizji
to 2.
- Miejscowość Leśniakowizna, ul. Kacprzykiewicza
* w 2015 roku było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba kolizji to 3.
* w 2016 roku było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba kolizji to 6.
* w 2017 roku było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba kolizji to 6.
* w 2018 roku (styczeń – czerwiec) było: wypadków 0, zabitych 0, rannych 0, a liczba
kolizji to 4.
To pismo Policji w pełni obrazuje stan zagrożenia na tych trzech ulicach. Pod tym katem
nie ma podstaw do tego, żeby Policja stawiała tam posterunek, bo na terenie gminy są
miejsca dużo bardziej zagrożone. Jeśli będzie informacja, że coś się dzieje, to bęą
podejmowane interwencje.
Tomasz Kowalczyk – radny
Ucieszyło go, że pech omija te rejony i nikomu nic się nie stało. Nie przypominał sobie ze
spotkania wniosku o ustawianie na tej trasie posterunku policji. Była jedynie mowa o
kontroli przeładowanych ciężarówek, kontroli nieoznakowanych ciężarówek, czy nie wiążą
niebezpiecznych odpadów.
Rozmawiano również o tym, że trzeba powiadomić Inspekcję Transportu Drogowego.
Radny te inspekcję powiadomił jeszcze przed spotkaniem. Otrzymał nawet oficjalne pismo
z ich strony i będzie czynił dalsze kroki w ich kierunku. Miano rozmawiać o tym, że te
samochody, które tamtędy jeżdżą z odpadami na wysypisko w Starych Lipinach, są
uciążliwe. Mieszkańcy pytali, czy jest szansa, by one jeździły inną drogą. Mieszkańcy są
przeciwni zwożeniu tego, co jest zwożone na wysypisko w Starych Lipinach. To jest
ważne, a nie czy będzie tam stał posterunek policji.
Radny prosił o informacje, czy są jakieś konkluzje po tym spotkaniu i czy coś zostało
zrobione, czy podjęto jakieś działania? Czy zostało sprawdzone, czy samochody są
oznakowane? Czy jest szansa, by one jeździły inną drogą? Najważniejszą sprawą jest to,
że mieszkańcy nie są zainteresowani, by te odpady były zwożone na nasze wysypisko.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Powtórzyła, że w piątek po sesji w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00 będzie kontrola i
będą pobierane próbki tego materiału, który jest zwożony na wysypisko. Umówiła się z
radnym Zbigniewem Paziewskim, że zostanie On powiadomiony, gdy pracownicy
laboratorium będą na miejscu. Pracownicy zaczekają z pobraniem próbek do obecności
radnych. Będzie można jednoznacznie potwierdzić co jest i czy to co jest zwożone stanowi
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia i środowiska.
16

Tomasz Kowalczyk – radny
na sesji kwietniowej rozmawiano o dwóch tematach, które bulwersują mieszkańców.
Pierwszym z nich jest temat ul. Racławickiej w Majdanie. Co z nią należy zrobić? Czy jest
jakiś pomysł, ekonomicznie uzasadniony? Czy będzie położona nakładka czy inne
działania? Radni byli w terenie i widzieli, jaka jest sytuacja. Maja pogląd na sprawę, a
nawet może jakiś pomysł rozwiązania problemu. Jednak radny chciałby usłyszeć zdanie
Zastępcy Burmistrza w Tej kwestii.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Nakładka jest w zakresie Wydziału Gospodarki Komunalnej. Rozmawiano na ten temat.
Wtedy było kilka rzeczy w trakcie. Były rozpisane przetargi na robienie kilku nakładek na
drogach gminy Wołomin. Rozmawiała z Naczelnikiem Piotrem Mystkowskim, by wiedzieć
na, jakim etapie to wszystko jest i co zostało rozstrzygnięte i jak gmina jest do tego
przygotowana finansowo. W tygodniu po sesji zapadną jakieś decyzje, czy są pieniądze
na nakładkę na ul. Racławickiej w Majdanie.
Tomasz Kowalczyk – radny
To, co powiedziała pani Edyta Zbieć, nie rozwiązuje sprawy. Zapytał, czy zadecydowała
Ona już, że będzie robiona na tej ulicy nowa nakładka? Przypomniał, że na sesji
kwietniowej radni powiedzieli jasno, by Zastępca Burmistrza podeszła do tematu z punktu
widzenia ekonomicznego wybrała najbardziej uzasadniony wariant. Wiadomo, że tam jest
pozwolenie na budowę i wszyscy czekają na kanalizację. Jeżeli podejmie się decyzje o
położeniu nakładki, to przez 5 lat nie będzie można jej ruszyć, a w międzyczasie
wodociągi uzyskają dofinansowanie i będą chcieli rozkopać ul. Racławicka, bo będą robili
kanalizację.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Tłumaczyła, że sami radni mówili, iż wykonanie nakładki asfaltowej byłoby najbardziej
sensowne, bo uzyskanie pieniędzy na kanalizację jest w tej chwili mało realne. Oznacza
to, że radny Tomasz Kowalczyk sam sobie zaprzecza.
Tomasz Kowalczyk – radny
Stwierdził, że mówił, iż trzeba rozważyć różne warianty. Po zobaczeniu tego co jest, radni
uważają, ze najsensowniejszym byłoby wycięcie tych najtrudniejszych kawałków, które są
najbardziej zniszczone i w to miejsce położenie fragmentów nowej nakładki. Wymiana
całej nakładki na całej długości ulicy, zdaniem radnego nie ma sensu, bo wtedy trzeba by
było zapomnieć o budowie kanalizacji. Chodziło o to, by Zastępca Burmistrza zastanowiła
się nad wariantem najbardziej uzasadnionym z punktu widzenia ekonomicznego. Miała się
spotkać z mieszkańcami, by zobaczyć, jak to wygląda i by wspólnie ustalić, co dalej robić.
Radny nie słyszał, by takie spotkanie się odbyło, dlatego pytał co dalej z tą sprawą?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Oświadczyła, ze ma taki charakter, że gdy się z kimś ma spotkać, to musi wiedzieć, jakie
ma możliwości. Na razie nie wie, jakie są możliwości finansowe, bo niedawno
rozstrzygnięto część przetargów, a niektóre są jeszcze w trakcie. Trzeba wiedzieć, ile jest
pieniędzy i dopiero wtedy będzie można spotkać się z mieszkańcami, by podjąć decyzje.
Nie może powiedzieć mieszkańcom, że coś im zrobi, gdy nie ma na ten cel pieniędzy.
Tomasz Kowalczyk – radny
W trakcie trwającej sesji zostanie przesunięte 600 000 zł. Mówiono, że te pieniądze nie są
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tylko na ul. Ręczajską w Duczkach, ale miały to być pieniądze do tej puli na naprawy
bieżące. Teoretycznie pieniądze będą. Trzeba też wiedzieć ile tych pieniędzy potrzeba ,
jeśli wybierze się jakiś wariant.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Pamięta, co było mówione na sesji, dlatego prosił, by ktoś pochylił się nad tym tematem i
oszacował czy taniej będzie wymienić asfalt fragmentami, czy taniej będzie położyć całą
nakładkę. Radni na tym się nie znają. Nie wiedzą, jakie są koszty każdego z tych
rozwiązań. Jeżeli będzie wiadomo ile potrzeba pieniędzy, by tę ulicę doprowadzić do
stanu używalności, to wtedy trzeba będzie się zastanowić skąd wziąć pieniądze. Ma się
odbyć spotkanie w sprawie zracjonalizowania załącznika inwestycyjnego, w związku z
tym, że brakuje pieniędzy do rozstrzygnięcia przetargów, więc i ten temat można poruszyć.
Do tego jest potrzebna wiedza ile na ten cel potrzeba środków i na jaka powierzchnię.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poparła proponowany sposób procedowania sprawy. Na posiedzeniu Komisji Finansów
rozmawiano na te tematy. Umówiono się, że takie wstępne analizy będą dokonane po
rozpisaniu przetargów, które są zaplanowane. To będzie dobry moment do rozmów i
działań w tym zakresie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że na posiedzeniu komisji Finansów prosił o sprawozdania z rozliczenia
środków na remonty dróg. Jakie zostały rozstrzygnięte przetargi, na jakie kwoty i jakie
przetargi zamierza się rozstrzygnąć.
Radni nie wiedzą, jakie podcinki dróg będą
realizowane, gdzie te nakładki będą wykonywane i jak te środki są rozdysponowywane.
Tomasz Kowalczyk – radny
Wracając do tematu ul. Racławickiej., powiedział, że według Niego to jest poniżej krytyki.
Zastępca Burmistrza napisała na Facebooku, że radni byli i widzieli, więc nic nie musi już
robić. To był cały komentarz w sprawie. Radny stwierdził, że z litości nie skwitował tego
komentarza.
Zastępca Burmistrza Edyta Zbieć pochyliła się nad tematem problemów z komunikacją.
Obiecała, że wystosuje dodatkowe pismo do ZTM w tym temacie. Radny zapytał, czy coś
w tej sprawie zostało zrobione i czy jest jakaś korespondencja z ZTM. Problemy z
komunikacja miejską są jak były, choć może w mniejszym stopniu. Jedna nadal są
zgłoszenia o różnych dziwnych zachowaniach kierowców busów w stosunku do
pasażerów.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Prosiła, by radny kierował te pytania do odpowiedniej osoby, bo radny pyta o rzeczy, które
nie są w Jej jurysdykcji. Wcześniej sprawy związane z ZTM rzeczywiście Jej podlegały i
pisma wszelkiego rodzaju zostały wysłane do ZTM. Nie dotyczyły one tylko złego
zachowania kierowców, ale też innych spraw, które mieszkańcy poruszali. Nie wie jaki jest
odzew na te pisma. Poprosiła Sekretarza Gminy o informację, co się dalej wydarzyło w tej
sprawie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Dziwił się stwierdzeniu Zastępcy Burmistrza, że to nie jest w Jej kompetencji. Radnych nie
interesuje, kto i za co odpowiada w urzędzie. Uważał, że za to odpowiada Burmistrz lub
Jego zastępcy.
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Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Tłumaczyła, że jest tak, że dana sprawa jest przekazywana dalej i wiadomo, że fizycznie
tego nie wykonuje zastępca Burmistrza i nie uczestniczy w każdym elemencie procesu
danej sprawy. Wie, że pisma poszły do ZTM, krytykujące sposób realizacji usługi przez
firmę przewozową. Było to kilka miesięcy wcześniej. W gminie toczą się różnego rodzaju
procesy ważne i mniej ważne. Czy i jaka odpowiedź na te pisma wpłynęła, nie pamięta.
Najwięcej w tym temacie będzie wiedziała Sekretarz Gminy lub Naczelnik wydziału
Gospodarki Komunalnej.
Tomasz Kowalczyk – radny
W czasie zorganizowanego pikniku z okazji Dnia Dziecka w Ossowie, spora grupa
mieszkańców rozmawiała z radnym na temat przyszłości szkoły w Ossowie. To jest trudny
temat. Radni rozmawiali o Strategii Rozwoju Oświaty. W tej strategii były pewne punkty,
które na wniosek radnego Dominika Kozaczki zostały wycofane z tej strategii. Natomiast
do radnego dotarła niepokojąca informacja, która denerwuje mieszkańców Ossowa, że
obowiązuje zakaz przyjmowania do tej szkoły dzieci spoza rejonu. Jeśli ma się dbać, by w
tej szkole było jak najwięcej dzieci, to powinno się ich jak najwięcej przyjmować. Radny
chciał wiedzieć, jakie są przyczyny takiego postępowania, jeśli te informacje są prawdą.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Poinformowała, że ustawa „Prawo Oświatowe” określa całą procedurę przyjmowania
dzieci do szkół zamieszkałych w obwodzie danej szkoły i zamieszkałych poza obwodem.
Na podstawie tej ustawy rada Miejska w Wołominie podjęła dwie uchwały w sprawie
kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli i w sprawie kryteriów przyjmowania dzieci
do szkół spoza obwodu. Zgodnie z ustawą, w drodze zarządzenia, trzeba ustalać terminy
procedowania przyjmowania dzieci do placówek oświatowych tj. termin przyjmowania
dzieci na podstawie zgłoszenia i termin przyjmowania dzieci na podstawie wniosku. Nie
ma takiej możliwości, żeby przyspieszyć czy zmienić terminy, które są ustalone prawem.
Nie można teraz przyjmować dzieci do danej szkoły na podstawie wniosku. Tak jest
ustalony termin. Te terminy dotyczą wszystkich szkół, których organem prowadzącym jest
Gmina Wołomin. Po ty,m terminie mogą być przyjmowani uczniowie spoza rejonu danej
szkoły.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Udzieliła odpowiedzi na wcześniejsze pytanie radnego Tomasza Kowalczyka. Gmina
zgłaszała wiele skarg na przewoźnika, a było ich wiele i Firma Stalko została ukarana karą
umowną, która jest dotkliwa. To nie do końca wpłynęło na poprawę jakości świadczonych
usług i skargi nadal się pojawiają.
Dominik Kozaczka – radny
Zadał pytanie dotyczące pozwu w sprawie Internetu szerokopasmowego. Zapytał, czy taki
pozew został złożony?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Odpowiedziała, że pozew jest już gotowy, ale zostanie złożony w późniejszym czasie.
Powodem opóźnienia jest zbieranie materiałów dowodowych przez zespół prawników.
Dominik Kozaczka - radny
Na stronie internetowej Pani burmistrz umieszcza informacje na temat rozstrzygnięć lub
nie przetargów, które gmina ogłasza. Radny wyraził swoje zaniepokojenie tą kwestią. Nie
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ma możliwości rozstrzygnięcia wielu przetargów, gdyż najniższa oferta jest dużo niższa niż
zarezerwowane środki na ten cel w budżecie. Chciał wiedzieć, kiedy radni otrzymają
informacje co dalej? Z racji tego, iż wiele przetargów nie jest rozstrzygniętych, a
dotyczących dość istotnych inwestycji, jest to niepokojące. Dlatego radny zapytał, czy
przetargi będą ogłaszane powtórnie, czy może z części inwestycji trzeba będzie
zrezygnować, na rzecz dołożenia środków do innych? Co z tymi inwestycjami i w jakim
kierunku zwróci się gmina?
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że ten temat był omówiony przy sprawozdaniu Burmistrza, że zostanie
zorganizowane spotkanie, żeby zdecydować co do inwestycji, z których należy
zrezygnować i jak poprzesuwać środki. Wtedy też radni pochylą się nad ul. Racławicką.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Poinformowała, że generalna zasada jest taka, że przynajmniej dwukrotnie jest ogłaszany
przetarg, żeby mieć pewność, że wszystkie możliwości zostały wykorzystane. Czasami na
dana inwestycję przetarg jest ogłaszany trzykrotnie. Jest już kilka inwestycji, gdzie widać,
że przetargu na realizację nie uda się rozstrzygnąć, dlatego trzeba zorganizować
spotkanie i przedyskutować, z jakich inwestycji można zrezygnować, by można było
dołożyć środki do innych, by udało się rozstrzygnąć przetargi.
Dominik Kozaczka – radny
Sugerował, że wspomniane spotkanie odbyło się jeszcze w czerwcu, by decyzje w sprawie
inwestycji mogły być podjęte na sesji czerwcowej. Potem będzie przerwa wakacyjna, a w
październiku odbędą się wybory samorządowe. Jeśli teraz się nic nie zadecyduje, to po
wyborach Rada Miejska może być w innym składzie . Mogą też być inne zmiany. Mogą się
zmienić też priorytety inwestycyjne. Gdyby niektóre inwestycje zostały rozpoczęte, to
niezależnie od zmian, one będą kontynuowane.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Poinformowała, że za tydzień w czwartek o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie z PKP.
Prosiła o wyznaczenie przedstawiciela Rady Miejskiej, który uczestniczyłby w tym
spotkaniu.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Powiedziała, że konieczne będzie pochylenie się nad priorytetami budżetu gminy, bo
trzeba dołożyć pieniędzy na wynagrodzenia nauczycieli, którzy od kwietnia pobierają
wynagrodzenia w nowych wysokościach, a subwencja oświatowa nie odzwierciedla tych
podwyżek. Trzeba pochylić się nad wieloma elementami budżetu, nie tylko inwestycyjnymi,
które będą istotne przy kształtowaniu załącznika inwestycyjnego i rozlokowaniu pieniędzy
w innych działach.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Był zdziwiony wypowiedzią Pani Burmistrz dotyczącą kosztów utrzymania oświaty. Przy
przyjmowaniu budżetu radni niejednokrotnie podkreślali, że martwią się o wysokość
środków. Wtedy zapewniane, że jest wystarczająca. Zapytał, czy podwyżki dla nauczycieli
były ustawowe, czy gmina sama przyznała?
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Poinformowała, że to były podwyżki, które zostały ustalone nie na terenie gminy, lecz
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przez wyższą instancję. Wynikają z rozporządzenia. Od dnia 1 kwietnia były to podwyżki w
wysokości 5%. W następnym roku będą również podwyżki dla nauczycieli w wysokości
5%. Jednak środki nie zostały zapewnione przez budżet państwa. Do gminy dotarła
informacja, że jednostka samorządu terytorialnego powinna sobie poradzić w ramach
własnych budżetów. Budżet państwa nałożył obowiązki, natomiast nie zapewnił
finansowania związanego z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich, dla nauczycieli od 1
kwietnia. To nie jest tylko problemem Gminy Wołomin. To jest problem wszystkich gmin w
Polsce. To przepisy zewnętrzne spowodowały, że ponad 1 mln. zł. , względem tego co było
planowane, będzie dodatkowo potrzebne na wynagrodzenia związane z podwyżkami z
rozporządzenia.
Dominik Kozaczka – radny
Prosił Panią Burmistrz o możliwość zorganizowania spotkania z władzami powiatu, a
nawet z władzami województwa. Chodziło radnemu o kwestie bezpieczeństwa. Na sesji
często rozmawia się na temat różnych niebezpiecznych przejść, różnych odcinków na
ulicach. Natomiast większość tych niebezpiecznych miejsc znajduje się na drogach
powiatowych i wojewódzkich. Natomiast to do gminy mieszkańcy artykułują te problemy,
bo to radni gminy są najbliżej. Mieszkańcy chcą, by te problemy zostały rozwiązane za
pośrednictwem radnych gminy. Starosta obiecał, że kilka przejść na terenie Gminy
Wołomin poprawi. Jednak, trzeba zaprosić Starostę na spotkaniu i zobowiązać go do
zrealizowania tej obietnicy. Często deklaracje nie pokrywają się z finalną realizacją.
Dlatego trzeba zorganizować takie spotkanie po raz kolejny. Jeśli takie spotkania nie będą
okresowe, te sprawy nie będą posuwały się do przodu nawet małymi krokami.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Obiecała, że takie spotkanie zostanie zorganizowane, na które zostaną zaproszeni
wszyscy radni. Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa urzędnicy wspominali o programie
Bezpieczny Wołomin. To można wszystko razem skonfigurować. Podobne spotkanie było
już organizowane, ale radni na nie nie przyszli.
Dominik Kozaczka – radny
Prosił, by spotkanie zostało zorganizowane w godzinach popołudniowych, gdyż radnym
łatwiej przyjść na spotkanie o tej porze, niż na takie odbywające się w godz. 12-14.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zaznaczył, że większość radnych pracuje poza Wołominem, Nie wierzył, że takie
spotkanie można zorganizować tylko w godzinach pracy urzędu. Inne jednostki również
mają sesje i komisje po godzinach pracy urzędów i zapewniają na tych spotkaniach
obecność urzędników. Raz na 4 lata można zorganizować spotkanie robocze w godzinach
późno popołudniowych, by większość radnych mogła uczestniczyć w takich spotkaniach.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Uważała, że trzeba zapytać MZDW i Starostwa czy oni będą gotowi na takie spotkanie
poza godzinami pracy. Nie może wypowiadać się na temat pracowników tych podmiotów.
Robert Makowski – Zastępca Burmistrza
Przypomniał, że na poprzedniej sesji mówił o szczegółowym czytaniu sprawozdania. W
sprawozdaniu Burmistrza jest napisane, co gmina zrobiła pod kątem bezpieczeństwa, tak
drogowego jak i innego. Na stronie 17 tego sprawozdania jest napisane: „Podpisano
porozumienie z komendą Powiatową w zakresie wspólnych działań, na rzecz
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bezpieczeństwa”. W sprawozdaniu są również elementy, które mówią o współpracy z
wojewodą, o budowie sfaszyzowań i inne. Nie należy powielać czegoś, co jest napisane w
protokole.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że sprawozdanie jest obszerne. Jest to 33 strony makulatury, która radni mają
przestudiować, otrzymując materiał o godz. 15, w dniu poprzedzającym sesję.
Robert Makowski – Zastępca Burmistrza
Zaprotestował, przeciwko używaniu słowa „makulatura” w odniesieniu do wspomnianego
dokumentu. To nie jest „makulatura”, tylko praca urzędników.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powiedział, że papier zmarnowany na drukowanie tego, to jest makulatura. Można
odpowiedzieć normalnie na zadane pytanie, bez zbędnych komentarzy. Nikt nie jest w
stanie przeanalizować tego dokumentu, kilka godzin przed sesją, kiedy każdego dnia
odbywały się posiedzenia komisji do późna w nocy. Należało odpowiedzieć na pytanie
radnego bez zbędnych komentarzy.
Dominik Kozaczka – radny
Zastępca Burmistrza mówi o programie”bezpieczny Wołomin” i podpisaniu porozumienia z
Komendą Powiatową Policji w Wołominie w zakresie wspólnych działań na rzecz
bezpieczeństwa. To są tylko hasła dotyczące działań policji i innych służb. Natomiast
radny mówił o działaniach pod kątem wykonywania zadań, przez powiat i województwo.
Starosta czasami bywał na sesjach Rady Miejskiej i do pewnych rzeczy się zobowiązał.
Minęło już pół roku i poza zobowiązaniami faktycznej realizacji nie ma. Dlatego radny
chciał, by grupa radnych wraz z władzami gminy i powiatu usiedli i porozmawiali i
przypomnieli o pewnych zobowiązaniach. Natomiast Zastępca Burmistrza Mówi o
zupełnie innej rzeczy.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Prosiła, by nie emocje brały górę tylko dobry obyczaj. Wcześniej nie było takiego
zwyczaju, by radni otrzymywali w formie elektronicznej sprawozdania burmistrza z
działalności między sesjami. Sprawozdanie jest przygotowywana do ostatniej chwili przed
sesją, by informacje w nim zawarte były jak najbardziej aktualne. Poprzednio dopiero w
trakcie czytania, radni mogli notować i pytać o wyjaśnienia. Za obopólna zgodą radni
otrzymują informację wcześniej. Jednak należy wyłączyć emocje i należy zacząć się
szanować. Władze gminy i pracownicy urzędu są do dyspozycji radnych zawsze i o
każdej porze. Radni zadają pytania w różnych formach pytania, nawet na Facebooku.
Organ wykonawczy gminy stara się sprostać oczekiwaniom radnych z szacunku do nich i
do mieszkańców. Jednak są pewne zasady i przepisy i nie można zmusić, żeby służby
marszałka i służby starosty, po godzinach urzędowania, absorbowali swój czas na
spotkania z przedstawicielami gminy. Można ich tylko o to poprosić. Trzeba widzieć taką
różnicę, że nie jest to jakieś roszczenie, tylko potrzeba porozumienia. Pani Burmistrz
poprosiła o szacunek dla urzędników i nie nazywanie ich ciężkiej pracy odzwierciedlonej w
sprawozdaniu, że to jest makulatura.
Od dłuższego czasu odczuwa, że instytucja Burmistrza Wołomina nie jest przez
wszystkich szanowana. Pani Burmistrz pominęła fakt, że radni nie szanują Jej jako
kobiety, bo dziwne rzeczy się dzieją. Spokojnie można się we wszystkich sprawach
domówić. Radni zadali pytanie, na które z chęcią odpowie. Trzeba jednak zaczekać, bez
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emocji, bez uśmieszków, tylko z rzetelną pracą. Przykładem jest odczytane sprawozdanie
Burmistrza. Tak radni oczekiwali i ten postulat został zrealizowany. Na koniec Pani
burmistrz poprosiła o wzajemny szacunek.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Podziękował Pani Burmistrz za wypowiedź. Ze swej strony prosił, żeby organ
wykonawczy, odpowiadając na pytania radnych, nie kierował się emocjami, tylko
konkretnie odpowiadał na zadawane przez radnych pytania. Słyszy komentarze organu
wykonawczego każdej wypowiedzi radnych.
Dominik Kozaczka – radny
Powiedział, że radni potrafią czytać i zadają pytania, jeśli czegoś nie ma w sprawozdaniu.
Prosił o nie wskazywanie kolejnych stron, bo tam nie ma odpowiedzi na pytanie i prośby o
spotkanie, o których mówił radny. W sprawozdaniu jest mowa o poprawie bezpieczeństwa,
ale to dotyczy współpracy z policją, z MSWiA.
Dlatego ponownie poprosił o
zorganizowanie spotkania, umówić termin, a radni na nie przyjdą.
Robert Kobus – radny
Pani Sekretarz mówiła, że są przymiarki do ustawienia dodatkowych koszy na śmieci na
terenie miasta. Radny zapytał, czy ta lista, która ma być realizowana, ujmuje również listę,
która radny przedstawił w interpelacjach, a potwierdzoną przez Radę Osiedla Wołominek
w roku 2016 i 2017, a które nie zostały zrealizowane?
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Nie ma wspomnianej listy przed sobą. Zapisała pytanie radnego i udzieli Mu pisemnej
odpowiedzi.
Robert Kobus – radny
Kolejne pytanie dotyczyło udzielanych odpowiedzi. Od poprzedniej sesji minęło 8 tygodni.
Radny zapytał, dlaczego przez tak długi czas radni nie otrzymali odpowiedzi na pytania
zadawane na poprzedniej sesji? Jak to się ma do § 30 Statutu Gminy Wołomin?
Chciał, się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja finansowa Wołomińskiej oświaty? Pytanie to
zadał w związku z pojawiającymi się informacjami, że zaczyna brakować pieniędzy na
oświatę. Radny chciał, by ktoś to potwierdził, lub zaprzeczył.
Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP
Nie widziała żadnego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania oświaty. Sytuacja na
razie jest zabezpieczona.
Olga Ludwiniak – Naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu
Sprawdzała protokół z tym co zapisywała. Wydawało się, że na wszystkie pytania zostały
udzielone odpowiedzi. Przeprosiła za to, jeśli cos przeoczyła. Sprawdzi to i uzupełni
odpowiedzi.
Robert Kobus – radny
Nie wie jak pozostali radni, czy otrzymali odpowiedzi na swoje pytania. Natomiast On nie
otrzymał odpowiedzi praktycznie na wszystkie zadane pytania.
Kolejne pytanie dotyczyło sprzątania ulic na terenie miasta i gminy. Mieszkańcy pytają
radnego, czy maszyna zakupiona przez Miejski Zakład Oczyszczania już pracuje, czy tylko
została ona pokazana na fotografiach? Mieszkańcy również skarżyli się na nieposprzątane
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ulice przed procesja Bożego Ciała tj dróg, którymi przechodziła procesja. Zawsze to było
pięknie sprzątnięte, natomiast w br. ulice nie zostały oprzątnięte.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Prosiła, by radny wymienił, które ulice nie zostały sprzątnięte.
Robert Kobus – radny
Jako przykład wymienił ul. Gdyńską i ul. Sasina.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Pamiętała, że te ulice były sprzątane, ale szczegóły sprawdzi.
Robert Kobus – radny
Stwierdził, że jeżeli te ulice były sprzątane, to sytuacja jest jeszcze gorsza. Jeśli tak
wyglądają ulice po zamiataniu, to nie jest dobrze.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Jeżeli radny ma zdjęcia, to Pani Sekretarz prosiła o ich udostępnienie, bo już minął jakiś
czas od Bożego Ciała i chciałaby to skonfrontować.
Robert Kobus – radny
Od Bożego Ciała minął tydzień. Celem skonfrontowania Jego słów, można przejechać się
tymi ulicami i sprawdzić ich czystość.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Zwróciła uwagę, że w międzyczasie były ulewy, co zmienia sytuację. Jeśli te ulice
wymagają zamiatania, to jeszcze raz zostaną włączone do grafiku sprzątań, czy do
poprawki. Pani Sekretarz osobiście się tym zajmie.
Robert Kobus – radny
Kolejne pytanie dotyczyło utrzymania zieleni i kwietnik na rogu ul. Piłsudskiego i ul.
Gdyńskiej. W szczególności chodzi o usuniecie starych kwiatów, które zalegają na
kwietniku.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Odpowiedziała, że tam zostały zaplanowane prace ogrodnicze. Będą nowe nasadzenia
kwiatów, będą ustawione wieże kwiatowe. Za chwilę ten teren będzie wyglądał bardzo
dekoracyjnie.
Robert Kobus – radny
Kolejne pytanie radnego dotyczyło stanu dróg gminnych – utwardzonych. Radny chciał
wiedzieć czy jest planowana naprawa dróg gminnych metodą na gorąco, lub wymiana
warstw? Czy całą sieć dróg gminnych będzie lepiona plackami z asfaltu na zimno?
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Zapisała pytanie radnego i odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Robert Kobus – radny
Prosił o odpowiedź, by radni mogli to usłyszeć w trakcie toczącej się sesji, bo odpowiedzi
na piśmie nie zawsze są udzielane.
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Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Obiecała, że skontaktuje się z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i w dalszej
części sesji powróci do tej odpowiedzi.
Robert Kobus – radny
Kolejne pytanie radnego dotyczyło sprzętu mechanicznego, który był na stanie Miejskiego
Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie, a obecnie Wydziału Gospodarki Komunalnej. Radni
byli z wizytą na bazie MZO przy ul. Łukasiewicza. Mieli również okazję zobaczyć stojący
tam sprzęt , który tam niszczeje. Wyrównywarka jest odstawiona pod płot. Ciągnik z
kosiarką też od dłuższego czasu nie był używany i to widać. Stoi tam również zamiatarka
do chodników. Radni chcieliby usłyszeć, czy ten sprzęt działa, czy jest używany. Który z
tego sprzętu nadaje się jeszcze do użytku, a który przeznaczony jest do zezłomowania?
Najprawdopodobniej wyrównywarka przeznaczona jest do zezłomowania.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Powiedziała, że tak jak radny zwrócił uwagę, rzeczywiście sprzęt, który został przekazany
na stan urzędu z MZDIZ, jest w takim stanie w jakim jest. Najlepiej by było, gdyby gmina
mogła zakupić wszystkie maszyny nowe. Wtedy one dłużnej by służyły z pożytkiem na
drogach gminnych. Natomiast jeśli chodzi o sama równiarkę, to tak jak radni prosili, jest
prowadzona analiza finansowa, po to by można było wybrać najlepszy możliwy wariant.
Pani sekretarz przyznała, że równiarka jest uszkodzona i wymaga potężnej naprawy.
Planuje się dokonanie się pogłębionej analizy, dotyczącej kosztów eksploatacji i kosztów
pracowniczych obsługi tego sprzętu. W tej chwili, jeśli chodzi o realizacje zadania
związanego z równaniem dróg, to ta usługa jest zabezpieczona. Natomiast trzeba podjąc
decyzję, czy posiadany sprzęt należy naprawiać, czy należy go zezłomować. Wtedy trzeba
będzie wygospodarować pieniądze na zakup nowego sprzętu.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Prosił o przypomnienie, ile czasu minęło od likwidacji MZDiZ?
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Odpowiedziała, że likwidacja MZDIZ nastąpiła z dniem 31 grudnia, ale wtedy równiarka
działała.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Obliczył, że od likwidacji MZDiZ minęło 5 miesięcy. Radni mieli również otrzymać
sprawozdanie z tej procedury likwidacji MZDiZ. Do dnia sesji radni nic nie otrzymali.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Stwierdziła, że taką informację radni otrzymali na poprzedniej sesji. To była informacja z
przebiegu procesu likwidacji MZDiZ.
Robert Kobus – radny
Zapytał, czy został zakończony przegląd oznakowania pionowego na terenie gminy? Na
posiedzeniu Komisji bezpieczeństwa w dniu 18 kwietnia, radni otrzymali informację, że w
najbliższych dniach taki przegląd oznakowania pionowego dróg zostanie przeprowadzony.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Zbierze informacje i udzieli radnemu odpowiedzi na Jego pytania.
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Robert Kobus – radny
Kolejne pytanie również dotyczyło prac prowadzonych przez Wydział Gospodarki
Komunalne, a chodziło o budowę muru oporowego na ul. Szkolnej w Wołominie. Temat
poruszał radny na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa. Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej obiecał udzielić odpowiedzi na sesji, jakie są plany w tym temacie.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Prosił o powtórne przekazanie informacji dotyczącej przekształcenia MZDiZ, gdyż nie mógł
zlokalizować tej informacji, czy był to odrębny dokument, czy to była informacja w
sprawozdaniu burmistrza.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Wyjaśniła, że ta informacja była w odpowiedziach na zapytania radnych. Radni zadali
pytanie dotyczące sprawozdania z likwidacji MZDIZ. To pytanie zostało zapisane i
odpowiedź została udzielona na piśmie.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Przyznał, że być może było pytanie zadane na sesji związane z tym tematem. Jednak w
momencie podejmowania uchwały o likwidacji MZDIZ, radni mieli dostać kompleksową
informację o przebiegu tej likwidacji, jak ona się zakończyła i o stanie sprzętu. Takiej
informacji radni nie otrzymali.
Przewodniczący Rady, pytał już dawno o zakres
obowiązków nowego Pana Dyrektora.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Zapewniła, że zakres obowiązków był przekazywany Przewodniczącemu Rady. Nie miał
On później żadnych pytań z tym związanych. Pani sekretarz uznała więc, że informacja
jest wystarczająca.
Robert Kobus – radny
W imieniu mieszkańców podziękował ekipie Pana Piotra Witka, za szybka reakcje i
usuniecie gałęzi z drzew, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców.
Krzysztof Rembelski – radny
Przed trzema laty do Wołomina przyjechał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik i na konferencji prasowej mówił, że niedługo będzie ogłoszony przetarg na projekt.
Miało to trwać trzy lata. Te lata minęły, a radny pyta co w tej sprawie się wydarzyło?
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Poinformowała, że od dawna trwa projektowanie i jest ono na ukończeniu. Przedstawiciele
gminy jeżdżą na konferencje i narady techniczne w tej sprawie. Trwają uzgodnienia z
MZDW. Cały proces projektowania jest na ukończeniu. Wiadomo, o jakie ronda wzbogaci
się Wołomin i wiadomo, co powstanie na tej trasie, jeśli chodzi o Wołomin. Projektowanie
zakończy się w 2019 roku. Ta informacja znajduje się w sprawozdaniu Burmistrza
Wołomina i jest ona ze strony MZDW. Gmina Wołomin wystąpiła z pismem do MZDW,
żeby przedstawił stan zaawansowania konkretnych inwestycji, które MZDW prowadzi na
terenie Gminy Wołomin.
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Piotr Sikorski – radny
Na ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż linii kolejowej gmina ma już projekty. Niestety
negocjacje ws,. pozyskania od kolei tych terenów przedłużają się. Jeśli w bieżącym roku,
ten ciąg nie zostanie wybudowany, a wszystko wskazuje, że tak może się wydarzyć, to
radny prosił, by przed kolejnym okresem jesienno – zimowym, gmina mimo wszystko
postawiła tam lampy. Radny ten temat oświetlenia poruszał wielokrotnie i Pani Burmistrz
Mu odpowiadała, że PKP nie wyraziło zgody na dowieszenie takich lamp na wysięgnikach
przy lampach z peronów. Radnemu chodziło również o ciąg dalszy tj. od ul. Piłsudskiego
do ul. Sasina. Tam stoją dwie takie lampy na wysokości przepompowni PWiK. Natomiast
pomiędzy przepompownia, a ul. Piłsudsiego również stoją dwie lampy zamontowane
wcześniej. Radny poprosił, by tym samym sposobem jak te lampy były zamontowane,
zostały dostawione kolejne 2-3 lampy. Radny prosił o zajęcie się tematem.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Odpowiedziała, że problem jest z PKP, ale również z PGE. Można było dowieść tylko
jedną lampę na wysokości ul. Piłsudskiego. Czy na odcinku od ul. Piłsudskiego do Ul.
Sasina jest możliwość dostawienia lamp oświetleniowych, trzeb to sprawdzić. W projekcie
modernizacji chodnika przy ul. Kolejowej jest również budowa oświetlenia. To będzie
realizowane w całej inwestycji.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Powiedziała, że nie ma możliwości postawienia słupów na gruncie PKP, dlatego jest
problem. Miała nadzieje, że sprawa rozwiąże się w najbliższym czasie.
Piotr Sikorski – radny
Kilka osób prosiło go, by zadał pytanie Pani burmistrz czy Pani Burmistrz podpisała jakąś
umowę na przywożenie do Wołomina toksycznych śmieci z Niemiec?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Oświadczyła, że to jest nieprawdą., iż do Wołomina, będą zwożone śmieci toksyczne.
Rozumie, że w kraju był taki niepokój. Okazało się bowiem, że Minister Środowiska wydał
takie zezwolenie na zwożenie śmieci z różnych zakątków świata. Mieszkańcy Wołomina
czytają i są świadomi, więc ten niepokój łatwo było wzniecić wśród mieszkańców
Wołomina. Jeżeli takie insynuacje pojawiają się w przestrzeni publicznej miasta i gminy
Wołomin, to jest to brzydkie i nieeleganckie. Pani Burmistrz zapewniła, że zobowiążę
swoje służby do wydania stosownego oświadczenia, że żadne toksyczne śmieci na
wysypisko do Wołomina nie trafią. Jest określoną ilość odpadów, które Gmina Wołomin
może przyjąć i nie są to odpady niebezpieczne.
Eugeniusz Dembiński – radny
Przypomniał, że na posiedzeniu komisji Bezpieczeństwa poruszono kwestie przesunięcia
budki dla STOPKA, któremu tym działaniem pogorszono warunki pracy. Wcześniej
obiecano tej osobie podwyżkę pensji, więc w związku z pogorszeniem warunków pracy,
zdaniem radnego, ta podwyżka powinna być znacznie większa. Zapytał, jakie były
przesłanki do tego, by ta budka została przesunięta?
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Również uważała, że pracownicy obsługi oświaty powinni zarabiać więcej. Osoby, które
czuwają nad bezpieczeństwem naszych dzieci, powinny zarabiać więcej. Jednak ich
wynagrodzenia są finansowane z działu „Oświata”. Jeśli będzie taki wniosek o
27

podniesienie tego wynagrodzenia, to Pani Burmistrz będzie za. Ludzie powinni
otrzymywać godziwe wynagrodzenie za swoją pracę. Osoba, o której mówi radny, jest
dobrą, miła i empatyczną osobą, która pilnuje bezpieczeństwa Wołomińskich dzieci. Od
kiedy pracuje w tym rejonie, to z udziałem dziecka nie było tam żadnego wypadku.
Pani Burmistrz uważa jednak, że jeśli jednej osobie podnosi się wynagrodzenia, to trzeba
rozpatrzeć też całą grupę wykonującą tożsame czynności.
Robert Makowski – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, że przeniesienie budki nastąpiło z powodu ograniczenia widoczności. Stało się
to na życzenie zarządcy drogi.
Eugeniusz Dembiński – radny
Stwierdził, że w związku z remontem drogi, nie będzie możliwe utrzymanie trasy biegu
„Cud nad Wisłą” przez miejscowość Ciemne. Prace nie zakończą się do 15 sierpnia. Nie
można pominąć faktu, ani stara trasa, ani nowa nie ma atestu. Organizator z pewnością
nie powie, jaką trasą będzie przebiegał bieg. Jest czas i szansa, by zaproponować trasę,
jaką radni Rady Miejskiej w Wołominie proponowali w ubiegłym roku.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy od poprzedniego spotkania podjęto jakieś działania, by przywrócić poprzednią
trasę biegu?
Bożena Matusiak – Dyrektor OSIR Huragan
Na poprzedniej sesji mówiła, że złożyła pismo do Burmistrza Radzymina, z propozycją
przywrócenia dawnej trasy biegu. Nie otrzymała informacji zwrotnej, jak Burmistrz
Radzymina zapatruje się na tę organizację.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poprosił o ponowne wystąpienie z przypomnieniem o pilną odpowiedź.
Bożena Matusiak – Dyrektor OSIR Huragan
Przygotuje stosowne pismo do Burmistrza Radzymina.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Dziwił się, że nie można ustalić przebiegu trasy biegu, skoro organizatorami jest
Starostwo, Burmistrz Wołomina i Burmistrz Radzymina. Z tych trojga organizatorów, to
pewnie dwóch byłoby za przywróceniem tej trasy. Nawet matematyka przemawia za tym,
żeby ten bieg wrócił.
Mirosław Bieńczyk – radny
Poruszył sprawę chodnika Duczki – Stare Grabie tj. drugiego jego odcinka. Czy działki są
wykupywane i ewentualnie ile z nich jest wykupionych?
Michał Wysocki – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
na tym odcinku chodnika będzie ok. 41 nieruchomości do wykupienia. Niedługo ostatnie z
decyzji podziałowych otrzymają klauzulę ostateczności. Są one sukcesywnie
przekazywane do Starostwa, by były wprowadzone do ewidencji gruntów. Wtedy będzie
można wszczynać procedury wykupu. Najpierw zwróci się do mieszkańców z propozycja
przeniesienia własności w drodze aktu notarialnego. Jeśli dojdzie do porozumienia to będą
spisane protokoły z rokowań. Jeśli nie osiągnie się z kimś porozumienia, to wtedy
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skierowany zostanie do starosty wniosek o wywłaszczenie. W najbliższym czasie ruszy
procedura samego wykupu.
Mirosław Bieńczyk – radny
Po raz kolejny radny poruszył sprawę gałęzi na ul. Przytorowej, które zasłaniają lampy
oświetleniowe. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska obiecuje reakcje od kilku
miesięcy. Prosta sprawa, a nie załatwiona od tak długiego czasu.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Zanotowała prośbę radnego i obiecała, że gałęzie zostaną osunięte do końca tygodnia.
Mirosław Bieńczyk – radny
Prosił o odtworzenie rowu melioracyjnego przy ul. Ręczajskiej. Rów o długości 40m nie
może być przekopany od czterech miesięcy.
Maciej Łoś – radny
Uważał, że dla gminy Wołomin przywrócenie biegu na trasę Radzymin-Ossów jest bardzo
ważne. W związku z tym myśli, że jeżeli Państwu Burmistrzom zależałoby na tej sprawie,
to już dawno, jeżeli nie dałoby się tego załatwić, to wiedza 100% by była. Sprawa od
dawna nie jest załatwiona i po raz kolejny miną obchody 15-go sierpnia i przyjdzie kolejna
kadencja samorządu. Radny oczekuje, że Burmistrz Wołomina ( po męsku ) powie czy
będzie bieg, czy nie będzie biegu.
Znowu ktoś napisał na portalu internetowym, że znowu nie działają windy w przejściu w
tunelu przy stacji Wołomin. Jedna z osób biorących udział w dyskusji napisała, że
dzwoniła do Firmy OTIS i otrzymała informacje, że z naprawą trzeba poczekać na zgodę
PKP i zapłacenie za części zamienne, użyte do naprawy wind, ponieważ awaria powstała
w wyniku zalania urządzeń wodą. Ma to miejsce przy każdym większym deszczu, co jest
wynikiem przyjęcia przez PKP złego projektu całej budowy.
Jeżeli jest taka sytuacja, że aby wjechać wózkiem na peron, to można to zrobić jedynie za
pomocą windy, a w przypadku jej awarii trzeba czekać tydzień, na podjęcie decyzji, przez
osoby uprawnione, na wydanie pieniędzy na zakup części zamiennych, to radny uważał za
brak cywilizacji mimo XXI w. Nie miał pretensji do Pani Burmistrz, tylko prosił żeby
ponowić rozmowy z Firmą OTIS i PKP, żeby to wreszcie załatwione w sposób
cywilizacyjny. Jeśli coś się popsuje, to trzeba to naprawić, a o koszty można upominać się
później. Nie może być tak, ze mieszkańcy będą czekali, aż ktoś komuś przeleje pieniądze
na konto.
Edyta Zbieć – Zastępca Burmistrza
Powiedziała, że rozmowy z PKP są prowadzone. Gmina jest stawiana pod ściana, żeby
podpisywać porozumienia. Jeszcze żadna gmina nie podpisała porozumień z PKP. Gmina
Wołomin wystąpiła do PKP o przekazanie wszystkich u mów zawartych z wykonawcą,
który montował windy. Trzeba wiedzieć, jakie są warunki tych umów. Jakie są gwarancje i
kary umowne. Chodzi również o umowy z wykonawcami, którzy robili przepompownię.
Zanim cokolwiek zostanie podpisane, to gmina musi wykonywać pewne rzeczy np.
doświetlenie tych tuneli i ich sprzątanie, ale jest to robione z woli gminy. Jednak resztą
przedstawiciele gminy boja się zaopiekować, z tego względu, że nie wiadomo co z tym
sprzętem się dzieje i jakie są warunki umowy pomiędzy PKP a Firmą OTIS.
Maciej Łoś – radny
W sprawozdaniu Burmistrza jest informacja, że trwa wymiana piachu pod urządzeniami
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zabawowymi, nie piaskownicami, bo piach w piaskownicach został wymieniony wcześniej.
Na placu zabaw przy ul. Kopernika jest piaskownica w kształcie kwiatka, ale ona jest
niefunkcjonalna. Po deszczu stoi w niej woda. Jest ona dość wysoka. Małe dzieci nie
mogą się w tym piasku bawić. Radny prosił o wymianę tej piaskownicy.
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Poinformowała, że to jest piaskownica integracyjna. Woda tam stoi, bo z pewnością
zatkane są odpływy. Piaskownica jest tak skonstruowana, że może do niej podjechać
dziecko na wózku i może korzystać z tej piaskownicy.
Maciej Łoś– radny
Na placu zabaw przebywa bardzo często. Widzi wiele rzeczy i wie, że dzieci z wózka
inwalidzkiego nie sięgną do tego piasku. Radny zgłaszał już problem do służb, które
zajmują się placami zabaw. Prosił również o zadbanie o piasek i trawnik, które były na tym
placu zabaw.
Jakub Orych - radny
Przy szkole w Czarnej nie ma budki dla STOPKA, a takie miejsce dla osoby dbającej o
bezpieczeństwo dzieci przydałoby się w Czarnej.
Drugą sprawą było dofinansowanie do chodnika w drodze wojewódzkiej 635. To miało
nastąpić w czerwcu
Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Powiedziała, że w czerwcu ma być podpisana umowa, a szczegóły może przedstawić
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
Jakub Orych – radny
Prosił o wsparcie gminy, do Jego wniosku, budowy przejścia dla pieszych w drodze
wojewódzkiej 635 od strony Wołomin – Słoneczna. Tam są dwa przystanki autobusowe po
obu stronach drogi. Jest też chodnik, więc nie ma przeciwwskazań, żeby takie przejście
powstało. Jedyne przejście na tej ulicy jest koło szkoły podstawowej. Takie przejście
przydałoby się kilkaset metrów dalej w stronę Wołomina.
Kolejną sprawą jest brak przejścia dla pieszych na ul. Boryny w Helenowie przy kościele.
Tam wypadałoby spowolnić ruch. Prosił pracowników gminy o zajęcie się tym tematem.
Zbigniew Paziewski – radny
Zwrócił uwagę, że pierwsze nasadzenia kwiatów na kwietnikach miejskich powinny być w
kwietniu-maju.
Otrzymał informację, że donice np. przy Urzędzie Miejskim będą
uzupełniane w lipcu. Według radnego jest to sporo za późno.
Radny zapytał, czy na spotkaniach z administratorem drogi, była poruszana sprawa
wycinki drzew na ul. 1-go Maja w Wołominie. Te drzewa są poznaczone czerwona farbą.
Chciał wiedzieć co to oznacza i czy te drzewa będą usunięte? One zagrażają
bezpieczeństwu.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Stwierdziła, że jest początek czerwca, a kwiaty, które będą sadzone, to będą sadzone w
ciągu kilku najbliższych dni. To będą nasadzenia letnie. Również w Warszawie trwają
obecnie świeże nasadzenia. Tak też będzie w Wołominie. Osobiście dokonała doboru
gatunkowego kwiatów.
Jeśli chodzi o drzewa wzdłuż ul. 1-go Maja , to województwo wystąpiło z wnioskiem i
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została wydana decyzja, uwzględniająca nasadzenia zastępcze. Nie są to drzewa gminy i
gmina nie ma wpływu na to, kiedy one zostaną osunięte. Pani Sekretarz sądzi, że
województwo dokona wycinki tych drzew, wtedy gdy będzie miało na to środki i
zorganizuje przetarg na całe województwo.
Zbigniew Paziewski – radny
Sądzi, że dojdzie do spotkania ws. bezpieczeństwa na ulicach powiatowych i
wojewódzkich. Radny Robert Kobus, członek Komisji Bezpieczeństwa, wysłał 9 interpelacji
do Urzędu Marszałkowskiego. Otrzymał odpowiedź pozytywną, ale minęło wiele miesięcy i
nic się nie dzieje.
Postój taksówek był przy ul., Wąskiej. Obecnie nie ma on racji bytu. Właściciele taksówek
pytają o możliwość zorganizowania innego miejsca na postój taksówek w okolicach stacji
Wołomin-Słoneczna.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Powiedziała, że nie trafił do niej postulat od taksówkarzy ze Słonecznej. Zaprosił
taksówkarzy do siebie, bo nie jedną trudna rzecz udało się wynegocjować. Zaprosiła do
siebie na takie spotkanie.
Zbigniew Paziewski – radny
W trakcie wizyty w MZO na ul. Łukasiewicza radni oglądali sprzęt po MZDIZ. Radny
odniósł wrażenie, że kupowanie starych maszyn nie jest rozsądne. Obecnie kupiona
zamiatarki jest z poprzedniej epoki. Ciągnik do niej jest pożyczony. Sposób podczepienia
zamiatarki do ciągnika nie jest prawidłowy i może budzić zastrzeżenia policji. Mimo chęci,
żeby gminę sprzątała firma gminna, to jest trudne. Sprzęt po MZDiZ jest też w złym
stanie. Należałoby pomyśleć o prawdziwej gospodarce sprzętowej, jeśli chodzi o
sprzątanie. W XXI w. gmina kupuje bardzo stare maszyny, to ile one będą służyły?
Radny powiedział też, że Komisja Bezpieczeństwa nie dlatego pilnuje jakości zwożonych
do gminy śmieci, że robi na złość Pani Burmistrz, Pani Sekretarz czy Panu Prezesowi.
Radni mają zapewnienia tych osób, że na składowisko będzie przywożony prawdziwy
stabilizat, który nie będzie dokuczał mieszkańcom. Jednak radni w swojej świadomości
muszą wiedzieć, że MZO ma zgodę na przywożenie 18 kodów stabilizatu. Zdaniem
radnego te odpady mogą być niebezpieczne i uciążliwe. To mogą być odpady
nieprzefermentowane, zwierzęce, popłuczyny z szamb i na to gmina ma zgodę. Radni
mają zapewnienie, że będzie tylko czysty stabilizat. Radny pytał Prezesa MZO na
posiedzeniu komisji, czy jeżeli tego typu odpady zostałyby przywiezione na wysypisko, to
czy będzie to przestępstwo? Otrzymał odpowiedź, że żadne, a będzie to zgodne z
przepisami. Dlatego zadane pytanie nie było bezzasadne, bo trzeba tego pilnować, jeśli
chce się żyć w zgodzie z mieszkańcami.
Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina
Stwierdziła, że Ona i radni mają wspólny cel. O pewne rzeczy zostały uzgodnione na tych
spotkaniach i tych rzeczy będzie jeszcze więcej. Natomiast jest różnicą pomiędzy tym, co
komunikuje Pani Burmistrz z radą, a tym co pojawia się w przestrzeni publicznej.
Zastanawiała się, czy na kanwie tego, co się dzieje w całej Polsce-płona wysypiska,
zwożone są śmieci ( legalnie z pozwoleniem Ministra na przywożenie odpadów
toksycznych z Nigerii czy Niemiec), ktoś chce wzbudzić panikę w mieszkańcach Gminy
Wołomin, to jest bardzo nieodpowiedzialne. Ponownie Pani burmistrz oświadczyła, że
żadnych śmieci toksycznych z Niemiec zwozić się nie będzie.
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Na spotkaniu z sołtysami Prezes MZO tłumaczył jakie odpady są zwożone na wysypisko.
Są to różne śmieci, w tym cmentarniki z Wołomińskich cmentarzy, ale nie są to odpady
toksyczne, bo nie ma pozwolenia na zwożenia takich odpadów z Europy i spoza niej, na
wysypisko w Starych lipinach.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Oświadczyła, że nie słyszała, by do Wołomina były przywożone odpady niebezpieczne.
Kody odpadów, na które radny się powołuje, rzeczywiście są w pozwoleniu
zintegrowanym. Jednak wyrazem dobrej woli kierownictwa urzędu i spółki gminnej , że z
tych wszystkich kodów odpadów, został wybrany ten, który jest najmniej uciążliwy. W
piątek po sesji, przybędzie do Wołomina akredytowane laboratorium, które pobierze próbki
z wysypiska. Radni zostali zaproszeni do uczestnictwa w poborze tych próbek. W interesie
wszystkich mieszkańców Wołomina, jest to., żeby to składowisko funkcjonowało w sposób
bezpieczny dla ludzi i dla środowiska. Pani sekretarz uważa, że te działania, które są
podejmowane wspólnie z radnymi są właśnie po to. Nie ma sensu debatowanie nad tym
pozwoleniem zintegrowanym, które zostało w znaczny sposób ograniczone do wybranych
kodów. Ma zmniejszoną ilość odpadów, która jest przyjmowana na wysypisko, po to, żeby
ta uciążliwość była jak najmniejsza. Trwają rozmowy z mieszkańcami, żeby było lepiej.
Może to badanie, które ma być zrobione, może coś wyjaśni wszystkim zainteresowanym.
Nikt się przed takim badaniem nie wzbrania dla dobra całej gminy.
Zbigniew Paziewski – radny
Stwierdził, że w jego pytaniu nie było mowy o jakiś toksycznych odpadach z Niemiec.
Zwrócił uwagę na fakt, że mieszkańcy wiedząc co może być składane, mogą wyciągnąć
mylne wnioski.
Przypomniał, że pani burmistrz powiedziała, że gdyby gmina otrzymała na zakład
przetwarzania Odpadów tzw. RIPOK, to gmina musiałaby przyjąć rocznie 50 ton odpadów.
Natomiast gdy gmina otrzymała zgodę na te 18 kodów, to nikt nas nie zmusi do
przyjmowania takiej ilości, czy jednak zmusi?
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Był na spotkaniu z sołtysami i słyszał, co mówił Prezes MZO. Gmina właśnie dostała
zezwolenie na konkretne kody odpadów, które mogą być składowane na wysypisku.
Składowisko jest elementem RIPOK, który jest wpisany do wojewódzkiego programu.
Skoro jest pewna ilość kodów, i ktoś przywiezie odpady odpowiadające jednemu z tych
kodów, to składowisko ma obowiązek je przyjąć, czy też nie? Z ust Prezesa MZO padła
informacja, że jeśli ktoś przywiezie taki odpad, kwalifikujący się do jednego z kodów, to nie
można odmówić przyjęcia.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Stwierdziła, że składowisko działa w oparciu o pozwolenie zintegrowane. Tylko takie ilości
odpadów, które są wskazane w pozwoleniu tj. 20 ton odpadów. Co do kodów to jest
polityka Prezesa MZO i pytanie radnego powinno zostać skierowane do Prezesa MZO , a
nie do Pani Sekretarz. Może ona jedynie wyrazić swoją opinię. Powiedziała więc, że
wygląda to w ten sposób, że ilością odpadów, którą przyjmuje danego rodzaju, czyli jeżeli
zakontraktuje 20 ton stabilizatu, to nikt już nie zmusi Prezesa MZO, żeby przyjmował
jakieś inne kody odpadów, bo nie będzie mógł tego zrobić.
Zbigniew Paziewski – radny
Przypomniał, że podpisano kontrakt na 14 000 ton, a 6 000 ton jest jeszcze do
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zakontraktowania. Dlatego są pytania. Radni wierzą, że na wysypisko w Starych Lipinach
zostanie przyjęty tylko prawidłowy stabilizat. Ale Prezes MZO powiedział, że nie popełni
przestępstwa, jeśli przyjmie odpady z tymi pozostałymi kodami.
Robert Kobus – radny
Zapytał, czy Pani Sekretarz ma informację, ile ciężarówek z tzw. stabilizatem do dnia sesji
nie zostało wpuszczonych na wysypisko w Starych Lipinach? W ilu pojazdach została
zakwestionowana jakość przywożonych odpadów.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Na dzień sesji nie jest w posiadaniu informacji, o które pyta radny. Obiecał zapytać o to
Prezesa MZO i Jego odpowiedź przekaże radnym.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Ostatnio na spotkaniu Prezes MZO mówił, że Przewodniczący Rady, coś mu insynuuje.
Poprosił więc o informację, ile ciężarówek wjeżdża na składowisko dziennie i ile wjechało
od dnia podpisania drugiej umowy?
Radny Marek Górski opuścił sesję o godz. 15:15
Robert Kobus – radny
Zapytał, skąd na wysypisku wzięły się ciężarówki firmy REMONDIS, skoro Prezes
zapewniał, że ma podpisaną umowę tylko i wyłącznie z MPO Warszawa i tylko od niej
może odbierać odpady. Natomiast na wysypisku pojawiają się ciężarówki z Firmy
REMONDIS?
Zbigniew Paziewski – radny
Pochwalił radnego Roberta Kobusa, za zainteresowanie się gospodarka śmieciową. W
jednym z kontenerów gdzie powinny być odpady segregowane, zauważył dużą ilość
odpadów zmieszanych – komunalnych. Jak detektyw, w tych śmieciach znalazł adres
właściciela śmieci. Na stronie internatowej zamieścił informację, że daje 24 godziny na
sprzątnięcie śmieci. Po kilkunastu godzinach te śmieci zostały uprzątnięte. Okazuje się, ze
w śmieciach też są informacje o właścicielu.
Andrzej Żelzik - radny
Radny Dominik Kozaczka powiedział, że należy się spieszyć z realizacją prac, które były w
planie, bo być może będzie nowa Rada Miejska, która będzie miała inne zdanie. Radny
przyznał, że oczekuje, iż będzie inne spojrzenie na Wołomin i na planowane prace. Było
święto Bożego Ciała. Niektórzy radni zajmowali w procesji bardzo eksponowane miejsca.
Procesja przy Kościele Matki Bożek Królowej Polski odbywała się ulicami:Kurkowa,
Topolowa, Partyzantów i dwa ołtarze były na ul. Leszczyńskiej. Wszystkim radnym było
wstyd, a szczególnie tym którzy zdecydowali, że ulicę Leszczyńską zdjęto z planu
inwestycyjnego w bieżącym roku. Uczestnicy procesji potykali się o dziury w jezdni i
wystające, poniszczone płyty chodnikowe.
Po raz kolejny prosił o spojrzenie na konieczność ograniczenia prędkości na ul. Granicznej
przy cmentarzu. Tam jest ograniczenie prędkości do 40km/godz. Radny, bywając na
cmentarzu widzi, z jaka prędkością jeżdżą tam samochody. Dlatego prosił o umieszczenie
spowalniaczy przy bramie cmentarnej. Z cmentarza , wprost z bramy cmentarnej, na ulicę
wychodzą ludzie młodzi, starzy i dzieci. Co z tego, że jest ograniczenie prędkości, skoro
niektórzy kierowcy zupełnie na to nie patrzą, a policja jest tam rzadko. Odmowa
umieszczenia tam spowalniaczy z powodu tego, że nie jest to ulica zabudowana, nie
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przekonywała radnego. Jego zdaniem ulica jest zabudowana, bo jest cmentarz. Jeden
spowalniacz przed cmentarzem, może uchroniłby kogoś od kalectwa czy śmierci. Nad tym
warto się zastanowić.
Jako doświadczony samorządowiec, pracujący dla dobra gminy przez wszystkie kadencje,
zwrócił się do radnych, by okazali sobie nawzajem więcej życzliwości i zrozumienia.
Tomasz Kowalczyk – radny
Przyznał rację radnemu Andrzejowi Żelezikowi. Zwrócił Mu uwagę, że ostatnimi czasy w
Radzie Miejskiej w Wołominie panuje zgoda, której już dawno nie było, jak jest obecnie.
Zdaniem radnego życzliwość w tej radzie jest na odpowiedni,m poziomie i tak powinno
pozostać.
Radny również wstydził się, gdy procesja przechodziła ul. Racławicką w Majdanie. Ta
droga jest w bardzo złym stanie. Radny wielokrotnie apelował, by coś zrobić z tą ulicą.
Piotr Sikorski – radny
Stwierdził, że wszyscy są zgodni, że omawiana wcześniej budka STOPKA została
przeniesiona w miejsce bardzo nasłonecznione. Argumentowane to było tym, że ona stała
tuż przy ulicy i zasłaniała ludzi, którzy podchodzili do przejścia dla pieszych. Sugerował, by
rozważyć przeniesienie budki z powrotem na tamtą stronę ulicy, ale wsunąć ją głębiej w
stronę ul. Brzozowej. Ta budka powinna stać w miejscu bardziej zacienionym.
Emil Wiatrak – radny
Otwarte Strefy Aktywności – radny zapytał, czy Gmina Wołomin startowała w konkursie na
projekty tzw. OSA i z jakim skutkiem?
Paweł Banaszek – radny
Chciał wiedzieć, czy został już powołany nowy dyrektor Miejskim Domu Kultury w
Wołominie?
Drugie pytanie dotyczyło informacji, która była w internecie mocno promowana. Dotyczyła
ona tego, że Gmina Wołomin otrzymała statuetkę za „Samorząd Przyjazny Firmom”.
Radny chciał wiedzieć, jakie były kryteria oceny i czy za statuetkę i dyplom gmina musiała
zapłacić?
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zwracając się do Sekretarza Gminy, prosił o odpowiedź na pytanie dot. Dyrektora
Miejskiego Domu Kultury, uważając, że powinna znać odpowiedź na to pytanie.
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Stwierdziła, że Przewodniczący Rady z pewnością zauważył, analizując niejednokrotnie
Regulamin Organizacyjny Urzędu, na pytanie dot. osoby Dyrektora Miejskiego Domu
Kultury odpowiedzi może udzielić Zastępca Burmistrza Edyta Zbieć, w której pionie przez
Nia nadzorowanych instytucji i wydziałów, znajduje się Miejski Dom Kultury. Pani
Sekretarz nie udzieliła odpowiedzi na zadane przez radnego pytanie, gdyż chciała uniknąć
niedomówień, czy coś powiedziała lub nie.
Mateusz Bereda – radny
Otrzymał pisemną odpowiedź na swoją interpelację. Interpelacja dotyczyła zamiatania
pozimowego i mechanicznego ulic i chodników w gminie i kwoty, jakie były na ten cel
przeznaczone w 2017 i w 2018 roku. Za 2017 rok ta łączna kwota na pozimowe ,
mechaniczne sprzątanie ulic opiewa na 142 000 zł. Natomiast w 2018 roku, w
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porozumieniu z MZO, łącznie jest to 257 000 zł. Radny zapytał jaki jest łączny zakres tych
obu zadań z dwóch lat? Czy płacone jest za to samo zadanie o ponad 100 000 zł więcej,
czy w podpisanym porozumieniu zakres prac jest zwiększony?
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Odpowiedziała, że zakres prac został zwiększony i zwiększona została kwota, na ten cel
przeznaczona, gdyż radni chcieli, by zamiatanie odbywało się częściej i więcej ulic było
zamiatane. Dlatego zakres został zwiększony.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Prosił o bardziej szczegółową odpowiedź na to pytanie: jaki był zakres, ile było kilometrów
i ile razy miały być zamiatane ulice i chodniki w 2017 roku, a jaki jest zakres jest w 2018
roku?
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Takie szczegółowe , wyczerpujące informacje radni otrzymają na piśmie.
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Odpowiedziała na pytanie radnego Pawła Banaszka, a dotyczące nagrody, która została
przyznana Gminie Wołomin. Powiedziała, że w regulaminie tego konkursu jest wszystko
wyjaśnione. Wiadomo jakie kryteria były brane pod uwagę. Z budżetu gminy nie została
wypłacona żadna złotówka na to, ponieważ Gmina Wołomin nie zgłaszała się do tego
konkursu.
Olga Ludwiniak – Naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu
Gmina nie zgłaszała się do tego konkursu. Tytuł „Miasto przyjazne firmom 2017” został
gminie przyznany przez kapitułę, na podstawie nagród, wyróżnień, tytułów, jakie zostały
przyznane w poprzednim roku wołomińskim firmom. Warunkiem uzyskania takiego tytułu
jest uzyskanie przez wołomińskie firmy, ( czyli działające na terenie danej gminy) tytuły:
Gepardy Biznesu i Brylanty Biznesu. Na terenie Wołomina 23 firmy uzyskały tytuły
Gepardów Biznesu i 8 firm Brylanty Biznesu. Gmina za otrzymany tytuł nie zapłaciła
żadnych pieniędzy. Regulamin mówi, że jeśli gmina chce otrzymać statuetkę, to musi za to
zapłacić, ale postanowiono, że nie wyda się na to pieniędzy. Tytuł jest dożywotni i Gmina
Wołomin może używać tego tytułu.
Robert Kobus – radny
W nawiązaniu do pytania radnego Mateusza Beredy, odnośnie sprzątania, poprosił, żeby
odpowiedź porównać z odpowiedzią, jaka radni otrzymali na posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa. Gdy zapytano o zakres mechanicznego sprzątania ulic, realizowane
przez MZO, usłyszeli inną informację, niż podała Pani sekretarz. Radni usłyszeli, że
zakres prac w 2018 roku będzie mniejszy. Będzie 6 sprzątań w ciągu roku i nie obejmuje
to sprzątania pozimowego. W ubiegłym roku w skład wchodziły sprzątania pozimowe.
Radny miał nadzieję, że otrzymana odpowiedź będzie jasna i wyczerpująca, a radni będą
mieli jasność sytuacji.
Powtórzył pytanie, które zadawał już dwukrotnie, ale nie doczekał się na odpowiedź.
Chodziło, o pismo, jakie urząd skierował do PKP PLK w dniu 19 lipca 2017 roku, a
dotyczącego uzgodnienia projektu dodatkowych przejść podziemnych dla pieszych oraz
dodatkowych wejść na stację kolejowe w rejonie linii kolejowej Nr 6. Radny powrócił do
pytania, czy gmina otrzymała odpowiedź na to pismo i co ta odpowiedź zawierała?
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Bożena Kucharczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji
Uważała, że odpowiedź na pytanie radnego była udzielona. Przygotuje treść tego pisma i
sprawdzi jakie odpowiedzi udzieliła kolej. Odpowiedź radnemu zostanie udzielona.
Maciej Łoś – radny
Na jednym z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa radni rozmawiali o Gminnej Ewidencji
Zabytków w związku z pożarem Willi Danuta. Na podstawie dokumentu otrzymanego z
urzędu przytoczył informację, że Willa Danuta była wpisana do gminnej Ewidencji
Zabytków. Na co Zastępca Burmistrza Robert Makowski powiedział, że w tej gminnej
ewidencji Zabytków nie jest wpisana Willa Danuta. Radny zapytał, kiedy Willa Danuta
została wykreślona z Gminnej Ewidencji Zabytków?
Robert Kobus – radny
Dodał, że w dniu 17 maja 2018 roku w tej sprawie złożył odpowiednią interpelację, ale do
dnia sesji nie otrzymał odpowiedzi.
Maciej Łoś – radny
W internecie znalazł informację o Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami w Gminie
Wołomin na lata 2006 – 2009. Nie może znaleźć takiego dokumentu na następne lata.
Okazuje się, że jest dokument, który jest przestarzały. Potem nic już nie było robione.
Zdaniem radnego warto by było zająć się tymi zabytkami i ten Gminny Program Opieki nad
Zabytkami ponowić, opierając się na dokumencie obowiązującym do 2009 roku,
przygotować coś, co będzie na lata następne.
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Poinformowała, że na chwile obecną Dyrektorem miejskiego domu Kultury jest Pani
Izabela Bąk.
Robert Kobus – radny
Odczytał odpowiedź na swoją interpelację w sprawie Willi Danuta; „Odpowiadając na
interpelację radnego rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 maja 2018 roku, dotyczącą
budynku położonego na działce ew. (…..) czyli Willi Danuta, wyjaśniam co następuje:
przedmiotowy budynek Willa Danuta nie był wykreślany z Gminnej Ewidencji Zabytków.
Dla tego budynku sporządzono w 2005 roku, kartę adresową zabytku nieruchomego do
GRZ”.
Radny prosił o wyjaśnienie sprzecznych informacji, bo raz mówi się , że Willa Danuta jest
w Gminnym Rejestrze Zabytków, a innym razem mówi się , że nie jest.
Dominik Kozaczka – radny
Zwrócił uwagę, że należy doczytać do końca otrzymaną odpowiedź. W dalszej części jest
napisane, że : „Zgodnie z zasobem informacji będącej w poosiadaniu Urzędu Miejskiego
w Wołominie, Willa Danuta nie znajduje się w wykazach MWKZ”.
Maciej Łoś – radny
Według Jego wiedzy jest tak, że najpierw jest Gminna Ewidencja Zabytków, potem jest
mazowiecka Ewidencja Zabytków i Rejestr Zabytków- który podlega pod Mazowieckiego
Wojewódzkiego konserwatora Zabytków. Tam znajdują się obiekty objęte największa
ochroną. Gminnej Ewidencja Zabytków, to te zabytki, które nie są objęte przez
Konserwatora Zabytków, natomiast wyznaczone w porozumieniu z Konserwatorem
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Zabytków przez Burmistrza danej gminy, a w tym przypadku Wołomina. W związku z tym,
Gminna Ewidencja Zabytków jest w gminie i te zabytki podlegają jakiejś ochronie.
Radnemu zależy na tym, żeby znać dokładną, aktualna Gminną Ewidencje Zabytków i
wiedzieć, czy Willa Danuta jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Tomasz Kowalczyk – radny
Przeszedł temat dotyczący Gminnej Ewidencji. Zajmował się tematem palącego się
czterokrotnie budynku na ul. Laskowej/róg Armii Krajowej. Temat został zamknięty, a
właściciel dostał pozwolenie na rozbiórkę pozostałych resztek. Na każdym szczeblu
administracyjnym gdzie radny był, od Konserwatora Zabytków w Warszawie, jak i w
Ministerstwie, wszędzie spotykał się z tą samą informacją, że Gmina Wołomin dawno nie
robiła porządków w Gminnej Ewidencji Zabytków. Jest więc najwyższa pora zaktualizować
tę Gminną Ewidencję Zabytków. Mazowiecki Konserwator Zabytków, przejmuje pewne
rzeczy z dobrodziejstwem Inwentarza. Jeśli coś dostał, a tak było z budynku na ul.
Laskowej, że coś jest w Gminnej Ewidencji zabytków, to automatycznie przejął i wpisał
sobie do swojej ewidencji. Potem jest problem, żeby taki budynek wykreślić z tej ewidencji,
lub cokolwiek z nim zrobić, jeśli gmina w tym miejscu nic nie wykonała.
Problemem jest fakt, że Gminna Ewidencja Zabytków od dawna nie była aktualizowana.
To z pewnością jest pracochłonne i pociąga za sobą koszty, ale trzeba to zrobić.
Dominik Kozaczka – radny
Zwrócił się do kolegów radnych i powiedział, że zanim o czymś się mówi na sesji, to
najpierw warto poczytać i zapoznać się z ustawą. Obecnie nie ma Gminnej Ewidencji
Zabytków. Była taka ewidencja ponad 10 lat temu. Potem ustawa została znowelizowana i
obecnie nie ma takiego dokumentu. Można ją założyć od nowa, jeśli jest taka potrzeba.
Wypowiedzi takie jak radnego Tomasza Kowalczyka, powodują to, że narastają plotki.
Ktoś coś podsłucha i traktuje to jak pewnik. Pismo zostało przesłane 3 minuty wcześniej, i
radny z pewnością nie przeczytał go do końca. Nie ma Gminnej Ewidencji. Natomiast Willa
Danuta nie jest wpisana w Mazowieckim Wykazie Zabytków. Na obecny stan prawny ona
nie była zabytkiem.
Po zakończeniu dyskusji w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił 15
min. przerwę.
Sesję opuścili radni Emil Wiatrak i Edyta Babicka
Po zakończeniu przerwy o godz. 16:15 kontynuowano realizację porządku obrad.
Pkt 8
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Wnioskował do radnych o zgodę na nieczytanie treści projektów uchwał.
Radni wyrazili zgodę na nie czytanie treści projektów uchwał w głosowaniu jawnym za- 17
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr LII-76/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok
2018;
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Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, podczas posiedzenia
Komisji Finansów uległ zmianie. Została zaproponowana poprawka i autopoprawka do
projektu. Po tych zmianach kwota ogólna dochodów i wydatków nie uległa zmianie. Pani
Skarbnik przedstawiła szczegóły dokonywanych zmian. Uzasadnienie do uchwały stanowi
załącznik do egzemplarza archiwalnego uchwały.
Uchwała wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami została podjęta w głosowaniu jawnym , w
obecności 20 radnych na sali obrad ; za – 20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr LII-77/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wołomin na lata 2018-2029;
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Powiedziała, że w związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok w
zakresie zadań inwestycyjnych, nastąpi zmiana w formie poprawki do projektu uchwały
dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i dostosowane zostaną kwoty
poszczególnych pozycji w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej.
Uchwała wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami została podjęta w głosowaniu jawnym , w
obecności 20 radnych na sali obrad ; za – 20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr LII-78?2018 w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
W zakresie § 3, po konsultacji z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, wniósł
autopoprawkę w zakresie dotyczącym terminu wejścia w życie uchwały. Uchwała ta winna
wejść w życie z dniem podjęcia, a nie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, bo nie jest to akt prawa miejscowego.
Eugeniusz Dembiński – radny
Prosił, by w przyszłości należy bardziej zainteresować się sportem indywidualnym.
Uchwała wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami została podjęta w głosowaniu jawnym, za
– 18 głosów, przeciw-0, wstrz.-2 osoby
Uchwała Nr LII-79/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
Uchwała wraz ze zgłoszona autopoprawką została podjęta w głosowaniu jawnym za-20
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
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Uchwała Nr LII-80/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
Uchwała wraz ze zgłoszona autopoprawką została podjęta w głosowaniu jawnym za-20
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr LII-81/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
Marta Domańska – Gawryś – Naczelnik Wydziału Polityki społecznej, Sportu i Edukacji
Poinformowała, że w uchwale zmieniono datę w jednym z załączonych dokumentów i
został dołączony do uchwały bilans.
Uchwała wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami została podjęta w głosowaniu jawnym za20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr LII-82/2018 w sprawie połączenia przedszkola i szkoły podstawowej w zespół
szkolno-przedszkolny;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
Zmienia się również treść § 6 uchwały. Ta uchwała ma charakter aktu prawa miejscowego i
powinna. Dotychczasowa treść tego paragrafu winna być zastąpiona treścią: Uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z koca obowiązująca od dnia 1 września 2018 roku.
Uchwała wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami została podjęta w głosowaniu jawnym za20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr LII-83/2018 w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zagościńcu;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
wnioskował o zastąpienie podanej podstawy prawnej tj. art 18 ust 2 pkt 2, art. 18 ust 1.
Uchwała wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami została podjęta w głosowaniu jawnym za20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
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Uchwała Nr LII-84/2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
Uchwała wraz ze zgłoszona autopoprawką została podjęta w głosowaniu jawnym za-20
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr LII-85/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
Michał Wysocki – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Prosił o wprowadzenie poprawki dotyczącej oznaczenia obrębu w którym znajduje się
nieruchomość. Winno być 0029, 29.
Uchwała wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami została podjęta w głosowaniu jawnym za19 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr LII-86/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
Uchwała wraz ze zgłoszoną autopoprawką została podjęta w głosowaniu jawnym za-20
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr LII-87/2018 w sprawie nabycia nieruchomości;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
Uchwała wraz ze zgłoszoną autopoprawką została podjęta w głosowaniu jawnym za-20
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr LII-88/2018 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
Uchwała wraz ze zgłoszoną autopoprawką została podjęta w głosowaniu jawnym za-20
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
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Uchwała Nr LII-89/2018 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
Uchwała wraz ze zgłoszoną autopoprawką została podjęta w głosowaniu jawnym za-20
głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr LII-90/2018 w sprawie przyjęcia przez Gminę Wołomin niektórych zadań z
zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
Zbigniew Paziewski - radny
Przejęcie sprzątana ulic powiatowych przez Gminę Wołomin i tak musi być wykonywane
przez firmy zewnętrzne. Radny zapytał, dlaczego powiat nie wynajmuje sobie sam firmy
do sprzątania, tylko musi mieć pośrednika, jakim jest Gmina Wołomin?
Małgorzata Izdebska – Sekretarz Gminy
Uważała, że celowym jest podjęcie proponowanej uchwały, dlatego, że realizacja przez
gminę tego obowiązku, pozwoli na skoordynowanie tych prac, które wykonuje gmina i
które może wykonywać na drogach powiatowych po podjęciu tej uchwały.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał, czy były już jakieś rozmowy o kwestiach finansowych? Czy to jest inicjatywa
gminy i dopiero Pani Burmistrz będzie rozmawiała z powiatem, gdy Rada podejmie
omawiana uchwałę?
Marta Maliszewska – Skarbnik Gminy
Powiedziała, ze uchwała jest wstępem do zakończenia tego całego procesu, ponieważ w
uchwale budżetowej powiatu zostały przewidziane na ten cel. pani Burmistrz potrzebuje
zgody Rady, żeby przeprowadzić cały proces do końca, czyli podpisać porozumienie.
Wcześniej zostaną wskazane zmiany do uchwały budżetowej, przyjmując te środki do
finansów gminy.
Dominik Kozaczka – radny
Chciał wiedzieć ile do tego procesu gmina będzie musiała dołożyć? Po fakcie okaże się,
że pieniędzy trzeba dołożyć.
Uchwała wraz ze zgłoszoną autopoprawką została podjęta w głosowaniu jawnym za-16
głosów, przeciw-1 głos, wstrz.-1osoba
Uchwała Nr LII-91/2018 w sprawie nadania nazwy rondu;
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Prosił o dokonanie poprawki w zakresie oznaczenia publikatora tekstu jednolitego ustawy
o samorządzie gminnym. Winno być napisane: t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.
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Michał Wysocki – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Komisja zaopiniowała, aby w § 1 nazwa ronda brzmiała: „Rondo Bohaterów Majdanu 20
lipca 1944 roku”
Uchwała wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami została podjęta w głosowaniu jawnym za20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej
Nr 5 w Wołominie (Treść uchwały stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu)
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Poinformował, że Komisja edukacji analizowała skargę. Rekomendacja Komisji brzmi, by
rada uznała za niezasadną skargę na Dyrektora Sportowej szkoły Podstawowej w
Wołominie, dotyczącą relacji pracodawca – pracownik. Przewodniczący odczytał treść
uzasadnienia, jakie przedstawiła komisja do propozycji takiego sposobu rozpatrzenia
skargi: „Komisja edukacji rozpatrywała skargę Pani Jolanty Harasimiak, nauczycielki z
SSP Nr 5 na Dyrektora SSP Nr 5 Panią Małgorzatę Posmyk. Po przeanalizowaniu
materiałów, jakie otrzymała Komisja Edukacji, Komisja stwierdziła, ze sprawa opisana w
skardze nadaje się do mediacji pomiędzy stronami, lub rozpatrzenia przez sąd pracy”
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Zasygnalizował, że przyjęcie do rozpoznania skargi pani Jolanty Harasimiak i
procedowanie tej skargi na Komisji, jak również poddanie pod głosowanie projektu
uchwały w zakresie zasadności czy bezzasadności tej skargi jest całkowicie
nieuzasadnione w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wniosek taki Radca Prawny
wysnuł po analizie skargi i zarzutów podniesionych w tej skardze, wynika, że przedmiot
tych zarzutów dotyczy relacji pracownik – pracodawca i ma charakter interpersonalny.
Podniesione w tej skardze zarzuty dotyczące m.in. nierównego traktowania, nękania, a
nawet mobbingu, są zarezerwowane do kognicji sądów powszechnych tj, Wydziałów
Pracy Sądów Rejonowych. Radca Prawny był przekonany, ze podejmowanie uchwały w
tym zakresie jest nieuzasadnione, a sama skarga na samym wstępie powinna być
zwrócona do skarżącego z odpowiednim pouczeniem, gdzie praw i roszczeń powinna
poszukiwać. Nie można zapominać o przepisach materialno-prawnych tj. o przepisie art,
57 ustawy prawo oświatowe, który wyraźnie wskazuje zakres sprawowanego nadzoru
przez organ prowadzący szkołę i placówkę. Ten zakres tego nadzoru dotyczy wyłącznie
spraw finansowych i administracyjnych. Nie dotyczy on w żadnym zakresie spraw
dotyczących pedagogiki, a tym bardziej spraw z zakresu prawa pracy. Radca prawny
Urzędu sygnalizował, że podjęcie uchwały w zakresie rozpoznania tej skargi jest
bezpodstawne.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Powiedział, że gdy skarga wpływa do Rady Miejskiej, to musi się nią Rada zająć. Gdy
Rada uzna, że nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, powinna podjąć uchwałę, że Rada
Miejska uznaje się za niewłaściwą co do rozpatrzenia tej skargi i ewentualnie przekazać
skargę do organu właściwego, lub poinformować skarżącą.
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Stwierdził, że Rada nie powinna przyjmować do rozpatrzenia tej skargi i nie powinna nad
nią procedować. Powinna ją zwrócić skarżącemu, z odpowiednim pouczeniem. W drodze
uchwały.
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Uchwała nie została podjęta w wyniku głosowania jawnego w głosowaniu jawnym za- 7
głosów, przeciw-13 głosów, wstrz. -0
Uchwała Nr LII-92/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wołomina;
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zgodnie z rekomendacją Komisji Gospodarki, skargę na Burmistrza Wołomina w związku
z nieutrzymaniem należytej przejezdności ul. Stokrotki w Duczkach należy uznać za
zasadną.
Konrad Fuśnik – Wiceprzewodniczący Rady
Odczytał treść uzasadnienie do takiego sposobu rozpatrzenia skargi jako zasadnej. Treść
uzasadnienia stanowi integralną część uchwały.
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
W uzupełnieniu dotychczasowego stanowiska Burmistrza, które zostało przedstawione,
zwrócił uwagę, ze przedmiot skargi dotyczący utrzymania ul. Stokrotki w Duczkach z
kwietnia 2018 roku, doczekał się pewnych ram prawnych, tj. takich, ze samo zadanie
inwestycyjne, w zakresie budowy ul. stokrotki w Duczkach, funkcjonuje już od marca 2017
roku. W marcu 2017 roku zostało zlecone opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej budowy tej drogi, wraz z niezbędnymi mediami i infrastrukturą w ty,m zakresie.
W związku z tym, mecenas zwrócił uwagę, że pochodząca z kwietnia br, skarga, w sytuacji
gdy od 2017 roku jest ta sprawa procedowana w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą :”Budowa ulicy Stokrotki” uznanie tej skargi za zasadną, zgodnie z rekomendacja
komisji, wydaje się całkowicie nieuprawnione. Radca Prawny zwrócił również uwagę, że to
zadanie inwestycyjne musi też mieć pokrycie w finansach. Faktycznie to zadanie
inwestycyjne jest umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029. na
finansowanie tej inwestycji, której rozpoczęcie miało miejsce w 2017 roku, w sytuacji gdy
skarga jest z kwietnia 2018 roku, a w 2018 roku została zabezpieczona kwota 10 000 zł na
realizację inwestycji; w 2019 zabezpieczono na nią 200 000 zł, a w 2020 ta kwota to 1 mln
zł. W związku z czym, będąc ograniczonym zakresem budżetu finansowania tej inwestycji,
niemożliwym byłoby, aby zgodnie z wnioskiem skarżącego, już w bieżącym roku ta
inwestycja doczekała się realizacji. Z tego, co jest wiadomym, działania w zakresie
polepszenia przejezdności i drożności tej drogi, są na bieżąco realizowane. W związku z
czym uznanie skargi za zasadną w tych okolicznościach jest nieuzasadnione. Mecenas
przytoczył również treść głównego zarzutu skarżącego, który stwierdził w swej skardze, że
Burmistrz Wołomina pozostaje głuchy na docelowe rozwiązanie problemu. Radca Prawny
zapytał, jak inaczej tłumaczyć zawarcie tej inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
jak tłumaczyć to, iż od 2017 roku realizowane są prace i jak te fakty skonfrontować z
głównym zarzutem skarżącego. W imieniu Pani Burmistrz Radca Prawny Urzędu
podtrzymał dotychczasowe jej stanowisko, wskazując, iż uznanie tej skargi za zasadną
jest nieuzasadnione i pozbawione podstaw prawnych i faktycznych. Kodeks postępowania
administracyjnego przewiduje pewne zasady, zgodnie z którymi prowadzi się
postępowanie administracyjne. Wydaje się odpowiednie orzeczenia. Są przepisy ogólne
dotyczące zasady gromadzenia materiału dowodowego. Są zasady dotyczące
rozpoznania tego materiału dowodowego. W tej sprawie jest skarga skarżącego.
Stanowisko Pani burmistrz i nic więcej. W związku z czym, w oparciu o tak znikomy,
mierny materiał dowodowy, trudno w tych okolicznościach pokusić się o jakąś rzeczową i
merytoryczna analizę, a tym samym uznać tę skargę za zasadną.
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Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Prosił mecenasa o podanie podstawy prawnej, na podstawie której, jeśli Rada Miejska
podjęłaby tę uchwałę, to będzie ona niezgodna z prawem.
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Stwierdził, że na podstawie art. 156 kpa. Co do podstawy prawnej, to zwrócił uwagę, ze w
aktach sprawy nie ma żadnego pisma, żadnego stanowiska, które wszczynałoby w
jakikolwiek sposób postępowanie administracyjne w tej sprawie. Jest skarga z kwietnia
2018 roku. W związku z czym nie wiadomo czego skarga dotyczy. Pan skarżący powołuje
się na jakieś twierdzenia i wnioski mieszkańców, ale nie jest to poparte żadnym
materiałem dowodowym. Rozpoznawanie skargi w tych okolicznościach, mając na uwadze
pierwsze pismo jakie kiedykolwiek w tej sprawie wpłynęło w dniu 9 kwietnia 2018 roku i w
sytuacji w której zadanie inwestycyjne jest realizowane od marca 2017 roku, to Radca
Prawny nie widzi żadnych podstaw do tego, żeby tę skargę uznać za zasadną.
Józef Wódka – skarżący
Jego zdaniem Radca Prawny Urzędu mija się z prawdą, gdyż do skargi został załączony
oczywisty dowód w postaci pisma Naczelnika Ruchu Drogowego Policji, który wyraźnie
napisał, że infrastruktura drogowa na ulicy stokrotki jest niewłaściwa. Stan faktyczny i
prawny jest zgodny z opisanym stanem prawnym, co potwierdza Naczelnik Ruchu
Drogowego. Od działań planowanych do 2029 roku przejezdność na ul. Stokrotki się nie
poprawi. Mieszkaniec zapytał, czy Pani Burmistrz podpisze się pod oświadczeniem, że do
2019 roku ulica zostanie wybudowana? Rada Miejska w 2016 roku zobowiązała
Burmistrza do natychmiastowych działań w przedmiotowej sprawie. W posiadaniu
mieszkańca jest pismo burmistrza Wołomina, który się zobowiązał, że w 2017 roku nastąpi
poprawa, a nastąpiło pogorszenie. Policja była wielokrotnie na ul. Stokrotki i to
potwierdziła. Na Krajowej Mapie Zagrożeń widnieje zapis, potwierdzający to, że ta ulica
ma niewłaściwą infrastrukturę drogową. Dlatego uważał, że złożona przez Niego skarga
jest w pełni uzasadniona.
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
Powtórzył, że tak jak wskazał finansowanie inwestycji tej drogi, jest zagwarantowane i w
2018 roku jest to kwota 10 00 zł., w 2019 jest to 200 000 zł, a w 2020 to zagwarantowano
kwotę 1 000 000 zł. Do skargi nie zostały załączone żadne załączniki. Są tylko twierdzenia
skarżącego. Później materiał dowodowy nie był uzupełniany. Mając na uwadze określone
przepisy proceduralne, organ, który rozpoznaje sprawę i wydaje stosowną decyzję, za
która ponosi odpowiedzialność, winien działać w granicach prawa, zgodnie z zapisami i
zasadami KPA.
Andrzej Żelezik – radny
Zapytał, czy po złożeniu skargi przez Pana Józefa Wódkę, otrzymał On jakąś odpowiedź
od urzędu?
Józef Wódka – skarżący
Otrzymał odniesienie się Pani Burmistrz do skargi. To samo, które otrzymała Rada
Miejska. Poinformował radcę Prawnego, że pod obietnicą zbudowania ulicy Stokrotki
podpisała się obecna Pani Burmistrz. Z wiedzy skarżącego w następnej kadencji Pani
Burmistrz nie będzie burmistrzem. Zapytał więc, kto poniesie konsekwencje, jeśli ta ulica
nie będzie zbudowana. Ktoś zostanie obarczony odpowiedzialnością.
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Rada uznała za zasadna skargę podejmując uchwałę w głosowaniu jawnym za – 16
głosów, przeciw-2 głosy, wstrz.-2 osoby
Uchwała Nr LII-93/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wołomina;
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Zgodnie z rekomendacją Komisji Bezpieczeństwa, skargę na Burmistrza Wołomina
dotyczącą sprzeciwu mieszkańców w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu na
skrzyżowaniu ulicy Azaliowej z ul. Majdańską w Duczkach należy uznać za zasadną.
Konrad Fuśnik – Wiceprzewodniczący Rady
Odczytał treść uzasadnienie do takiego sposobu rozpatrzenia skargi jako zasadnej. Treść
uzasadnienia stanowi integralną część uchwały.
Michał Stec – Radca Prawny Urzędu
W imieniu Pani Burmistrz Elżbiety Radwan potrzymał dotychczasowe stanowisko i
wyjaśnienia zawarte w piśmie z dnia 21 maja 2018 roku. Zwrócił uwagę na fakt, iż ów
sprzeciw grupy ponad 200 mieszkańców, został złożony 2 lutego 2018 roku. Sprzeciw ten
miał charakter negatywny, w tym sensie, że obejmował wniosek o zaprzestanie pewnych
działań. Nie zawierał on, z punktu widzenia prawa, żadnego pozytywnego wniosku w
zakresie wyjaśnienia załatwienia określonej czynności, określonego działania. W związku
z czym, po otrzymaniu tego sprzeciwu, Urząd Miejski wystąpił niezwłocznie do Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, i przesyłając to pismo również do
starosty. Dopiero 19 marca 2018 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Wołominie, wydał negatywna opinię, co do ewentualnej zmiany organizacji ruchu.
Okres pomiędzy 320 lutego a 19 marca, nie powinien być wliczany w jakikolwiek sposób
do okresu rozpoznania skargi i poinformowania skarżącego o wyniku jej rozpoznania. W
wyniku tej negatywnej opinii sprawa została zamknięta. Sprzeciw został uwzględniony.
Dalsze czynności nie były prowadzone. W związku z czym skarga z dnia 16 kwietnia,
złożona miesiąc po negatywnej opinii Policji i odstąpieniu przez Urząd Miejski od realizacji
tej planowanej zmiany organizacji ruchu, była bezprzedmiotowa. Nie było przedmiotu, by
cokolwiek skarżyć, skoro w wyniku uwzględnienia tego sprzeciwu skarżącego sprawa
została zakończona. Trudno w tych okolicznościach zarzucać, że Urząd Miejski nie działał
wnikliwie, opieszale i nie niezwłocznie. Przesłanka wskazana przez skarżącego jest
biurokratyczne i przewlekłe prowadzenie sprawy. W tej sprawie jednak nie można
zarzucić, w żadnym zakresie komukolwiek i jakiejkolwiek biurokratyczności i przewlekłości.
Józef Wódka – skarżący
Zwracając się do Radcy Prawnego Urzędu, powiedział, że szukano znajomości w Policji
do poparcia siebie i swoich bezprawnych działań. Naczelnik Ruchu drogowego powiedział
skrzącemu, że Policja nie będzie wypowiadała się w sprawach dróg gminnych. Nie ulega
też wątpliwości, że skarżący do dnia sesji nie otrzymał odpowiedzi na swoje pismo.
Rada uznała za zasadna, skargę podejmując uchwałę w głosowaniu jawnym za – 13
głosów, przeciw-2 głosy, wstrz.-2 osoby
Uchwała Nr LII-94/2018 w sprawie nadania nazwy rondu;
Konrad Fuśnik – Wiceprzewodniczący Rady
Odczytał treść uzasadnienia do uchwały. Uzasadnienie załączone jest doi egzemplarza
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archiwalnego uchwały
Maciej Łoś – radny
Wnioskował, żeby obok informacji o nazwie ronda czy ulicy, była również informacja kto to
był i dlaczego osoba została patronem danej ulicy czy ronda.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Jakub Orych opuścił sesje o godz. 17:30
Uchwała Nr LII-95/2018 w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Wołominie;
Konrad Fuśnik – Wiceprzewodniczący Rady
Odczytał treść proponowanego stanowiska Rady Miejskiej. Treść odczytanego projektu
stanowiska Rady Miejskiej stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał, czy chodzi o badanie tego zwożonego stabilizatu?
Zbigniew Paziewski – radny
Potwierdził, że w stanowisku chodzi o dokonanie badania. W trakcie sesji radni dowiedzieli
się o wyznaczonym już terminie przeprowadzenia badań. Drugim punktem jest sprawa
składowiska na ul. Łukasiewicza. Należy zmniejszyć ilość składowanych tam odpadów, lub
tak zorganizować przetwarzanie tych odpadów, żeby nie zalegały w tak ogromnych
ilościach na placu.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że intencja jest słuszna, ale uzasadnienie trochę śmieszne. Proponował
uproszczenie i skrócenie treści uchwały. Podał proponowaną treść uchwały:
1. Rada Miejska prosi o przebadanie odpadów, które są przywożone z Warszawy.
2. należy rozwiązać problem zalegania góry śmieci na ul. Łukasiewicza.
Robert Kobus – radny
Poparł propozycje radnego Dominika Kozaczki. Wnioskował o dopisanie punktu 3 w treści:
Radni Rady Miejskiej stanowczo sprzeciwiają się manipulowaniu ich wypowiedzi.
Przewodniczący ogłosił przerwę w celu przygotowania treści uchwały.
Leszek Czarzasty – Przewodniczący Rady
Odczytał proponowaną treść uchwały.
Uchwała w odczytanej treści została podjęta w głosowaniu jawnym za – 18 głosów,
przeciw-0, wstrz.-0
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Pkt 9
W związku z wnioskiem Burmistrza Wołomina Rada Miejska wskazała dwóch
przedstawicieli Rady do składu komisji stypendialnej, która przeprowadzi postępowanie
konkursowe celem udzielenia stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych
absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych
na stałe na terenie Gminy Wołomin. Osobami wyznaczonymi przez Radę przez aklamację
są radni Robert Kobus i Krzysztof Rembelski.
Tomasz Kowalczyk – radny
Przypomniał, że w Przedszkolu w Leśniakowiźnie jest uroczystość nadania imienia tej
placówce. Wszyscy radni otrzymali imienne zaproszenia.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek Czarzasty
zamknął LII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018 w dniu 6 czerwca 2018
roku o godz. 18:00. Wszystkie podjęte na sesji uchwały stanowią integralną częścią
niniejszego protokołu. Szczegółowy zapis imienny wyników głosowania stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu.
Protokołowała

Sekretarz obrad

Grażyna Płaneta

Krzysztof Rembelski

Przewodniczący obrad
Leszek Czarzasty
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