V SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
VI KADENCJI

23 maja 2011 roku
1

Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 23 maja 2011 roku
Radnych ogółem - 21
Radnych obecnych na sesji – 21
Listy obecności radnych, Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów stanowią
załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Powitał przybyłych na sesje radnych, Burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara,
Zastępców Burmistrza Grzegorz Mickiewicza i Sylwestra Jagodzińskiego, Skarbnika
Gminy Anitę Grabowską, przedstawicieli Rad Osiedlowych, Sołtysów i przedstawicieli
prasy, którzy zechcieli przybyć na tą sesję. Stwierdziwszy quorum konieczne do
prawomocności obrad ( Na sali obecnych było 20 radnych. Nieobecni to: Arleta
Debkowska ) otworzył V sesję Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 23 maja 2011 roku o
godz. 12.15.
Pkt 1
Do pełnienia funkcji sekretarza obrad radni wybrali radnego Michała Milewskiego w
głosowaniu jawnym za- 20 głosów, przeciw-0, wstrz. -0
Pkt 2
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Poprosił radnych o zgodę na dokonanie zmian w porządku obrad ( załącznik Nr 2 )
dostarczonym radnym wraz z informacją o terminie sesji, w ten sposób, że uchwała w
sprawie zabezpieczenia 15% wkładu własnego dla projektu pn. „internet szansą rozwoju
Gminy Wołomin” współfinansowanego z Programu Operacyjnego innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013 ….... będzie omawiana jako 4 w pkt „podjecie uchwał”, a
uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej będzie procedowania
jako pierwsza w pkt „podjecie uchwał” .
Przewodniczący przekazał wniosek Burmistrza Wołomina o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wołomina.
Treść tej uchwały została radnym dostarczona przed rozpoczęciem sesji. Uchwała ta
będzie omawiana jako ostatnia w pkt „podjecie uchwał”.
Burmistrz wnioskował również o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał dotyczących
ustanowienia pomników przyrody którymi są dęby nazwane „Andrzej” i „Witold”( uchwały
te maja robocze numery 7 i 8 w w pkt „podjecie uchwał” w porządku obrad). Wniosek
Burmistrza jest wynikiem protest przeciwko ustanowieniu tych drzew pomnikami przyrody.
Uchwały te wrócą pod obrady Rady Miejskiej na kolejnej sesji.
W związku z rezygnacją radnego Andrzeja Żelezika z funkcji członka Komisji Finansów
Gminnych, Przewodniczący wnioskował o zgodę na wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmian w składzie tej komisji. Zadaniem rady będzie odwołanie
radnego Andrzeja Żelezika ze składu Komisji Finansów gminnych, a na jego miejsce
powołanie innego radnego, którego kandydaturę radni podadzą przed podjęciem tej
uchwały.
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie zaproponowanych przez Przewodniczącego Rady
zmian w porządku obrad w głosowaniu jawnym za-20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Dominik Kozaczka – radny
Prosił by punkt 8 porządku obrad: „Interpelacje i zapytania radnych” był na jego początku.
Mówił o tym wielokrotnie. Swój wniosek uzasadniał tym, że sesje trwają długo po
zakończeniu pracy Urzędu Miejskiego. Pracownicy opuszczą już sesję i radni nie mogą
uzyskać odpowiedzi na zadane pytania.
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Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Poprosił radnego Dominika Kozaczkę o zgodę by proponowana przez niego zmiana była
dokonana od następnej sesji tj od miesiąca czerwca. Natomiast pracowników Urzędu
Miejskiego poprosił o pozostanie na sali obrad do końca sesji.
Radny Dominik Kozaczka zgodził się z takim rozwiązaniem.
Pkt 3
Protokół z IV sesji Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2011 roku został przyjęty bez uwag w
głosowaniu jawnym za 20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Na pytanie radnego Dominika Kozaczki , oświadczył, że postara się dołożyć wszelkich
starań by projekt protokołu z przedniej sesji był przesyłany do radnych w formie
elektronicznej przed każdą kolejną sesją, tak jak to miało miejsce przed toczącą się sesją.
Pkt 4
Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Adam Bereda
Komisja obradowała na 3 posiedzeniach . W Biurze Rady został złożony protokół z
przeprowadzonej kontroli wykorzystania Funduszu Sołeckiego w 2010 roku. Protokół
został przekazany do Burmistrza Wołomina. Komisja zakończyła również prowadzoną
kontrole gospodarki mieszkaniowej. Komisja jest w trakcie sporządzania protokołu.
Obecnie komisja pracuje nad sprawozdaniem Burmistrza Wołomina z wykonania budżetu
Gminy Wołomin za 2010 rok i wypracowaniem stosownego wniosku w sprawie
absolutorium dla Burmistrza za 2010 rok.
Komisja Finansów Gminnych – Przewodniczący Leszek Czarzasty.
Komisja omówiła projekty uchwał i wszystkie przedstawione projekty komisja zaopiniowała
pozytywnie.
Komisja Gospodarki – Zastępca Przewodniczącego Kazimierz Tarapata
Komisja spotkała się w okresie między sesjami jeden raz. Wszystkie przedłożone projekty
uchwał zaopiniowano pozytywnie.
Wypracowano dwa wnioski: jeden w sprawie
odwodnienia ul. Słowiańskiej, a drugi dotyczył konserwacji drzewostanu na terenie OSiR.
Rosnące na terenie Ośrodka drzewa zagrażają bezpieczeństwu użytkowników oraz liniom
energetycznym.
Komisja Edukacji - Przewodnicząca Joanna Pełszyk
Komisja czterokrotnie spotkała się między sesjami. Najpierw zapoznano się z pracą
placówek kultury, sportu i oświaty w gminie Wołomin. Następnie zajmowano się sprawą
odzyskania lokalu w Szkole Podstawowej Nr 7 dl dzieci 5 i 6 letnich, które będą objęte
obowiązkiem szkolnym od września br. Problemem jest znalezienie lokalu dla biblioteki
miejskiej. Komisja również opiniowała projekty uchwał. Wszystkie zostały zaopiniowane
pozytywnie.
Komisja Bezpieczeństwa – Przewodniczący Andrzej Żelezik
Komisja spotkała się w sprawie ukonstytuowania się. Przewodniczącym komisji został
Andrzej Żelezik, a zastępca przewodniczącego został Grzegorz Szewczyk. Natomiast
sekretarzem komisji został wybrany Zbigniew Paziewski. Na tym spotkaniu został
przedstawiony plan pracy Komisji Bezpieczeństwa. Ponieważ komisja ta ma w swoich
kompetencjach bardzo rozległe działanie , bo ilość komisji zmniejszyła się w stosunku do
występujących w poprzednich kadencjach Rady Miejskiej. Tematy którymi będzie
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zajmowała się Komisja Bezpieczeństwa dotyczyć będą również ładu przestrzennego,
ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymywania czystości i porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli,
ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej ale także ochrony zdrowia i opieki
społecznej , w tym współpracy z organizacjami pozarządowymi. Taki plan pracy został
przygotowany by go przedyskutować ale przede wszystkim by zapoznać członków komisji
z tym czym będą się zajmowali przez kolejne cztery lata. Radny jest zdania, że taki plan
pracy Komisji Bezpieczeństwa oprócz tego, że musi być sprecyzowany na rok bieżący, ale
powinien też mówić o pracy przez całą kadencję. Trudno jest wyróżnić, które z tematów,
które leżą w zasięgu działania komisji należy wysunąć na plan pierwszy.
Na kolejnym posiedzeniu komisja opiniowała projekty uchwał. Oprócz tego Komisja
Bezpieczeństwa w porozumieniu z Burmistrzem Ryszardem Madziarem i władzami MZO
zorganizowała spotkanie radnych na terenie wysypiska śmieci w Lipinach Starych. Po roku
2014 mogą być duże kłopoty z gromadzeniem śmieci na naszym wysypisku i trzeba
myśleć co dalej. Może nastąpić sytuacja, że będzie konieczność wywożenia śmieci z
gminy Wołomin na wysypiska bardzo oddalone od Wołomina, co podroży znacznie koszty
obsługi
wywozu śmieci i odbiłoby się odczuwalnie na kieszeni mieszkańców.
Wypracowane wnioski zostały przesłane za pośrednictwem Przewodniczącego Rady do
Burmistrza Wołomina. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie osób
które będą zainteresowane i będą mogły coś zrobić dla rozwiązania tego tematu.
Pkt 5
Informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie z IV sesji z dnia 24 marca
2011 roku przedstawił Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodziński – treść informacji
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Pkt 6
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Przedstawił informację o swojej pracy między sesjami Rady Miejskiej.
Poinformował, że w dniu 6 maja 2011 roku został odwołany ze stanowiska Zastępcy
Burmistrza Wołomina Pan Radosław Wasilewski. Tego dnia na to stanowisko został
powołany Pan Sylwester Jagodziński..
Burmistrz poinformował, że od miesiąca marca trwają wybory Rad Osiedlowych, Rad
Sołeckich i Sołtysów w jednostkach pomocniczych Gminy Wołomin na okres kadencji
2011-2015.
W wyniku dotychczas przeprowadzonych wyborów w gronie przedstawicieli jednostek
pomocniczych gminy przywitał:
–Pana Karola Małolepszego – Przewodniczącego Rady i Zarządu Osiedla Niepodległości.
–Pana Jana Krasowskiego - Przewodniczącego Rady i Zarządu Osiedla Sosnówka
–Pana Bogdana Sawickiego - Przewodniczącego Rady i Zarządu Osiedla Partyzantów
–Panią Alinę Rzempołuch – Sołtysa wsi Majdan
–Panią Edytę Kowalczyk – Sołtysa wsi Lipinki
–Pana Zbigniewa Górskiego – Sołtysa wsi Zagościniec
–Pana Tomasza Kowalczyk – Sołtysa wsi Mostówka
–Pana Marcina Roguskiego – Sołtysa wsi Helenów
Kolejną kadencję swoje funkcje będą pełnili :
–Pani Irena Turek - Przewodnicząca Rady i Zarządu Osiedla Sławek Nowa Wieś
–Pan Edward Bloch - Przewodniczący Rady i Zarządu Osiedla Polna – Asnyka
–Pan Michał Wojtkowski - Przewodniczący Rady i Zarządu Osiedla Słoneczna – Kolonia
Gródek
–Pan Eugeniusz Dembiński - Przewodniczący Rady i Zarządu Osiedla Lipińska
–Pani Grażyna Więch – Sołtys wsi Ossów
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–Pani Helena Maguza – Sołtys wsi Stare Grabie
–Pani Urszula Brodacka – Sołtys wsi Czarna
–Pan Stanisław Dol – Sołtys wsi Nowe Lipiny
–Pan Stanisław Bożedaj – Sołtys wsi Nowe Grabie
–Pan Kazimierz Dąbrowski – Sołtys wsi Cięciwa.
–Pan Dariusz Melcher – Sołtys wsi Duczki
Wyniki wyborów, które są jeszcze przed nami, w kolejnych jednostkach pomocniczych
zostaną przedstawione na kolejnej sesji.
W tym miejscu Burmistrz podziękował osobom, które społecznie poświęcały swój czas i
siły dla dobra mieszkańców naszej społeczności pełniąc funkcję Przewodniczących
Zarządów Osiedli i Sołtysów w okresie ostatnich kilku lat. Powiedział, że będą oni mile
widzianymi w Urzędzie Miejskim i na sesjach Rady Miejskiej.
W imieniu własnym i Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękował:
–Pani Halinie Bodel – Przewodniczącej Zarządu Osiedla Wileńska
–Panu Witoldowi Jastrzębskiemu – Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Nafta
–Panu Leszkowi Borucowi – Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Partyzantów
–Panu Rafałowi Biały – Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Niepodległości
–Pani Bożenie Domitrz – Sołtysowi wsi Turów
–Panu Jerzemu Kielakowi – Sołtysowi wsi Mostówka
–Panu Henrykowi Świerżewskiemu – Sołtysowi wsi Majdan
–Panu Włodzimierzowi Rudnikowi – Sołtysowi wsi Lipinki
–Panu Aleksandrowi Jeznach – Sołtysowi wsi Helenów
–Panu Romanowi Łuniewskiemu – Sołtysowi wsi Zagościniec
Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar złożył na ręce Przewodniczącego Rady Marcina
Dutkiewicza zaproszenie skierowane do wszystkich radnych na uroczystość otwarcia
nowej pływalni w Wołominie, która odbędzie się 4 czerwca czerwca 2011 roku o godz.
10:00 przy ul. Korsaka 4 w Wołominie. Burmistrz jest przekonany, że pływalnia spełni
oczekiwania zarówno mieszkańców gminy jak i całego Powiatu Wołomińskiego.
Odwiedzający znajdą tam zarówno basen sportowy jak rekreacyjny z ozonowana wodą,
wannę do hydromasażu oraz miejsce do zabaw dla najmłodszych ( brodzik i zjeżdżalnie ).
Ponadto w niedługiej przyszłości do dyspozycji będzie gabinet odnowy biologicznej i
sauna.
Natomiast w dniu 1 czerwca 2011 roku w Dniu Dziecka dzieci z Wołomińskich szkół mogą
bezpłatnie skorzystać z nowej pływalni.
W DALSZEJ CZĘŚCI BURMISTRZ POINFORMOWAŁ:
- Od 9 marca 2011 roku w Urzędzie Miejskim trwa kontrola Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie;
- Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Spis zostanie zakończony
30.06.2011 roku. Do 16 czerwca można dokonać samospisu przez internet.
- rozpoczęto oczyszczanie mechaniczne i zamiatanie ulic na terenie miasta i gminy
Wołomin;
- podpisano umowę na bieżącą konserwację placów zabaw;
- rozstrzygnięto przetarg na wykonanie i konserwację oznakowania drogowego i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta i gminy Wołomin;
- trwa bieżąca konserwacja dróg gruntowych;
- rozstrzygnięto przetarg na konserwację urządzeń wodnych – konserwacja letnia;
1. Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ul. Głowackiego:
W dniu 4.04.2011r. złożono wniosek do Starostwa o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej polegającej na budowie ulicy Tęczowej na odcinku od ul. Waryńskiego do ul.
Kleeberga. Trwa postępowanie.
2. Budowa ulicy Wiosennej:
Rozliczono inwestycję zgodnie z zawartą umową.
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3. Budowa ulicy Lipiny B:
Złożono wniosek do Starosty Wołomińskiego o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej.
4. Budowa ulicy Matejki, odcinek od ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej:
Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ulicy Matejki na odcinku od ul. 1 Maja do
ul. Lipińskiej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na budowę i
zgłoszeniem robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 634.
5. Budowa ulicy Zakładowej:
W dniu 29.04.2011r. wprowadzono wykonawcę robót na budowę. Wartość umowna – 429
270,00 zł brutto, termin wykonania zadania 19.07.2011r. W budżecie na tą inwestycję była
zarezerwowana kwota ok. 700 tys. zł. Pojawiły się oszczędności.
6. Budowa ulicy Bocznej:
Został zakończony przetarg na wyłonienie wykonawcy w kwestii projektu. Kwota umowy to
16 113 zł. Prace projektowe w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania 31.10.2011 r.
7. Budowa ulicy Rejtana:
W dniu 16.05.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert.
Najniższa oferta opiewała na kwotę brutto 1.494.046,93 zł. W budżecie były
zarezerwowane środki na poziomie ok. 2 mln. zł.
8. Budowa ulicy Marszałkowskiej:
Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej BP „METROPROJEKT” Sp. z o.o.
nie dotrzymał umownego terminu wykonania prac, tj. 15.12.2010 r. Do dnia 16.05.2011 r.
powyższa dokumentacja nie została oddana do UM. W związku z tym naliczane są
umowne kary.
9. Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie:
Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy nowego mostu w miejsce istniejącego
wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz złożeniem wniosku o zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej.
10. Budowa ulicy Andersa
Wyłoniono wykonawcę w trybie postępowania do 14 tys. euro, na wykonanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy ulicy Andersa w Wołominie z budową
chodnika, wjazdów do posesji i odwodnieniem wraz z wszystkimi niezbędnymi
uzgodnieniami i zgłoszeniem robót.
11. Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Czarnej:
W dniu 10.05.2011r. nastąpiło komisyjne otwarcie ofert złożonych w przetargu. Wpłynęło 8
ofert. Najtańsza oferta na kwotę 86 100,0 zł, Postępowanie przetargowe zostało
rozstrzygnięte Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2011r.
12. Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4:
Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sali gimnastycznej, otwarcie ofert
nastąpi 24.05.2011 r.
13. Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach
programu „Moje boisko – ORLIK 2012”:
Uzyskano dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000,00 zł..
14. Budowa Przedszkola nr 9:
W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta . W dniu 22.04.2011 r
podpisano umowę na realizację projektu, koszt wykonania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej – 79.950 zł brutto, termin wykonania 02.12.2011 r. W planie przewidziano
na realizację zadania 300.000 zł i to również daje pewne oszczędności.
15. Przebudowa pomieszczeń ZS nr 3 i Przedszkola nr 6 dla potrzeb utworzenia
wspólnego bloku żywieniowego:
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo –
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kosztorysowej. W dniu 17.05.2011 r. nastąpiło komisyjne otwarcie ofert . Najtańsza oferta
na kwotę 54 120,0 zł brutto. To również poniżej kwoty zabezpieczonej na ten cel w
budżecie.
16. Adaptacja pomieszczeń szkoły w Duczkach dla potrzeb przedszkola:
Kontynuacja zadania. Trwają prace, termin zakończenia inwestycji 30.06.2011 r.
17. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia:
1) Wołomin ul. Batalionu Zośka – budowa zakończona.
2) Wołomin ul. Kolejowa – budowa zakończona, w tracie odbioru inwestorskiego.
3) Wołomin ul. Białostocka (droga dojazdowa). Termin realizacji robót do 06.06.2011 r.
4) Lipinki ul. Barwna – WRG w trakcie sporządzania zapytania ofertowego w trybie
postępowania do 14 tys euro,
5) Wołomin ul. Zimowa – WRG w trakcie sporządzania zapytania ofertowego w trybie
postępowania do 14 tys euro,
6) Wołomin ul. Polska – WRG w trakcie sporządzania zapytania ofertowego w trybie
postępowania do 14 tys euro,
7) Lipinki ul. Parkowa – WRG w trakcie sporządzania zapytania ofertowego w trybie
postępowania do 14 tys euro,
8) Wołomin Al. Armii Krajowej (droga dojazdowa) – WRG w trakcie sporządzania
zapytania ofertowego w trybie postępowania do 14 tys euro.
18. Monitoring wizyjny:
WRG przygotowuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowy monitoringu
wizyjnego miasta Wołomin o punkty kamerowe w następujących lokalizacjach: ul.
Gdyńska przy Szpitalu, skrzyżowanie ulicy Sasina i Lwowskiej, skrzyżowanie ul. Legionów
i Partyzantów, skrzyżowanie ul. 1-go Maja i Matejki, skrzyżowanie ul. Fieldorfa i 1-go Maja,
skrzyżowanie ul. Ogrodowej i Warszawskiej, skrzyżowanie ul. Wileńskiej i Legionów,
skrzyżowanie ul. Kościelnej i Przechodniej. Podpisane zostały umowy przyłączeniowe z
Zakładem Energetycznym.
19. Budowa boiska na terenie OSiR:
Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę boiska na terenie OSiR. Otwarcie ofert
odbyło się w dniu 23.03.2011 r., wpłynęło 5 ofert, trwają prace komisji przetargowej,
mające na celu wyłonienie wykonawcy. Oferenci zostali przez RPZ wezwani do
uzupełnienia dokumentów, złożonych w ofertach przetargowych do dnia 15.04.2011 r.,
oferenci uzupełnili dokumenty, rozstrzygnięcia przetargu RPZ dokona po Sesji Rady
Miejskiej, zwiększającej środki przeznaczone na realizację zadania, ponieważ wszystkie
złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
przebudowę boiska.
20. Budowa skateparku na terenie OSiR:
WRG przygotował wniosek i postępowanie do 14 000 euro, mające na celu wybór
projektanta skateparku. Termin składania ofert 24.05.2011r.
21. Budowa Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie –
etap I budowa zespołu basenowego:
Otwarcie nastąpi w dniu 4 czerwca 2011 roku. W dniem 18.04.2011 r podpisano końcowy
protokół odbioru, trwa rozliczanie budowy oraz przenoszenie zawartych umów na
użytkownika tj. OsiR HURAGAN w Wołominie.
- W dniach od 16 maja do 14 czerwca 2011 r. zostały ponownie wyłożone do publicznego
wglądu następujące projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:
1.Osiedle Wiosenna (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 02.06.2011 r.).
2. Teren położony w Wołominie przy Al. Niepodległości i ul. Lipińskiej (dyskusja
publiczna nad
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.06.2011 r.). Składanie
uwag
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do w/w projektów planów – do dnia 29.06.2011r. (włącznie).
- W dniu 12 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenów pn.
•„Osiedla 1-go Maja I” położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Al. Niepodległości, 1-go
Maja, Oleńki w Wołominie,
•„Osiedla 1-go Maja II” położonego pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Al. Niepodległości,
północną granicą rowu melioracyjnego od ulicy Lipiny B w Wołominie
•„Osiedla 1-go Maja III” położonego pomiędzy ulicami: Al. Niepodległości, Lipiny Kąty,
Lipiny B w Wołominie.
Ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostaną
skierowane do uzgodnień i opinii z właściwymi organami.
- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Wieś Lipinki
ponownie został wysłany do uzgodnień z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia zostanie ponownie
wyłożony do publicznego wglądu.
- Kontynuowano prace nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących
gospodarowania mieniem w szczególności w zakresie dzierżaw i najmu gruntów.
Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały przewidywane jest na sesję czerwcową.
Opracowywany jest również projekt zarządzenia dotyczącego stawek z tytułu czynszu
dzierżawnego.
- Rozstrzygnięto przetarg na zbycie lokalu nr 12 w budynku przy ul. Sikorskiego 88.
- W ramach realizacji projektu pn. „e-Wołomin- rozwój usług oraz systemu zarządzania
oświatą”:
najpóźniej do dnia 28 czerwca 2011 roku, Wydział przygotuje i złoży wniosek o płatność
końcową w ramach w/w Projektu (prace nad wnioskiem o płatność zakończono, obecnie
trwają prace nad właściwym opisem dokumentów księgowych).
- .Obecnie trwa odbiór końcowy dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Internet
szansą rozwoju Gminy Wołomin”, który ubiegał się będzie o dofinansowanie ze
środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013,
- Wydział przygotowuje również drugą Konferencję / Warsztat z cyklu „Pomocna dłoń”,
która tym razem skierowany zostanie do uczniów/ absolwentów wołomińskich LO,
Techników, Szkół Zawodowych. Wstępny tytuł drugiego spotkania zaplanowano na:
„Akademia Młodego Przedsiębiorcy”. Głównym założeniem „Akademii Młodego
Przedsiębiorcy" będzie budowanie przekonania i chęci wśród osób do 25 roku życia do
tworzenia innowacyjnych pomysłów biznesowych.
Michał Milewski – radny
W związku z wypowiedzią Burmistrza dotyczącą planów zagospodarowania
przestrzennego zapytał co się dzieje ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołomin. Miało ono być sztandarowym
projektem, który radni mieli przyjąć w obecnej kadencji. Przeprowadzono wstępne
rozmowy. Później jednak nie trafiło to na sesję. Obecnie radni nie wiedza co się z tym
Studium dzieje. Czy ono jest zmieniane ? Jeżeli tak, to w jakim zakresie ? Jeżeli nie
dokonuje się w nim zmian, to należy być odważnym i skierować je na sesję. Jeżeli nie
zostanie ono przyjęte wtedy będą dokonywane zmiany w całości.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Poinformował, że w okresie między sesjami było przygotowane spotkanie z właścicielem
terenu po byłej Stolarce Wołomin i miejscowymi środowiskami. Jednak z przyczyn
technicznych do tego spotkania nie doszło. Burmistrz chciał przeprowadzić konsultacje.
Sądzi, że bez względu na wszystko należy się z tym Studium zmierzyć. W najbliższym
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czasie Studium powinno trafić pod obrady Rady Miejskiej. Wówczas w zależności od
decyzji Rady Miejskiej będzie wiadomo jakie kolejne kroki należy podjąć. Albo zostanie
Studium uchwalone, a jeżeli nie to należy przystąpić do takich zmian i je wprowadzić aby
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołomin
zostało uchwalone. Jest to niezbędne by mogły być uchwalane plany zagospodarowania
przestrzennego. Sprawy związane z planami dobiegają końca i w najbliższych miesiącach
należy podjąć decyzje w kwestii Studium.
Michał Milewski – radny
Z wypowiedzi burmistrza wywnioskował, że Studium jest gotowe i leży w Urzędzie i
oczekuje na uchwalenie.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Stwierdził, że kwestia dotyczy tylko konsultacji, bo różne środowiska rożnie postrzegają to
Studium. Odbywają się rożne rozmowy i spotkania. Uważał, że wielka szkodą stało się, że
nie doszło do planowanego spotkania w okresie przedświątecznym. Byłoby to cenne
doświadczenie i rozeznanie dla radnych. Jeżeli będzie chęć wszystkich zainteresowanych
środowisk, to takie spotkanie należy przygotować. Jednak Studium powinno trafić pod
obrady Rady Miejskiej w najbliższym czasie.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Burmistrz powiedział, że nieuchwalenie Studium uniemożliwia uchwalanie planów
miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Jednak radny stwierdził, że nie jest to do
końca prawdą, gdyż w Gminie Wołomin funkcjonuje Studium z 2002 roku na mocy którego
można opracowywać plany dla poszczególnych osiedli czy miejscowości.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Poinformował, że nie wszystkie przygotowane plany miejscowe są zgodne z tym starym
studium. Plany są przygotowywane pod kątem tego nowego projektu Studium.
Igor Sulich – radny
Przypomniał, że wspomniane spotkanie było planowane w kwietniu, jednak się nie odbyło.
Radni dostali informację, że odbędzie się ono w miesiącu maju. Miesiąc maj już mija.
Prosił o informację z jakimi środowiskami opiniotwórczymi Burmistrz się spotykał ? Jakie
jest ich zdanie w tej sprawie. Zapytał również czy Burmistrz przewiduje zorganizowanie
takiego ogólnodostępnego spotkania dla takich organizacji, które są tym żywo
zainteresowane ? Prosił również o deklarację czy tekst studium zostanie przedłożony do
uchwalenia na najbliższej sesji ? Z wypowiedzi zrozumiał, że dokument ten jest gotowy i
albo zostanie skierowany na sesje albo nie. Jeżeli nie zostanie przedłożony do uchwalenia
to po pół roku radnym należy się wyjaśnienie co dalej. Jeżeli projekt studium ma być
zmieniany to powinny być podjęte jakieś prace nad tym.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Jego zdaniem wprowadzanie na sesje studium jest bezcelowe bez wcześniejszego
spotkania o którym była mowa wcześniej.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Przypomniał, że takie spotkanie było koordynowane przez Przewodniczącego Rady i z
przyczyn technicznych nie doszło do skutku. Burmistrz jest zdecydowany by takie
spotkanie z szeroka dyskusją zorganizować przed kolejną sesja Rady Miejskiej. Jednak
jego organizacja nie leży zupełnie w jego gestii. Są sygnały ze środowisk zarówno
kupieckich jak i właściciela terenu po byłej Stolarce Wołomin aby takie spotkanie się
odbyło. Burmistrz jest przygotowany by takie spotkanie przygotować pod kątem
technicznym i pod kątem udziału pracowników. Uważał takie spotkanie za niezbędne. Na
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pewno przed wprowadzeniem Studium na sesję Rady Miejskiej. Obecnie rożne
środowiska i kupieckie i mieszkańców spotykają się z Burmistrzem, nawet na rożnych
uroczystościach i każdy wyraża swoje zdanie. Jednak nie są to dobre miejsca. Lepszym
do dyskusji na ten temat byłaby sesja Rady Miejskiej czy też wspomniane spotkanie na
którym będą obecne wszystkie strony i będą się one mogły wypowiedzieć na ten temat.
Igor Sulich – radny
Zapytał kto, według Burmistrza powinien, zorganizować takie spotkanie ?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Powiedział, że organizacją spotkania zajmie się Urząd Miejski, jednak muszą paść jasne
deklaracje co do terminu i co do gotowości wzięcia udziału w spotkaniu na ten temat.
Igor Sulich – radny
Jego zdaniem wszyscy i ci za i ci przeciw chcieliby wziąć udział w tym spotkaniu i jak
najszybciej rozwiązać problem. Przedstawić swoje racje i coś dalej z tym robić. Jest
gotowy dokument, który nie jest uchwalany. Jeżeli nie jest uchwalany to należy zrobić coś
w tym kierunku by go zmienić. Jeżeli Burmistrz zaproponuje jakiś termin to dwa tygodnie
jest odpowiednim czasem, żeby każdy mógł się przygotować i jakieś mniej ważne
spotkania odłożyć i wreszcie spotkać się i rozmawiać na temat zapisów Studium
Uwarunkowań …. ,.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Tak jak deklarował wcześniej, spotkanie to jest niezbędne przed wprowadzeniem Studium
pod obrady Rady Miejskiej. A dokument ten powinien jak najszybciej pojawić się na sesji
Rady Miejskiej. Nie wykluczył miesiąca czerwca.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał, czy radni dostaną z większym wyprzedzeniem projekt Studium, czy ewentualnie
będzie jakaś możliwość zapoznania się z nim poza godzinami pracy urzędu. Jest to dość
opasły dokument i nie da się z nim zapoznać w kilkanaście minut. Radny kierował pismo
do Urzędu , innym razem interpelację w sprawie udostępnienia tego projektu tego
dokumentu. Ostatnia odpowiedź na interpelacje, że urzędu nie stać na kserokopię tego
dokumentu. Radny chętnie zapłaci, żeby uzyskać ten dokument i się z nim zapoznać na
spokojnie.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Powiedział, że z kwestią udostępnienia radnym tego dokumentu nie widział problemu.
Dokumenty są w urzędzie. Kwestia dystrybucji w wersji elektronicznej lub papierowej.
Jeżeli tylko jest taka możliwość to urząd tego dokona. Najłatwiej by było, by radni mogli
korzystać z tych dokumentów w urzędzie. Co do wersji elektronicznej to w zależności od
możliwości technicznych. Na to by przyjść i zapoznać się ze Studium radni mieli pół roku.
Jeżeli ktoś tego nie zrobił to po jego stronie jest teraz kwestia dostępności dokumentów.
Dominik Kozaczka – radny
Gdy chciał się zapoznać z tym dokumentem to na jego pierwsze pismo otrzymał
odpowiedź z zapytaniem, czy pisze on to jako radny czy jako osoba fizyczna. Na kolejne
otrzymał odpowiedź, że urzędu nie stać na powielanie tego dokumentu.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Zobowiązał się ułatwić radnemu dostęp do dokumentu jakim jest Studium.
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Michał Milewski – radny
Zobowiązał się do wystąpienia na piśmie do Burmistrza o udostępnienie pokoju dla
radnych, by radni mieli możliwość zapoznawania się z takimi dokumentami, aby tam był
dostępny komputer z dostępem do internetu.
W miesięczniku WPROST ukazał się artykuł na temat Wołomina. Radny nie poruszał
kwestii personalnych o jakich była mowa w tym artykule. To Burmistrz jest szefem urzędu i
to on ma prawo doboru pracowników. Jednak w mieszkańcy gminy Wołomin w tym
artykule zostali obrażeni. W tej gazecie nasze miasto zostało określone jako brudne,
śmierdzące, jako miejsce w którym nic się nie dzieje, w którym są tylko kebaby i banki.
Radny uważał, że jest to skierowane przeciwko naszemu miastu, w wizerunek na który
wszyscy mieszkańcy ciężko pracowali. Teraz tak jak kiedyś w latach dziewięćdziesiątych
musieliśmy zmierzyć się z wizerunkiem miasta mafijnego, gdzie nie ma nic oprócz
przestępczości. Teraz trzeba będzie zmierzyć się z wizerunkiem, że są tylko kebaby i
banki, a nic innego. Można wyciągnąć z tego artykułu wniosek, że tylko bród, smród i
ubóstwo. Zapytał czy Burmistrz odwołał się do tego artykułu i wystosował wniosek o
sprostowanie.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Podziękował radnemu Michałowi Milewskiemu za podniesienie tego tematu. Dobrze, że
sprawę podnieśli radni, a nie burmistrz. Burmistrz już następnego dnia po zapoznaniu się
z omawianym artykułem napisał protest do tygodnika WPROST za takie traktowanie
naszego miasta. W tym sprostowaniu przedstawił zupełnie inny wizerunek Wołomina, niż
ten w artykule, który ta gazeta opublikowała. Oświadczenie Burmistrza jest dostępne na
stronach internetowych Urzędu miejskiego w Wołominie.
Bardzo źle się stało, że pomimo tego, iż od wielu lat władze Wołomina i jego mieszkańcy
starają się zmieniać obraz Wołomina w ludzkiej świadomości i ten przedstawiany w
różnych mediach. Szkoda więc, że gdy do radnego zgłasza się redaktor gazety
ogólnopolskiej aby poruszyć pewne tematy, to niestety dyskusja prowadzona jest w barze
przy kebabie, a radny nie stara się pokazywać pozytywnego wizerunku Wołomina oprócz
tego jaki został w tej gazecie utrwalony. Źle się stało, że do takiej sytuacji doszło. Teraz
wszyscy mieszkańcy jak i radni będą musieli pracować by ten wizerunek zmienić.
Zazwyczaj jest tak, że artykuł jest na 3-4 strony, a sprostowanie to tylko kilka linijek. I tak
mieszkańcy Polski, którzy będą zapoznawali się z tym sprostowaniem nie w pełni
wychwycą te informacje, które przekazał burmistrz.
Niektórzy powinni sobie uświadomić, że kampania wyborcza skończyła się kilka miesięcy
temu i teraz powinni wziąć się do pracy na rzecz miasta, a nie dalej prowadzić swoją
wojenkę, niestety kosztem mieszkańców i miasta. Przykre jest to, że jest to osoba
publiczna, wybrana przez mieszkańców, która otrzymała zaufanie od mieszkańców.
Natomiast sposób prowadzenia polemiki i przekładanie lokalnej, samorządowej polemiki
na arenę ogólnopolską może być niekorzystna dla naszego miasta. Znowu trzeba będzie
poprzednie popracować, by ten obraz naszego miasta zmienić. Jednak w naszym mieście
są jeszcze ludzie którzy chcą to robić, chcą współpracować z Burmistrzem i chcą się
angażować. W tych osobach jest potencjał i na te osoby trzeba stawiać.
Michał Milewski – radny
Zapytał czy jest możliwość opublikowania w rożnych gazetach ogólnopolskich artykułów
finansowanych przez gminę, by sprostowanie burmistrza ukazało się nie tylko we
WPROST, ale i w innych gazetach. Bo tak jak powiedział burmistrz, nawet jak
sprostowanie zostanie wydrukowane to będzie to tylko linijek. Może warto poświęcić
jeszcze kilkanaście tysięcy aby to sprostowanie ukazało się w kilkunastu gazetach.
Ryszard Madziar-Burmistrz Wołomina
Poinformował, że sprostowanie we WPROST było bezpłatne. Natomiast ogłoszenie tego
tekstu w innych miesięcznikach czy tygodnikach jest oczywiście płatne. Zdaniem
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burmistrza powinna być szersza kampania, nie ograniczająca się tylko do tego feralnego
artykułu, ale powinno polegać na szerszym pokazaniu Wołomina w pozytywnym
kontekście. Jednak należy to sprawdzić pod kątem finansowym czy znajdą się na ten cel
środki.
Andrzej Żelezik – radny
Uważał, że zapewne wszystkich boli obraz i niekorzystne światło jakie zostało rzucone w
omawianym artykule na temat naszego miasta. Dobrze, że radni na ten temat dyskutują.
Radny zwrócił też uwagę na niesolidność piszącego artykuł dziennikarza. Artykuł składał
się z dwóch części. Pierwsza o mieście, a druga o tym, że gdzieś spotkał radnych.
Wywiadu udzielał również Burmistrz i na pewno nie wskazywał na elementy, które w
naszym mieście pozostały na niezbyt życzliwym poziomie. Jednak jeżeli ten dziennikarz
oglądał obszar po „Globi” to dlaczego naprzeciwko nie zauważył pięknie
odrestaurowanego budynku po starej szkole Nr 1. Zauważył starą, zamkniętą i chylącą się
ku upadkowi starą pływalnię, a nie zauważył że budowana jest nowa. Rozmawiał z
przedstawicielami miasta w urzędzie. Radny uważał, że wyjątkowo niesolidny był człowiek
skoro wymieniając nazwiska nie przesłał artykuły tym osobom do autoryzacji. Nie był to
wywiad z jednym czy drugim radnym, lecz w formie jakiegoś wychwycenia. Dlatego jeżeli
będą opracowywane jakieś sprostowania, do czego radny również może się włączyć, to
powinno się zwrócić uwagę, że jakaś odpowiedzialność obowiązuje za słowa pisane. Nie
można obciążać kogoś informacjami, których ta osoba nie udzieliła lub redaktor wysnuł
wniosek z kontekstu wypowiedzi. Radny uznał za godne potępienia to co ten człowiek
zrobił. Nie powinno to obciążać osób, które miały z nim jakąkolwiek styczność.
Igor Sulich – radny
Miał nadzieję, że niedługo gmina odniesie takie sukcesy, że nie trzeba będzie nic
sprostowywać, a napiszą o nas dobrze. Chciał zmienić temat, bo to co się stało to się nie
odstanie.
Przypomniał Burmistrzowi , że zapomniał radnym powiedzieć w swoim sprawozdaniu o
tym co się działo w MZO w okresie między sesjami. Na poprzedniej sesji był długi wykład
o tym co było źle. Prosił więc o informacje co zostało zrobione po tym, jak dowiedziano
się, że było źle. Radny zapytał, co się dzieje obecnie z Panem Zbigniewem Piróg ? Czy on
nadal pracuje ? Po trzech miesiącach coś trzeba było zrobić z tym człowiekiem. Co dalej z
Miejskim Zakładem Oczyszczania.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Prosił radnego Igora Sulicha, by tak prowadził rozmowy z dziennikarzami z którymi się
umawia by byli bardziej przychylni gminie Wołomin i by nie było dalej takich artykułów.
Poinformował, że w kwestii MZO dzieje się bardzo dużo. W ostatnim okresie wpłynęły
również wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska. Zalecenia pokontrolne są duże, łącznie z karami finansowymi. Poprosił Pana
Radosława Wasilewskiego by powiedział kilka słów na ten temat.
Radosław Wasilewski – P.O Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie
Zbyt dużo czasu zajęłoby mówienie o tym co zostało zrobione w MZO. Powiedział tylko, że
na 130 rekomendacji prawie 90 % zostało już wykonanych i naprawionych i zostało
wprowadzonych w życie zaleceń poaudytowych. W ostatnim czasie zakończyła się
również kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kontrola dotyczyła
przestrzegania przepisów i podstawowych decyzji na których działa MZO. Przytoczył
jedynie wnioski i zalecenia pokontrolne:
–Naruszenie prawidłowości prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania i
odzysku
odpadów z naruszeniem warunków posiadanego zezwolenia starosty
wołomińskiego tzn wytwarzano odpady, przetwarzano i oddawano odpady na które nie
było pozwolenia ze strony starosty.
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–Brak potwierdzenia usługi odbioru i transportu odpadów o kodzie 150102. Jest to folia.
Chodzi o to, że tworzywo sztuczne było sprzedawane za granicę bez stosownego
zezwolenia Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska.
W związku z tym na Miejski Zakład Oczyszczania nałożono już karę pieniężną w
wysokości 10 tys. zł. Z to drugie przewinienie wszczęto postępowanie mające na celu
wymierzenie kary w wysokości od 50-300 tys. zł. W obecnej chwili podjęto działania
mające na celu wytłumaczenie tej sprawy. Zbyt wcześnie by mówić o efektach. Trawa
korespondencja z organem kontrolującym. Na wyniki trzeba będzie poczekać jeszcze kilka
tygodni. Jest prowadzone postępowanie administracyjne, będzie rozprawa
administracyjna. O efektach radni zostaną poinformowani w stosownym czasie.
Igor Sulich – radny
Chciał wiedzieć co dzieje się z Panem Zbigniewem Piróg ? Czy został on poinformowany
o wynikach audytu oficjalnie ? Czy mógł się do tego odnieść i czy są jego pisemne
wyjaśnienia do każdego z tych zarzutów jeśli chodzi o audyt i jeśli chodzi o kontrole z
WIOŚ ?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Odpowiedział, że Dyrektor Zbigniew Piróg został zawiadomiony o tych kontrolach. Miał
możliwość zapoznania się z dokumentacją, zarówno z kontroli z WIOŚ jak i z audytu. Na
dzień dzisiejszy nie wpłynęło żadne wyjaśnienie z jego strony. W najbliższym czasie
Burmistrz podejmie decyzje w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
Igor Sulich – radny
Zrozumiał, że Pan Zbigniew Piróg miał możliwość udzielenia wyjaśnień co do
stwierdzonych nieprawidłowości ale ani Burmistrz ani Zastępca Burmistrza odpowiedzialny
za ten dział, tego od niego nie wymagał by odniósł się on do tych zaleceń pokontrolnych.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Uważał, że jeżeli Dyrektor nie udziela odpowiedzi na stwierdzone nieprawidłowości to coś
to znaczy.
Igor Sulich – radny
Jego zdaniem, Burmistrz jako pracodawca powinien wymagać wyjaśnień od swojego
podwładnego, by nie trzeba było się niczego domyślać. Również dlatego by nie poprawiać
rzeczy, które być może są dobrze zrobione. Może kontrola coś źle dopatrzyła, a może Pan
Zbigniew Piróg jest winny. Jednak wtedy byłoby to na piśmie. Do dnia 6 czy 8 maja minął
termin trzymiesięcznego okresu nieświadczenia pracy przez Dyrektora. Radny zapytał
więc co dalej w tej sprawie ?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Powiedział, że w związku z tym iż Pan Zbigniew Piróg nie wypowiedział się na temat
zarzutów i stwierdzonych nieprawidłowości, które są w tych dwóch dokumentach , w
najbliższym czasie zostaną podjęte odpowiednie kroki.
Dominik Kozaczka – radny
Poprosił o informacje, czy podobne kontrole są prowadzone w innych jednostkach
podległych urzędowi. Z kuluarów dochodzą słuch, że jakieś są, ale nie ma konkretnych
informacji.
Ryszard Madziar- Burmistrz Wołomina
Odpowiedział, że obecnie nie są prowadzone żadne inne kontrole w żadnej ze spółek.
Jednak z sytuacją jaką jest w MZO, wskazanym jest aby spółki miejskie również były
kontrolowane pod kątem audytu.
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Marek Górski – radny
W swoim sprawozdaniu Burmistrz nic nie mówił o konkursach na dyrektorów szkół
wołomińskich. Z tego co mu wiadomo jeden konkurs na dyrektora szkoły został już
ogłoszony. Zapytał czy w składach komisji konkursowych są przedstawiciele Rady
Miejskiej ?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Poinformował, że w dniu 31 maja zostanie rozstrzygnięty konkurs na dyrektora szkoły w
Ossowie. Ze strony Rady Miejskiej jest delegowany radny Leszek Czarzasty.
Marek Górski – radny
Prosił o wyjaśnienie dlaczego właśnie radny Leszek Czarzasty jest przedstawicielem Rady
Miejskiej, skoro Komisja Edukacji Liczy 9 innych radnych ?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Sprostował swoja wcześniejszą informację. Pan Leszek Czarzasty jest w składzie komisji
przedstawicielem Burmistrza Wołomina. Obiecał, że sprawdzi kto jest przedstawicielem
Rady Miejskiej w składzie tej komisji konkursowej.
Andrzej Żelezik – radny
W różnych sytuacjach spotykał się z Dyrektorem Zbigniewem Pirogiem. Nie zajął
dotychczas stanowiska w sprawie wyników przeprowadzonych kontroli, bo dość późno
otrzymał ich treść by zapoznać się z tymi dokumentami. Z pewnością jeszcze zajmie
stanowisko w tej sprawie. Przy całym tym rozpatrywaniu sprawy przez radnych, nie wzięto
pod uwagę jakie MZO w Wołominie osiągnęło sukcesy pod dyrekcją Pana Zbigniewa
Piróg. Radny nie zapoznał się wprawdzie szczegółowo z tym protokołem uchybień, które
są być może poważne. Jednak od strony segregacji, rozbudowy, dbałości o zakład, wiele
osiągnięć w skali ogólnopolskiej w zakresie segregacji odpadów można przypisać jako
zasługi Pana Zbigniewa Piróga. Oczywiście Burmistrz zawsze ma prawo do zmiany
pracowników na takich do których będzie miał pełne zaufanie. To jest normalna sprawa.
Jednak należy starać się tak sprawą pokierować, by człowiek który wiele dobrego zrobił, a
jeżeli nawet było coś niezgodnego z prawem, to trzeba to wyjaśnić.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Podziękował radnemu Andrzejowi Żelezikowi za tak rozsądne sformułowania. On sam
stara się do tej sprawy podejść poważnie i nie podejmować decyzji pochopnych co
sugeruje radny Igor Sulich. Burmistrz oczekuje na informacje ze strony Pana Zbigniewa
Piroga i dopiero wówczas podejmie decyzję.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Z wypowiedzi Burmistrza dowiedział się, że były nakładane kary, czy byli dyscyplinowani
projektanci. W ubiegłym roku wydano dużo pieniędzy na budowę placu przy ul. Moniuszki.
Był otwierany w scenerii zimowej. Był przyprószony śniegiem. Bardzo ładnie wyglądał.
Teraz gdy śnieg zginął widać jak on wygląda. Minęło pół roku od oddania tego placu. Może
należy pomyśleć o tym by wezwać wykonawcę do usunięcia usterek, które tam występują.
Murek, który oddziela park od ulicy powinien być już wyremontowany bo jest w takim
stanie.
Na poprzedniej sesji rozmawiano o mogile w lesie w Lesniakowiźnie. Minęło dwa
miesiące. Chciał wiedzieć czy coś w sprawie zostało zrobione ? Wtedy została złożona
deklaracja przez Zastępce Burmistrza Radosława Wasilewskiego, że sprawa zostanie
wyjaśniona. Chodzi o to by ustalić czy jest to mogiła żołnierza Polskiego czy innej
narodowości . Wprawdzie na krzyżu widnieje napis „WP”.
Trzecia sprawą jest kwestia niewykorzystywanych przez energetykę od dawna słupów
stojących przy zbiegu ulic Reja i Kościelnej.
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Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Obiecał Przewodniczącemu Rady, że na zadane przez niego pytania udzieli odpowiedzi
po przerwie w obradach zasięgnąwszy informacji od pracowników.
Andrzej Żelezik – radny
W imieniu rodziców korzystających z parku przy ul. Moniuszki, poprosił o ustawienie w tym
parku tzw. „TOYTOY”. Matki przychodzą tam z dziećmi i jest to problem bardzo ważny
więc prosił o wzięcie tego pod uwagę.
Dominik Kozaczka – radny
Podziękował Burmistrzowi za latarnie przy ul. Kolejowej. Prosił jednak o większą kontrolę
nad jakością wykonywanych robót. Pracownicy urzędu powinni po jakimś czasie sprawdzić
jak dana inwestycja funkcjonuje, by zwrócić ewentualną uwagę wykonawcą i
wyegzekwowanie usterek. Przez poprzednie osiem lat nie udało się ani jednej latarni
postawić na tej ulicy. Teraz jest ich osiem. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Jednak
latarnie powstały dwa tygodnie temu, a już jedna nie działa.
Marek Górski – radny
Została zmieniona trasa autobusu miejskiego przez Zagościniec, Lipinki, Duczki. Zostały
zmienione miejsca zatrzymywania się tego autobusu. Jednak nadal na starych miejscach
przystankowych stoją znaki, że jest tam przystanek. Ludzie zbierają się na tym przystanku,
a okazuje się, że autobus już w tym miejscu nie zatrzymuje się. Prosił więc by
zdemontować te nie aktualne informacje. Prosił też o przeniesienie przystanku na ul.
Kolejową w Zagościńcu.w kierunku Lipinek .
Emil Wiatrak – radny
Prosił o przybliżenie sprawy budowy boiska przy ul. Armii Krajowej przy szkole, Na jakim
to jest etapie i jaka jest tam sytuacja prawna ?
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, że problem jest dość skomplikowany, gdyż już kilkakrotnie wzywano wykonawcę,
który budował to boisko do zakończenia robót budowlanych związanych z tym obiektem.
Odbyło się również spotkanie z inicjatywy Pani Naczelnik Marioli Klimek z prezesem Firmy
SpicSport, którego celem miało być uzgodnienie dalszych kroków przy realizacji tej
inwestycji. Poprosił Panią Naczelnik Mariole Klimek o uzupełnienie jego wypowiedzi.
Mariola Klimek – Naczelnik Wydziału Rozwoju gospodarczego Urzędu Miejskiego
Poinformowała, że spotkała się z przedstawicielem Firmy SpicSport. Rozmowa dotyczyła
realizacji umowy. Próbowano ustalić fakty. Strona zamawiającego czyli przedstawiciel
gminy zagroził nawet rozwiązaniem umowy, bo do tego ma prawo zgodnie z zapisami tej
umowy. Ostatnia rozmowa zakończyła się deklaracją wykonawcy, że do końca tygodnia
zostaną zakończone prace budowlane na tym boisku. Prosił też o niezrywanie umowy,
zdając sobie sprawę, że zostaną naliczone kary, za nieterminowe zakończenie przedmiotu
umowy. W miniony piątek miał złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Pani
Naczelnik nie wiedziała czy to zrobił, choć próbowała ustalić czy takie pismo wpłynęło do
Urzędu Miejskiego. Jeżeli takie pismo wpłynęło to zostanie dokonany odbiór inwestycji a
następnie zostaną naliczone wspomniane kary umowne. Jeżeli takie pismo o zakończeniu
realizacji inwestycji nie wpłynęło to Burmistrz przeprowadzi rozmowę z Radcą Prawnym
na temat rozwiązania umowy z wykonawcą.
Emil Wiatrak – radny
Zapytał o jakiej kwocie kary jest mowa w tym przypadku ?
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Mariola Klimek – Naczelnik Wydziału Rozwoju gospodarczego Urzędu Miejskiego
Odpowiedziała, że nie przymierzano się jeszcze do naliczania tych kar. Kara miałaby być
naliczona w wysokości od 0,2 – 0,5 % wynagrodzenia brutto.
Dominik Kozaczka – radny
Uważał, że należy zwrócić większa uwagę na zapisy umowy i na bardziej restrykcyjne
egzekwowanie kar umownych. Jak widać z przebiegu sesji boisko jest niedokończone bo
wykonawca nie wywiązuje się z umowy, wcześniej burmistrz wspomniał o projektancie
który nie wykonał w terminie dokumentacji i nie dostarczył do siedziby zamawiającego.
Nawet przy ustawianiu latarni na ul. Kolejowej to wykonawca rozpoczął realizacje
inwestycji ostatniego dnia obowiązywania umowy. Dlatego sugerował, by zapisy umów
były bardziej restrykcyjne i były egzekwowane.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Uważał, że jeżeli na kilkanaście realizowanych inwestycji, dwie są które maja poślizg w
terminie zakończenia to nie jest nic strasznego. Z drugiej strony, niestety przy
rozstrzyganiu przetargu wybiera się najtańsze oferty, dlatego trzeba się liczyć z faktem, że
mogą być jakieś niespodzianki polegające na tym, że wybrany wykonawca nie zrealizuje
inwestycji zgodnie z podpisaną umową.
Pkt 7
Podjecie uchwał
Przystąpiono do procedury wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie.
Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.
Do przeprowadzenia głosowania należało powołać Komisje Skrutacyjną w liczbie 3-5
osób. Do jej składu zgłoszono następujące osoby.
–Dimitar Jugrew
–Andrzej Żelezik
–Igor Sulich
Zaproponowany skład komisji został zaakceptowany przez radnych w głosowaniu jawnym
za – 21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Adam Bereda – radny
Jako przedstawiciel największego ugrupowania w Radzie Klubu Radnych PiS zgłosił
kandydaturę radnego Krzysztofa Wytrykusa do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego
rady Miejskiej. Klub Radnych PiS chce otwierać się na nowe środowiska. Krzysztof
Wytrykus jest znanym społecznikiem, mecenasem kultury w Gminie Wołomin. Był również
radnym w III kadencji i pełnił wówczas funkcje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Proponowany kandydat do funkcji Wiceprzewodniczącego Rady wyraził zgodę na
kandydowanie.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej
Odczytał oświadczenie Przewodniczącego Klubu Radnych PO Igora Sulicha o
zawieszeniu działalności tego klubu z uwagi na brak wymaganej liczby członków klubu.
Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad w celu przygotowania regulaminu głosowania i
kart do głosowania.
Na ten czas ogłoszono 10 min. przerwę.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna odczytała Regulamin głosowania który stanowi zał. Nr 4
do niniejszego protokołu i przeprowadziła głosowanie tajne mające na celu wybór
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie..
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Po zakończeniu głosowania ponownie ogłoszono przerwę w obradach podczas której
Komisja Skrutacyjna obliczyła oddane głosy i sporządziła protokół z przeprowadzonego
głosowania i ustaliła jego wyniki. Następnie protokół z obliczenia głosów oddanych w
głosowaniu w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie sporządzony na
sesji w dniu 23 maja 2011 roku został odczytany radnym. (Treść protokołu stanowi
załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu) W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego
radni Rady Miejskiej w Wołominie zdecydowali o wyborze Krzysztofa Wytrykusa do
pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie w kadencji 2010 –
2014 co stwierdzono w uchwale Nr V-36/2011 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Wołominie.
Krzysztof Wytrykus – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
podziękował wszystkim, którzy zauważyli w nim osobę godna zajęcia tego zaszczytnego
stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Tym ważniejsze, że zgłaszającymi
były osoby, które w wyborach do tej rady stanowiły opozycję.
Przypomniał, że 10 lat temu zasiadając na tej sali został odwołany z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Niektórzy to pamiętają, a niektórzy nawet głosowali za
jego odwołaniem. Przed ostatnie 8 lat nie zajmował pozycji radnego, lecz zajął się pracą
na rzecz miasta i społeczności miejskiej. Temu się poświecił i tę pracę chce kontynuować
sprawując funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Uważał, że Wołomin nie potrzebuje sporów czy tego by radni się dobrze pokłócili. Wołomin
potrzebuje zgody i działania na jego rzecz. Z wielka przykrością przeczytał artykuł w
tygodniku WPROST. Przyznał, że do niego również ten redaktor zadzwonił. Niestety
wypowiedź jaką udzielił nie pasowała do kontekstu tego artykułu. Jak mu wiadomo i radny
Andrzej Żelezik takowego wywiadu udzielił. Radny uważał, że radni maja obowiązek
dogadywania się i obowiązek działania. Miał nadzieję, że jego osoba nie będzie osobą
kontrowersyjną w tej Radzie, a jedynie budującą zgodę i namawiająca do tworzenia
odpowiedniej przyszłości tego miasta. Miał nadzieję, że nie zawiedzie radnych swoimi
poczynaniami.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
W dniu 6 kwietnia 2011 roku na uroczystej sesji odbyło wręczane wyróżnienie dla Pana
Eugeniusza Dembinskiego. Wtedy nie mógł on osobiście odebrać tego wyróżnienia więc
Burmistrz korzystając z okazji wręczył Panu Eugeniuszowi Dembińskiemu osobiście na
toczącej się sesji. Było to wyróżnienie dla twórcy najwartościowszego wydarzenia roku
2010, które to wyróżnienie jest przyznawane przez Towarzystwo Przyjaciół Wołomina.
Eugeniusz Dembiński jako pierwszy i jedyny z zawodników wołomińskich zdobył GRAD
PRIX. Warszawy. Zawody odbywały się od lutego do listopada ubiegłego roku. Wygrał
wszystkie 8 biegów na 10 kilometrów. Najlepszy wynik jaki uzyskał 11,46 min. jest w
nieoficjalnym rankingu drugim rezultatem w europie w kategorii wiekowej powyżej 65 lat.
W ubiegłym roku kolega Eugeniusz Dembiński obchodził złoty jubileusz uprawiania
biegów. W czasie 50 letniej kariery zanotował szereg znaczących osiągnięć m.in.
mistrzostwo Warszawy Juniorów na 1 km, Mistrzostwo Mazowsza na 10 km i Mistrzostwo
Polski w półmaratonie w kategorii M60. Należy do 4 Polskich zawodników, którzy
uczestniczyli we wszystkich biegach „Cud nad Wisłą”- 15 sierpnia w relacji Radzymin –
Ossów. W bieżącym 2011 roku odbędzie się jubileuszowy 20 bieg.
Uchwała Nr V-37/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok
2011;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Anita Grabowska. Treść
uzasadnienia została załączona do egzemplarza archiwalnego uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Gospodarki i Komisji Finansów
Gminnych.
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Michał Milewski – radny
Zapytał, kiedy fizycznie mogą być postawione wiaty przystankowe ? Obiecano
mieszkańcom Helenowa, że te wiaty zostaną ustawione do maja. Miesiąc maj się kończy a
wiat nie ma.
Anita Grabowska – skarbnik Gminy
Po zasięgnięciu informacji w tej sprawie w wydziale merytorycznym przekaże ja radnemu.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-38/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wołomin na lata 2011 – 2032;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Anita Grabowska. Treść
uzasadnienia została załączona do egzemplarza archiwalnego uchwały.
Igor Sulich – radny
Prosił o informację o przewidywalnym wykonaniu zadłużenia dochodów ogółem za rok
2010 tj, 39,82%. W wielu publikacjach i wypowiedziach Burmistrz mówił że to zadłużenie
wynosi w Gminie Wołomin prawie 50%. Prosił o przybliżenie kwestii tej różnicy w wierszu
18 w kolumnie – Przewidywane wykonanie na 2010 r.
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Wyjaśniła, że przedstawione w tym wierszy kwoty wynikają z zamknięcia budżetu za 2010
rok i są ostateczne.
Igor Sulich – radny
W świetle otrzymanej informacji, stwierdził że zadłużenie Gminy Wołomin za 2010 rok jest
na poziomie 40% , a nie jak mówił Burmistrz wcześniej 50% czy 55% w stosunku do
dochodów ogółem.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Zasugerował by radny spojrzał na prognozę zadłużenia gminy w 2011 roku. Prognoza ta
mówi o poziomie 48, 96% zadłużenia.
Igor Sulich – radny
Stwierdził, że prognozy mają to do siebie, że się nie sprawdzają
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał, czy jeżeli Wieloletni Plan Finansowy jest modyfikowany, to czy Skarbnik Gminy
mogłaby dokonać korekt w tym planie dotyczących rubryk: plan na 2010 rok i
przewidywane wykonanie na 2010 rok. Wiadomym jest przecież jakie były dochody gminy
za 2010 rok i jakie było w tym roku wykonanie budżetu. Te dane powinny być uaktualnione
i zamiast planu za III kwartał 2010 r. mogłoby być : Plan na I kwartał 2011, Plan na II
kwartał 2011r., itd. W czasie gdy znów będzie zmieniany ten WPF, radny proponował żeby
to było bardziej uaktualnione.
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Wyjaśniła, że forma informacji w WPF wynika z ustawy. Dlatego jest tam informacja: Plan
za trzy kwartały 2010 roku,ponieważ do uchwalania budżetu, kiedy uchwala się
Wieloletnia Prognozę Finansową bierze się właśnie trzy kwartały roku poprzedzającego.
Dopiero w 2011, gdy będzie się przygotowywać projekt budżetu na 2012 pojawi się tabela
z planem na 2011 r. Ten plan na 2010 to jest faktyczny plan jaki był w momencie
przygotowywania projektu budżetu na 2011 rok. Skarbnik Gminy zastanawiała się czy
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warto to za każdym razem zmieniać, kilka razy w roku informację o przewidywanym
wykonaniu. Na początku jest to przewidywane wykonanie, ale potem jest to już faktyczne
wykonanie. Problemem jest tylko nazewnictwo. W kolumnie: Przewidywane wykonanie na
2010 r., teraz jest już informacja o faktycznym wykonaniu, Na poprzedniej sesji jednak było
to przewidywane wykonanie.
Dominik Kozaczka – radny
Udzielone przez Skarbnika Gminy informacje tylko częściowo wyjaśniły mu jego
wątpliwości. W WPF można się odnieść do wykonania, czyli do danych pewnych z 2009
roku. Radny chciałby aby w tym WPF jak najdłuższy czaso-okres był wpisywany jako
pewnik, a nie jako plany.
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Może zmienić nazwę kolumny, jednak kwoty będą takie jakie muszą być. Może wpisać
:Wykonanie za III kwartały 2010 r. , ale gdy będzie sporządzała za kilka miesięcy WPF, to
znowu będzie musiała zmienić ta kolumnę, bo nie będzie już wykazywała planu za trzy
kwartały 2010, tylko plan za trzy kwartały 2011r., a rok 2010 będzie pełna kolumną.
Natomiast ta kolumna :plan za III kwartały 2010 zupełnie zniknie.
Odpowiadając na pytanie radnego Dominika Kozaczki poinformowała, że podstawa
prawna do przygotowywania tej uchwały jest ustawa o finansach publicznych, gdzie w
rozdziale o Wieloletniej Prognozie Finansowej, jest powiedziane, że do ustalania
wskaźników bierze się trzy ostatnie lata, czyli w naszym przypadku cały rok 2008 i 2009 i
plan za trzy kwartały 2010 roku, ponieważ w momencie sporządzania WPF, czyli jesienią
2009 roku był znany tylko plan na 2010 rok.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-39/2011 w sprawie zabezpieczenia 15% wkładu własnego dla projektu
pn.”Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”.....;
Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinie Komisji Gospodarki i Komisji Finansów
Gminnych
Grzegorz Krauzowicz - Wykonawca aplikacji dla Projektu pn. „Internet szansą rozwoju
Gminy Wołomin”, Właściciel firmy SYNOPTIKON, przedstawił uzasadnienie do projektu
uchwały oraz zaprezentował założenia tego projektu. Wszystkie dane są zwarte w
dokumentacji aplikacyjnej Powiedział, że beneficjentami projektu są jednostki samorządy
terytorialnego, konsorcja samorządu terytorialnego albo konsorcja samorządu
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Inne podmioty nie są upoważnione do
składania aplikacji do tego projektu dlatego jest na ten cel duża pula środków, bo internet
nie zawsze jest przedmiotem działalności organizacji pozarządowych. Podstawa prawna
do zawiązywania partnerstwa to jest to art 28a o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Na tej podstawie można zawiązać porozumienie pomiędzy liderem konsorcjum jakim jest
JST i partnerem jakim jest organizacja pozarządowa. Projekty unijne są narzędziem
precyzyjnym, który punktowo wspierają rożnego rodzaju przedsięwzięcia. W tym projekcie
będzie możliwość dotarcia do osób które nie maja internetu i nie wiedzą w jaki sposób
korzystać z internetu lub nie maja komputera z przyczyn materialnych. Bardzo dużą
korzyść społeczeństwo gminy Wołomin może uzyskać również korzyść w aspekcie
większej aktywności tych osób na rynku pracy i będą też miały narzędzie do tej pracy w
postaci internetu. Wybudowana sieć internetowa może stanowić świetną podbudowę do
rozwoju np. monitoringu wizyjnego, czy systemu baczności pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi gminy. Sieć jest zaprojektowana w taki sposób by była łatwa w
rozbudowie. Inwestowanie w tego typu infrastrukturę musi odbywać się z uwzględnieniem
potrzeb i dobra ogółu mieszkańców. W pierwszym etapie system dotrze do bibliotek i
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szkół. Wszystkie szkoły w ramach tego projektu i działań koordynacyjnych otrzymają
bezpłatny dostęp do internetu. Nie jest to tylko korzyść ekonomiczna ale otwiera się
również korzyść wdrożenia nowoczesnych technik edukacyjnych. Budżet tego projektu to
314 mln. euro. Kwota na razie jest spożytkowana w niewielkiej części. Jeżeli więc są
środki to jest małe ryzyko, że nie zostaną one przyznane Gminie Wołomin. Przygotowano
już program funkcjonalno – użytkowy, założenia funkcjonalne i techniczne do tej inwestycji.
Założono dostarczenie łącza 10MB do każdej kwalifikowanej jednostki.
W dalszej części przekazał informacje technicznej organizacji realizacji całego
przedsięwzięcia. Treść przedstawionej prezentacji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego
protokołu.
Adam Bereda – radny
Zapytał czy w wyniku realizacji tego projektu gmina stanie się operatorem internetowym ?
Czy po zakończeniu budowy tej sieci będzie można podłączyć się do niej prywatnie za
określoną opłatą ?
Grzegorz Krauzowicz
Wyjaśnił, że całe przedsięwzięcie podzielone jest na etapy. Pierwszy z nich to okres
realizacji, kiedy sieć funkcjonuje wyłącznie na potrzeby wewnętrzne tj jednostek
podległych. Drugim etapem jest 5 letni okres trwałości kiedy nie można generować
przychodu, natomiast można uruchamiać usługi bezpłatne. Po okresie trwałości gmina
jako operator będzie mogła pobierać opłaty. Dlatego jest propozycja by stworzyć Miejskie
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne. Przykładem mogą być Gliwice i inne. Obniża to
koszty realizacji przedsięwzięcia.
Grażyna Więch – radna
zapytała czy cały teren gminy będzie pokryty sygnałem i czy nie będzie miejsc gdzie tego
sygnału nie będzie i czy w okresie trwałości każdy kto będzie chciał będzie mógł korzystać
bezpłatnie z tego internetu ?
Grzegorz Krauzowicz
Wyjaśnił, że była przeprowadzona wizja lokalna i przewidziano usytuowanie stacji
bazowych na jednostkach podległych, które są dość równomiernie rozłożone na terenie
gminy.. Przy montażu 16 masztów o wysokości do 3,5 m na dachach tych jednostek i na
123 m kominie jest możliwość objecie sygnałem całego terenu gminy. Założeniem projektu
jest to, że w okresie trwałości projektu każdy będzie mógł korzystać bezpłatnie z tego
sygnału internetowego.
Wojciech Plichta – radny
Pytał jak mocny będzie sygnał odbioru i czy to będzie określony czas korzystania z tego
internetu ?
Grzegorz Krauzowicz
Odpowiedział, że zawsze musi być jakiś limit. Tak jak wcześniej powiedział ma tu
zastosowanie rozporządzenie Prezesa Komunikacji Elektronicznej. Prezes Komunikacji
elektronicznej określił limit transferu do 256 mega, 750 MB transferu. Natomiast w
miejscach publicznych nie jest to limitowane.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 21 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-40/2011 w sprawie przekazania Policji środków finansowych, stanowiących
dochód własny Gminy Wołomin, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla
Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.;
20

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodzinski
Poinformował, że Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zwrócił się o
środki, które maja być spożytkowane na zakup samochodu specjalistycznego dla policji.
20 tys. zł. nie jest kwota wystarczającą. Powiat również przeznaczy również środki na ten
cel. Samochód będzie służył w Komendzie Powiatowej Policji.
Michał Milewski – radny
Zapytał czy jest zapewnienie, że ten samochód będzie służył w Gminie Wołomin ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Obiecał, że przedstawiciele Gminy Wołomin postarają się wpłynąć na komendanta, by ten
samochód służył na terenie Wołomina. Jednak mieszkańcy Wołomina podróżują po całym
powiecie. Zwiększona liczba samochodów służących w naszej komendzie sprzyja
poprawie bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu.
Salę obrad opuścił radny Kazimierz Tarapata godz. 15:30
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów Gminnych i Komisji
Bezpieczeństwa.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-41/2011 w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im.
Fryderyka Chopina w Starym Grabiu;
Dorota Pergoł – Pracownik ZEASiP
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, która uzyskała pozytywne opinie Komisji
Gospodarki i Komisji Edukacji. Wyjaśniła, że z godnie z ustawą o systemie oświaty gmina
ma obowiązek ustalić sieć publicznych szkół podstawowych. W Starym Grabiu w 1999
roku była określona granica obwodu i w skład tego obwodu wchodziły dwie miejscowości
spoza Gminy Wołomin tj. Krzywica i Nadbiel gdzie jest to Gmina Klembów i Gmina
Poświetne. W związku z tym konieczne jest podjecie proponowanej uchwały w której te
miejscowości są wykluczone.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 20 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wołomin
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Monika Rosłon – Pracownik ZEAS.
Powiedziała, że to organ prowadzący ustala wysokość opłat za dodatkowe świadczenia
opiekuńczo- wychowawcze. Są to opłaty wnoszone przez rodziców, bądź prawnych
opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez
Gminę Wołomin, dotyczące czasu pobytu dziecka w placówce przedszkolnej powyżej 5
godz. dziennie. W treści uchwały wprowadzono autopoprawkę w
§ 2 ust 2
wykreślono:”zajęcia z logopedą i psychologiem oraz udziałem innych specjalistów”.
Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, które wejdzie w życie od dnia 1 września 2011
roku w sprawie pomocy psychologiczno -pedagogicznej zajęcia z logopeda, psychologiem
i innymi specjalistami są bezpłatne.
Na wniosek Komisji Edukacji dodano treść § 3 w brzmieniu: „Ustala się, że wysokość
opłaty miesięcznej skalkulowanej na podstawie stawki o której mowa w § 1 ust 1 ulega
obniżeniu o 25% w przypadku gdy z przedszkola korzysta trzecie i każde kolejne dziecko
danej rodziny”
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Michał Milewski – radny
Zapytał kiedy dowiedziano się o rozporządzeniu, które ma wejść w sprawie logopedy i
psychologa ?
Pracownik ZEASiP odpowiedział, że o treści nowego rozporządzenia Ministra Edukacji
powzięła wiadomość w dniu trwania sesji.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że prosił Dyrektora ZEASiP o przedstawienie kalkulacji ile rodzic płacił za
przedszkole tej opłaty stałej funkcjonującej obecnie mając troje dzieci w przedszkolu, a ile
będzie musiał zapłacić w takiej sytuacji za troje dzieci przebywających w przedszkolu na
nowych zasadach w pełnym wymiarze godzin. Jednak nie otrzymał takiej kalkulacji. On
sam policzył, że do tej pory rodzice znajdujący się w takiej sytuacji zapłaciliby 385 zł., a na
nowych zasadach ta kwota to już prawie 800 zł.
Emil Wiatrak – radny
Zapytał czy Przewodniczący Rady podtrzymuje swoją prośbę o żądaną kalkulacje i czy
będzie ona sporządzona ? Jeżeli tak, to prosił by znalazła się w niej dodatkowa kolumna
mówiącą o ilości przypadków osób posiadających troje dzieci w przedszkolu i jaki to jest
procent do całości korzystających z usług przedszkoli publicznych.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej
Zapytał jakie będą konsekwencje tego, gdyby rada nie podjęła proponowanej uchwały na
toczącej się sesji lecz wrócili do niej w czerwcu.
Pracownicy ZEASiP nie potrafili udzielić odpowiedzi na zadane przez Przewodniczącego
rady pytanie.
Joanna Pełszyk – radna
Udzieliła odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady Marcina Dutkiewicza. Może być
takie niebezpieczeństwo,że jeżeli ta uchwała będzie przyjęta dopiero za miesiąc, to nie
wiadomo czy nie zostanie ona uchylona przez wojewodę ze względu na zapis o
zmniejszonej stawce. Radni którzy brali udział w spotkaniu Komisji Edukacji zapewne
pamiętają, że w wątpliwość stawiana jest poprawność proponowanego zapisu. To że w
gminie Wołomin chce się zauważać rodziny wielodzietne , to proponowany zapis jest
ukłonem radnych w stronę rodzin wielodzietnych. Jest takie niebezpieczeństwo, że
wojewoda w trybie nadzoru to uchyli, bo ten zapis nie do końca jest zgodny z konstytucją.
Jeżeli tak się stanie to musi być czas by tą uchwałę zmienić. A ta uchwała musi wejść w
życie przed dniem 1 września. Pani Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP nie była pewna co
do poprawności tego zapisu bo są różne interpretacje prawne. Dlatego nie wiadomo z
jakimi problemami w tej sprawie przyjdzie się zmierzyć u wojewody. Czy biuro prawne
wojewody tego nie zakwestionuje. Być może będzie tolerancyjny i nie uchyli uchwały.
Wojciech Plichta – radny
W uzupełnieniu wypowiedzi radnej Joanny Pełszyk, dodał, że w sprawie zapisów tej
uchwały radni są uzależnieni od interpretacji specjalistów wojewody. Mogą być rożne
zdania, a czas płynie i można nie zdążyć z podjęciem uchwały w sprawie opłat za
przedszkola do 1 września.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej
Zapytał, jak proponowana stawka 2,50 zł. z godzinę ponadwymiarową ma się do
podobnych opłat w ościennych gminach naszego powiatu ?
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Nikt nie posiadał takich
Przewodniczącego pytanie.

informacji

by

udzielić

odpowiedzi

na

zadane

przez

Michał Milewski – radny
W związku z brakiem odpowiedzi na cztery podstawowe pytania w omawianej sprawie,
wnioskował o wycofanie omawianej uchwały z porządku obrad toczącej się sesji.
Leszek Czarzasty – radny
Na posiedzeniu Komisji Finansów Gminnych radni otrzymali informację, że ta opłata jest
wnoszona nie za wszystkie godziny pobytu dziecka w przedszkolu, tylko za godziny
ponadprogramowe tj poza godz. od 8:00 do 13:00.. Jeżeli dziecko w przedszkolu jest od
godz. 7:00 do godz.17:00 to jest 5 godz. ponad godziny programowe i jest to kwota 312 zł
miesięcznie za dziecko. Nie rozumiał skąd się wzięła kwota 800 zł. Wysokość tej opłaty
zależy od tego jak długo dziecko bezie przebywało w przedszkolu ponad program.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej
Wyjaśnił, że jego obliczenia dotyczyły pełnego wymiaru godzin tj. od godz. 7:00 do
godz.17:00 kiedy dziecko przebywa w przedszkolu.
Michał Milewski – radny
Do kwoty, która obliczył radny Leszek Czarzasty należy dodać jeszcze kwotę opłaty za
wyżywienie i kwotę którą rodzice płacą za dodatkowe zajęcia.
Ponowił swój wniosek o wycofanie tej uchwały z porządku obrad, gdyż radni nie otrzymali
odpowiedzi na kilka podstawowych pytań jej dotyczących.
Krzysztof Wytrykus – radny
Przypomniał, że w pierwszej wersji tej uchwały w ogóle nie przewidywano żadnych
obniżek opłat. Te ulgi na kolejne dzieci w przedszkolu wprowadzono do treści uchwały na
wniosek Przewodniczącego Rady wprowadzono dopiero po posiedzeniu Komisji Edukacji.
W wyniku głosowania na posiedzeniu tej komisji został wprowadzony zapis § 3.
Zwrócił się do Radcy prawnego z pytaniem, czy są jakieś przepisy uzasadniające
wątpliwości radnych. Czy radni mają prawo do obniżenia stawki na trzecie dziecko w
przedszkolu o 25% ?
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Wyjaśnił, że wszystkie proponowane opcje i argumenty były brane pod uwagę m.in. jest
wykazywany w komentarzach, że zapis, że na kolejne dziecko w danym przedszkolu
mogą być zmniejszone opłaty , przez część prawników jest uznawane za niekonstytucyjne
gdyż nierówno traktuje obywateli tych z jednym dzieckiem i tych z trojgiem dzieci. Z drugiej
strony tworzy to politykę gminy prorodzinna, prospołeczną i jest to jeden z argumentów do
podjęcia próby podjęcia takiej uchwały mając świadomość, że część prawników u
wojewody może uznać ten zapis za niekonstytucyjny.
Andrzej Żelezik – radny
Pomimo że radny Michał Milewski postawił wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad, a
problemem jest to, że radni chcą prowadzić politykę prorodzinną. Zaproponował więc by
zaryzykowali i spróbowali zmniejszyć wysokość opłat. Rada powinna iść w kierunku
dobrego układu dla ludzi. Oczywiście obciąży to budżet gminy.
Marek Górski – radny
Jego zdaniem pracownicy ZEASiP nie są przygotowane do udzielania odpowiedzi na te
wszystkie pytania. Poprzednio była uchwała, która zezwalała stosować obniżki na kolejne
dzieci. Wojewoda tego nie uchylił. Proponował by w tym przypadku zrobić tak samo.
Zawnioskował o przerwę w obradach by pracownicy ZEASiP mogli przygotować się do
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udzielenia odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania. Jeżeli radni nie uzyskają
odpowiedzi na swoje pytania wniosek radnego Michała Milewskiego o zdjęcie uchwały z
porządku obrad będzie mógł być głosowany za kilkadziesiąt minut. Radni powinni zrobić
wszystko by omawiana uchwała została przyjęta, bo jeżeli okaże się, że wojewoda uchyli
podjętą uchwałę, trzeba będzie podjąć nowa. Okaże się, że dzieci rozpoczynające naukę
w przedszkolu we wrześniu nie będą mogły płacić za pobyt w przedszkolu. Zanim ukaże
się to w dzienniku urzędowym to może już być październik. Jeżeli radni przyjmą ta uchwał
na toczącej się sesji to do kolejnej wszystkie błędy zostaną radnym wskazane.
Krzysztof Wytrykus – radny
Na posiedzeniu Komisji Edukacji był przeciwny wnoszonej poprawce, jednak po
przemyśleniu swojego stanowiska jest za tym by taką obniżkę opłat zastosować.
Wcześniej chodziło mu o kwestie finansowe. Jak wiadomo czasy budżetu idą na gorsze.
Widać to po tendencjach jak i po własnych portfelach. Zdaniem radnego uchwała o
opłatach za przedszkola powinna zostać podjęta, dlatego, że i rodzice muszą wiedzieć
jakie będą musieli ponieść koszty za pobyt dziecka w przedszkolu od września. Jest
dowolność wyboru przedszkola, rodzice mogą dzieci zawieść do innych przedszkoli lub
nawet do innych gmin. Nie można tego odkładać na ostatnią chwilę.
Michał Milewski – radny
Wycofał swój wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad, oczekując odpowiedzi na
zadawane przez radnych pytania.
W celu umożliwienia pracownikom urzędu przygotowanie odpowiedzi na pytania radnych
dotyczące uchwały o wysokości opłat za usługi świadczone przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Wołomin została ogłoszona przerwa w obradach o godz. 15:55
Po przerwie o godz. 16.20 kontynuowano realizacje porządku obrad. Na sali obrad brak
było radnego Rafała Białego.
Joanna Pełszyk – radna
Odczytała uzupełnione informacje dotyczące uchwały nad która trwała dyskusja.
Informacje, które zamierzała przekazać zmienią z pewnością radnym wizerunek całej
sprawy i dadzą im wiele takich”moralnych danych”, żeby się zastanowić nad tym nad czym
głosują. Problem trzeciego dziecka i kolejnego w przedszkolu nad którym Komisja
Edukacji pochyliła się, bo uważała, że jest to problem naszej gminy, okazał się problemem
prawie zerowym. W całej gminie są tylko dwie takie rodziny. Natomiast wynikł inny
problem, bardziej poważny tj jest problem drugiego dziecka uczęszczającego do tego
samego przedszkola. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie jest 70 takich rodzin. Jeżeli
weźmie się pod uwagę, że do tej pory pierwsze dziecko miało opłatę stałą 160 zł , drugie
dziecko miało opłatę 115 zł a trzecie dziecko z rodziny w tym samym przedszkolu miało
opłatę 60 zł. To łącznie taka rodzinę pobyt dzieci w przedszkolu kosztował 335 zł. Teraz
jeżeli wprowadzi się kwotę 2,50 zł / godz. To różnica będzie wyglądała tak: 90 zł na
pierwsze dziecko więcej, na drugie dziecko będzie to 135 zł więcej, a na trzecie dziecko
trzeba będzie zapłacić już 129 zł więcej. Rozpatrując troje dzieci to różnica o jaka rodzice
musieliby zapłacić więcej miesięcznie wynosiłaby 354 zł. W przypadku dwojga dzieci w
przedszkolu ( są tylko dwie rodziny z trojgiem dzieci ) rodzina zapłaciłaby od września 225
zł więcej za pobyt tych dzieci w przedszkolu. Te koszty dotyczą tylko pobytu dziecka w
pełnym wymiarze godzin tj. od godz. 7:00 do godz.17:00. Nie liczy się w tym wyżywienia i
nie liczy się innych zajęć dodatkowych. Tylko stałą opłata, przy dwójce dzieci wzrosłą by o
225 zł. Trudno powiedzieć jak jest w innych gminach. Żadna z tych gmin nie podjęła
jeszcze uchwały oczekując na innych. Przeprowadzono jedynie sondaż i tak: Ząbki maja
proponowana kwotę 2 zł.; Legionowo proponuje kwotę 3 zł, a Warszawa ma
proponowana kwotę 0d 4-5 zł/godz. Żadna z gmin nie podjęła takiej uchwały. Wniosek jest
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taki, że wszyscy czekają kto zrobi to pierwszy.
Mówi się o takiej ekstremalnej sytuacji. Praktyki jednak pokazują, że bardzo mało jest
takich dzieci, które są w przedszkolu od godz. 7 rano do godz. 17:00. Te kwoty o których
mowa, maja posłużyć temu by przedszkola dobrze funkcjonowały.
Mając tą wiedzę radni muszą podjąć decyzje. Może trzeba się wycofać ze zniżki 25% na
trzecie dziecko, jako, że rozmowa dotyczy dwóch rodzin w całej gminie i może nie warto
narażać się na taką sytuacje, że wojewoda uchyli uchwałę. Może należy poczekać aż inne
gminy zrobią pierwszy krok. Jest jeszcze czas by się zastanowić i jeszcze raz wszystko
przeliczyć.
Marek Górski – radny
Przypomniał, że mówi się o podstawie programowej od godz. 8:00 do godz. 13:00. Gdyby
podstawa programowa to było nie 5 godzin lecz 7 godz. to te wszystkie kwoty zaczną się
zmieniać.
Igor Sulich – radny
Uważał, że uchwałę można przyjąć i za miesiąc ją zmienić, jeżeli w innych gminach będzie
inaczej. Natomiast zwlekanie z jej podjęciem nikomu nie służy. Rodzice muszą wiedzieć
ile będą musieli płacić za pobyt dziecka w przedszkolu. Projekt przedłożonej uchwały z
pewnością został przeanalizowany. Szkoda, że na sesji nie jest obecna Pani Halina
Bonecka – Dyrektor ZEASiP, która z pewnością potrafiłaby uzasadnić jej treść. Jeżeli
będzie taka wola radnych to za miesiąc mogą zmienić treść tej uchwały. Obecnie należy ja
podjąć w zaproponowanym kształcie by były jasne zasady, by rodzice nie żyli w takiej
niepewności.
Leszek Czarzasty – radny
Zapytał , na jakiej zasadzie będą rozliczane te godziny ? Do tej pory była jedna stawka i
dziecko mogło przebywać w przedszkolu do godz. 17:00. Teraz jeżeli będzie opłata
pobierana za godziny, to czy rodzice będą musieli zdeklarować ile godzin dziecko będzie
przebywało w przedszkolu ? Miał wątpliwości czy ktoś będzie w stanie zapanować nad
tym i to kontrolować.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Ponownie przeliczył wzrost kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola. Dotychczas za
pierwsze dziecko w przedszkolu rodzice płacili 160 zło opłaty stałej, a na drugie 115, co
daje łącznie 275 zł. Obecnie przy proponowanych stawkach od września rodzice będą
musieli zapłacić 500 zł opłaty stałej za dwoje dzieci i to jest 80% wzrost opłaty stałej. Idąc
za tokiem myślenia radnego Igora Sulicha, że rodzice będą mogli spodziewać się tylko
lepszego, to radni zmniejszyli by ten wzrost z 80% na 70%.
Igor Sulich – radny
uważał, że proponowane stawki wynikają z jakiś przeliczeń. Czy to zostanie uchwalone na
sesji majowej czy czerwcowej to nie ma różnicy bo te kwoty wejdą od 1 września. Dlatego
odwlekanie czegoś ci i tak jest nieuchronne zdaniem radnego nie ma sensu.
Krzysztof Wytrykus – radny
Uważał, że radni powinni jakiś konsensus debaty osiągnąć. Proponował by obniżyć opłatę
o 25% na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola. Radni
otrzymali również informację, że mimo proponowanej podwyżki to w przedszkolach
prywatnych jest zdecydowanie drożej a jednak też maja obłożenie.
Michał Milewski – radny
Radni debatują już półtorej godziny nad uchwałą. Z dyskusji wynika, że większość chce
coś w tej uchwale zmienić. Padały propozycje zmniejszenia stawki godzinowej, albo
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propozycja udzielania obniżki na drugie i trzecie dziecko. Ponowił swój wniosek o
wycofanie uchwały z porządku obrad by ponownie ja przeanalizować, aby na sesję
uchwała trafiła bez zarzutów ze strony radnych. Natomiast co później z tym zrobi
wojewoda radni nie maja wpływu. Natomiast za miesiąc, gdy radni będą podejmowali ta
uchwałę powinni mieć wszystkie potrzebne informacje by mieli pewność, że robią dobrze
mieszkańcom.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Zgodził się z radnym Michałem Milewskim, że jest jeszcze trochę czasu i uchwałę można
podjąć również na sesji czerwcowej. Będzie trochę czasu by tak dopracować treść tej
uchwały by nie było uwag i dyskusji nad treścią jej zapisów i wyjasnić wszystkie
wątpliwości radnych.
Radni zgodzili się z wnioskiem radnego Michała Milewskiego i Burmistrza Ryszarda
Madziara o zdjęcie z porządku obrad omawianej uchwały o wysokości opłat za usługi
świadczone przesz przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wołomin w
głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw-0, wstrz. 1 osoba postanowili o wycofaniu tej
uchwał z porządku obrad toczącej się sesji.
Uchwała Nr V-42/2011 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wołomin
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
Salę obrad opuścił radny Wojciech Plichta godz. 16:45
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Dorota Pergoł - Pracownik ZEASiP
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Rada Gminy ustala siec prowadzonych przez gminę
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obecnie
istnieją dwie uchwały rady z 2004 i 2006 roku. Uchwała mówi o tym, że tzw. sześciolatki
maja obowiązek nauki w szkołach i przedszkolach. Od 1 września 2011 roku objęte są
również dzieci 5 letnie tym obowiązkiem. Należy też zmienić uchwałę mówiącą o sieci
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych bo od 2004 roku zmieniły się nazwy szkół,
powstały nowe przedszkola.
Uchwała uzyskała pozytywne opinie Komisji Edukacji i Komisji Gospodarki
Adam Bereda – radny
Wspominał o tym na posiedzeniach komisji. Przedszkola są ponumerowane nie w
kolejności. Uważał, że rada powinna podjąć uchwałę by przedszkola miały kolejne
numeracje. Z obecnej numeracji wynika, że w gminie jest 10 przedszkoli a jest ich tylko 5.
Joanna Pełszyk – radna
Poinformowała, że Dyrektor ZEASiP Pani Halina Bonecka poinformowała, że na wniosek
rady można przygotować uchwałę porządkująca i zmieniająca numeracje poszczególnych
przedszkoli. Oczywiście wiąże się to ze zmiana tablic, zmiana pieczątek, zmiany regonów i
numerów NIP poszczególnych placówek. Jest to dość kosztowne i pociąga za sobą
utrudnienia organizacyjne. Dzisiaj radni debatują nad tym by podporządkować pięcio i
sześciolatki które maja obowiązek szkolny od września 2011 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 19 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Sylwester Jagodziński - Zastępca Burmistrza
Zwrócił się do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na zdjęcie z porządku obrad uchwały w
sprawie wynajmu lokali użytkowych. Powodem jest to, iż radni zgłaszali wiele uwag do tej
uchwały dotyczących szczegółowych warunków wynajmu lokali użytkowych, pytali o
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koszty związane z najmem. Są pytania o kształt umowy z najemcą. W przygotowaniu jest
szczegółowy plan wynajmu. Zostanie on dostarczony radnym.
Radni wyrazili zgodę na zdjęcie tej uchwały z porządku obrad w wyniku głosowania
jawnego za- 19 głosów , przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-43/2011 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XIX-153/2000 Rady Miejskiej
w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia i nadania Statutu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie oraz likwidacji Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu;
Krzysztof Gawara – Dyrektor OSiR
Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. P0odejmując tą uchwałę radni formalnie
włączą nowowybudowaną pływalnie w strukturę organizacyjną OSiR. Z tym związane jest
jego działanie, czyli dostosowanie regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej
ośrodka do nowych zadań.
Igor Sulich – radny
Zapytał co ze starym basenem ? Czy coś w tej sprawie jest robione?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Wystąpiono o informacje ile kosztowałoby wyburzenie tego basenu. Otrzymany kosztorys
opiewa na ok. 500 tys. Zł Tyle kosztowałoby wyburzenie istniejących tam budynków i
usunięcie gruzowiska. Należy mieć świadomość, że w perspektywie czasu trzeba będzie
to zrobić.
Igor Sulich – radny
Prosił o informację jakie jest rozwiązanie alternatywne i czy teren jest własnością gminy ?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Alternatywą dla poprzedniego rozwiązania co do uporządkowania terenu po starym
basenie jest wynajęcie go w obecnym stanie. Jednak jest to atrakcyjny teren dla miasta i
zdaniem Burmistrza wspólnie ze Starostwem należy się zastanowić jak go
zagospodarować jak najbardziej korzystnie dla mieszkańców. Radni będą informowani o
podejmowanych decyzjach.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Edukacji i Komisji Gospodarki
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 19 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-44/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Wołomin;
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Przedstawił uzasadnienie co do konieczności podjęcia niniejszej uchwały. Treść
proponowanego regulaminu jest zbliżona do tego sprzed czterech lat. Jednak został on
zmieniony w kilku punktach. Zmiany te wynikają z uwag jakie wpływały do Urzędu
Miejskiego co do zapisów regulaminu od mieszkańców, Straży Miejskiej i radnych.
Andrzej Żelezik – radny
Przyznał, że większość uwag które na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa zgłaszali radni
została uwzględniona w dostarczonej radnym treści regulaminu. Radny odniósł się do
rozdz. 2 § 4 : „Dopuszcza się spalanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych, jeżeli nie
powoduje uciążliwości dla sąsiadów i nie jest sprzeczne z przepisami
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przeciwpożarowymi”..zdaniem radnego jeżeli dopuszcza się spalanie to w przypadku
mentalności mieszkańców gminy, będzie bardzo trudne do ustalenia co jest sprzeczne z
przepisami przeciwpożarowymi, a co nie. To może rodzić pewne nieporozumienia.
Radny prosił również by w Rozdz. 3 § 5 punkt f: zmienić zapis „Odległość między koszami
rozstawionymi na drogach publicznych nie może przekraczać odległości 150m, Na
peronach kolejowych odległość między koszami nie może przekraczać 50 m”. Odległość
miedzy koszami na drogach publicznych proponował pozostawić na poziomie 150m.
Natomiast w parkach, tak jak i na peronach ta odległość między ulicznymi koszami na
śmieci powinna być ustalona również na 50 m. Zapis ten brzmiałby:” Odległość między
koszami rozstawionymi na drogach publicznych nie może przekraczać odległości 150m,
Na peronach kolejowych i w parkach odległość między koszami nie może przekraczać 50
m”.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Gospodarki
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Poinformował, że formalnie w Wołominie parków nie ma. Dlatego wnosił o utrzymanie
zapisu w dotychczasowej formie. Lecz odpowiadając na propozycję radnego Andrzeja
Żelezika wprowadzenia zamiast „parki” –„skwery” zaproponował „ tereny zielone”
Adam Bereda - radny
Poparł wniosek radnego Andrzeja Żelezika o postawienie koszy na śmieci tam gdzie ich
obecnie nie ma. Do niego również docierają wnioski mieszkańców o ustawienie koszy na
placach zabaw i na ulicach. Ostatnio tej treści pismo złożyli mieszkańcy Grabia Starego.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że ustawianie koszy ulicznych nie jest żadnym novum, bo zawsze taki
obowiązek spoczywał na gminie.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, że obowiązek ustawiania koszy ulicznych ciąży na zarządcy drogi.
Dominik Kozaczka – radny
W § 3 ust 4 jest zapis: „Dopuszcza się spalanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych,
jeżeli nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów i nie jest sprzeczne z przepisami
przeciwpożarowymi”. W tym samym paragrafie w ustępie 11 : „ Mając na uwadze zasadę
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zabrania się ( jest wymienione
co nie można) i zabrania się również spalania odpadów zielonych. W jednym zapisie
dopuszcza się spalanie odpadów zielonych a w drugim się zabrania.
Małgorzata Izdebska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wyjaśniła, że jest różnica pomiędzy określeniem „odpady zielone” a „odpady z pielęgnacji
terenów zielonych”. „odpady zielone” to może być na przykład zgniła na polu kapusta,
natomiast „odpady z pielęgnacji terenów zielonych” to są liście, gałęzie i trawa.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał więc, kto będzie sprawdzał czy spalana jest kapusta czy liście i trawa ?
Prosił o uściślenie tego przepisu bo odpady zielone to kapusta , trawa i nawet ogryzek od
jabłka. Inaczej Straż Miejska będzie tropić czy ktoś spala kapustę czy liście z drzew.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomin
Uważał, że nie wszystko można ubrać w przepisy i nie wszystko można skodyfikować.
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Adam Bereda- radny
Uważał, że należy w ogóle zabronić spalania czegokolwiek na terenie nieruchomości. Jest
wysypisko miejskie, które przyjmuje bezpłatnie odpady zielone. Będzie bardzo ciężko to
kontrolować.
Michał Milewski – radny
Miał wątpliwości co do wniosku radnego Adama Beredy. Uważał, że gdy całkowicie
zabroni się spalania na podwórkach, to nie będzie można zrobić ogniska dla dzieci, ani
skorzystać z wędzarni które ma wiele osób na swoich podwórkach.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Przychylił się do słów radnego Michała Milewskiego. Uważał, że tak zupełnie nie można
ograniczać swobód obywatelskich i zabronić właścicielowi rozpalić niewielkiego ogniska
na prywatnej działce. Zabronić można tylko wtedy gdy będzie to uciążliwe dla sąsiadów lub
będzie zagrażało bezpieczeństwu.
Dominik Kozaczka – radny
By wybrnąć z tego problemu zaproponował by w § 3 ust 11 skreślić na końcu „oraz
odpadów zielonych”. Rzeczy których zabrania się spalać są wymienione tj. tworzywa
sztuczne, guma itd. Gdy skreśli się „odpady zielone” to nie będzie trzeba się zastanawiać
czy to jest kapusta , patyk czy liście.
Krzysztof Wytrykus – radny
Przypomniał, że omawiane przepisy są przepisami przejściowymi i będą funkcjonowały do
2014 roku i wygasną z mocy ustawy.
Małgorzata Izdebska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Przyznała słuszność radnemu. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach została przyjęta przez sejm. Planuje się żeby do końca br. ustawa została
przyjęta przez senat i podpisana przez Prezydenta. Z rokiem 2013 gminy będą
gospodarowały odpadami komunalnymi powstającymi na ich terenie. Jest to ostatni
moment by wprowadzić sensowne zmiany w regulaminie. Do końca 2012 roku trzeba
będzie pracować na tym dokumencie przygotowując się do9 wprowadzenia nowego
systemu.
Wniosek radnego Dominika Kozaczki o wykreślenie słó „oraz odpadów zielonych” nie
został przyjęty przez radnych w głosowaniu jawnym za- 3 głosy, przeciw-7 głosów, wstrz.-9
osób
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-16 głosów, przeciw-1 osoba, wstrz.-3
osoby
Uchwała Nr V-45/2011 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - „Parku
Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”;
Andrzej Ptaszyński – Pracownik Urzędu Miejskiego
Powiedział, że przedłożona radnym uchwała ma na celu zamkniecie pewnego etapu prac
nad utworzeniem Parku Kulturowego. Rozpoczęło się to kilka lat temu, gdy ustawa o
ochronie zabytków stworzyła możliwość tworzenia parkó kulturowych- miejsc związanych
z historią kraju. Na podstawie tej ustawy zostało wykonane opracowanie pt. „Studium
wartości kulturowych Pola Bitwy Warszawskiej 1920 roku” wykonane w 2005 roku przez
Krajowy Ośrodek badania i Dokumentacji Zabytków. Efektem tego opracowania było
podjęcie przez Gminy Wołomin, Kobyłka i Zielonka uchwał o utworzeniu takiego Parku
Kulturowego. Do tych uchwał w 2006 roku zostało opracowane również Studium Wartości
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Historycznych Pola pod Ossowem, określające dokładnie miejsca w których prowadzone
były działania. W 2008 roku zostało zawarte międzygminne porozumienie Samorządowy
program” Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej” w którym uczestniczy Wołomin , Kobyłka
Zielonka i Starostwo Powiatu Wołomińskiego. W 2009 roku zostały podjęte wspólnie przez
Gminę Wołomin, Kobyłkę i Zielonkę uchwały o powołaniu Parku Kulturowego określający
jego obszar i określające nakazy i zakazy. Do uruchomienia tego parku potrzebne jest
jeszcze ustalenie Planu ochrony oraz nadania mu jakiejś formy instytucjonalnej. Powołania
instytucji która by się zajęła kontynuacją tego zadania, kierowała ruchem turystycznym,
wskazała oznakowanie tych miejsc które są interesujące.
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Edukacji i Komisji Gospodarki
Igor Sulich – radny
Prosił by Burmistrz rozwiał jego wątpliwości czy to ma przyjąć jakąś formę instytucji w
której będą pracowały jakieś osoby. Jeżeli tak to z jakim budżetem będzie ta instytucja
funkcjonowała i jakie będą zasady doboru osób, które będą pracowały w tej instytucji ?
Andrzej Ptaszyński – Pracownik Urzędu Miejskiego
Wyjaśnił, że proponowana uchwała jest po to by taką instytucję stworzyć. Strukturę
organizacyjną i to kto tym będzie zarządzał określi Statut. Będzie to działało podobnie jak
muzeum. Zostanie powołana Rada Muzeum i rada będzie wybierała pracowników i
dyrektora.
Igor Sulich – radny
Zapytał Burmistrza czy planuje powołanie jakiegoś ciała zwierzchniego nad muzeami które
będą funkcjonowały w Wołominie? Czy będzie to jakiś koordynator czy też będzie to w
gestii kogoś kto obecnie jest już zatrudniony w gminie ?
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-19 głosów , przeciw-0, wstrz. 0
Uchwała Nr V-46/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 11;
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że w lutym Rada Miejska w Wołominie podejmowała uchwały w sprawie
zmian osobowych w składach Rad społecznych. Zmiany te były spowodowane zmianą
składu osobowego Rady Miejskiej. Teraz te uchwały wracają ponownie pod obrady bo
wygasła kadencja tych rad społecznych. Zmiana polega na zmianie przedstawiciela
Burmistrza w składach tych rad społecznych. Poprzednio był Pan Radosław Wasilewski a
obecnie będzie Pan Sylwester Jagodziński. Poprzednio Rada Miejska zdecydowała by w
Radzie Społecznej MSP ZOZ Nr 1 pracowali radni: Kazimierz Tarapata, Krzysztof
Wytrykus i Igor Sulich. Radni ci podtrzymali chęć dalszej pracy w tej Radzie Społecznej a
rada wyraziła na to zgodę i wyznaczyła również termin pierwszego spotkania
nowowybranej Rady Społecznej.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-19 głosów , przeciw-0, wstrz. 0
Uchwała Nr V-47/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z siedzibą przy ul.Wileńskiej 74 z filią w
Zagościńcu przy ul. Kolejowej 17;
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Również kadencja Rady Społecznej MSP ZOZ NR 2 zakończyła się. Obecnie zmienia się
przedstawiciel Burmistrza i będzie nim Pan Sylwester Jagodziński, a radni wybrani do jej
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składu: Marek Górski, Adam Bereda i Wojciech Plichta podtrzymali chęć dalszej pracy w
tej Radzie Społecznej na co Rada Miejska wyraziła zgodę i wyznaczyła również termin
pierwszego spotkania nowowybranej Rady Społecznej.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-19 głosów , przeciw-0, wstrz. 0
Uchwała Nr V-48/2011 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów Gminnych
Rady Miejskiej w Wołominie;
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
W związku z rezygnacją radnego Andrzeja Żelezika z udziału w pracach Komisji Finansów
Gminnych zaistniała konieczność przygotowania stosownej uchwały celem przyjęcia tej
rezygnacji i uzupełnienia składu osobowego Komisji.
Rezygnacja radnego Andrzeja Żelezika została przyjęta przez radnych w głosowaniu
jawnym za – 19 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Kandydatem na wakujące miejsce w Komisji Finansów został zgłoszony radny Janusz
Krawczyk, który wyraził zgodę.
Radni wyrazili zgodę na rozpoczęcie pracy w Komisji Finansów Gminnych przez radnego
Janusza Krawczyka w głosowaniu jawnym za-19 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-19 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr V-49/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wołomina;
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
poinformował, że w wyniku kontroli dokonanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w
Warszawie oraz w wyniku wewnętrznego audytu, okazało się, że została podjęta uchwała
w której wynagrodzenie Burmistrza zostało ustalone w zawyżonej kwocie. Nastąpił błąd w
czytaniu rozporządzenia Rady Ministrów oraz załącznika do tego rozporządzenia.
Zastosowano stawkę dla Burmistrza miasta na prawach powiatu. Natomiast Wołomin jest
zaliczany do kategorii niższej. Chodzi tu o miasta powyżej 15000 do 100 000
mieszkańców. Obecnie powinna zostać podjęta uchwała, która zmniejsza wynagrodzenie
Burmistrza. W poprzedniej uchwale wynagrodzenie było zawyżone.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za-19 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Pkt 8
Interpelacje i zapytania radnych
Michał Milewski – radny
Podziękował sołtysowi wsi Mostówka Tomaszowi Kowalczykowi za czujność. W tej
sprawie zwrócił się do skarbnika Gminy Anity Grabowskiej z zapytaniem. Wcześniej radni
podejmowali uchwałę dot zmian w budżecie gdzie w załączniku Nr 2 jest zapis, że budowa
szkoły w Leśniakowiźnie to jest 200 tys. zł na 2011 rok. Ale w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 -2032, w tym samym punkcje, czyli
budowa szkoły w Lesniakowiżnie jest już kwota 250 tys. zł. na rok 2011. Oznacza to, że
pomiędzy jedną a druga uchwałą uciekło 50 tys. zł.
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Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
przyznała, że faktycznie wkradł się błąd. W Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej powinno
być 200 tys. zł tak jak w załączniku inwestycyjnym do budżetu. Zostanie to uaktualnione
na następnej sesji. Najważniejszy jest rok budżetowy.
Dominik Kozaczka – radny
Wnioskował do Przewodniczącego Rady, by sesje były zwoływane raz w miesiącu i aby
zostało ustalone, że będzie to np. ostatni czwartek miesiąca. Do radnego docierają
sygnały, że rada spotyka się za rzadko. Jest już prawie czerwiec 2011 roku, a to jest
dopiero trzecia sesja merytoryczna na której spotykają się radni. Gdyby radni spotykali się
raz w miesiącu to zadania byłyby rozłożone i sesje nie byłyby takie długie po 7-8 godz.
Przedstawiciele jednostek pomocniczych też apelowali o częstsze sesje, bo mogą się
spotkać z radnymi i zgłosić różne tematy, które są rozstrzygane. Oczywiście prasa też ma
o czym wtedy pisać, a tak mają sezon ogórkowy przez dwa miesiące.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Przyznał, że to dobra informacja, że Rada Miejska w Wołominie jest źródłem utrzymania
dla lokalnej prasy. Przyznał, że rzeczywiście w poprzedniej kadencji sesje odbywały si raz
na miesiąc,ale ustawa mówi, że muszą odbywać się co najmniej raz na kwarta. To, że
sesje się nie odbywały to nie oznacza, że przedstawiciele jednostek pomocniczych maja
utrudniony kontakt z radnymi czy z Burmistrze. Wszyscy się znają, znane są adresy email bądź telefony. Sesje odbywają się w ramach aktualnych potrzeb.
Andrzej Żelezik – radny
uważał, że nawet jeżeli sesje odbywają się rzadziej to aby to było w jednym określonym
dniu tygodnia by każdy sobie zaplanował życie. Oczywiście wiadomo, że może się coś
zdarzyć ale jakaś reguła musi być.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał Burmistrza czy jest możliwe by Sołtysów i przedstawicieli Rad Osiedlowych
przyjmował on poza kolejnością ? Są sygnały, że zapisywani są tak jak mieszkańcy, a czas
oczekiwania jest dość długi.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Stara się Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych przyjmować poza kolejnością.
Sporadycznie mogło się zdarzyć, że te osoby były zapisywane do niego w godz. przyjęć
interesantów. Obecnie terminy przyjęć interesantów przez Burmistrza są wyznaczane na
wrzesień. Nie może być tak, żeby przedstawiciele jednostek pomocniczych czekali tak
długi czas by spotkać się z Burmistrzem. Stara się by ten termin dla Sołtysów lub
Przewodniczących Rad Osiedlowych był w ok, 2-3 dni.
Dominik Kozaczka – radny
Czy są prowadzone prace by BIP Urzędu Miejskiego był przejrzysty i bardziej
uaktualniony?
Ryszard Madziar – radny
Wyjaśnił, że trwają prace nad stroną BIP Urzędu Miejskiego w Wołominie. Był on
uaktualniany. W najbliższym czasie powinien on być bardziej przejrzysty i bardziej
uaktualniony.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał, czy w urzędzie była jakaś kontrola, która wykazała jakieś nieprawidłowości
związane z umarzaniem podatków ?
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Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Wyjaśnił, że od dwóch miesięcy w urzędzie jest prowadzona kontrola przez Regionalna
Izbę Obrachunkową. Oczekuje się na raport pokontrolny i będzie wiadomo czy
ewentualnie były jakieś nieprawidłowości. Żadnych konkretnych informacji na ten temat
jeszcze nie ma
Andrzej Żelezik – radny
Prosił o zorganizowanie stałego pomieszczenia dla potrzeb radnych by mogli się spotykać
z mieszkańcami.
Radny powrócił do sprawy trudnej pracy tzw. „STOPKÓW”. Jest to bardzo ważna praca.
Prosił, by przy okazji zakupu wiat przystankowych zastanowić się czy nie można by było
zakupić kilka budek dla tych STOPKÓW.
Krzysztof Wytrykus – radny
Przypomniał radnym, którzy tą funkcje pełnia od początku, czyli już 6 kadencji , ze kiedy
on był Przewodniczącym Rady to udało mu się wygospodarować pokój dla radnych. Nie
wiadomo kto zadecydował i ten pokój został radnym zabrany i przerobiony na kuchnię. To
się stało w poprzedniej kadencji kiedy Przewodniczącym Rady był Pan Andrzej Żelezik.
Teraz zgłasza takie pytanie o pokój dla radnych, skoro dopuścił do likwidacji takiego
pokoju dla radnych. Radny oczywiście wniosek o wygospodarowanie pokoju dla radnych
popiera.
Drugą sprawą jest to, że radny Andrzej Żelezik 12 lat temu również mówił o tych
STOPKACH. Wtedy był przedsiębiorca, miał piekarnię i wtedy powiedziano dlaczego tam
koło siebie na 1 maja tego nie ufunduje. On sam oświadczył, że na Armii Krajowej on sam
ufunduje takie stanowisko. Zaprosił kolejnych radnych, by nie czekając na to co zrobi
gmina ułatwiali prace STOPKOM.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Obiecał, że wspólnie z Zastępcą Burmistrza Sylwestrem Jagodzińskim zastanowią się nad
możliwością zakupu tych budek dla STOPKÓW.
Marek Górski – radny
Powiedział, żeby radny Krzysztof Wytrykus spisał wszystkie żale jakie ma do Andrzeja
Żelezika, by to zakończyć, bo na każdej sesji będzie coś wymyślał. Przyzwoitość nakazuje
by tak się nie zachowywać. Jeżeli chodzi o osobiste dygresje to można do każdego coś
wynaleźć. Należy szanować się na tyle ile można. Jeżeli radny Krzysztof Wytrykus nie
potrafi uszanować kolegów radnych to radnemu Markowi Górskiemu bardzo przykro.
Prosił by wprowadzić wzajemny szacunek radnych do siebie.
Krzysztof Wytrykus – Wiceprzewodniczący Rady
Przeprosiła radnego Andrzeja Żelezika jeżeli ten poczuł się urażony. Swoja wypowiedzią
chciał tylko zaznaczyć, że tematy podnoszone przez radnego Andrzeja Zelezik są
podnoszone od wielu lat. Jeżeli nie zostały przez tyle czasu załatwione to nie wiadomo do
kogo teraz radni maja się zwracać. Przez wiele lat nie uczestniczył w sprawowaniu władzy,
ale myślał, że te tematy zostały załatwione.
Dominik Kozaczka – radny
Przypomniał, że na wejściu do urzędu jest wielki certyfikat z akcji „Przejrzysta Polska” z
2005 roku. Gdy urzędy przystępowały do tej akcji to obligowały się do wykonania pewnych
zadań w celu ułatwienia obywatelowi dostępu do urzędu. Przy aktualizacji BIP to kilka tych
rzeczy z „Przejrzystej Polski” można umieścić. Nawet w powiecie jest taki poradnik
interesanta, karty opisujące jak się załatwia dana sprawę i jakie dokumenty są wymagane.
Przy aktualizacji Bip to można by było wprowadzić. Wtedy każdy interesant wchodząc na
BIP urzędu mógłby przeczytać sobie jak ma załatwić swoja sprawę
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Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Obiecał, że postarają się by wymogi, które były do wypełnienia od 5 lat, teraz weszły w
życie.
Adam Bereda- radny
Od kilku dni można zauważyć na terenie miasta, że są wymieniane trawniki miejskie. Na
jakiej podstawie były typowane akurat te lokalizacje ?
Igor Sulich – radny
Zapytał, czy można coś zrobić w sprawie organizacji ruchu na drodze 634 na odcinku w
Duczkach, gdzie są obecnie podłączane linie wodociągowe i kanalizacyjne. Ludzie
narzekają, że jest złą organizacja i te dziury w trakcie robót nie są odpowiednio
zasypywane. Uważał, że to powinno być uzgodnione z zarządcą drogi, bo obecnie nie jest
to prowadzone tak jak powinno być prowadzone.
Radny zapytał co ze Statutem. Komisja powołana do przygotowania zmian w Statucie
zakończyła swoje prace jednak nie może przyjąć raportu końcowego bo nie ma opinii
prawnej na temat proponowanych zmian. Mija już dwa czy trzy miesiące a sprawa jest nie
zakończona.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
ze względu na zmiany personalne, które miały miejsce w urzędzie co pociągało za sobą
zaangażowanie w pracę mecenasów. Łączyło to się m.in. ze zmianami organizacyjnymi i
stworzeniem nowej struktury. Jednak już zostały przeprowadzone wstępne analizy i są
pewne rzeczy, które już można by było przedstawić. Na przykład w propozycjach
dotyczących statutu jest zapis, który mówi „Używanie herbu gminy jest możliwe po upływie
5 dni od dnia złożenia pisemnego zawiadomienia do Burmistrza Wołomina określającego
cel jego wykorzystania”. Zapis ten rodzi pewne niebezpieczeństwo, w szczególności w
sytuacjach gdy jest zbitka kilku wolnych od pracy dni np. 1 i 3 maja ewentualnie Boże
Ciało. Teoretycznie może dojść do takiej sytuacji, gdy ktoś złoży podanie z prośbą o
zgodę na użytkowanie herbu, a jest producentem mioteł i będzie chciał umieścić na
miotłach logo Wołomina. Gdy będzie to w okresie przedłużonego weekendu przed godz.
16:00 i nie będzie możliwości by ktoś mógł merytorycznie odnieść się do tego, to
wnioskujący po upływie tego terminu zgodnie ze statutem nabywa automatycznie prawo
do umieszczania na miotach czy innych przedmiotach herb Wołomina. Dlatego pewne
propozycje wymagają jeszcze przedyskutowania.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Przekaże swoim służbom sprawę drogi 634 w Duczkach.
Dominik Kozaczka - radny
W związku z tym, iż złożył sprzeciw do Studium to Naczelnik Urbanistyki próbowała
wykluczyć radnego z udziału w głosowaniu nad tym studium. Była jedna opinia prawna,
miała być druga ale to wszystko trwa. Radny obawiał się, że w momencie uchwalania
studium radnemu przedstawi się jakąś opinię prawną i nie będzie on mógł brać udziału w
głosowaniu nad tym studium.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w art 25a, który mówi, że radny
nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego
interesu prawnego. Jednak większość komentarzy idzie w tym kierunku, że radny ma takie
same uprawnienia jak obywatel mieszkający na tym samym terenie, a jako radny ma
większe uprawnienia wglądu w dokumenty. Oznacza to w sumie tyle, że nie może
uczestniczyć w danym akcie głosowania nad danym studium czy w głosowaniu gdy
sprawa dotyczy bezpośrednio jego osoby. Natomiast może zadawać pytania i może
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uczestniczyć w komisjach, może składać interpelacje. W tym przypadku prawa radnego
nie zostają umniejszone.
Dominik Kozaczka – radny
Zrozumiał z wypowiedzi radcy prawnego, że jeżeli przyjdzie do głosowania to nie będzie
mógł brać udziału w głosowaniu.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Powiedział, że jeżeli radny jest w jakikolwiek sposób zainteresowany tzn. złożył protest czy
w jakikolwiek sposób uczestniczył w postępowaniu i w jakikolwiek sposób można wykazać
jego interes prawny, to należy by radny wyłączył się z głosowania. Jednak do momentu
głosowania nad sprawą może aktywnie uczestniczyć w procedowaniu.
Dominik Kozaczka – radny
Chciał tą opinie otrzymać na piśmie by mieć czas na konsultacje ze swoimi prawnikami.
Igor Sulich – radny
Też prosił o taka opinie dla wszystkich radnych, bo ten akt jest ogólny, a nie dotyczy
konkretnej osoby która zgłasza jakieś protesty i uwagi. Radni powinni wiedzieć kto może,
a kto nie może nad nim głosować.
Marek Górski – radny
Zwrócił uwagę, że za mało są naprawiane ulice na terenie gminy. Niektóre dziury w
jezdniach są już dłuższy czas a nie widać jakichkolwiek ruchów i zainteresowania tym
tematem. Przykładem jest ulica Łukasiewicza, gzie jest duża zapadłość po wykonanej
kanalizacji. Prosił o jakąś reakcję.
Dimitar Jugrew – radny
przypomniał, że na ulicach, które zostały oddane do użytku po wykonaniu infrastruktury
technicznej nadal są doły coraz głębsze. Jeżeli są jeszcze na gwarancji to wykonawca
powinien poprawić i osunąć usterkę.
Pkt 9 i 10
Emil Wiatrak – radny
Przekazał, że w opinii radnego Wojciecha Plichty roboty prowadzone w Duczkach na ul.
Szosa Jadowska są słabo zabezpieczone zarówno w czasie prac tam wykonywanych jak i
po ich zakończeniu. Dlatego prosił by urząd coś z tym zrobił.
W imieniu radnego Wojciecha Plichty zaprosił również radnych do udziału w 24 godzinnym
meczu który odbędzie się w dniu 25 maja 2011 roku w sali gimnastycznej przy OSiR
Huragan w Wołominie. To wydarzenie będzie się odbywało we współpracy z Europejską
Federacją Piłki Nożnej UEFA oraz Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jest to w ramach
Drugiej Edycji Dnia Foodbolu Amatorskiego. Uprawnionymi do udziału w tym meczu są
wszyscy. W tym meczu będą brały udział i osoby niepełnosprawne jak i dzieci, młodzież i
osoby starsze. Rozgrywki rozpoczną się o godz. 10:00 w środę a koniec to godz. 10:00 w
czwartek. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z radnym Wojciechem Plichtą.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
–
Przekazał informacje uzyskaną od Burmistrza Ryszarda Madziara. W związku z
przystąpieniem Gminy Wołomin do Ogólnopolskiego Projektu Systemowego "Decydujmy
Razem" w umocnieniu mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityki
publicznej oraz w podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach programu
operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
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Społecznego oraz podpisaniem porozumienia w dniu 8 lutego 2011 roku dotyczącego
współpracy przy realizacji w/w projektu burmistrz zwrócił się z prośbą do
Przewodniczącego rady o pomoc w zapoznaniu radnych Rady Miejskiej w Wołominie z
w/w projektem. Zwrócił się również z prośba o wydelegowanie przedstawiciela każdego
klubu do pracy w grupie ds. przedsiębiorczości. Grupa ds. przedsiębiorczości będzie
uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych w celu opracowania i konsultowania programu
wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Wołomin, projektowania działań w oparciu
o wypracowany program realizacji, monitoringu i społecznej ewaluacji działań. Tryb
spotkań i pracy grupy ustala i koordynuje Zespół ds partycypacji utworzony przy Urzędzie
Miejskim w Wołominie. Opracowany przez grupę ds przedsiębiorczości i zespół ds
partycypacji program zostanie przedłożony pod uchwalę Rady Miejskiej w Wołominie.
Każdy z radnych otrzymał materiały w tej sprawie. Przewodniczący prosił by radni
aktywnie włączyli się w pracę tego zespołu.
–
Dzięki uprzejmości Prezesa Zarodu zakładu energetyki Cieplnej w Wołominie radni
dostali zaproszenie do wzięcia udziału w kursie dla kandydatów na członków Rad
Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego. Zgłoszenia należało składać do 20 maja , a
kurs odbędzie się w dogodnym terminie wrzesień-październik. Koszty tego kursu będą
znane później.
–
Przewodniczący poinformował, że w Biurze Rady jest do wglądu roczne
sprawozdanie Samodzielnego stanowiska ds Współpracy z Organizacjami Społeczno
Gospodarczych z realizacji programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami
pozarządowymi.
–
Przewodniczący przedstawił pismo Komendanta Powiatowego Policji Roberta
Makowskiego dotyczące dofinansowania komendy Powiatowej na wykonanie remontu
budynku przy ul. Wileńskiej w Wołominie, gdzie ma swoja siedzibę Komenda Powiatowa
Policji, adaptacja pomieszczeń umożliwiłaby przeniesienie oddziałów prewencji, który
obecnie mieści się w budynku przy ul. Legionów 31a. Jako Rada Miejska powinna się
ustosunkować do tego pisma.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
W najbliższym czasie planuje spotkanie z Komendantem Policji i ten temat również będzie
poruszony. Chodzi o to, że Komenda Powiatowa Policji chciałaby zaadaptować strych w
budynku w którym obecnie urzędują przy ul. Wileńskiej 43 w Wołominie. Prośba dotyczy
tego by Gmina Wołomin partycypowała w tych kosztach. Jednocześnie deklarują zwrot
budynku przy ul. Legionów. Adaptacja tego strychu ma kosztować ok. 800 000 zł. Nie jest
powiedziane, że gmina Wołomin ma ponieść całość kosztów związanych z tym remontem.
Tomasz Kowalczyk – Sołtys wsi Mostówka
Przypomniał, że Rada Miejska w Wołominie nie uchwaliła do końca marca tzw. funduszy
sołeckich na 2012 rok. Zapytał, czy może w inny sposób Rada Miejska zrekompensuje to
sołectwom ?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
O tej nieprawidłowości dowiedział się tydzień wcześniej. Na następnej sesji udzieli
odpowiedzi sołectwom na zadane pytanie.
Maciej Łoś – mieszkaniec gminy
Uściślił, wypowiedź jednego z radnych, że Gmina Wołomin nie posiada logo, a jedynie
herb jak wiele innych miast w Polsce. Uważał jednak , że powinien mieć. Mówił o tym w
poprzedniej kadencji gdy był radnym. Pozostało to bez echa. Jednak w promocji miasta
takie logo Wołomina może się przydać.
Poprosił o remont ulicy Kopernika w Wołominie. Radny prosił by te dziury zakleić jak
najszybciej.
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Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Co do remontu ul. Kopernika to obiecał, że będzie wyremontowana w ramach prac nad
poprawa przejezdności.
Co do logo to przyznał, że o tym rozmawiał też z kierownictwem urzędu. Planowana jest
też szeroka promocja miasta i w tym zakresie należy pomyśleć też o logo które
kojarzyłoby się z miastem i było wykorzystywane w rożnych publikacjach i spotkaniach.
Karol Małolepszy – Przewodniczący Rady Osiedla Niepodległości
Jest Przewodniczącym Uczniowskiego Klubu Sportowego. Ten Klub dwa tygodnie temu
wygrał start w finale mistrzostw polski w siatkówce chłopców. Polski związek Piłki
Siatkowej postanowił przyznać organizację Mistrzostw Polski w Siatkówce twemu
stowarzyszeniu. Te Mistrzostwa Polski odbędą się w piątek, sobotę i niedzielę w
Wołominie na salach sportowych. Zaproszenia zostały radnym przekazane i radni są
proszeni o obecność i kibicowanie naszej drożynie składającej się z uczniów gimnazjum
Nr 5 w Wołominie. Prosił też o dofinansowanie organizacji tego turnieju.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Obiecał pomoc w tej kwestii i dofinansowanie tego turnieju. W miarę możliwości urzędu.
Mieszkanka os. Sławek, mieszkająca przy ul. Głowackiego 55
Miejsce jej zamieszkania znajduje się na terenie spornym, jeśli chodzi o budowę ul.,
Tęczowej. Zwróciła uwagę, że w ubiegłej kadencji Rada podjęła uchwałę która
przeznaczyła teren pod budowę ul. Tęczowej, a przechodzący przez jej działkę i działkę
drugiej współwłaścicielki. Wysunięto wniosek o wywłaszczenie. Właścicielki czują się
bardzo pokrzywdzone z tego tytułu ponieważ ul. Tęczowa ciągnie się od kościoła aż do ul.
Geodetów. Przy żadnej mijanej posesji nie było wniosku o wywłaszczenie. Zapytała więc
dlaczego ta jedna posesja należąca do niej a pozostała sporna został złożony wniosek o
wywłaszczenie. Prosiła by Rada Miejska zwróciła na to uwagę, zmieniła uchwałę. Jak
obiecał poprzedni Burmistrz ta posesja była przeznaczona do wykupu w całości, a teraz
decyzja została zmieniona i właścicielka czuje się pokrzywdzona. Nikt z radnych nie był w
tamtej okolicy i nie oglądał w jakich warunkach pozostanie ten dom.
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Problem o którym mówiła jego przedmówczyni zna od strony wykonawcy inwestycji. Jako
zastępca organu wykonawczego skupia się na tym co ma w swoich obowiązkach i na tym
co zostało zapisane przez Radę w budżecie jak w załączniku inwestycyjnym. Nie może
odnieść się do rozmów prowadzonych w poprzedniej kadencji i nie wie co i kto obiecywał.
Jako osoba, która ma pilnować realizacji inwestycji w Gminie Wołomin przedstawił
informacje jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy ze strony inwestora: W poprzedniej
kadencji zlecono wykonanie projektu budowlanego budowy ul. Tęczowej na odcinku ul.
Waryńskiego do ul. Kleeberga w Wołominie. Częścią tej dokumentacji jest „Projekt
zagospodarowania terenu” z obszarem, który zostanie zagospodarowany na cele
inwestycyjne zgodnie z podziałem. Z punktu widzenia zastępcy Burmistrza ten podział
można było zrobić trochę inaczej. Jeżeli chodzi o omawianą nieruchomość to dokonano
podziału w ten sposób, że komórka która znajduje się w pasie drogowym tego przebicia ul.
Tęczowej w 7/8 zostałaby wyburzona na cele budowy ulicy i chodnika. W 1/8 została
pozostawiona na nieruchomości dotychczasowych właścicieli. To oznacza, że w
momencie budowy tej ulicy wykonawca rozbierając ten budynek gospodarczy, rozbiera 7/8
tego budynku gospodarczego, a 1/8 cementuje czy podpiera po to by ta część nie
przewróciła się ani na stronę posesji ani na chodnik, gdzie będą chodzili mieszkańcy.
Pozostali właściciele nieruchomości znajdujących się w pasie tej drogi podpisali
oświadczenia, że nie wyrażają sprzeciwu jeżeli chodzi o wejście w teren ich nieruchomości
przez przyszłego wykonawcę tej inwestycji. Jedynie właściciele omawianej nieruchomości
z ważnych dla siebie powodów nie wyrazili zgody na wejście przez wykonawcę w teren tej
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inwestycji. W związku z tym w poprzedniej kadencji został przygotowany wniosek o
wydanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Oznacza to, że inwestycja nie
jest realizowana na zgłoszenie czy pozwolenie na budowę, lecz w związku z tym, iż to
musi być wywłaszczone został przygotowany wniosek i został on złożony do Starostwa
Powiatu Wołomińskiego w dniu 4 kwietnia 2011 roku.
W momencie zapoznania się z dokumentacja i wizji w terenie Zastępca Burmistrza
wystąpił z inicjatywą do mieszkańców spornej posesji o spotkanie po to by przekonać by
nie pozostawiać w mieście resztek, które nie byłyby najlepszą wizytówką dla wszystkich i
by właściciele zgodzili się by rozebrać cały ten budynek gospodarczy. Oczywiście po
wydaniu decyzji i po przeprowadzeniu procedury odszkodowawczej, odszkodowanie w
wysokości ustalonej przez służby Starosty.
Na spornej posesji mieszka starsza osoba. W budynku gospodarczym składowany jest
opał i sanitariaty. Druga mieszkanka posesji ma małe dzieci. Rozebranie tej komórki
pozostawi te osoby bez tych rzeczy. Jest taka możliwość i to przewiduje „Specustawa”
żeby w ramach tego odszkodowania dokonać nakładów na nieruchomość przyległą do
terenu prowadzonej inwestycji. Zastępca Burmistrza wyszedł z propozycją
zadośćuczynienia i to podtrzymuje, że w momencie gdyby właścicielki wyraziły zgodę by
budynek został rozebrany w całości, zostanie wybudowany inny, budynek gospodarczy do
25m2 powierzchni, na ich nieruchomości na koszt gminy. Jednak w tej rozmowie nie
doszło do porozumienia się stron. Obecnie Zastępca Burmistrza powinien zlecić
dodatkowe podziały by „zabrać” więcej gruntu by nie zostawić tej jednej ściany budynku
gospodarczego i rozebrać go w całości. Jeżeli w ciągu najbliższych dni nie dojdzie do
porozumienia co do przejęcia reszty tej komórki i w zamian wybudowanie nowego
budynku gospodarczego , to będzie konieczność zlecenia dodatkowego podziału ( co
zajmie trzy do czterech tygodni ) by te 2m2 budynku jednak przejąc. Nadmienił, że
właściciele za przejmowaną część nieruchomość jak i za obiekty które znajdują się w
pasie tej drogi, otrzymają odszkodowanie.
Zastępca Burmistrza jeszcze raz spotka się z właścicielkami by jeszcze raz spróbować
osiągnąć jakieś porozumienie. Jednak z posiadanej dokumentacji nie wynika by miała być
zagospodarowana cała nieruchomość o której mowa, czy wydana nieruchomość
zamienna czy wypłacone odszkodowanie za całość.
Podziały są tak dokonane by
zabezpieczyć pas drogowy na jezdnię, chodnik i wjazdy.
Mieszkanka os. Sławek, mieszkająca przy ul. Głowackiego 55
Powiedziała, że otrzymała propozycję zamiany swojej nieruchomości na dwa mieszkania,
które znajdują się w budynku komunalnym na ul., Sikorskiego. Tylko mieszkania te były po
tak wysokich cenach, że nie stać było jej i drugiej współwłaścicielki na dopłatę do 28m2
mieszkania. Na potwierdzenie, że takie propozycje były ma pismo od poprzedniego
burmistrza. Poprzedni burmistrz powiedział, że posesja jest do wykupu, ale potem wycofał
się z tych słów.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej
Uważał, że omawianą sprawę trudno rozstrzygnąć na forum Rady Miejskiej. W tym
przypadku to nie radni mogą więcej. Tu jest potrzebna dobra wola duch stron i sprawę
należy sfinalizować tak by i właściciele nieruchomości byli zadowoleni i gmina mogła
dokończyć inwestycję.
Adam Bereda – radny
Dopytywał się czy występującym właścicielkom nieruchomości chodzi o to by gmina
wykupiła całą nieruchomość i wypłaciła stosowne odszkodowanie ?
Otrzymał odpowiedź twierdząca.
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Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Proponował, by odbyło się spotkanie w gronie zainteresowanych stron. Trudno
rozstrzygnąć taką sprawę na forum tak licznym, gdzie nie wszyscy znają się na
procedurach i każdy ma swoje zdanie w sprawie.
Zbigniew Górski – Sołtys wsi Zagościniec
Przypomniał, że obiecano mu, iż na ulicy Letniskowej w Zagościńcu zostanie wybudowany
garb zwalniający. Jednak ot tamtej pory minęło dwa miesiące i tego nie zrobiono.
Druga sprawa podniesiona przez sołtysa dotyczyła dróg gruntowych. Corocznie drogi
gruntowe po zimie były równane. W roku bieżącym jeszcze na żadnej drodze gruntowej w
Zagościńcu nie było równiarek. To, że gminy nie stać na utwardzenie to można
zrozumieć. Ale to, że gmina nie wysyła równiarki, która zapewni jakiś przejazd tymi ulicami
to trudno zrozumieć. Sprawa była omawiana wcześniej z Zastępcą Burmistrza
Radosławem Wasilewskim. Obecnie jest już inny zastępca. Sołtys prosił, że jeżeli
Burmistrz coś obiecuje to niech dotrzymuje słowa. Ludzie zadają pytania i sołtys musi
znać na nie odpowiedź.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina.
Oświadczył, że takie prace jak równanie dróg są prowadzone i wiele osób może to
potwierdzić. Potrzebę wyrównania jakiejś ulicy należy składać do pionu nadzorowanego
przez Zastępcę Burmistrza Sylwestra Jagodzińskiego. W kwestii progu zwalniającego
postara się sprawę wyjaśnić.
Z okazji Dnia Samorządowca Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar złożył na ręce
Przewodniczącego Rady dla wszystkich radnych życzenia sukcesów i pomysłowości w
reprezentowaniu potrzeb mieszkańców. Życzył aby zaangażowanie i trudna codzienna
praca praca na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i lokalnego rozwoju były
zawsze zauważone i docenione przez mieszkańców naszej małej ojczyzny.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin
Dutkiewicz zamknął sesję Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 23 maja 2011 roku o godz.
18:30. Wszystkie podjęte w trakcie trwania sesji uchwały stanowią integralna część
niniejszego protokołu.

Protokołowała

Sekretarz obrad

Grażyna Płaneta

Michał Milewski

39

