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Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 18 grudnia 2013 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 sesję radnych,Burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara, Zastępców
Burmistrza Sylwestra Jagodzińskiego i Grzegorza Mickiewicza, pracowników Urzędu
Miejskiego, Prezesów Spółek Gminnych, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy,
Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego Pawła Solisa, Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Ireneusza Maślanego, przedstawicieli Rad Osiedlowych, Sołtysów,
przedstawicieli prasy, którzy obecni byli na sesji.
Stwierdziwszy quorum konieczne do prawomocności obrad ( Na sali obecnych było 20
radnych. ( Nieobecny to radny Dimitar Jugrew ) , Przewodniczący Rady otworzył XXXIV
sesję Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 18 grudnia 2013 roku o godz. 10:15.
Pkt 1
Do pełnienia funkcji sekretarza obrad radni wybrali radnego Michała Milewskiego w
głosowaniu jawnym za - 20 głosów, przeciw-0, wstrz. - 0
Pkt 2
Porządek obrad został radnym przesłany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i
projektami uchwał ( załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu)
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Odczytał wniosek Burmistrza Wołomina ( treść wniosku stanowi załącznik Nr 3 ) o
wprowadzenie do porządku obrad uchwał w sprawie:
- nabycia nieruchomości;
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu wołomińskiego na realizację zadań na
drogach publicznych;
- upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
Igor Sulich – radny
Wnioskował o zmianę porządku obrad polegającej na przesunięciu punktów 8 i 9 porządku
obrad dot. budżetu gminy i pkt 10 – „Podjecie uchwał w sprawie” i procedowanie nad nimi
przed punktem 6 – „Informacje Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami”
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Zapytał, czy radnemu chodzi o to by punkty porządku obrad „Informacje Burmistrza
Wołomina o pracy między sesjami” i „Interpelacje i zapytania radnych” były umieszczone
po punkcie „Podjecie uchwał w sprawie:”
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Adam Bereda- radny
Stwierdził, że jest ustalony porządek obrad i nie rozumiał dlaczego wyłączane są jakieś
uchwały i wrzucane są pomiędzy jakieś punkty. Przecież jest blok uchwał. Skoro w bloku
uchwał jest uchwała budżetowa, to zdaniem radnego tak to powinno zostać. Nie rozumiał
jaki cel miały by te zmiany. Na sali są wszyscy radni, jest konkretny porządek obrad, który
został przedstawiony.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Wytłumaczył radnemu adamowi Beredzie, że w zaproponowanym, przez niego, porządku
obrad jest taki punkt jak: „Ustalenie porządku obrad”. Każdy z radnych i Burmistrz mają
możliwość zgłoszenia wniosku o zmianę porządku obrad. Prosił radnego Igora Sulicha o
wyjaśnienie, czym on motywuje dokonanie takich zmian.
Igor Sulich – radny
Swój wniosek umotywował tym, że jeśli chodzi o budżet Wołomina to rozmów będzie
znacznie więcej. Dyskusja o bieżących dokonaniach Burmistrza ze sprawozdania, będzie
wplatana w dyskusje o budżecie na 2014 rok. Radni powinni skupić się na budżecie. Ten
budżet przedyskutować i ewentualnie podjąć uchwalę w tej sprawie. Dopiero później
omawiać bieżące sprawy, wtedy gdy emocje opadną. Zdaniem radnego będzie to dobre
rozwiązanie na ten dzień.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Był zaskoczony tym, ze sprawy bieżące miasta są dla radnego Igora Sulicha nieważne.
Przez trzy ostatnie lata były one dla radnego bardzo ważne i ten punkt porządku obrad był
jego ulubionym punktem. Teraz ten punkt porządku obrad przestał być dla radnego Igora
Sulicha ważnym. Burmistrz uważał również, że mieszkańcy i Sołtysi mają prawo usłyszeć
to o co radni pytają. Nie rozumiał zmiany stanowiska po trzech latach kadencji.
Igor Sulich – radny
Powiedział, że sprawy bieżące są dla niego jak najbardziej ważne i nie wnioskował, by je
zdjąć z porządku obrad, tylko wnioskował o to by najpierw radni porozmawiali o
przyszłości gminy. By rozmowa toczyła się wtedy, gdy radni maja światłe umysły bo nie są
zmęczeni. Dopiero później mogą rozmawiać o sprawach bieżących. Sprawa budżetu jest
dość wyjątkowa. Budżet gminy uchwala się raz w roku. Miał nadzieję, że Burmistrz
pozostanie na sali obrad do końca sesji, że nie ma na ten dzień nic innego zaplanowane.
Poprosił kolegów radnych o pozytywne rozpatrzenie jego wniosku.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Stwierdził, że to jest bardzo ważna informacja. Zrozumiał, że radny Igor Sulich już po
godzinie dwunastej ma mniej światły umysł do głosowania. Dlatego w latach które minęły
był mniej świadomy glosując.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Prosił obecnych o oszczędzenie sobie mniej lub bardziej złośliwych uwag, chociażby ze
względu na okres przedświąteczny.
Uściślił, że wniosek radnego Igora Sulicha brzmiał, by punkt „ Interpelacje i zapytania
radnych” przenieść po podjęciu wszystkich przewidzianych do podjęcia uchwał na toczącej
się sesji.
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Igor Sulich – radny
Uzupełnił, że jego intencja było przeniesienie na koniec również informacji Burmistrza o
pracy między sesjami.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Ze swojej strony zaproponował, by obecni wysłuchali informacji o pracy Burmistrza w
okresie między sesjami, po tym radni mieli by prawo zadać pytania dotyczące tych
informacji, natomiast interpelacje radni przenieśliby na końcową część sesji.
Za zgodą radnego, ostatecznie wniosek o zmianę porządku obrad brzmiał aby punkt
„Interpelacje i zapytania radnych” został przeniesiony na końcowa część sesji tj. przed
punkt „Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej” a po podjęciu wszystkich uchwał
przygotowanych na toczącą się sesję.
Porządek obrad ze zmianą opisana przez Przewodniczącego obrad ( na wniosek radnego
Igora Sulicha ) oraz z wprowadzeniem uchwał zgodnie z odczytanym wnioskiem
Burmistrza Wołomina został przyjęty w głosowaniu jawnym za- 11 głosów, przeciw-7
głosów, wstrz.-0 2 osoby.
Pkt 3
Rafał Biały – radny
Powiedział, że w protokole zapis jego wypowiedzi jest połączony z dwóch wypowiedzi i
odczytując ją, nie wiedział o co chodzi w treści tego zapisu.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Powiedział, że nie zawsze wynika to z winy protokolanta. Czasem wypowiedzi
zabierających głos zmierzają w nieznanym kierunku. Przewodniczący obrad poprosił
radnego, by na piśmie zwrócił się do Biura Rady z wyjaśnieniem, że wypowiedź ta miała
inną treść, niż zostało to zaprotokołowane.
Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2013 roku został przyjęty w
głosowaniu jawnym za- 17 głosów, przeciw-0, wstrz.- 3 osoby
Pkt 4
Informacje o pracach Komisji Rady
Komisja Gospodarki – Dominik Kozaczka
Komisja obradowała dwukrotnie. Na pierwszym spotkaniu opiniowano projekt budżetu
gminy na rok 2014. Opinia Komisji Gospodarki na temat tego budżetu była negatywna.
Kolejne spotkanie było poświęcone opiniowaniu pozostałych uchwał na tocząca się sesję.
Te uchwały zostały zapisane pozytywnie. Ponadto radni zajmowali się kwestia gospodarki
śmieciowej i odwodnieniem Gminy Wołomin.
Komisja Bezpieczeństwa – Andrzej Żelezik
Pomiędzy sesjami Komisja Bezpieczeństwa spotkała się jeden raz. Było to posiedzenie,
na którym dominował temat opinii na temat przedstawionego przez Burmistrza Wołomina
projektu budżetu gminy na 2014 rok. Istotnymi problemami nie uwzględnionymi w
budżecie w zakresie działalności Komisji Bezpieczeństwa, było zdaniem członków komisji,
niedoszacowanie nakładów na wyposażenie bojowe i osobiste jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej. Podkreślano, że należało docenić starania Zarządu Straży Ochotniczej w
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zakresie wyposażenie w sprzęt niezawodny w działaniu, a także w sprzęt zwiększający
bezpieczeństwo strażaków podczas „akcji”. Innym dyskutowanym zagadnieniem było
niedoszacowanie nakładów na działalność sportowa młodzieży, wskazując, że w ta
działalność należy zainwestować, aby zapewnić młodzieży „wyżycie” się w sporcie, co
należy potraktować jako działania profilaktyczne i zapobiegawcze. Budżet w
przedstawionej przez Burmistrza formie uzyskał negatywna opinie Komisji
Bezpieczeństwa, choć niejednogłośnie.
Komisja Edukacji – Joanna Pełszyk
Komisja spotkała się jeden raz w okresie między sesjami i opiniowano projekt budżetu na
2014 rok. Poza jednym wnioskiem dotyczącym ujęciu w budżecie projektu budowy sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3, Komisja Edukacji zaopiniowała budżet
pozytywnie.
Komisja Finansów Gminnych – Leszek Czarzasty
Komisja spotkała się dwukrotnie w okresie między sesjami. Na pierwszym posiedzeniu
opiniowano budżet Gminy Wołomin na rok 2014 na podstawie opinii pozostałych komisji.
Opinia Komisji Finansów gminnych o przedstawionym projekcie budżetu była negatywna.
Na drugim posiedzeniu członkowie komisji zaopiniowali pozostałe projekty uchwał
przygotowane na sesje Rady Miejskiej. Te uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie.
Komisja Rewizyjna – Adam Bereda
Komisja między sesjami spotkała się jeden raz. Przedmiotem prac komisji było przyjecie
protokołu z kontroli Miejskiego domu Kultury w Wołominie.
Pkt 5 Informacje o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie przedstawiła Olga
Ludwiniak – Wydział Organizacji i Komunikacji społecznej ( treść informacji stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu )
Pkt 6
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Swoją wypowiedź rozpoczął od informacji o smutnym wydarzeniu, jakim była śmierć w
dniu 7 grudnia 2013 roku Pana Józefa Kowalskiego ( miał 113 lat ). Był honorowym
obywatelem Wołomina i ostatnim uczestnikiem – weteranem wojny Polsko – Bolszewickiej
1920 roku. Poprosił obecnych o uczczenie minutą ciszy pamięci tego bohatera.
Burmistrz przedstawił informacje o swoich działaniach w okresie między sesjami:
I. MIEJSKI ZAKŁAD DRÓG I ZIELENI
1. Zakończenie i odbiór prac ramach zawartej umowy na konserwację jesienną urządzeń
wodnych na terenie gminy Wołomin.
Zrealizowano:
• Rów D odc. Od rzeki Długiej do rurociągu oraz odcinek od ul. Zielonej przez teren
ogródków działkowych oraz wzdłuż ul. Gryczanej i Sokolej do Topolowej 2740 mb
• Rów D1 na odcinku od ul. Wołomińskiej do rowu D łącznie 800 mb;
• Rów D2 na odcinku od ul. Fieldorfa, wzdłuż 1-go Maja- łącznie 680 mb.;
• Rów „Kurkowa”, wzdłuż ogródków działkowych do ul. Jodłowej łącznie 890 mb.;
• Rów przy muzeum Nałkowskich od rowu D do torów PKP +40 m ul. Warszawska w
Kobyłce łącznie 360 mb;
• Rów w ul. Poznańskiej i Polskiej łącznie 425 mb.
• Rów wzdłuż ul. Słonecznej, Klonowej i Granicznej w Lipinkach 2800 mb;
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• Rów R1 Białe Błota, Czarna ul. Dobra 850mb
• Rowy w różnych lokalizacjach łącznie 2000 mb.
Zrealizowano również prace na rowach "A" Duczki, Stare Lipiny i Stare Grabie, C/D
Wołomin, Poznańska i Polska rów ul. Racławicka, 6/1 Nowe Lipiny, - ul. Dobra, rów w
Mostówce, Zagościńcu i Cięciwie;
2. Zakończenie prac odtworzenia rowu przydrożnego we wsi Stare Grabie.
3. Trwa bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych;
4. Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg ulepszonych;
5. Zakończenie prac remontowych zniszczonego chodnika przy ul. Warszawskiej ułożenie z kostki brukowej na wysokości tablicy upamiętniającej „Wierę Gran"- prace
realizowane przez grupę remontową MZDIZ;
6. Wszczęcie postępowania umożliwiającego zawarcie umowy ramowej na bieżącą
konserwację dróg twardych nieulepszonych i dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin;
7. Wszczęcie postępowania umożliwiającego zawarcie umowy ramowej na remonty
chodników na terenie Gminy Wołomin;
8. Wydano 68 decyzji w zakresie administrowania pasem drogowym (decyzje
lokalizacyjne, na zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury, na lokalizację
reklamy, na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót);
9. Prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej niskiej i wysokiej cięcia skupin krzewów,
10. Sprzątanie i zamiatanie chodników, placów zabaw i skwerów;
11. Sprzątanie i porządkowanie placów gminnych,
12. Wycinka drzew na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych;
13. Zakup soli drogowej i piachu 500 ton w celu wykorzystania w okresie zimowym.
14. Remont wiaty przystankowej w Majdanie tj. montaż ścian bocznych wiaty
przystankowej , która została po raz kolejny zniszczona;
15. Prace związane ze świąteczną dekoracją miasta:
- zakup oświetlenia montowanego na latarniach ulicznych, zakupiono 54 nowe elementy
dekoracji;
- zakup choinki na plac 3-go Maja
- dekoracja choinki na placu, przed Miejskim Domem Kultury oraz Urzędem Miejskimoświetlenie,
16. Nadzór, kontrola i odbiór w terenie prac realizowanych przez firmy zewnętrzne (prace
melioracyjne i drogowe;
18. Oględziny i interwencje w terenie na wnioski mieszkańców w ramach zadań
realizowanych przez MZDiZ.
19. Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej zawarcie umów w 2014 r. – dotyczy
umów, które kończą się z dniem 31.12.2013 a są niezbędne do dalszego funkcjonowania
MZDIZ
Zadania realizowane przez Dział Gospodarki Odpadami MZDiZ
•
Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców oraz udzielanie informacji z zakresu
gospodarki odpadami
•
Druk, wydawanie i wysyłanie pocztą elektroniczną właścicielom nieruchomości
zamieszkałych lub niezamieszkałych, potwierdzeń złożenia deklaracji;
•
Wprowadzanie korekt deklaracji do systemu;
•
Przyjmowanie reklamacji od Mieszkańców i właścicieli firm oraz zgłaszanie ich do
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie;
•
Sporządzanie wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od firm z Gminy Wołomin;
•
Wydawanie worków do segregacji odpadów mieszkańcom miasta i gminy Wołomin;
•
Sporządzenie i wysyłka upomnień dla mieszkańców gminy Wołomin dotyczących
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nieprawidłowej segregacji;
•
Rozklejanie na sołeckich tablicach ogłoszeń dotyczących bezdomnych psów tj. o
posiadaniu psów do adopcji;
•
Przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, współpraca ze Strażą Miejską i ze
schroniskiem;
•
Wyjaśnianie z mieszkańcami niezgodności w składanych deklaracjach;
•
Przeprowadzenie interwencji w sprawach nielegalnego wysypywania odpadów do
pojemników na odpady zmieszane należących do mieszkańców Wspólnot
Mieszkaniowych;
•
Sporządzanie wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od firm z Gminy Wołomin oraz postanowień w przedmiotowej
sprawie;
•
Rozwieszanie plakatów informacyjnych o płatnościach za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Burmistrz poinformował, że wpłynęło do niego pismo Dyrektora MZDiZ Pana Marcina
Gromka z informacją, że jego plany zawodowe uległy zmianie i swoje pany zawodowe
będzie chciał skierować w inna stronę niż Gmina Wołomin. Dlatego tez na początku
grudnia został rozpisany konkurs na Dyrektora MZDiZ. Tocząca się sesja, jest ostatnia,
gdy Radni goszczą Pana Marcina Gromka jako dyrektora MZDiZ. Burmistrz podziękował
Panu Marcinowi Gromkowi za cały rok współpracy. Był to rok, kiedy MZDiZ starał się
realizować nałożone na zakład działania, Był to rok w którym wprowadzano ustawę
śmieciową.
II.WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO
1. Trwają roboty budowlane związane z realizacją inwestycji wieloletnich t.j. :
- Budowa ul. Batorego
- Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej – Curie
- Budowa Przedszkola nr 9
- Budowa Szkoły w Leśniakowiźnie z planowanym terminem zakończenia robót w 2014
roku.
2. Zakończono i odebrano inwestycje drogowe:
- Budowa ul. Czwartaków
- Budowa ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Armii Krajowej
- Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie
- Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza
- Budowa ul. Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej
- Remont ul. Krótkiej i Miłej w Duczkach wraz z budową odwodnienia (odbiór robót w dniu
17.12.2013)
- Budowa odwodnienia ul. Kleeberga w Wołominie
3. Informacje dodatkowe:
Budowa Przedszkola nr 9 w Wołomine – w dn. 12.12.2013 r. Gmina Wołomin otrzymała ze
Starostwa Powiatowego w Wołominie zamienne pozwolenie na budowę, dotyczące robót
uzupełniających w budynku przedszkola: wykonanie stropu nad salą zajęć ruchowych,
wykonanie łazienki w sali zajęć ruchowych, zmiana elewacji w zakresie okien
III. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI;
- Zawarto 6 umów sprzedaży dotyczących nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
Wołomin w związku z podjętymi uchwałami, położonych w Duczkach, przy ul. Długiej (5
nieruchomości), w Starych Lipinach przy ul. Poranek oraz Wołominie, przy ul. Lipiny B.
- Zawarto umowę zamiany z Powiatem Wołomińskim dotyczących nieruchomości
położonych w Wołominie przy ul. Broniewskiego i Mariańskiej, zabudowanych budynkiem
pływalni oraz bazy sportowo-rekreacyjnej.
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- Zawarcie umowy dzierżawy na grunt w Wołominie przy ul. Wileńskiej z przeznaczeniem
na sprzedaż artykułami świątecznymi.
- Zawarto umowę dzierżawy gruntu położonego w Nowych Lipinach przy ul. Błękitnej i
Rolnej na okres 5 lat.
- W związku z wejściem w życie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie nadania
nazw ulic w miejscowości Stare Grabie, wysłano do MZDiZ pismo odnośnie konieczności
umieszczenia w terenie tabliczek z nazwami nowopowstałych ulic.
- Wydanie decyzji orzekającej o wygaśnięciu trwałego zarządu w części nieruchomości
oddanej w trwały zarząd na rzecz Jednostki Budżetowej Gminy Wołomin pod nazwą
Zespół Szkół w Ossowie dot. pawilonu ekspozycyjnego Bitwy Warszawskiej 1920 r.
- Zawarcie umowy użyczenia z samorządową instytucją kultury ,,Park Kulturowy-Ossów
-Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r. której przedmiotem jest grunt wraz pawilonem
ekspozycyjnym stanowiący część działek ewid. nr 299/2, 301, 388/2 w obrębie 0026
Ossów -02 w celu realizacji zadań statutowych.
- Złożono wnioski do ksiąg wieczystych dotyczące ujawniania prawa własności Gminy
Wołomin dla nieruchomości położonych w Wołominie, przy ul. Nałkowskiego, Partyzantów,
Sławkowskiej,
V. ZESPÓŁ DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
1. Projekt pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”:
•
w dniu 13 września br. zakończył się nabór uczestników do projektu. W dniu 29 listopada 2013 roku została opublikowana lista uczestników projektu. W dniu 4 grudnia 2013 roku odbyła się II Konferencja związana z realizacją projektu, podsumowująca proces rekrutacji jego uczestników. Obecnie Gmina Wołomin wraz z Partnerem
projektu przygotowuje dokumentację przetargową na budowę sieci szerokopasmowej oraz zakup sprzętu informatycznego dla Beneficjentów Ostatecznych.
2. Projekt pn. „Modernizacja targowiska miejskiego nr 1 w Wołominie”:
• obecnie trwa realizacja warunków zawartych w Programie „Mój Rynek, których wykonanie umożliwi rozliczenie otrzymanej pomocy (m.in. zadaszenia stoisk, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska (w tym również zadaszenia namiotowe), oznaczenia miejsc parkingowych, wyposażenia targowiska w urządzenia sanitarnohigieniczne, wykonanie oznaczenia podziału targowiska na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju itp.),
• jednocześnie na bazie kosztorysowej dokumentacji powykonawczej przygotowywanej przez Wykonawcę Targowiska Miejskiego, firmę „IMPEX” ZPŚZ wylicza ostateczne koszty, które Gmina Wołomin poniosła na realizację w/w inwestycji, a które
stanowić będą podstawę do zawarcia Aneksu rzeczowego do Umowy o dofinansowanie w zakresie faktycznie poniesionych wydatków, a określającego nowy poziom
wsparcia ze środków UE otrzymanych w ramach PROW 2007-2013.
3. Projekt pn. „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – wyrównanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin”:
1. w dniu 9 września br. została zawarta umowa o przyznanie pomocy w wysokości
541 199,00 zł.
2. obecnie trwają przygotowania do realizacji projektu,
3. całkowitą realizację projektu przewidzianio w 2014 roku.
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem sportowo –
rekreacyjnym przy szkole w Leśniakowiźnie”:
• w dniu 9 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie podjął decyzję o wyborze przedmiotowego projektu do dofinansowania w kwocie 340
000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej na 2013 r.,
• w listopadzie br. zostanie zawarta umowa o dofinansowanie,
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•

w dniu 9 grudnia 2013 roku ZPŚZ złożył w MSiT w Warszawie wniosek o uruchomienie środków finansowych związanych z pozyskaną dotacją.
5. W dniu 5 lipca br. ZPŚZ złożył w LGD „Równiny Wołomińskiej” wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Adaptacja i wyposażanie w sprzęt komputerowy świetlic wiejskich
na terenie gminy Wołomin”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007-2013:
• w dniu 5 sierpnia br. otrzymaliśmy informację o podjęciu przez LGD „RW” decyzji o zgodności przedmiotowego projektu z LSR. Wniosek o przyznanie pomocy zajął 2 miejsce na wstępnej liście rankingowej i mieści się w limicie
środków finansowych przeznaczonych w ramach konkursu,
• obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonuje oceny formalnej wniosku.
6. W dniu 31 października br. ZPŚZ złożył na kancelarię Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Razem tworzymy bezpieczny Wołomin”, który ubiega się o dofinansowanie ramach Rządowego Programu
Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”.
• W dniu 28 listopada 2013 roku siedem najwyżej ocenionych projektów w ramach
rządowego programu „Razem Bezpieczniej” zarekomendował do dofinansowania
na 2014 rok zespół przy wojewodzie mazowieckim. Projekt Gminy Wołomin znalazł
się na przedmiotowej liście do dofinansowania. Obecnie oczekujemy na ostateczną
kwalifikację wniosków, którą dokona minister spraw wewnętrznych.
VI.WYDZIAŁ PLANOWANIA I ANALIZ
1. Wydział przeprowadził ,,Konkurs Wiedzy o Sektorze Obywatelskim” dla szkół
ponadgimnazjalnych uczących się na terenie Gminy Wołomin. Celem konkursu była
popularyzacja wiedzy o sektorze obywatelskim, zachęcenie młodzieży do aktywności
obywatelskiej oraz rozwijanie postaw prospołecznych i przedsiębiorczych wśród
młodzieży. Konkurs składał się z dwóch etapów liczba uczestników wyniosła 150 osób.
2. W ramach realizacji „Programu Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości w gminie
Wołomin na lata 2012-2014”, wydział przygotowuje wdrażanie poszczególnych projektów
przewidzianych w Programie.
3. Wydział prowadzi obsługę oraz uczestniczy w obradach powołanej 15 marca br. Rady
Gospodarczej przy Burmistrzu Wołomina. Dotychczas odbyło się siedem posiedzeń Rady:
18 marca, 15 kwietnia, 13 maja, 17 czerwca, 15 lipca, 9 sierpnia, 30 września, 4 listopada
br.
4. Wydział prowadzi prace przygotowawcze do sprawnego funkcjonowania Centrum
Informacji i Doradztwa Gospodarczego. W tym zakresie przygotowywana jest także strona
internetowa Centrum Informacji i Doradztwa Gospodarczego. Strona internetowa posłuży
w przekazywaniu informacji dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, pozwoli na
korzystanie z baz danych oraz przyczyni się do promocji przedsiębiorców i gminy
Wołomin.
5. Wydział przygotowuje dokumentację w związku z toczącymi się pracami nad
wprowadzeniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
6. Wydział przygotowuje raport z wykonanych zadań zapisanych w
Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2015 roku oraz jej Aktualizacji do 2020
roku.
7. Wydział na bieżąco obsługuje osoby zainteresowane prowadzeniem i rozwojem
działalności gospodarczej w gminie oraz realizuje zadania na potrzeby urzędu dotyczące
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niezbędnych analiz i opracowań.
VIII. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Edukacja ekologiczna
•

w ramach projektu Zielone Klasy i Zielone Grupy zlecono zakup usług i materiałów
(12 zleceń)

•

kontynuowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży „Wołomińscy Odkrywcy
Przyrody” (zorganizowano 6 spotkań: 14, 21, 23, 28 listopad 2013 oraz 05 i 12
grudzień 2013)
Gospodarka odpadami

•

przeprowadzono dowód z oględzin w sprawie wydania decyzji nakazującej
usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub
magazynowania,
zaktualizowano bazę azbestową prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki,
złożono sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego z obsługi rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Wołomin,
zwrócono się do Straży Miejskiej o kontrolę ponad 40 posesji pod kątem
przestrzegania zapisów Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w gminie
Wołomin,
zlecono usunięcie około 270m² odpadów azbestowych z terenu gminu Wołomin.
Decyzje środowiskowe
wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Zakładu
Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin,
przygotowano 2 wezwania do uzupełnienia dokumentacji w sprawie wydania
decyzji środowiskowej.
wprowadzano dane do BIP, ekoportal.
Gospodarka Wodna
przeprowadzono 1 kontrolę zgłoszenia dotyczącego zalewania posesji wodami
opadowymi,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

wyznaczono termin oględzin w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w ramach
prowadzonego postępowania,
Drzewa i krzewy

•

przeprowadzono znaczną część inwentaryzacji dendrologicznej dla około 2500
drzew rosnących wzdłuż torów kolejowych znajdujących się na terenie gm.
Wołomin, wnioskowanych do usunięcia w związku z przebudową linii kolejowej.
• wydano 65 decyzji w ramach postępowań administracyjnych o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew lub krzewów w tym:
- 55 decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
- 4 decyzje umarzające na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
- wydano 4 decyzje odmowne i zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów z terenu
nieruchomości
• wydano 5 zawiadomień przed decyzją w sprawie złożonych wniosków o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew,
• sporządzono 8 wezwań do uzupełnienia wniosków w sprawie wydania zezwolenia
na usunięcie drzew z terenu działek prywatnych,
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•
•
•
•

•

•

przekazano do wykonania Miejskiemu Zakładowi Dróg i Zieleni w Wołominie prace
polegające na usunięciu 24 szt drzew z terenu działki będącej własnością gm.
Wołomin,
przeprowadzono 93 dowody z oględzin w ramach wszczętych postępowań
administracyjnych,w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów,
przeprowadzono 3 dowody z oględzin w ramach zgłoszeń od mieszkańców gm.
Wołomin z prośbą o usunięcie lub pielęgnację drzew rosnących w pasie drogi.
zlecono wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania technicznego
pnia dębu szypułkowego, będącego pomnikiem przyrody.
Inne
wykonanie rozliczenia oraz sprawozdania z dotacji celowej z realizacji wypłat
producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 1 do 31 października
2013,
wydanie opinii w przedmiocie zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
złóż gazu ziemnego na obszarze „Wołomin”,

•

przygotowano odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczącej
zbiórki ZSEE na terenie gminy Wołomin.

•

rozesłano do sołtysów gminy Wołomin informację Powiatowego Lekarza
Weterynarii - „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju
zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”.

Burmistrz przedstawił tak szczegółową informacje, by uzmysłowić radnym jak szerokie są
zakresy działań poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego. Wiele spraw, które
dotyczą mieszkańców, są przez te wydziały realizowane. Wielki szacunek należy się
osobom, które pracują w tych wydziałach i realizują przedstawione zadania.
Na koniec Burmistrz przedstawił trzy miłe informacje:
- Informacja od Pani Sołtys Ossowa: W czerwcu br Sołectwo Ossów zostało laureatem w
konkursie realizowanym przez Narodowa Radę Ekologiczną : „Sołectwo Przyjazne
Środowisku”. Pani Sołtys w ostatnim czasie miała przyjemność odebrać tą nagrodę.
Poprosił Panią Grażynę Więch o informację o szczegółach przyznania tej nagrody i jak
udało się ja uzyskać.
Grażyna Więch – radna
Poinformowała, że w miesiącu czerwcu Sołectwo Ossów zostało laureatem, to wtedy
ogłoszono listę laureatów. Natomiast w ubiegłym tygodniu, w siedzibie PKOL miała
miejsce gala, podczas której Pani Grażyna Więch miała przyjemność odebrać nagrodę dla
sołectwa. Pokazała otrzymana statuetkę. Wraz ze statuetka, sołectwo otrzymało
certyfikat : „Sołectwo Przyjazne Środowisku” i przez rok ma prawo używać tego znaku i
symbolu jako Sołectwo Przyjazne Środowisku.
Jest to nagroda za szeroko pojęte działania na rzecz ekologii, w tym także działania szkoły
w Ossowie. Nagrodę odbierała Pani Grażyna Więch jako radna i dlatego, że otrzymała
imienne zaproszenie od organizatorów, bo to Ona jako Sołtys wraz z poprzednią Radą
Sołecką Wsi Ossów składała ten wniosek. Bardzo się cieszyła z otrzymanej nagrody i
miała nadzieję, że w jej ślady pójdą następne sołectwa.
Podziękowała też Dyrektorowi Szkoły w Ossowie za Jej udział
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Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Przedstawił obecnym nową sołtys Wsi Ossów Panią Janinę Kacprzak. Poinformował, że
wspólnie z Przewodniczącym Rady i innymi radnymi, w dniu 5 grudnia, uczestniczył w
zebraniu, kiedy mieszkańcy podejmowali decyzję o wyborze sołtysa. Złożyli nowej Pani
Sołtys gratulacje, jednocześnie deklarując współpracę z Panią Sołtys na rzecz Sołectwa
oraz Miasta i Gminy Wołomin.
Burmistrz poinformował również o otrzymanej nagrodzie, która odebrał w imieniu
mieszkańców. Nagroda jest od Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w warszawie.
Ta nagroda to podziękowanie za działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości i
przedsiębiorstw w Wołominie. Uważał, że tu należą się gorące podziękowania dla Cechu
Rzemiosł Rożnych za współpracę i wsparcie przez okres całej kadencji Rady Miejskiej.
Otrzymana nagroda jest podziękowaniem, ale także impulsem do tego by dalej działać na
rzecz lokalnej przedsiębiorczości. Podziękowania Burmistrza zostały skierowane do Pana
Roberta Szumskiego, którego działania i działu Planowania i Analiz, które są związane z
działalnością przedsiębiorców wołomińskich.
Podziękowania skierował Burmistrz również do Rady Gospodarczej funkcjonującej przy
Burmistrzu Wołomina.
Burmistrz przekazał informację, że również przed miesiącem miał okazje odebrać druga
nagrodę w konkursie „Mazowiecka Gmina Roku”. Była to nagroda za projekt „Internet
szansą rozwoju Gminy Wołomin”. Gmina uzyskała dofinansowanie na poziomie trzech
mln. zł. O opowiedzenie o tym projekcie poprosił Zastępcę Grzegorza Mickiewicza.
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Uważał, ze ta nagroda jest wyróżnieniem na wszystkich. Tytuł „Mazowieckie Gminy Roku”
i Statuetka „Orła Mazowieckiego Samorządy” dla Wołomina to znaczące wyróżnienie dla
wszystkich. Kapituła, która obradowała pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oceniała działania związane z efektywnym
wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej. Brała
też pod uwagę warunki, które sprzyjają inwestorom na terenie miasta i gminy Wołomin, a
także działania innowacyjne związane z ochrona środowiska, stan infrastruktury drogowej,
podnoszenie poziomu edukacji i dotychczasowe osiągnięcia uczestników, dotychczas
zdobyte nagrody i wyróżnienia. Projekt Miasta i Gminy Wołomin, który znalazł się w
gronie najlepszych projektów gmin na Mazowszu. Projekt nosi nazwę; „ Internet szansa
rozwoju Gminy Wołomin”. Radni dobrze znają ten projekt. Odbyły się już dwie konferencje
poświęcone temu projektowi. Gmina musi również wykonywać zalecenia Komisji
Europejskiej związane z promowaniem tego projektu. Dlatego szereg informacji znajduje
się w mediach lokalnych czy też w mediach ogólnopolskich, bo również taki obowiązek
istnieje, by promować ten projekt. Projekt został skierowany do osób niezamożnych
zamieszkałych w Gminie Wołomin. Projekt ma na celu wyrównanie szans i poprawienie
statusu społecznego tych osób niezamożnych. Projekt zakłada, że 200 rodzin z Gminy
Wołomin otrzyma komputer stacjonarny. W ramach projektu otrzyma również dostęp, na
okres 6 lat, do bezprzewodowego internetu. W ramach tego projektu, jego uczestnicy
odbędą 600 godzin szkoleń, które naucza te osoby korzystania z tych otrzymanych
narzędzi. Od czerwca do września br. prowadzony był nabór uczestników, trwający trzy
miesiące. Zgłosiło się 250 osób do udziału w projekcie. Te osoby spełniały podstawowe
kryteria. Były to kryteria dochodowe. Zgłosiły się gospodarstwa domowe, które korzystały z
pomocy społecznej, rodziny zastępcze, samotni rodzice, osoby z grup ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież o wszechstronnych
uzdolnieniach i bardzo dobrych wynikach w nauce. Te osoby były uprawnione do
stypendiów socjalnych choć nie w ramach tego programu, ale było to kryterium, które
powodowało, że również te osoby znalazły się w tym projekcie. Ważnym jest to, że projekt
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został skierowany do osób w wieku ponad 50 lat. Te osoby, które zostały wyłonione przez
komisje rekrutacyjną, zakwalifikowały się do udziału w projekcie, otrzymają w przyszłym
roku komputery. Będą brały udział w szkoleniach. Bardzo ważna informacją jest to, że
Gmina Wołomin nie dołożyła do realizacji tego projektu żadnych środków. Realizacja tego
projektu będzie kosztowała 3 mln. zł., które Gmina Wołomin otrzyma. W momencie gdy
jest koniec okresu programowania 2007-2013 jest to bardzo ważne. W związku z tym, że
projekt został bardzo dobrze przygotowany, gmina otrzymała drugą decyzję władzy
wdrażającej, która powiedziała, że gmina otrzyma 100% dofinansowania dla tego projektu.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem w stosunku do tego projektu i udziałem w
tym projekcie, komisja rekrutacyjna, która została powołana zarządzeniem Burmistrza
Wołomina w dniu 30 września 2013 roku, dokonała w dniu 9 grudnia 2013 roku ponownej
oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych, tych osób, które zostały
wcześniej odrzucone, o także wobec złożonych wyjaśnień, kolejne trzy osoby zostały
zakwalifikowane do tzw. listy rezerwowej. Te informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Wołominie, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wołominie, oraz na stronie internetowej www.wolomin.org.
Igor Sulich – radny
Powiedział, że radni rozmawiają o sprawach bieżących, a Zastępca Burmistrza opowiada
o projekcie. To wszystko było powiedziane już na konferencji i kto chciał o tym posłuchać
to uczestniczył w tej konferencji. Uważał, że należy sobie darować ponowne omawianie
projektu, bo trzeba szanować swój wspólny czas.
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Uważał, że przez ostatnie trzy lata niewiele rozmawiano o takich ważnych rzeczach jeśli
chodzi o kwestie społeczne w Gminie Wołomin. Dużo mówi się o inwestycjach, o
infrastrukturze, o obiektach kubaturowych, o drogach i chodnikach, które są realizowane.
Pokłosiem odebranej przez Burmistrza Ryszarda Madziara nagrody, jest to, że ważne są
również te osoby, które z punktu widzenia Unii europejskiej są osobami wykluczonymi.
Oczywiście ważne są chodniki, ważne są drogi i przedszkola, czyli ta twarda infrastruktura,
która powinna być realizowana i jest ona realizowana w gminie Wołomin. Nie można
zapominać również o tych wykluczonych i o tych najuboższych. Do tych właśnie osób
został skierowany projekt pod nazwą „Internet szansa rozwoju Gminy Wołomin”. Ważne
jest to, że Gmina Wołomin, jako z nielicznych uzyskała to dofinansowanie w ramach
programu i operacyjnego : „innowacyjna gospodarka”. Jak wszyscy wiedzą to pozwala na
ubieganie się o kolejne dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej. To
otwiera nowe możliwości. W przyszłym okresie programowania właśnie tego typu
działania, czyli innowacyjność, przedsiębiorczość,
przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu będą brane pod uwagę.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Stwierdził, że w temacie o którym opowiada Zastępca Burmistrza były zorganizowane
dwie konferencje. Były one zorganizowane w godzinach przedpołudniowych, dlatego
frekwencja radnych nie była zbyt wysoka. Po pierwszej, Przewodniczący Rady p[oprosił by
kolejne spotkanie dot. tego projektu, było zorganizowane w godzinach popołudniowych,
wtedy kiedy radni zawodowo są „wolniejsi”. To wszystko, o czym mówi Zastępca
Burmistrza, jest bardzo ważne, bo to są szczegóły, z którymi radni z pewnością chętnie się
zapoznają. Jednak zaproponował, by w tej sprawie zostało zorganizowane odrębne
posiedzenia, bo o 3 mln. zł. można mówić bardzo długo. Poprosił więc o skrócenie
omawiania tematu.
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Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Na zakończenie powiedział, że bardzo ważną informacją dla wszystkich jest to, że 28
listopada miała miejsce kontrola dokumentacji księgowej projektu. W wyniku odbytej
kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, jeśli chodzi o ten projekt, co oznacza, że nie
grożą gminie żadne sankcje finansowe w tym projekcie. W skali całego kraju jest już
kilkanaście gmin, które otrzymały decyzje o zwrocie 5-10 czy 15%. Ważną informacja jest
również to, że w dniu 29 listopada na konto projektu wpłynęła kolejna zaliczka gotówkowa,
niezbędna do opłacenia w IV kwartale br. m.in. personelu projektu oraz organizowanej II
konferencji promującej realizowany projekt, którego realizatorem jest partner projektu.
Ważne jest również to, że dzięki temu, iż gmina uzyskała dofinansowanie na ten projekt,
możliwe było również uzyskanie dofinansowania na projekty komplementarne. O tym
mówił Burmistrz Ryszard Madziar. Chodzi tu również o szerokopasmowy projekt dla
sołectw. Sołtysi i Rady sołeckie bardzo często zwracają się z tym, że też chcą mieć dostęp
do internetu. Zgadzają się na to, by na ich lokalizacjach były zamontowane nadajniki. Tak
tez się stało. W przyszłym roku będzie realizowany drugi komplementarny projekt, tym
razem dla sołectw. Sołtysi bardzo zaangażowali się, przychodzili na każde spotkanie ,
które było organizowane na terenie urzędu. Wspomagali pracowników. Podpisali
deklaracje uczestnictwa w tym projekcie i zgodzili się na zamontowanie nadajników na
swoich domach mieszkalnych, a na początku wydawało się, że nie będzie to takie proste.
Dlatego Zastępca Burmistrza podziękował Sołtysom i Radom sołeckim, że tak sprawnie
brali udział w tym projekcie i dzięki temu ten projekt będzie mógł być realizowany. W
przyszłym roku to kwota prawie 900 tys. zł. W tym dofinansowanie 550 tys. zł. . To jest
znamienne dla Gminy Wołomin, że angażuje się w te działania innowacyjne, te które będą
bardzo wysoko oceniane w nowej perspektywie 2014-2020.
Kolejny projekt, który wpisuje się w ten trend tej innowacyjności i przedsiębiorczości to jest
wyposażenie i adaptacja świetlic. Niestety nie można było ich wszystkich ująć w tym
projekcie. Udało się ująć kilka. Jest również rekomendacja Lokalnej Grupy Działania
Równiny Wołomińskiej. Dlatego jest nadzieja, że w przyszłym roku rozpocznie się i
zakończy adaptacja jak również wyposażenie w niezbędny sprzęt świetlic miejskich dla
naszych mieszkańców, ale również dla dzieci i młodzieży z sołectw.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Odczytał pismo otrzymane z Miejskiego zakładu Oczyszczania dot. otrzymania przez MZO
prestiżowej Statuetki Mazowieckiej Firmy Roku 2013. Treść pisma stanowi załącznik Nr 5
do niniejszego protokołu.
Dominik Kozaczka – radny
Prosił Burmistrza o przygotowanie faktur na poszczególne przedstawione nagrody. Radny
odwiedził stronę internetową konkursu „Mazowiecka Gmina Roku” i tam jest cennik ile
trzeba zapłacić, żeby takie błyszczące statuetki mieć. Do tematu radny powróci w punkcie
„Interpelacje …...”. prosił, by Burmistrz ponaklejał metki na każdą z otrzymanych
statuetek, by była znana wartość, ile każda kosztowała. Prosił też, by Burmistrz ustalił, ile
Prezes MZO w tym kierunku zapłacił.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Podziękował radnemu za to pytanie. Słowa radnego zostaną dokładnie zacytowane w
protokole. W związku z tymi słowami wystąpi do firmy, która organizowała ten konkurs, by
do niej te słowa dotarły i aby mogła się ustosunkować do słów radnego Dominika
Kozaczki.
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Dominik Kozaczka – radny
Prosił Burmistrza o faktury, bo przecież zapłacił On za „Gminę Roku”.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Powiedział, że wystąpi do firmy, która organizowała ten konkurs, do Pana Marszałka
Adama Struzika, który też był jedną z osób, która była związana z tym konkursem, aby
mogli ustosunkować się do słów radnego.
W związku z tym, iż mieszkańcy Ossowa oczekują na informacje na temat Parku
Kulturowego, to Burmistrz poprosił naczelnika Pawła Seweryniaka o informacje, co się w
ostatnim okresie wydarzyło w kwestii zmiany granic tego parku.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że punkt „Interpelacje i zapytania” został przeniesiony na koniec porządku
obrad. Prosił więc by w realizowanym punkcie zadawane pytania ograniczyć do tematu
informacji Burmistrza o pracy między sesjami. Informacja na temat uchwały dot zmiany
granic Parku Kulturowego jest bardzo ważną informacją i powróci się do tematu w
następnym punkcie. Naczelnika Wydziału urbanistyki poprosił o zabranie głosu we
właściwym momencie.
Igor Sulich – radny
Prosił, by burmistrz oszczędził radnym wywodów na temat swoich projektów, bo choć są
bardzo ciekawe, ale to nie jest czas i miejsce na to.
Wojciech Plichta. Radny
Jego pytanie dot. odbioru robót na ul. Krótkiej i Miłej w Duczkach, które zakończyły się
poprzedniego dnia. Czy wszystko się udało, czy też nie i czy są jakieś zastrzeżenia.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
O udzielenie odpowiedzi poprosił Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Prosił też,
by informacje rozszerzyła i informacje dot. odwodnienia ul. Willowej w Duczkach.
Mariola Klimek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Może odnieść się tylko do inwestycji, które wykonywała gmina tj. ul. Krótka i Miłą.
Powiedziała, że poprzedniego dnia rozpoczęły się czynności rozbiorowe. Te czynności się
nie zakończyły z uwagi na to, że wykonawca nie był gotowy z dokumentacją
podwykonawczą. Taka dokumentacje podwykonawczą ma dostarczyć.
Część
dokumentów dostarczył w dniu trwania sesji. Kolejne spotkanie umówiono na następny
dzień. Zakres rzeczowy robót został wykonany zgodnie z projektem, jakim dysponowała
gmina.
Wojciech Plichta – radny
Rozumiał, że nie ma żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o prace stricte budowlane tj. np.
poziom studzienek.
Mariola Klimek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Odpowiedziała, że budowa została wykonana na podstawie dokumentacji i jest wykonana
zgodnie z ta dokumentacją. Trudno się Pani naczelnik odnieść do tego, choć rozumiała,
że radny chce odniesienia do nawierzchni, jaka tam jest. Ta nawierzchnia asfaltowa jest
rzeczywiście stara. Jednak to nie było przedmiotem prac. Zakresem prac było wykonanie
kanału deszczowego, przykanalików wraz z wpustami i to zostało wykonane, w ilościach
takich, jakie były przewidziane w dokumentacji i zgodnie z zawartą umową.
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Wojciech Plichta – radny
Nie chodziło mu o nawierzchnię, bo wie, że za wydane na ta inwestycję pieniądze nie da
się odtworzyć w całości takiej nawierzchni. Chodziło mu o jakość wykonanych prac. Nie
chciał wchodzić w szczegóły, takie jak zachowywali się pracownicy firmy, którzy weszli na
teren budowy. Kiedy od 6 rano dzieci musiały słuchać niecenzuralnych słów. Rozumiał
jednak, że to jest budowa i ona ma swoje prawa. Chodziło mu o sytuacje, jaka miała
miejsce w ubiegłym tygodniu, kiedy na miejscu pojawiła się pracownica Wydziału Rozwoju
Gospodarczego, by kontrolnie, na miejscu zobaczyć co się dzieje. Tam tez był problem z
podłączeniem jednego z kanałów. Chodzi jednak o to, że inspektor, który był podczas tej
kontroli i rozmawiał z kierownikiem budowy, użył słów: „panie kierowniku, czy ja mam panu
przynieść poziomicę, ponieważ ta czy inna studzienka jest naprawdę krzywo”. Jest to
zrobione źle. Dodatkowo są wykonane prace, które nie były w projekcie np. podjazdy. Tu
gdzie zostały one zniszczone, to nie zostały naprawione, tam gdzie było dobrze, to zostało
jeszcze poprawione. Czy pracownicy firmy porozumieli się z mieszkańcami? Radny
wyjaśnił, że w jego dociekaniach chodzi o jakość wykonania prac i czy przy odbiorze nie
były zgłaszane do tego jakieś zastrzeżenia.
Mariola Klimek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Wyjaśniła, że do odbioru robot powołany jest inspektor nadzoru, który dysponuje
odpowiednimi uprawnieniami, który na protokole odbioru składa swój podpis, biorąc
odpowiedzialność za jakość wykonanych robót. W dniu wczorajszym nie zgłaszał żadnych
zastrzeżeń. Twierdził, że te prace, które należało poprawić, zostały poprawione.
Oczywiście w trakcie wykonywania robót były jakieś uwagi, ale z posiadanej wiedzy, a
otrzymanej od inspektora nadzoru, te prace zostały wykonane. Na dzień dzisiejszy ulica
nie jest jeszcze odebrana.
Grażyna Więch – radna
Wróciła do sprawy Parku Kulturowego i zapytała co w tej chwili dzieje się ze zmiana granic
parku. W sprawozdaniu z realizacji uchwał było powiedziane, że uchwała jest
zrealizowana. Natomiast z pewnością mieszkańcy już teraz usłyszą, na jakim etapie jest ta
sprawa, czy jest taka możliwość, że wojewoda uchyli tę uchwałę i co wtedy gmina może
zrobić ?
Paweł Seweryniak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Powiedział, że uchwała została skierowana do nadzoru wojewody i w dniu 27 grudnia mija
termin uchylenia tej uchwały przez wojewodę w trybie nadzoru. Od nowego roku
mieszkańcy powinni mieć odblokowana możliwość uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy.
Grażyna Więch – radna
Cieszyła się, że Zastępca Burmistrza Grzegorz Mickiewicz wspomniał o projektach
szerokopasmowego internetu dla sołectw i o świetlicach wiejskich.
Zastępca Burmistrza wspomniał o terminie realizacji w 2014 roku. Radna jednak prosiła o
bardziej przybliżony termin. Czy to może być połowa roku, a może jego koniec ?
Prosiła również o uszczegółowienie informacji o świetlicach wiejskich i udzielenie
odpowiedzi na pytanie: Które to są świetlice, jaka jest kwota dofinansowania i co w ramach
zakresu rzeczowego będzie wykonywane, a także jaki jest termin realizacji tj kiedy będzie
można z tego korzystać ?
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Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Odpowiedział, że jeżeli chodzi o projekt : Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin, to na
początku 2014 roku zostaną ogłoszone postępowania przetargowe na wybór wykonawcy
sieci szerokopasmowej, jak również zakup komputerów. Zostanie to przeprowadzone w
ramach dwóch postępowań przetargowych. W tej chwili jest już koncepcja techniczna
potrzebna do zamówienia. Jest program funkcjonalno użytkowy, również potrzebny do
opisu przedmiotu zamówienia. Po rozstrzygnięciu postepowcze przetargowych, realny
termin, kiedy będzie to można realizować to połowa roku. Do końca 2014 roku ten
program musi być zakończony wraz z przekazaniem komputerów, z wykonaniem sieci, z
sześciuset godzinnym przeszkoleniem wszystkich uczestników projektu.
Projekt szerokopasmowego internetu dla sołectw, to w tym temacie zostanie przesunięta
kwota w wysokości 60 tys. zł., przewidzianą w budżecie gminy na realizacje tego projektu.
Ta kwota będzie przewidziana na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Dokonano również analizy pod kątem przyszłej wykonalności tego projektu. Takie zmiany
znalazły się w budżecie na 2014 rok.
Trzeci projekt, o który pytała radna Grażyna Więch, to jest to projekt adaptacji i
wyposażenia w sprzęt komputerowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Wołomin. W
dniach 5 września i 20 listopada złożone zostały dodatkowe informacje do projektu. Tam
jest 6 lokalizacji, mapy i szkice sytuacyjne. Te lokalizacje zostaną radnej przekazane
później. Zastępca Burmistrza wraz z pracownikami walczy o to, by tych sołectw było jak
najwięcej. Pierwotnie złożyli wnioski na 8 świetlic. Otrzymali środki na 6. Informacje, które
świetlice miałyby brać udział w tym projekcie, zostaną radnej przekazane. Ostateczna
kwota nie została jeszcze przyznana, bo procedura jest dwustopniowa. Najpierw Lokalna
Grupa Działania Równiny Wołomińskiej, a dopiero później Urząd Marszałkowski. Gmina
Wołomin występowała o kilkaset tysięcy złotych.
Grażyna Wiech – radna
W dalszym ciągu brakowało Jej informacji, kiedy ma szansę ruszyć szerokopasmowy
internet dla sołectw.
Uzyskała informację, że ten program ruszy pod koniec 2014 roku.
Grażyna Wiech – radna
Pytała o zakres rzeczowy dot. świetlic wiejskich: czy to jest wyposażenie w meble czy
tylko sam sprzęt, czy adaptacja pomieszczeń ?
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Odpowiedział, że będzie wykonana niezbędna adaptacja pomieszczeń, by można tam
było rozprowadzić sieć komputerową, ale również wyposażenie w takie elementy jak
meble, krzesła, biurka i szafy, by można tam było umieścić urządzenia, by ten cały sprzęt
funkcjonował. Również tam, gdzie będzie taka potrzeba zostaną wymurowane ścianki
działowe, pomieszczenia zostaną pomalowane i zostaną wykonane inne drobne prace
remontowe.
Grażyna Wiech – radna
Chciała wiedzieć na jakim etapie jest budowa szkoły w Leśniakowiźnie ? Czy są jakieś
nieprzewidziane problemy i czy termin realizacji nie jest zagrożony i co się zmieniło ?
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Odpowiedział, że realizacja projektu nie jest zagrożona. Inwestycja jest realizowana
zgodnie z planem rzeczowo-finansowym. Wszystkie prace, które miały być wykonane do
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Konica roku, zostaną bądź zostały już wykonane. Rada nie jest proszona o zapisanie tzw.
środków niewygasających, co oznacza, że budowa idzie zgodnie z przyjętym
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2014
roku. Narady odbywają się cyklicznie co 14 dni i inwestycja jest monitorowana.
Adam Bereda- radny
W informacjach o pracy MZDiZ padła informacja o utwardzeniu dróg i remontach. Radny
zapytał jakie to były drogi ? Padła też informacja o decyzjach odnośnie gospodarki
śmieciowej. Radni na komisjach pytali ile wniosków jeszcze brakuje i jak wygląda
finansowanie podatku śmieciowego. Burmistrz te decyzje wymienił, ale radnemu zabrakło
informacji odnośnie ile jeszcze nie spłynęło z miasta, czy jest tutaj jakiś niedobór.
Burmistrz przeczytał informacje o programie „Razem Bezpieczniej”. Na posiedzeniu
Komisji Bezpieczeństwa jej przewodniczący wielokrotnie mówił o bezpieczeństwie w
mieście. Radny zapytał czy to będą jakieś zakupy, czy to będzie coś związane z
monitoringiem, czy to jest jakiś miękki projekt ?
Sesję opuścił radny Rafał Biały godz. 11:45
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
O odpowiedź na pytanie związane z nakładkami i poprawą przejezdności poprosił
Zastępce Sylwestra Jagodzińskiego. Jak radni zapewne pamiętają, na poprzedniej sesji
na ten cel zostało przeniesione ok. 300 tys. zł.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że środki, które radni przeznaczyli na poprzedniej sesji na poprawę
przejezdności, pożytkowane są w następujący sposób: Już wykonano podbudowę na ul.
Jaroszewskiej. Zostanie wykonana również podbudowa ul. Lipiny Kąty i ul. Żółkiewskiego.
Niestety położyć nakładki asfaltowej nie uda się. Firma to może wykonać nawet w
temperaturze do minus pięciu stopni Celsjusza, ale zażądała skrócenia okresu gwarancji.
Niestety gmina nie może sobie na to pozwolić. Skrócenie okresu gwarancji daje
zagrożenie, że ta praca daje podejrzenie, że solidność wykonania tej pracy nie jest taka,
jakiej należy oczekiwać. Dlatego posiadane środki przeznaczono na wykonanie solidnej
podbudowy na tych ulicach, żeby można było, wczesną wiosną, wykonać tam nakładkę
asfaltową.
Marcin Gromek – Dyrektor MZDiZ
Poinformował, że na chwile obecną, w stosunku do złożonych deklaracji opłaty wnoszone
stanowią ponad 90% w stosunku do tych wynikających ze złożonych dokumentów.
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Powiedział kila zdań na temat projektu „Razem Bezpieczniej”. Ten projekt znalazł się na
pierwszym miejscu z siedmiu na Mazowszu, które dostały dofinansowanie. Złożonych było
45 projektów, a siedem z nich otrzymało dofinansowanie. W ramach tego projektu, już od
najmłodszych lat, dzieci w przedszkolach będą zapoznawane z działalnością Gminnej
Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Prokuratury
Rejonowej, PCK, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i innych służb. W trakcie
realizacji projektu przewiduje się również wspólne patrole Policji, Straży Miejskiej i
powstanie patroli szkolnych, które będą monitorowały wejścia do szkół. W niektórych
placówkach szkolnych zdarzają się takie incydenty, że jest problem z paleniem
papierosów i z narkotykami. Program ma na celu przeciwdziałanie tym sprawom i im
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wcześniej tym lepiej. Dlatego będą monitorowane wejścia do szkół publicznych, wejścia do
przedszkoli oraz ich okolic. Przyczyni się to do ograniczenia liczby przestępstw i wykroczę
w szkołach oraz w bezpośrednim ich otoczeniu, Do działań edukacyjnych włączą się
księża z parafii z terenu gminy. W tych placówkach wykorzystany zostanie sprzęt
multimedialny laptop, rzutniki, sprzęt nagłaśniający, materiały. Wykonane zostanie
miasteczko ruchu drogowego, żeby młodzież i dzieci mogły zapoznać się z przepisami o
ruchu drogowym. Wykonana zostanie również makieta, przenośne znaki. Wykonane
zostaną również narkotesty i alkotesty, za pomocą których młodzież będzie badana.
Projekt ma za zadanie przygotowanie młodzieży i dzieci do odpowiedniego życia w
społeczeństwie i pełnienia ról społecznych. Będzie uczył poszanowania zdrowia poprzez
kształtowanie postawy życia w trzeźwości. Młodzież i dzieci będą uczone tego by
dokonywać świadomych wyborów chociażby czy palić papierosy, czy ich nie palić, barć
narkotyki czy też ich nie brać. Dzieci i młodzież będą zapoznawani z mechanizmami
fizjologicznymi i psychologicznymi związanymi i z zażywaniem narkotyków i palenia
papierosów, jak również picia alkoholu. Dodatkowym konglomeratem tego projektu jest
nauka dzieci i młodzież jak radzić sobie i reagować w sytuacjach przemocy w szkołach i w
sytuacjach niebezpiecznych. Cyklicznie w szkołach i przedszkolach będą przedstawiciele
Straży Miejskiej, Policji i będą prowadzili pogadanki. Dzieci zostaną zaproszone do tego
miasteczka drogowego. Zamiarem jest objecie tym projektem jak największej liczby dzieci
i młodzieży, z tego względu, że tych pieniędzy gmina otrzymała dużo, dzięki również
wsparciu wspomnianych instytucji. Dlatego Zastępca Burmistrza podziękował Straży
Miejskiej, Policji, Prokuraturze Rejonowej, Sadowi i wielu innym.
Arleta Ferdyn – radna
Powiedziała, że dotychczas jazda ul. Lipiny Katy należała do jazd wyczynowych.
Mieszkańcy wielokrotnie prosili o poprawę przejezdności na tej ulicy. Dlatego
podziękowała Dyrektorowi MZDIZ Marcinowi Gromkowi za pomoc doraźną i poprawienie
przejezdności tej ulicy.
Marek Górski – radny
Zapytał, czy te przekaźniki i nadajniki będą montowane na domach sołtysów, czy będą
stawiane jakieś specjalne wieże, a może kominy będą do tego przygotowywane ? Nie
każdy sołtys ma wysoki budynek i może ten zasięg będzie krótki.
Burmistrz w swoim sprawozdaniu powiedział o jakiejś rozprawie, która się toczyła w
sprawie zalania jakiejś posesji. Prosił o więcej informacji na ten temat np. w jakim to
rejonie gminy było, jakie osoby w tym brały udział.
Radny stwierdził, że obowiązuje dziwna hierarchia wykonywania pewnych działań. Z tego
co pamięta to latem 2013 roku odbyło się spotkanie radnych z przedstawicielami MZDiZ.
Wydaje się, że radni wskazali jakiś kierunek robienia nakładek i wykorzystania środków,
które były na ten cel na tamten moment przeznaczone. Radni dali MZDiZ legitymację do
wykonania odcinka ul. Kolejowej w Zagościńcu. Radny rozumie, że ten odcinek nie jest
zrobiony dlatego, że to już było i minęło. Czyli te 300 tys. zł. Które zostało ostatnio
przekazane MZDiZ to nie wchodzi w ta transzę bo nie dotyczy tej transzy, która była
poprzednio. Teraz pojawiła się ul. Żółkiewskiego, ul. Lipiny Kąty. Radny zapytał, jaka musi
być procedura, żeby w tej procedurze znalazła się ul. Kolejowa.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Powiedział, że w momencie podjęcia uchwały w kwestii poprawy przejezdności i tych 300
tys. zł. , wspólnie z Zastępcą Sylwesterem Jagodzińskim i Dyrektorem Marcinem
Gromkiem zastanawiali się jak te środki wydać. Zbliżała się zima i była kwestia czy
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dokonać samej poprawy przejezdności w postaci utwardzenia i przygotowania pod
nakładkę, czy też od razu podjąć działania związane z położeniem nakładki.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Zgadzał się, że na ul. kolejowej potrzebna jest nakładka asfaltowa. Gdyby doszło do
porozumienia z firmą w kwestii położenia nakładki asfaltowej i danie standardowej
gwarancji na jej jakość to ta nakładka już by była . Niestety, wobec robót w m-cu grudniu
firma nie chciała udzielić długiej gwarancji na wykonane roboty, więc były podejrzenia co
do jakości tych robót. Dlatego środki zostały przeznaczone na podbudowy. Natomiast
wiosną zostanie wykonana nakładka asfaltowa.
Marek Górski – radny
Z tego co pamięta, to w międzyczasie została wykonana ul. wiśniowa, o której nigdy nie
było mowy. Zapytał, czy w międzyczasie jakaś kategoria wykonania ulic, czy kolejność
została wprowadzona.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Po raz kolejny powrócił do idei. Gmina wykonuje remonty dróg. Remonty są wykonywane
na tych ulicach, które wymagają tego najbardziej. Wiadomo, że jest dużo ulic na których
warto położyć nakładkę asfaltową, ale z tych wszystkich trzeba wybrać te, które są
najczęściej uczęszczane lub są w najgorszym stanie. Została wykonana ul. Wiśniowa, a
na wiosnę zostanie wykonana ul. Kolejowa. Zgodził się z radnym Markiem Górskim, że na
ul. Kolejowej jest duży ruch i do takiego doraźnego konserwowania się nie nadaje, więc
musi być wykonana nakładka asfaltowa.
Marek Górski – radny
Prosił o informację, czy ul. Jaroszewska w Duczkach jest wykonywane w kategorii złej
jakości czy ilości ludzi, którzy się po niej poruszają. Z posiadanej przez radnego wiedzy na
tej ulicy jest kilka domów. Przypominał, że do ul. Kolejowej dojeżdża ok. 500
mieszkańców.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Zgodził się z twierdzeniem, że na ul. Kolejowej jest bardzo dużo mieszkańców. Teraz ul.
Kolejowa jak również ul. Jaroszewska maja podbudowę , natomiast nie maja nakładki
asfaltowej. Na ul. Jaroszewskiej również nie wykonano nakładki asfaltowej z tego samego
powodu o którym powiedział Zastępca Burmistrza tj. dlatego, że w grudniu nie można tam
było położyć nakładki asfaltowej z taka gwarancja, jaką by należało oczekiwać tj dwuletnią.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Przypomniał, że w budżecie przyszłego roku zapisana jest kwota ok. 2,5 mln. zł z
przeznaczeniem na poprawę przejezdności. W tej chwili wykonana podbudowa pozwoli
na to by wczesna wiosną położyć nakładkę asfaltową na tych ulicach.
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Górskiego powiedział, że jeżeli chodzi o projekt
„Internet Szansa Rozwoju Gminy Wołomin”, to główny i jedyny nadajnik będzie
zamontowany na kominie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie. Trzeba było wykonać
ekspertyzę, by stwierdzić czy ten komin wytrzyma i czy tam można zamontować ten
nadajnik. Ekspertyza jest pozytywna od półtora roku. Natomiast realizacja nastąpi w roku
przyszłym. Jest już zgoda przedstawicieli Zakładu Energetyki Cieplnej na zamontowanie
tego głównego nadajnika.
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Jeśli chodzi o „Szerokopasmowy Dostęp do Internetu”, to we wszystkich sołectwach
zaplanowane są nadajniki. Wartość projektu to 900 tys. zł, a wysokość dofinansowania
521 tys. zł. We wszystkich sołectwach zaplanowane są nadajniki. W większości na
domach prywatnych sołtysów. W dwóch przypadkach zdarzyło się tak, że są to inne
obiekty. Sołtysi wyrazili zgodę. Anteny będą również na kilku budynkach OSP.
Jeśli zaś chodzi o adaptację pomieszczeń na świetlice, to będzie Ossów, Lipinki, Majdan,
Zagościniec, Duczki i Stare Grabie. Tam wysokość dofinansowania to 320 tys. zł.
Barbara Lipska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Na pytanie radnego dot. podtopienia, to wyjaśniła, że sprawa dotyczyła działki w
Zagościńcu przy ul. 100 lecia.
Zbigniew Paziewski – radny
Zapytał, czy jeżeli środki niewygasające były przesunięte z inwestycji Przedszkola Nr 9,
(sytuacja nie zawiniona przez Urząd i to wszyscy wiedzą ), czy jest szansa, że do
września 2014 roku budowa przedszkola zostanie zakończona ?
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Potwierdził, że Przedszkole Nr 9 w nowej siedzibie ruszy we wrześniu 2014 roku, ale
termin zakończenia inwestycji, który nie został zmieniony, to czerwiec 2014 roku. Miesiące
lipiec i sierpień przeznaczone są na prace bardziej organizacyjne dla dyrekcji przedszkola,
żeby rozplanować odpowiednio meble, uruchomić proces technologiczny związany z
kuchnią. Z tego powodu, że użytkownik, czyli dyrekcja przedszkola wnosiła inne
rozwiązania pewnych kwestii pierwotnie zaplanowanych takich jak np. okna, dodatkowa
łazienka, czy tez strop, trzeba było wykonać projekt zamienny. Dopiero teraz uzyskano
pozwolenie na budowę. Dopiero można przystąpić do prac. W odczuciu Zastępcy
Burmistrza i w jego przekonaniu realizacja tej inwestycji nie jest zagrożona.
Zbigniew Paziewski – radny
Burmistrz podał informacje dot. czyszczenia rowów i było to w sumie kilka kilometrów
rowów D1,D2, rejon ul. Poznańskiej, rejon Białych Błot. Zapytał, ile jeszcze pozostało, do
oczyszczenia takich strategicznych rowów ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Odpowiedział, że te rowy nad którymi pieczę sprawuje gmina, są przekonserwowane
wszystkie. Natomiast jest jeszcze dużo rowów na terenach prywatnych. Starostwo wysłało
już do większości właścicieli wezwania, do przekonserwowania tych rowów. Natomiast
główne rowy odbierające wodę z Gminy Wołomin, są przekonserwowane wszystkie.
Można prawie 90% wody sprawnie , w kierunku rzek skierować. Teraz gmina współnie ze
starostwem robi takie opracowanie, które będzie dotyczyło zlewni rzeki Czarna.
Wykonywana jest koncepcja, która ma pokazać jakie prace są konieczne do wykonania,
żeby rzeka Czarna mogła przyjąć te zwiększone ilości wody, które w najbliższych latach są
spodziewane i będą kierowane do tej rzeki. Wszystkie gminy, przez które ta rzeka
przebiega, swoje rowy konserwują i coraz więcej wody odprowadzają do tej rzeki.
Zachodzi niebezpieczeństwo, że rzeka może nie być w stanie szybko odebrać tak dużej
ilości wód. Dlatego również ten temat również jest wspólnie rozwiązywany. Siedem czy
osiem samorządów w tym temacie podpisało porozumienie i taka koncepcja będzie
gotowa na początku przyszłego roku. Ona pokaże, jakie to będą prace i jakie środki trzeba
będzie uzyskiwać, ponieważ to wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych będzie
musiał takie prace wykonać. Jest nadzieja, że oni we własnym budżecie najdą
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odpowiednie środki. Jeśli nie, to trzeba będzie się zastanowić, jak sfinansować te
najbardziej potrzebne prace, żeby rzeka Czarna mogła skutecznie wodę odbierać. Jeśli
chodzi o zagrożenie powodzią w Gminie Wołomin, to jest bardzo ono minimalne. Mogą
występować lokalne podtopienia na posesjach, związane z tym, że lokalne rowy prywatne
nie są przekonserwowane. Również w tym kierunku są podejmowane działania, żeby stan
jak największej liczby z nich uległ poprawie. Już wiadomo, że zaczynają działać spółki
wodne. Spółka wodna w Majdanie wykonała prace. Były przekopywane rowy melioracyjne
przez tereny prywatne. Również w miejscowości Czarna jest spółka wodna. Sukcesywnie
sprawy idą w dobrym kierunku, jeśli chodzi o kwestie wodne. Na przyszły rok, w budżecie
zaplanowano kwotę 100 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji odwodnienia
Gminy Wołomin. Ta koncepcja pokaże, jakie na terenie gminy należy podjąć szczegółowe
działania. Z tego co Zastępca Burmistrza usłyszał, w rozmowach z meliorantami, na temat
terenów wysoko zurbanizowanych, wynika, że nie należy spodziewać się, iż rowy
melioracyjne, które znajdują się kilkaset metrów od miejscowości mogą szybko i
skutecznie odebrać nadmiar wody, który może się nagle pojawić. Prawdopodobnie
konieczne będzie budowanie tam kanalizacji deszczowo-drenażowej. To zostanie z
pewnością wskazane w koncepcji odwodnienia. Wykonanie tej koncepcji poskutkuje tym,
że wiele jej elementów stanie się programami wielu radnych w drugiej połowie roku.
Kwestia stosunków wodnych jest nadal w gminie bardzo ważna. Nie można powiedzieć,
że wszyscy mieszkańcy i wszystkie posesje są przed tym należycie zabezpieczone. Mogą
być te lokalne podtopienia. Dlatego trzeba podjęć stosowne działania i należy liczyć się z
tym, że w kolejnych latach trzeba będzie przeznaczać coraz większe pieniądze na kwestie
wodne. Jednak będą to pieniądze przeznaczane na inwestycje nie na konserwację. To co
należało do gminy, to zostało przekonserwowane. Są rowy przechodzące przez prywatne
posesje, ale i one muszą być w najbliższych latach zrobione.
Andrzej Żelezik – radny
Przypomniał, że na początku sesji radni ustalili program obrad. Teraz już nikt się tego
programu nie trzyma. Dlatego i on pozwolił sobie zadać pytanie. Zapytał, dlaczego w
sprawozdaniu Burmistrza nie ma informacji o tym, czy Burmistrz lub osoba przez niego
delegowana przejechał po osiedlu Sosnówka i po osiedlu Krempe. W tym rejonie żadna
poprawa przejezdności ulic ani żadna inwestycja nie była realizowana od wielu lat i nie jest
planowana. Radny prosił by Burmistrz wskazał kogoś kto przejedzie ulicami w tamtym
rejonie i zobaczy stan tych dróg. Mówi się o ul. Wiśniowej w Lipinkach, ale nie mówi się o
ulicy Wiśniowej na osiedlu sosnówka w Wołominie. Również wiele innych ulic w tamtym
rejonie jest w złym stanie np. dojazd do Muzeum z drugiej strony. O tym nikt nie mówi,
jakby to była nieważna część Wołomina. Mówi się o sołectwach. Radni mówią, że którąś z
ulic przejeżdża 500 osób. Ulicą Leszczyńską w Wołominie przejeżdża z pewnością ponad
1000 osób. Prosił aby Burmistrz zobaczył jaki jest stan tej ulicy. Nawet główna ulica
Wołomina : ul. Legionów na odcinku od 1 Maja do lasu jest w bardzo złym stanie. Radny
zapytał, dlaczego tak nierówno traktuje się poszczególne części Wołomina ?
W drugim pytaniu, przypomniał, że przed tygodniem odbyło się spotkanie z mieszkańcami,
w którym udział wzięli radni. Była to dyskusja na temat projektu budżetu gminy na 2014
rok. Na tym spotkaniu, jeden z radnych poruszył temat monitoringu. Stwierdzono, że w
Wołominie zaprzestano pracy nad monitoringiem w gminie. Radny Andrzej Zelezik ten
temat już monitorował wcześniej na jednym z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa. Zwrócił
uwagę, że jest to w dalszym ciągu temat istotny, bo urządzenia monitoringowe bardzo
potaniały, a po drugie przy tym znalazłaby pracę Straż Miejska. Wszystkim zależy na
podniesieniu wizerunku i pokazaniu, że jest potrzebny dobry obraz tej straży.
Kolejnym tematem poruszonym przez radnego był temat zbliżającego się rozpoczęcia
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prac przy przebudowie linii kolejowej przebiegającej przez Gminę Wołomin. Uważał, że
należy się zastanowić nad tym, czy wykorzystane są wszystkie możliwe zabezpieczenia,
które zmniejszyłyby uciążliwości związane z prowadzoną przez kolej inwestycją. Czy
zabezpieczono wszystkie niezbędne rozwiązania. Planowane jest przejście pod torami na
wysokości ul. Sikorskiego, a po drugiej stronie wpada się w ul. Sławkowską. Jest tam ulica
Laskowa. Należy przewidzieć, że to przejście pieszo – rowerowe musi w jakąś ulicę wejść.
Radnemu chodziło o to, że te inwestycje budowy przejścia, które będą łączyły te dwie
części miasta ( które przez przebudowę linii kolejowej zostanie podzielone ) są bardzo
istotne.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Powiedział, że na temat tych spraw trwają rozmowy. Gdyby budżet był na poziomie 50
mln. zł. to łatwiej byłoby to zrealizować. Radny Andrzej Żelezik jest od początku jej
funkcjonowania, więc z pewnością wie, że ta zmiana pod kątem inwestycji rozkłada się na
wiele lat. Nie udało się tego zrobić przez ponad 20 lat samorządu. Nie jest więc tak, że
przez trzy lata można wszystkie inwestycje zrealizować. Burmistrz może wymienić jeszcze
kilkanaście ulic, które należałoby zrobić. Gdziekolwiek by nie trwały inwestycje to zawsze
będzie ktoś twierdzący, że harmonogram budowy ulic powinien być inny. Bardzo wiele
udało się zrobić w ciągu ostatnich trzech lat. Jeżeli któraś z ulic na osiedlu Sosnówka
będzie kwalifikowała się do wykonania poprawy przejezdności, to zostanie to wzięte pod
uwagę w budżecie na 2014 rok.
W kwestii monitoringu, to na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa rozmawiano o tym, że
nie ma sensu zakładanie nowych kamer, ale trzeba zrobić wszystko, by ktoś obserwował
te, które już są i na tej podstawie podejmował decyzje. Być może w 2014 roku należy się
zastanowić nad tym, aby zorganizować takie biuro, gdzie przez 24-godziny/dobę
monitoring miejski będzie obserwowany. Jednak to są kolejne środki. Jeżeli postanowi się
to wykonać, to trzeba będzie zrezygnować z czegoś innego.
Co do sugestii radnego dotyczącej przejść pod torami Burmistrz uznał ją za słuszną. Jeżeli
będzie inwestycja związana z budową przejścia podziemnego na wysokości ul.
Sikorskiego, realizowana w latach 2014-2015 to trzeba zastanowić się nad tym, by
mieszkańcy wychodząc z tego podziemia mieli możliwość dalszego podróżowania
odpowiednia drogą. Burmistrz uważał, że jest to kolejne zadanie do zrealizowania w latach
2014- 2015.
Wojciech Plichta – radny
Zastępca Burmistrza mówił o programie odnośnie bezpieczeństwa i użył tam
sformułowania „ patrole szkolne”. Radny zapytał, czy posiada on wiedzę kto miałby wejść
w skład takiego patroli ?
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Planuje się, że będą to przedstawiciele Rad Rodziców, Rad Pedagogicznych,
przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji. Jednak są to szczegóły, które nie były wpisane
do wniosku o dofinansowanie. Zabezpieczono jedynie to, żeby jak największe gremia brały
udział w tym projekcie. Tu autorytetem są te wszystkie wymienione grupy społeczne. Te
patrole powinny być przynajmniej trzy osobowe, cyklicznie w poszczególnych placówkach.
Zdaniem Zastępcy Burmistrza najlepiej byłoby, żeby to był przedstawiciel Straży Miejskiej,
Policji i ewentualnie Rady Pedagogicznej bądź rady rodziców.
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Wojciech Plichta – radny
Zapytał również, czy były prowadzone rozmowy z parafiami na temat montowania na
obiektach kościelnych odbiorników internetowych ?
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
To zadaniem i odpowiedzialnością gminy było to, żeby wytypować odpowiednie obiekty i
zrobić to w sposób najprostszy, jak najmniej czaso i kosztochłonny. Jego zdaniem te
wytypowane przez pracowników urzędu obiekty, czyli prywatne domy, OSP jak również
obiekty szkolne spełniają wymagania, dlatego nie zwracano się do parafii.
Wojciech Plichta – radny
Podczas dyskusji radnego Marka Górskiego z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza
Sylwestrem Jagodzińskim usłyszał informację, że ul. Kolejowa w Zagościńcu ma być
zrobiona na wiosnę. Zapytał, czy podobnie jest w przypadku ul. Jaroszewskiej ?
Od Zastępcy Burmistrza Sylwestra Jagodzińskiego otrzymał odpowiedź twierdzącą.
Dominik Kozaczka – radny
Odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja Zelezika. Ta wypowiedź była podyktowana
wnioskami z debaty jak się odbyła w ubiegłym tygodniu. Z racji tego, że kolej zmodernizuje
przejścia podziemne, przejazdy, a gmina nic nie robi ( na obecną chwilę), by doprowadzić
ciągi komunikacyjne takie jak ścieżki rowerowe, chodniki itd. Tak jak był przykład przejścia
podziemnego pod torami z ul. Sikorskiego na druga stronę torów. Po drugiej stronie jest
metrowe przejście pomiędzy siatką prywatnych posesji a torami. Trzeba się zastanowić, by
to zaplanować i np. dokonać wykupów gruntów. Zdaniem radnego jest już najwyższy czas
by podjąć jakieś działania,by nie było tak jak z „węzłem Wołomina”, że powstanie węzeł,
ale nie będzie do niego dojazdu. Trzeba zapobiec takiej sytuacji, że powstanie przejście,
ale nie będzie doprowadzona odpowiednia komunikacja.
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Obiecał, że zajmie się sprawą.
W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwę w obradach.
Po przerwie o godz. 12:45 kontynuowano realizacje porządku obrad.
Na sali nieobecny był radny Rafał Biały
Pkt 8
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata
2014-2024.
Katarzyna Lubiak – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożonym projekcie WPF Gminy
Wołomin na lata 2014-2024 ( Treść opinii stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu )
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Powiedziała, że zgodnie z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej w projekcie
uchwały, który radni będą głosować, wydatki dot. ul. Marszałkowskiej zostały poprawione.
Limity wydatków nie zmieniają się, nawet do obowiązującego WPF. Limity wydatków na ta
inwestycję nie zmieniają się i są takie jak dotychczas obowiązują. Natomiast limit na 2015
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rok to 2mln. zł. Na 2016 rok 3 mln. Zł i na rok 2017 – 2,4 mln. zł. Realizacja inwestycji jest
przesunięta o kolejny rok.
Uchwała Nr XXXIV-121/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wołomin na lata 2014-20124;
Przewodniczący obrad Marcin Dutkiewicz odczytał treść uchwały.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 20 radnych na sali obrad za11 głosów, przeciw-0, wstrz.-9 osób
Pkt 9
Uchwała budżetowa Gminy Wołomin na rok 2014;
Katarzyna Lubiak – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożonym projekcie uchwały
budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok (Treść opinii stanowi załącznik Nr 7 do
niniejszego protokołu )
Uchwała Nr XXXIV-122/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok
2014;
Przewodniczący obrad Marcin Dutkiewicz odczytał treść uchwały.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Omówił przygotowaną i przedłożoną do uchwalenia uchwalę budżetowa Gminy Wołomin
na 2014 rok. Powiedział, że tak jak każdy budżet który jest do przegłosowania w miesiącu
grudniu na kolejny rok, tak i ten który jest na rok 2014 , był szeroko konsultowany z
radnymi. Decyzja o umieszczeniu poszczególnych inwestycji w tym budżecie była podjęta
na podstawie wniosków, które mieszkańcy składają do Burmistrza Wołomina. Na
przestrzeni ostatnich trzech lat wniosków, które wpływają do Burmistrza i do Urzędu jest
coraz więcej. W roku 2013 wpłynęło o 1/3 wniosków więcej niż w roku 2012. Zdaniem
Burmistrza jest to wyrazem potrzeb, jakie są w naszym mieście. Są to potrzeby, które
radni i Burmistrz starają się realizować, a poprzez wykonywanie inwestycji poprawiać
funkcjonowanie i życie mieszkańców. Z drugiej strony jest to wiara mieszkańców - wiara w
to, że składając te wnioski do władz samorządowych, będzie szansa na realizacje tych
inwestycji i szansa na poprawę jakości funkcjonowania i mieszkania w naszym mieście.
Burmistrz starał się zwrócić uwagę na kilka inwestycji i kilka działań, które chce w 2014
roku podejmować. Działań, które są zbieżne z oczekiwaniami radnych i mieszkańców. W
perspektywie czasu roku 2014 będą możliwe do realizacji.
Od kilku lat są realizowane inwestycje, które były przygotowane i składane są nowe
projekty. Na dzień dzisiejszy projektów inwestycji, które są do realizacji z kilkunastu
pozostało około pięciu czy sześciu. Dlatego budżet roku 2014 to jest realizacja kolejnych
projektów inwestycji drogowych, które mieszkańcy chcieliby realizować na przestrzeni
kolejnych lat.
Planując realizację poszczególnych inwestycji Burmistrz stara się by były one tak
rozłożone na terenie gminy, by sołectwo czy poszczególne części miasta były
dowartościowane , a ich mieszkańcy czuli, że władze samorządowe o nich pamiętają.
Pierwszą z omówionych inwestycji była budowa ul. Rolnej w Nowych Lipinach. Nowe
Lipiny w 2014 roku mają szansę na inwestycję w wysokości 11 mln. zł. To dla tego
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sołectwa jest olbrzymią szansą. Jest to po raz pierwszy możliwość realizacji tak dużej
inwestycji. Od wielu lat wpływały wnioski od mieszkańców. Dlatego w 2013 roku zostały
przygotowane projekty i w 2014 roku planuje się wybudowanie ul. Rolnej w Nowych
Lipinach. Koszt budowy tej ulicy to 0,5 mln. zł. Budowa ul. Pogodnej w Nowych Lipinach
na odcinku od ul. Szosa Jadowska do ul. Bat. Chłopskich to koszt 400 tys. zł. Budowa
chodnika w ul. Szerokiej w Nowych Lipinach to koszt 160 tys. zł.
Również w Duczkach w przyszłym roku będą realizowane kolejne inwestycje. Będzie
wybudowana kanalizacja deszczowa w dwóch ulicach. Po wielu latach będzie szansa, by
się rozpoczęła inwestycja w ul. Długiej w Duczkach. Będzie to inwestycja budowy
oświetlenia w tej ulicy. Już w pierwszych dniach swojego urzędowania Burmistrz i
Przewodniczący rady otrzymali wiele postulatów by ta ulica uzyskała oświetlenie. W
przyszłym roku jest przewidziana kwota 200 tys. zł. na to zadanie.
W dalszej części omawiania projektu budżetu Burmistrz mówi o inwestycjach
realizowanych wspólnie z powiatem. W 2014 roku przewiduje się dalszą dobra współpracę
z powiatem. Zaplanowano kwotę 1 mln. zł., by inwestycje rozpoczęte i nowe mogły być
wspólnie realizowane.
Kolejną inwestycją o której wspomniał Burmistrz, a oczekiwaną od wielu lat, była budowa
ul. Partyzantów w Wołominie. Na 2014 rok na tę inwestycję przewidziano 2,6 mln. zł.
Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy ul. Wąskiej w Wołominie – w związku z przebudową
linii kolejowej z pewnością będzie jeszcze większe zapotrzebowanie na parkingi dla
samochodów. Dlatego budowa takiego miejsca jest potrzebna by to miejsce
uporządkować. Na ten cel zapisano w budżecie 250 tys. zł.
W kolejnym roku budżetowym zostanie tez dokończona budowa ul. Batorego. W roku
bieżącym została podpisana umowa i inwestycja została rozpoczęta. Na to zadanie w
przyszłym roku przeznacza się kwotę 1 mln. zł.
Budowa ul. Czwartaków – inwestycja realizowana w 2013 roku, ale w roku 2014 trzeba tą
inwestycje zakończyć i finansowo rozliczyć.
Kontynuowana będzie również budowa ul. Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej
Ulica Traugutta jest planowana do realizacji. Przy tej ulicy powstało duże osiedle
mieszkaniowe. Burmistrz chce by to miejsce było uporządkowane i prawie 1 mln. Zł jest
przewidziane w budżecie kolejnego roku na realizacje tej inwestycji.
Budowa ul. Kleberga – w roku 2013 zostało tam wykonane odwodnienie. W przyszłym
roku ta inwestycja będzie zakończona. W 2011 roku stosunki wodne były dość trudne i
mieszkańcy zgłaszali ten problem. Po wykonaniu tej inwestycji ta ulica będzie
zrealizowana tak pod kątem wodnym, jak i pod kątem nakładki asfaltowej.
Budowa ulicy Grabicznej – podczas spotkania w Ossowie mieszkańcy z wielka aprobata
przyjęli informację o inwestycji związanej z ulica Grabiczną. Ta inwestycja jest związane z
losem szkoły w Ossowie. Poprzez realizację tej inwestycji będzie więcej dzieci w szkole.
Realizacja tej inwestycji spowoduje połączenie dwóch części Ossowa w jeden organizm
społeczny i organizm samorządowy.
Burmistrz wraz ze swoimi współpracownikami chciałby też przygotować projekty nowych
inwestycji, by w kolejnych latach było można je realizować. I tak w przyszłości planuje się
uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami Wileńską i Lipińską, w stronę kościoła Matki
Boże Częstochowskiej. Tam jest kilka drobnych ulic, które też należy uporządkować, bo
leżą w centrum miasta. Prowadzone prace inwestycyjne związane są z porządkowaniem
całego terenu. Nie można wykonać tylko jednej ulicy, a pozostałe są w fatalnym stanie.
Burmistrz podał więc trzy takie skupiska ulic, które udało się wykonać tj. Lipiny B,
Czwartaków, Szarych Szeregów; Karpacka, Sudecka, Mazurska, Pomorska; realizowany
tez jest kompleks ulic Przejazdowa, Ujazdowa i Karpacka. Mieszkańcy akceptują takie
podejście do inwestycji, by w jednym miejscu uregulować te kwestie, aby nie wracać do
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tego miejsca i aby mieszkańcy mogli normalnie funkcjonować.
Odczytał też projekty ulic, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku:
- budowa ul. Moniuszki od ul. Daszyńskiego do końca;
- budowa ul. Asnyka od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej;
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sienkiewicza w Wołominie
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Lipiny Katy od ul. Czwartaków
do ul. Słowiańskiej. Tam jest problem z odwodnieniami. Burmistrz chce by to miejsce
mogło być zrealizowane , a stosunki wodne były uregulowane.
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Annopol i Torfowej w Wołominie.
Tam również stosunki wodne są bardzo zachwiane, ponieważ jest to ulica znajdująca się w
zagłębieniu. Ta inwestycja będzie możliwa do realizacji po wykonaniu przez powiat ul.
Piłsudskiego. Ta współpraca z powiatem jest niezbędna aby tamten teren można było
odwodnić;
- remont ul. Kościelnej w Wołominie – jest to inwestycja dwuletnia. Jednak w 2014 roku
planuje się wykonanie większości prac. To jest jedna z głównych ulic w Wołominie, ulica,
która znajduje się na największym osiedlu mieszkaniowym. Wreszcie uzyska ona
odpowiedni kształt;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Sławkowskiej na odcinku od ul.
Lwowskiej do ul. Gdyńskiej. To również wpisuje się w ten scenariusz wykonywania
projektów w 2014 roku, a w kolejnych latach realizacji tej inwestycji;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kobyłkowskiej w Wołominie. Jest
to jedna z najczęściej uczęszczanych ulic przez gości naszego miasta. Przy tej ulicy
znajdują się ważne instytucje, które realizują zadania ze swojego zakresu. W 2014 roku
wykonany zostanie projekt, a w latach kolejnych zrealizowana zostanie inwestycja. W tej
okolicy również zachwiane są stosunki wodne, więc realizacja tej inwestycji pozwoliłaby na
normalizacje tych spraw;
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Broniewskiego na odcinku od ul.
Sikorskiego do ul. Hutniczej- wpisuje się w zakres prac porządkujących tereny pomiędzy
ul. Lipińską, a ul. Wileńską.
- obecnie trwają prace końcowe przy remoncie ul. Lipińskiej w Wołominie. Jeśli zostaną do
wykonania jakieś drobne prace,to zostaną wykonane w roku przyszłym. Wiedząc, że prace
inwestycyjne na tej ulicy zostaną zakończone w 2013 roku, gmina zaplanowała budowę
parkingu przy szkole podstawowej Nr 7 w Wołominie. Przygotowany jest już projekt i w
2014 roku zostanie wybudowany parking przy tej szkole.
- kolejne inwestycje w Duczkach o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
ulicy Małej w Duczkach;
Na ukończeniu i w przygotowaniu są inwestycje oświatowe i kulturowe:
- budowa szkoły w Leśniakowiźnie. W 2014 roku będą wykonane prace za 2 mln. zł. Już
we wrześniu dzieci ze szkoły w majdanie będą mogły uczęszczać do szkoły w
Leśniakowiźnie.
- kolejną inwestycją na którą mieszkańcy Czarnej czekali od wielu lat jest rozbudowa
szkoły i budowa sali gimnastycznej przy szkole w Czarnej. Inwestycja miała być
rozpoczęta w 2013 roku, ale z przyczyn niezależnych od władz samorządowych, prace
projektowe się przedłużyły. W przyszłym roku inwestycja się rozpocznie. Na ten cel
przeznacza się 1,5 mln. zł.
- budowa przedszkola nr 9 – dokończenie inwestycji. Na ten cel w 2014 roku przeznacza
się 2 mln. zł. Jest nadzieja, że inwestycja zostanie zakończona i oddana w ręce
mieszkańców tych najmłodszych.
- remont elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wołominie. Na ten cel przeznaczono w
budżecie kwotę 300 tys. zł. Ta inwestycja również była oczekiwana przez uczniów,
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dyrekcje i samorządowców od wielu lat.
- budowa parku przy Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskiech w Wołominie. Kwota 1,5 mln
zł. na realizacje tej inwestycji. Ta inwestycja będzie również dofinansowana z zewnątrz.
Inwestycja będzie etapowana. W 2014 roku rozpoczęcie inwestycji, a w kolejnych jej
dokończenie.
- projekt budowy muzeum w Ossowie. Na to zadanie przeznacza się 300 tys. zł. Odbyło
się spotkanie radnych z Dyrektorem Maksymem Gołosiem. Radni, którzy byli obecni
poznali cały zakres działań, które są podejmowane przez dyrektora. Jest nadzieja, że za
zgoda Rady Miejskiej, w kolejnych latach będzie można realizować tą wielką, historyczną
inwestycję.
Po spotkaniach z radnymi na posiedzeniach komisji rady, Burmistrz wraz z Radnymi doszli
do wniosku, że należy wprowadzić dodatkowe inwestycje. Tak, też proponowany budżet
jest budżetem, który był szeroko konsultowany z radnymi. Propozycje, które były możliwe
do realizacji Burmistrz starał się wprowadzić do budżetu 2014 roku. Przykładem jest:
- remont ulicy Gdyńskiej w Wołominie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej. Na
ten cel przeznacza się kwotę ok. 1 mln. zł.
- drugim takim elementem jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wołominie. Na ten cel przewidziano
kwotę 80 tys. zł.
- na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
przeznaczeniem na
szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji
imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej – 100 tys. zł.
- na wykonanie koncepcji odwodnienia Gminy Wołomin – 100 tys. zł. To pozwoli ustalić
które miejsca w gminie są najbardziej zagrożone podtopieniami i gdzie należy skierować
środki finansowe.
- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Dworskiej – 40 tys.
zł.
- na wykonanie modernizacji pojazdu na podwoziu STAR 266 dla OSP Zagościniec – 80
tys. zł.
Dla rozwoju miasta i gminy Wołomin niezbędna jest dobra współpraca z powiatem.
Dlatego Burmistrz stara się realizować wspólnie z powiatem te inwestycje, które znajdują
się na terenie miasta i gminy Wołomin. Na te inwestycje przewidziano 1 mln. zł. W ramach
tej kwoty planuję się realizacje takich inwestycji jak:
- budowa ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej w gminie Wołomin;
- przebudowa drogi 4314 Turów-Leśniakowizna-Majdan;
- budowa ul. willowej w Duczkach;
- budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ul. 100 lecia, Podmiejskiej i Armii
Krajowej;
Obecnie sytuacja gospodarcza w kraju nie jest najlepsza, więc środki finansowe gmina ma
w takiej wysokości jakie wpływają. Władze gminy starają się podejmować współpracę z
przedsiębiorcami, aby z jednej strony ich odciążyć. W ciągu trzech ostatnich lat obecnej
kadencji tylko raz starano się podnieść podatki. Podatki nie były podnoszone więcej.
Obecnie jest dobry okres na prowadzenie inwestycji, gdyż udaje się uzyskiwać
oszczędności na kosztach inwestycji, co wynika z przetargów. Koszty te są niższe niż
wynikające z kosztorysów. Dzięki temu można co roku, w trakcie roku budżetowego,
włączać nowe inwestycje do realizacji.
Przedstawiony budżet zawiera również budżety jednostek organizacyjnych gminy.
Zabezpieczone środki gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań przez te jednostki.
Na zakończenie swojego wystąpienia, Burmistrz poprosił radnych o poparcie
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przedłożonego projektu budżetu. Ten budżet jest szansa dalszego rozwoju Gminy
Wołomin. Trzeba inwestować w to miasto, bo perspektywa i szansa jaka się jawi przed
naszym miastem, poprzez budowę węzła S*, poprzez przebudowę linii kolejowej i poprzez
budowę stacji metra „Wileńska” jest wielką szansą dla Wołomina. Trzeba miasto
maksymalnie przygotować do tego, aby w momencie, kiedy szersze gremium osób,
mieszkańców Warszawy będzie szukało miejsca, gdzie będą chcieli żyć, pracować,
wypoczywać, to ich decyzja była związana z Wołominem. Jednak aby ta decyzja zapadła
za dwa, trzy czy cztery lata to dziś władze gminy muszą wykonać pewne prace. Dlatego
przedstawiony budżet jest perspektywą rozwoju miasta i gminy Wołomin.
Igor Sulich – radny
W imieniu grupy radnych złożył wniosek formalny o dokonanie zmian w projekcie budżetu
Gminy Wołomin na 2014 rok przedłożonym przez Burmistrza Wołomina:
Zmniejszenie kwoty po stronie przychodów budżetu w dziale 900:
1. w rozdziale 90004 § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 0.
Zmniejszenie wydatków po stronie kosztów w dziale 700:
1. z rozdziału 70005 § 4300 - zakup usług pozostałych - zmniejszenie o kwot 100 000 zł ,
do kwoty 100 000 zł
2. z rozdziału 70005 § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe – zmniejszenie o kwotę 250 000 zł do kwoty 110 000 zł.
3. z rozdziału 70023 § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 270 000zł ,
do kwoty 1 161 000 zł .
4. z rozdziału 70075 § 4270 – wynagrodzenia bezosobowe- zmniejszenie o kwotę 30 000
zł, do kwoty 30 000 zł.
5. z rozdziału 70055 § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł,
do kwoty 58 400 zł.
Zmniejszenie wydatków po stronie kosztów, w dziale 900:
1. z rozdziału 90004 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – tytuł zadania
inwestycyjnego „budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich” wykreślenie zadania z załącznika „Tabela Nr 6 – Wydatki na zadania inwestycyjne i
zakupy inwestycyjne w 2014 roku”, tj. zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000 000 zł, do
kwoty 0 zł.
2. z rozdziału 92114 § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury - zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł , do kwoty 500 000 zł
3. z rozdziału 92114 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – tytuł zadania
inwestycyjnego „ Projekt budowy muzeum w Ossowie”- zmniejszenie wydatków o kwotę
100 000 zł , do kwoty 200 000 zł.
Łączna kwota zmniejszeń: 3 880 000 złotych, w tym 3 100 000 zł w Wydatkach
inwestycyjnych oraz 780 000 zł w wydatkach bieżących.
Jednocześnie radny wnioskował o wprowadzenie do budżetu 2014 roku:
Zwiększenie wydatków po stronie kosztów w dziale 600:
1. w rozdziale 60016 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie
o kwotę 1 300 000 zł oraz wprowadzenie do załącznika „ Tabela nr 6 Wydatki na zadania
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku” tytułu zadania inwestycyjnego „ Remont
ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej” z kwota jak powyżej.
2. w rozdziale 60016 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
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zwiększenie o kwotę 80 000 zł w roku 2014 i kwotę 220 000 zł w roku 2015, oraz
wprowadzenie do załącznika „Tabela nr 6 Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy
inwestycyjne w 2014 roku” tytułu zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej i modernizacja budynku Szkoły
podstawowej nr 3 w Wołominie” z kwotami jak powyżej.
3. w rozdziale 60016 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –zwiększenie
o kwotę 200 000 zł w roku 2014 oraz wprowadzenie do załącznika „ Tabela nr 6 Wydatki
na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku” tytułu zadania
inwestycyjnego „ budowa chodnika w ul. Granicznej w Zagościńcu” z kwotą jak powyżej.
4. w rozdziale 60016 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –zwiększenie
o kwotę 40 000 zł w roku 2014 oraz wprowadzenie do załącznika „ Tabela nr 6 Wydatki na
zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku” tytułu zadania inwestycyjnego
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Dworskiej” z kwotą jak powyżej.
5. w rozdziale 60016 § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększenie o kwotę 550 000
zł do kwoty 3 075 198 zł z przeznaczeniem na poprawę przejezdności dróg gminnych.
Zwiększenie wydatków po stronie kosztów w dziale 700:
1. w rozdziale 75412 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychzwiększenie o kwotę 80 000 zł do kwoty 85 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
modernizacji pojazdu na podwoziu STAR 266 dla OSP Zagościniec.
Zwiększenie wydatków po stronie kosztów w dziale 900:
1. w rozdziale 90001 § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 330 000 zł
do kwoty 1 147 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji i realizacja systemu
odwodnienia w Gminie Wołomin.
2. w rozdziale 92604 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
zwiększenie o kwotę 200 000zł w roku 2014 oraz wprowadzenie do załącznika „Tabela nr
6 Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku” „Przygotowanie
projektu przebudowy budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie” z kwotą jak
powyżej.
3. w rozdziale 92605 § 2380 – dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego – zwiększenie o kwotę 100 000 zł do kwoty 255 000 zł z przeznaczeniem na
szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji
imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.
Łączna kwota zwiększeń wydatków: 2 880 000 zł, w tym 1 90 000 zł to wydatki majątkowe,
a 980 000 zł to wydatki bieżące.
Część z tych propozycji zmian znalazła się we wniosku o zmiany, który złożył Burmistrz
Wołomina. Jednak ze względu na przejrzystość radni zgłosili powyższy wniosek. Radny
prosił o przegłosowanie tego wniosku formalnego.
Odnosząc się do wspomnianych przez Burmistrza konsultacji, powiedział, że nie wie jak
burmistrz to konsultował, bo On nie widział tych konsultacji. Poparcie dla samego parku
uważał za wątpliwe. Zasłanianie się konsultacjami z radnymi i jakimiś środowiskami, jest
według radnego bardzo „naciągane”.
Jeśli chodzi o te setki składanych wniosków, to radny będzie miał dokładny, formalny
dokument na to, że te wszystkie wnioski nie zostały przekazane właściwym osobom i
przez to nie są ujęte w budżecie.
Burmistrz w swoim wystąpieniu skupił się na przeczytaniu planu inwestycji. To bardzo
fajnie wygląda w PA. Trudno z tym dyskutować. Radny powiedział bezpośrednio: park przy
muzeum- według niego nie powinien być realizowany i ma na to swoje argumenty.
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Stwierdził, że burmistrz nie wspomniał o inwestycjach, które powinny być już dawno
zrobione i powinny być ujęte w budżecie, a nie są. Jako przykład podał ul. Marszałkowską.
Zastanawiał się po co poganiano wykonawcę dokumentacji. On się spieszył, zapłacił
jakieś odsetki karne. Kiedy dokumentacja była gotowe, pieniądze na inwestycję zostały
przełożone. Teraz Burmistrz przekłada rozpoczęcie cyklu inwestycyjnego o kolejny rok. To
jest kolejny rok kadencji obecnego Burmistrza, w którym inwestycja budowy ul.
Marszałkowskiej, pomimo tego że jest wpisana w WPF, nigdy nie była i nie będzie
rozpoczęta.
Jest robionych dużo dokumentacji i to jest dobrze. Jednak radny zapytał dlaczego
Burmistrz nie realizuje tych dokumentacji, które są już zrobione i są tzw. „pułkownikami:, a
powinny się stać faktycznie realnie wykonanymi inwestycjami. Dla przykładu wskazał ul.,
Laskową. Zapytał, w czym ta ulica jest gorsza od tych ulic, które burmistrz dodał do planu
inwestycji w ciągu roku. Wprawdzie wszystkie inwestycje są potrzebne. Jednak radny
zapytał dlaczego nie wykonuje się tych inwestycji, na które są projekty, które czekają od
dawna na realizację.
W omawianym budżecie radnemu zabrakło wspomnienia o „wspólnym bilecie”. Zapytał
czy rozmowy „umarły” ? Jego zdaniem oferta, jeśli chodzi o Warszawę, jest aktualna.
Wprawdzie dyskusji o budżecie , to nie jest dobre miejsce na rozmowę, ale to Burmistrz
powinien inicjować rozmowy o „Wspólnym bilecie”. Starosta Wołomiński wycofał się z
pośredniczenia w sprawie, bo nie ma w tym interes,ale to głównie z Gminy Wołomin ludzie
dojeżdżają do Warszawy.
Radny stwierdził, że bardzo fajnie, że w planie inwestycji jest remont ul. Kobyłkowskiej –
ulicy, na której mieszka radny Igor Sulich. Jednak Burmistrz nie wspomniał o tym, że dwa
lata wcześniej zaczął ja rozkopywać. Ta ulica może nie jest całkiem rozkopana, ale
chodniki są zdjęte i tak od dwóch lat ta ulica czeka czy to na lepszą pogodę, czy to na
lepszy humor Burmistrza. Burmistrz mówił o podtopieniach na tej ulicy, a przecież
powinien wiedzieć, że chodzi podtopienie konkretnej działki. Wprawdzie nie za kadencji
obecnego Burmistrza była wykonana inwestycja. Teraz są zalane działki i są szkody.
Jednak problem jest znany od dwóch lat, ale nie został rozwiązany. Teraz będzie robiony
projekt, a gdzie jego realizacja ? Ta konkretna inwestycja, zdaniem radnego znów jest
spóźniona przynajmniej o dwa lata. Gdy zaczęto zrywać chodniki, to wtedy trzeba było
myśleć, a nie teraz, po dwóch latach, Burmistrz myśli o projekcie.
Na koniec swojego wystąpienia radny podziękował za projekt dla Szkoły Podstawowej Nr
3, przy ul. Piłsudskiego. Radny zrozumiał, że Burmistrz swoją autopoprawką go
wprowadził i będzie on realizowany i w roku 2014 i 2015. Uważał, że jest to bardzo dobra
decyzja, choć było wiele głosów i za i przeciw. Ale zdaniem radnego w tym przypadku
Burmistrz postąpił słusznie.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Przypomniał, że radny Igor Sulich wykazał się brakiem wiary co do budowy ul. Lipińskiej.
Kwestionował wtedy budowę kanalizacji deszczowej w tej ulicy. Starał się wykreślić z
budżetu 2011 roku projektowanie i budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Lipińskiej,
twierdząc, że inwestycja nie zostanie zrealizowana. Gdyby wtedy kierowano się tokiem
myślenia radnego, to obecnie rzeczywiście inwestycja budowy ul. Lipińskiej w Wołominie
nie byłaby zrealizowana. Jednak w wyniku tego, że rada Miejska idzie innym tokiem
myślenia, w tej chwili mieszkańcy ulicy cieszą się z nowej ulicy.
Igor Sulich – radny
Cieszył się, ze motywował Burmistrza do współpracy ze Starostą. Widocznie tka
motywacja była potrzebna. To był 2011 rok, kiedy kanalizacja deszczowa w ulicy Lipińskiej
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był zrobiona. Przez dwa lata ona stała. Równie dobrze można ją było wykonać w 2013
roku, a te 200 tys. spożytkowawszy na coś innego
Dominik Kozaczka – radny
Nie wiedział, z kim burmistrz prowadził konsultacje, bo On nie był zapraszany na te
konsultacje, ani o nich nie słyszał. Obserwując pracę obecnego Burmistrza przez cztery
lata ( omawiany budżet będzie odzwierciedleniem czwartego roku ), radny powiedział, że
w obszarze inwestycji jeśli chodzi o wysokość środków przeznaczanych na ten cel,
Burmistrz Ryszard Madziar jest dużo gorszym burmistrzem od swojego poprzednika
Jerzego Mikulskiego. Statystyki są okrutne dla obecnego burmistrza. Zanim radny odczytał
posiadane zestawienia statystyczne zdał pytanie, które wydawało się nie związane
budżetem. Jednak udzielona odpowiedź da mu możliwość dalszej kontynuacji swojej
wypowiedzi.
W związku z przekazaną jakiś czas temu informacją, że kolej poprosiła o zgodę na
wycinkę na terenie Gminy Wołomin ok. 2 000 drzew. Radny zapytał czy kolej, z racji tej
wycinki, będzie ponosiła w 2014 roku, opłatę środowiskową ?
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że okazało się, że tych drzew będzie ok. 4 tys. zł. Wcześniej te drzewa nie
były dobrze zewidencjonowane przez kolej. Natomiast kolej nie będzie ponosiła opłat za
wycięcie tych drzew, które zostaną wycięte w celu realizacji inwestycji, bo zgodnie z
przepisami nie można nałożyć na kolej takich opłat.
Dominik Kozaczka – radny
Radny odczytał posiadana statystykę w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne:
w roku 2008 były wykonane na poziomie ponad 22 mln. zł.
W roku 2009 były wykonane na poziomie ponad 22 mln. zł.
W roku 2010 ( to jest ostatni rok urzędowania poprzedniego burmistrza i rok wyborczy )
były wykonane na poziomie ponad 29 mln. zł.
W roku 2011 ( pierwszy rok kadencji obecnego burmistrza ) wydatki na zadania i zakupy
inwestycyjne to niecałe 21 mln. zł.
W roku 2012 wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne to niecałe 19 mln. zł.
Teraz w planie na 2013 roku jest 22,5 mln zł . Ale wykonanie z pewnością będzie mniejsze
w sprawozdaniu, które Burmistrz przedstawi w marcu.
Plan na 2014 rok – tabela na zadania i zakupy inwestycyjne opiewa na kwotę 25 mln. zł.
To jest plan , a wykonanie zawsze jest 10 do 15% mniejsze.
Z przedstawionej statystyki, radny wysnuł wniosek, że obecny burmistrz jest dużo gorszym
burmistrzem niż poprzednik w sferze środków przeznaczanych na inwestycje.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Zażartował, że statystyki są porażające.
Odniósł się do propozycji inwestycji na 2014 rok. W budżecie gminy na inwestycje jest
zaplanowane ponad 22 mln. zł.
Jest 1 mln. zł. Na dofinansowanie inwestycji
realizowanych wspólnie z powiatem, które to za jego kadencji ruszyły bo poprzednio
darmo było doszukiwać się wspólnych inwestycji gminy Wołomin i powiatu wołomińskiego.
Do tego należy dodać środki przeznaczone na poprawę przejezdności., które są w
budżecie Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni. Gdyby radny Dominik Kozaczka zsumował
sobie to, to wiedziałby jakie są inwestycje związane z miastem i gminą Wołomin. O
szczegóły dot inwestycji gminnych poprosił Zastępcę Grzegorza Mickiewicza.
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Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
Uważał, że to co mówi radny Dominik Kozaczka , to jest upraszczanie. Na ten temat
trzeba patrzeć trochę szerzej. Dlatego postarał się radnym przybliżyć to w ten sposób, by
zwrócili uwagę na pewne inne elementy, które otworzą oczy na całość tej sprawy. Radny
Dominik Kozaczka mówi o wydatkach inwestycyjnych w okresie prosperity, a obecna
kadencja działa w okresie recesji. To oznacza, że w okresie prosperity, czyli w latach 20062010 robiło się mniej inwestycji, na które wydawało się więcej pieniędzy. Dlatego, że wtedy
kupowało się inwestycje za ok. 80-90% kosztorysu inwestorskiego, a czasami nawet
ponad 100%. Tak było w przypadku projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Kobyłka – Wołomin”, gdzie kupiono to za ponad 100%. gmina Wołomin do
tej inwestycji musiała dołożyć bardzo dużo pieniędzy, dlatego wskaźnik dofinansowania
spadł z 80-85% do mniej niż 50%. Było dużo pracy, a mało firm i dlatego kupowało się te
przetargi po bardzo wysokiej cenie. Najważniejsze jednak jest to, żeby zrobić inwestycję
nie jak najdrożej lecz za jak najmniejsze pieniądze i żeby zrobić jak najwięcej inwestycji.
To się obecnej kadencji samorządu udaje.
Zastępca Burmistrza powiedział również, że gmina oddaje w ciągu roku pieniądze na
kolejne inwestycje. W 2013 roku było tych pieniędzy ponad 2 mln. zł. Gdyby zsumować
każdy kolejny rok kadencji Burmistrza Ryszarda Madziara, to uzbierałoby się tych
inwestycji kilkanaście. Zarząd Gminy przedstawi na koniec kadencji zestawienie
rzeczowego wykonania inwestycji z podziałem na inwestycje liniowe i na inwestycje
kubaturowe np. ilość wybudowanych dróg i ich długość, ilość obiektów kubaturowych i ich
powierzchnia użytkowa, ale też ilość obiektów rekreacyjno-turystyczno-sportowych. Warto
tu wspomnieć, że wykonano już 11 boisk, co jest ewenementem na skale powiatu. Żadna
gmina w tej kadencji nie może poszczycić się wykonaniem tylu obiektów sportowych.
Wtedy zobaczy się jak wyjdzie to porównanie. Zdaniem Zastępcy Burmistrza obecna
kadencja samorządu nie ma się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie. To co powiedział
radny Dominik Kozaczka o roku 2011, że były to 21 mln. zł na inwestycje, to przypomniał,
że był to budżet przedłożony jeszcze przez poprzedników obecnego Burmistrza. Niewiele
w nim można było zmienić jeśli chodzi o 2011 rok.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Mickiewicz zwrócił uwagę radnych na rzecz o której nie
powiedział radny Dominik Kozaczka. Chodziło o to, że w poprzedniej kadencji tj. 20022006 wskaźnik inwestycyjny rósł znacząco, ale tylko pod koniec kadencji. W pierwszym,
drugim i trzecim roku kadencji to wydatki na inwestycje były niewielkie i były stałe. Duży
skok był dopiero w ostatnim okresie kadencji. Obecne władze robią zupełnie inaczej.
Burmistrz Ryszard Madziar prowadzi budżet inwestycyjny zrównoważony, czyli stara się
angażować środki inwestycyjne w każdej części miasta. Nie robi się przez trzy pierwsze
lata kadencji tak, jak to powiedział na jednej z komisji radny Igor Sulich, że pracownicy
siedzą i jedzą ciastka, tylko pracują od samego początku kadencji do samego końca. Gdy
swoja pracę Burmistrz porówna do poprzednich kadencji to, to porównanie wyjdzie z
plusem dla niego.
Krzysztof Wytrykus – Wiceprzewodniczący Rady
Szanuje radnego Dominika Kozaczkę za jego statystyczne umiejętności. Jednak porównał
rzeczy, które nie są porównywalne. Porównał druga kadencje Burmistrza Jerzego
Mikulskiego do pierwszej kadencji Burmistrza Ryszarda Madziara. Tak jak wspomniał
Zastępca Burmistrza Grzegorz Mickiewicz wydatki w pierwszych czterech latach kadencji
Burmistrza Jerzego Mikulskiego były zdecydowanie niższe, jak te które radni obecnej
kadencji wykonali teraz. Radny stwierdził, że koledzy radni obciążają odpowiedzialnością
Burmistrza Ryszarda Madziara, a przecież sami są współodpowiedzialni za to. Według
niego porównanie jakie przedstawił radny Dominik Kozaczka jest porównaniem błędnym,
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bo nie porównuje takich samych możliwości.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że radny Krzysztof Wytrykus chce obronić coś, czego obronić się nie da.
Zwracając się do radnego Krzysztofa Wytrykusa i Burmistrzów powiedział, że wydatki w
trwającej kadencji znacząco wzrosły. Znacząco też wzrosły dochody. Natomiast inwestycje
znacząco spadły, ale za to wzrosły w latach 2011 i 2012 wydatki na wynagrodzenia na
zatrudnienie doradców, pełnomocników, zwiększenie kadry dyrektorskiej. Na to akurat
pieniądze były. Uważał, że to było odzwierciedleniem tych spadających wydatków na
inwestycje. Radny rozumie, że Burmistrzowie będą porównywać to do pierwszej kadencji
Burmistrza Jerzego Mikulskiego. Zastanawiał się czy Burmistrz Ryszard Madziar ma być
też trzy kadencje burmistrzem tylko z tego powodu, by można było statystycznie
porównać. Za to stwierdzenie podziękował radnemu Krzysztofowi Wytrykusowi i
powiedział, żeby się nie wypowiadał o statystyce, bo chyba na niej się nie zna.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Stwierdził, że radny Dominik Kozaczka jest z klubu Pana Jerzego Mikulskiego, więc nie
wypada mu inaczej mówić.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Udzielając głosu radnemu Dominikowi Kozaczce prosił o zadawanie pytań dotyczących
budżetu, bo dyskusja emocjonalna nie jest wskazana w tym miejscu.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał, dlaczego przewodniczący obrad nie dyscyplinuje Wiceprzewodniczącego
Krzysztofa Wytrykusa, ani Burmistrza Ryszarda Madziara za bardzo chamskie
odpowiedzi.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Powiedział, że jeśli radny Dominik Kozaczka poczuł się urażony jego wypowiedziami, to
go przeprasza.
Adam Bereda – radny
Stwierdził, że wniosek złożony przez radnego Igora Sulicha mówi o kwotach, które już nie
maja miejsca. Zapytał Skarbnika Gminy i Radcę Prawnego urzędu, czy ten wniosek nie
powinien zostać zmieniony, lub czy może pozostać w takiej formie ? Wniosek o
zmniejszenie środków w budżecie z inwestycji budowy parku z 3 mln. Zł, a wiadomo, że
takich pieniędzy tam nie ma, bo jest już 1,6 mln. zł. Mówi się o pewnych inwestycjach,
które są. Mówi się o pewnych kwotach na paragrafach, które już są zmienione.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że radny Igor Sulich, składając swój wniosek, wspomniał, że są powielone
wnioski, ujęte już w autopoprawce Burmistrza. Opinie, które wydawały poszczególne
komisje, a dot. budżetu odnosiły się do pierwotnej wersji projektu budżetu. Radni wydając
negatywne opinie, odnosili się do pierwotnej wersji budżetu na 2014 r. Przewodniczący
uważał, że niosek radnego Igora Sulicha odnosi się do pierwotnej wersji tego budżetu.
Igor Sulich – radny
Zwracając się do radnego Adama Beredy, powiedział, że jeżeli ma On problemy ze
zidentyfikowaniem tego o co mu chodzi, to proponował by radny w formie pisemnej
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przedstawił, gdzie powinny być zmiany, to on sam na spokojnie zaproponuje jako zmianę
do przedstawionego przez siebie projektu zmian. Wszyscy wiedzą co ma być głosowane,
a radny Adam Bereda szuka jakiś lapsusów w złożonym wniosku. Wprawdzie była
propozycja Burmistrza, ale w zasadzie pod głosowanie można poddać wszystko. Chyba
że radny Adam Bereda ma czas, to może zgłosić wniosek formalny, by Igor Sulich zmienił
swój wniosek we wskazanych miejscach.
Adam Bereda – radny
Uważał, że wniosek radnego Igora Sulicha odstaje od tego co zostało przedstawione.
Zmieniane jest coś co już ma miejsce. Prosił ponownie o odpowiedź na swoje
wcześniejsze pytania Skarbnika Gminy bądź Radcę Prawnego.
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Odpowiedział, że z formalnego punktu widzenia, autopoprawka wniesiona przez
Burmistrza jak i wniosek radnego Igora Sulicha powinny być oddzielnie głosowane. Nad
każdą propozycją zmiany w każdej podziałce klasyfikacji radni powinni głosować.
Igor Sulich – radny
Zapytał tylko co będzie głosowane w pierwszej kolejności.
Odniósł się do tego, co było powiedziane wcześniej przez Zastępcę Burmistrza Grzegorza
Mickiewicza. Powiedział On, że w poprzedniej kadencji inwestycje były realizowane w
okresie prosperity. Jednak radny wskazał, że wtedy było mniej mieszkańców i mniej
podatków wpływało do kasy gminy. Jest to prawie 38% z PIT. Wtedy było to może niewiele
mniej, ale było mniej, bo tych ludzi było mniej. Tutaj można wrócić i zadać pytanie dot.
akcji z zeszłego roku „Płac podatki w Wołominie”, na którą gmina wydała 100 tys. zł.
Jeśli chodzi o inwestycje, to Zastępca Burmistrza mówił o projektach i środkach
zewnętrznych, o tym, że przepłacano za te projekty. Radny przypomniał, że te inwestycje
w budżecie były takie jakie były i były one porównywalne w każdym roku w ciągu tych
czterech lat. Zastępca Burmistrza zapomniał o PWiK. Na inwestycje wzięto 40 mln. , a
gminę kosztowało to 1,5 mln. Poręczenia. Należy te 40 mln. zł. rozbić na cztery lata i
dodać po 10 mln. zł. do inwestycji w każdym z tych lat. To będzie skala inwestycji w
gminie w tamtym okresie. Do tego było jeszcze wysypisko śmieci za 2,5 mln. zł. Ze
środków zewnętrznych. To również powinno się dodać. Radny chciałby, by Burmistrz
wykazał się wiedzą, o tym co zostało zrobione za środki zewnętrzne w instytucjach, które
teraz są pod Jego kuratelą. Radny przypomina sobie tylko MZO – minus 2 mln. zł. Za
nietrafione inwestycje, za które Burmistrz odpowiada.
Adam Bereda – radny
Zapytał czy teraz trwa dyskusja o budżecie, czy radni podsumowują wszystkie lata ?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Prosił Panią Skarbnik, by jeszcze raz powtórzyła, który wniosek będzie głosowany.
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Według niej powinny być głosowane oba wnioski.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Zwracając się do Radcy Prawnego powiedział, że problem jest w tym który ze złożonych
wniosków powinien być głosowany jako pierwszy i czy obydwa wnioski zaproponowane do
projektu budżetu rada powinna głosować ? Jeden wniosek złożył Burmistrz na posiedzeniu
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Komisji Finansów Gminnych i dzisiaj radny Igor Sulich złożył kolejny wniosek.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu
Powiedział, że odwołując się do postanowień Statutu, w pierwszej kolejności głosuje się
wniosek najdalej idący.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Z wyjaśnień Radcy Prawnego zrozumiał, że jako pierwszy powinien być głosowany
wniosek radnego Igora Sulicha jako dalej idący.
Michał Milewski – radny
Uważał, że nie powinno się mówić, które inwestycje były złe cztery czy osiem lat temu,
choć był w opozycji do ówczesnego Burmistrza. Cieszy się z każdej inwestycji, która udało
się zrealizować. Był wtedy w Radzie Miejskiej i tak samo jak obecny Burmistrz podnosił
rękę za tymi inwestycjami. Negowanie czy podważanie niektórych rzeczy jest zdaniem
radnego „nie w porządku”. Radny przypomniał, że burmistrz wspomniał, iż będzie
realizował inwestycje razem z powiatem. Jednak w gminie Wołomin jest jedno sołectwo,
które ma ptaki problem, że nie ma na jego terenie dróg gminnych. Choć jest jedna droga
gminna, ale na niej jest tylko jeden dom. To sołectwo nazywa się Helenów. Tam jest jedna
ulica powiatowa, a druga wojewódzka. Z posiadanej przez radnego wiedzy, w powiecie
jest już przygotowany projekt chodnika przy tej ulicy powiatowej. Zapytał Burmistrza czy
sadzi on, że zasadnym by było, by się porozumieć z powiatem ( przy takiej dobrej
współpracy jaka jest od trzech lat ), by ten chodnik został wybudowany. Będzie to jedyna
inwestycja, która zostanie przeprowadzona w Helenowie. Prosił o uwierzenie mu, że w tym
ciągu i przy tej ulicy mieszka 80% mieszkańców tej miejscowości. Z tych posiadanych
informacji wynika, że z drugiej strony, czyli od Gminy Radzymin zostały przeznaczone
pieniądze na chodnik. Gdyby spiąć te wszystkie działania to byłaby ścieżka rowerowa i
chodnik zaczynające się na wysokości ul. Armii Krajowej w Wołominie, a kończyłaby się w
Gminie Radzymin. Wtedy można by się chwalić, że mamy 10 km ścieżkę pieszorowerową.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
W ciągu roku 2014 roku rozważy ta propozycje radnego. Jednak musi uzyskać zgodę ze
strony władz powiatowych.
Marek Górski – radny
Chwalił Burmistrza za te inwestycje wspólne z powiatem. Nie wie jak to się odbywa, ale to
gminę dużo kosztuje, ale niech się robi.
Burmistrz powiedział o planowanych kolejnych inwestycjach realizowanych wspólnie z
powiatem. Wtedy wymienił rondo w Zagościńcu. Radny zastanawiał się, czy Burmistrz
pytał Radę Sołecką, Sołtysa, nie wspominając radnego z Zagościńca, o to czy mieszkańcy
chcą tego ronda. Radnemu wydaje się, że na tej ulicy powiatowej, która nazywa się 100
lecia i prowadzi od stacji w Zagościńcu do Helenowa, jest więcej potrzeb niż to rondo. To
rondo nie jest pierwszej potrzeby. W związku z tym radny proponował, by jednak
zastanowić się nad tym, czy gmina i powiat chcą wydać pieniądze na „trzecią” w kolejności
potrzebę, która jest przy tej ulicy. Radny oferował się, że może wymienić jakie tam są
potrzeby, szczególnie jeśli chodzi o deszcz i to, że ludzie nie mogą dojść do stacji, bo są
ochlapani wodą. Według radnego to jest podstawowa potrzeba.
O budowie chodnika z Zagościńca do Helenowa wspólnie z radnym Michałem Milewskim
mówi już od wielu lat. Nie chciał się odnosić do tego kiedy powinien on być wybudowany i
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kiedy będzie wybudowany. Proponował żeby rozważyć to, że są ważniejsze inwestycje,
które należy zrobić przy tej ulicy.
Swoje kolejne pytanie radny skierował do Dyrektor Miejskiego domu Kultury. Zapytał czy
Pani dyrektor przewiduje w budżecie MDK dofinansowanie Orkiestry Świątecznej
Pomocy ? Jeżeli tak, to radny prosił o informacja jaka to forma pomocy ? Radny uważa, za
zasadne działanie tej „Orkiestry”, jednak chciałby wiedzieć czy Dyrektor MDK przewiduje
dofinansowanie w jakiejkolwiek formie.
Marzena Małek – dyrektor MDK w Wołominie
Poinformowała, że MDK od lat ponosi jedną i tę samą kwotę na „Wielka Orkiestrę
Świątecznej Pomocy” i dofinansowuje scenę oraz nagłośnienie tej imprezy, która odbywa
się na terenie OSiR Huragan w Wołominie. W roku bieżącym MDK poniesie koszty za
ochronę. To są zadania przeniesione z pozostałości po Wydziale Promocji w Urzędzie
Miasta.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Odniósł się do sprawy ronda w Zagościńcu. Dziwiło go to pytanie z ust radnego Marka
Górskiego. Powiedział, że wystarczy się przemieścić po „a la rondzie” które znajduje się
obok szkoły w okresie jesienno wiosennym, kiedy dzieci brną tam po kostki w wodzie,
ponieważ nie ma tam możliwości odwodnienia wokół tego. Dlatego zdaniem Burmistrza
jest to dziwne pytanie. Po pierwsze jest to bardzo ważne miejsce ponieważ blisko jest
szkoła i w tej chwili jest niebezpiecznym miejscem. Jadąc ulicą Podmiejską, przejazd
przez ulicę 100 lecia jest bardzo utrudniony. To, że to rondo nie jest potrzebne jest
zdaniem radnego Marka Górskiego Do Burmistrza wpłynęły pisma mieszkańców
Zagościńca, popierających ten projekt i jego wykonanie. Jeżeli będzie dobra wola ze
strony powiatu to będzie możliwa realizacja tego ronda.
Marek Górski – radny
W Zagościńcu mieszka 40 lat, a Burmistrz ok. pół roku, dlatego prosił o zdanie się na jego
doświadczenie jeśli chodzi o mieszkańca. Gwarantował za Radę Sołecka, która jest tego
samego zdania co radny. Nie zamierza on prowadzić jakiejś polemiki i walki z
Burmistrzem. Natomiast chciałby, by do tematu podejść racjonalnie. Dezeli jest potrzeba
zrobienia czegoś innego za te pieniądze, to należy zrobić najpierw, to co jest
najważniejsze.
Ryszard Madziar – Wołomina Burmistrz
Skoro radny ma inne propozycje, to prosił, by radny Marek Górski złożył do niego, jako
burmistrza i do powiatu wniosek o wykreślenie tej inwestycji budowy ronda w Zagościńcu,
z budżetu 2014 roku.
Radny Marek Górski złoży taki wniosek.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
1Stwierdził, że tak jak wcześniej zauważył radny Igor Sulich, trudne jest dyskutowanie nad
wyższością inwestycji jednej, nad drugą, bo wszystkie są bardzo ważne. Na pewno rondo
w ul. 100 lecia w Zagościńcu bardzo ułatwiłoby funkcjonowanie mieszkańcom. Natomiast
jeśli postawi się na szali rondo przy drodze 634 w miejscowości Stare Grabie, tuz przy
samej szkole, na skrzyżowaniu z ulica Dworcową, która jest powiatową, bądź rondo, które
powinno być wybudowane w Duczkach u zbiegu ulic Majdańskiej, Willowej i 634, to te
szale mogą się różnie zachowywać. Dlatego prosił, by takich dyskusji nie prowadzić, ale
należy słuchać głosu mieszkańców.
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Krzysztof Wytrykus – Wiceprzewodniczący Rady
Podziękował Dyrektor MDK za udzielenie odpowiedzi. W związku z tym, że od 15 lat jest
szefem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chciał powiedzieć jak to było od
początku. Organizatorem imprezy jest On jako szef sztabu oraz MDK w Wołominie. Tak
występują publicznie i odpowiadają za to. Początkowo finał imprezy był w budynku MDK,
ale z rożnych względów i na wniosek Burmistrza Jerzego Mikulskiego ten finał został
przeniesiony na teren OSiR Huragan. Ze względu na to, ze wtedy gdy to było na terenie
MDK korzystano z tych wszystkich środków, które MDK udostępniał, to co roku, drogą
tradycji, na teren OSiR jest przeniesione nagłośnienie i scena. Jednak nie są to takie ceny
jak na występy komercyjne, czy organizowane w czasie festynów. Te ceny, które fundują
„orkiestrze” osoby, które udostępniają nagłośnienie czy scenę są zdecydowanie niższe.
Jednak taki koszt jest i to jest wkład MDK w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Radny podziękował Pani dyrektor MDK i Dyrektorowi OSiR, który również ponosił
jakieś koszty. Radny powiedział też, że sztab ponosi tez nie małe koszty by zorganizować
ten finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jest to kwota ok. 5-6 tys. zł. Po to by ten
finał mógł się odbyć.
Dominik Kozacka – radny
Odniósł się do publikacji w „Moja Gazeta Regionalna” z dnia 20 listopada 2013 roku. W
tym artykule Burmistrz przekazał, że: „ w przyszłym roku chcemy wydać na inwestycje
ponad 27,5 mln. zł.” Radny w projekcie budżetu widzi wydatki majątkowe w kwocie 26 068
562 zł. To jest z dokumentu, który radni otrzymali od Burmistrza w dniu 15 listopada.
Radny poprosił, by burmistrz przedstawił jakie inwestycje miał na myśli za te dodatkowe
1,5 mln. zł.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Odpowiedział, że miał tu na myśli inwestycje związane z poprawa przejezdności
wykonywane przez MZDiZ w Wołominie.
Dominik Kozaczka – radny
Zwrócił się do Skarbnika Gminy z pytaniem, do jakich wydatków jest klasyfikowana
poprawa przejezdności.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
stwierdził, że dla radnego Dominika Kozaczki jest istotne to co jest na papierze, ale dla
mieszkańców istotne jest to co jest na ulicy.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że Burmistrz zaczyna nazwać inwestycja coś co nią nie jest.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Żeby uporządkować dyskusje, prosił, by radny Dominik Kozaczka zwracał się
bezpośrednio do Burmistrza.
Dominik Kozaczka – radny
Przewodniczący dyscyplinuje Jego, a koledzy uszczypliwe uwagi z każdej strony czynią,
łącznie z Burmistrzem a Przewodniczący nie reaguje w ich kierunku.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Przypomniał, że wcześniej uciszył radnego Adama Beredę.
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Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Przeprosił radnego, że to jest 28 mln. zł. Na inwestycje
Dominik Kozaczka – radny
Uważał, że Burmistrz powinien precyzyjniej się wyrażać i nie nazywać inwestycją coś co
nią nie jest. Zalanie kawałka asfaltu w dziurę, która odpadła to nie jest inwestycja.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Stwierdził, że wielu mieszkańców czeka na nakładkę od dziesięcioleci i prosił, by radny tak
tego nie nazywał.
Igor Sulich – radny
Zadał pytanie Pani Skarbnik. Prosił o podanie liczby mieszkańców, która była brana przy
liczeniu przychodów z PIT. Nie okrywał, że chodzi mu o akcje „Płać podatki w
Wołominie”. Chciałby zobaczyć jak wzrosła liczba mieszkańców. W roku 2013 bierze się
pod uwagę jakąś liczbę osób do wyliczenia dochodów w 2014. Radny prosił o takie liczby
z lat 2011, 2012 i 2013. Prosił aby ta informacja była w formie pisemnej.
Radny chciał się dowiedzieć również jaki jest plan podróży Burmistrza na następny rok.
Jak pamięta w 2010 roku te wydatki kształtowały się na poziomie 5-10 tys. zł w budżecie.
W tej chwili jest 55 tys. zł na delegacje. Pyta o to nie „bez kozery”, bo widzi Burmistrza
często na stronach internetowych czy w gazetach jak zwiedza wiele atrakcyjnych,
ciekawych miejsc. Chciałby więc dowiedzieć się jaki jest plan Burmistrza na 2014 rok, by
pod koniec kadencji móc podsumować, gdzie Burmistrz był, co zrobił, z kim rozmawiał i do
czego to się przyczyniło.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Zadał radnemu Igorowi Sulichowi pytanie, czy on się orientuje, gdzie Burmistrz był w br na
wizytach. Prosił by to powiedział.
Igor Sulich – radny
Wie tylko tyle, ile było napisane w gazetach.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Zapytał co radny wyczytał ?
Igor Sulich – radny
Powiedział, że kojarzy wizyty na Węgrzech, wyjazd do Turcji na Riwierę Turecką.
Burmistrz bywa w Krynicy i nie bywa na sesjach. Są rożne imprezy takie jak Barbórka i
inne. Wie, że są ważne sprawy, ale chciałby wiedzieć gdzie Burmistrz jeździ i co załatwia.
Kiedyś trzeba będzie to podsumować. Radny pytał o to już rok lub dwa lata temu. Wtedy
było to 10 tys. zł. , które Burmistrz wydał na same wizyty na Węgrzech. Dlatego tez
zapytał o ten plan wycieczek urzędowych na rok 2014 . Jeżeli Burmistrz wpisał, że kraju
wyda 45 tys.zł, a 10 tys. zł za granicą. Rozumie, że te 10 tys. to do wydania na wyjazdy do
Budapesztu. Jednak ciekawiło radnego gdzie te 45 tys. zł można wydać. Licząc na 300
dni roboczych to wychodzi, że Burmistrz wydaje 150 zł dziennie na podróże. Radny
bardziej widziałby, by burmistrz był na miejscu i pilnował np. Lipińskiej i kolejnych innych
inwestycji. Przytoczył powiedzenie, że „Pańskie oko konia tuczy”.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Nawet jak Go nie było w kraju, to ulica Lipińska została zrobiona. Pytanie radnego będzie
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w protokole i Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem, udzieli radnemu odpowiedzi.
Andrzej Żelezik – radny
Tocząca dyskusja budżetowa jest najważniejsza w roku i dlatego warto jej poświecić sporo
czasu. Na sali jest obecna dość duża grupa Mieszków i przedstawicieli rad Sołeckich i
Osiedlowych. Wszystko sprowadza się do tego, że był plan budżetu przedstawiony przez
Burmistrza na komisjach. Na tych komisjach radni wypowiadali się. Burmistrz wprowadził
niewiele z tych zmian. Po czym radni próbowali w różny sposób wpłynąć na to, żeby
jeszcze dodatkowe zmiany wystąpiły. Niektórzy radni np. Dominik Kozaczka i Igor Sulich
przedstawiają jakieś analizy, jakieś porównania z poprzednich lat. Teraz wszystko
sprowadza się do tego, że zamiast zareagować w jakiś sposób rzeczowy, wysuwane jest
szereg dziwnych porównań np. że Pan jest fan klubem czyimś . Ale w tym wszystkim,
zdaniem radnego, nie o to chodzi.
Mówi się o konsultacjach społecznych na temat
inwestycji. Radni przedstawili pewne propozycje i mieszkańcy przedstawiali swoje w
swoim czasie. Pan Burmistrz sprawdził to. Teraz wiele zmienić nie można, bo każdy z
wniesionych wniosków będzie musiał być dyskutowany, a wiadomo po której stronie jest
większość. Można jeszcze wymienić kilka uwag rzeczowych, ale trzeba skracać już
dyskusję, bo ona do niczego nie prowadzi..
Adam Bereda – radny
Poprosił radcę prawnego o dokładną odpowiedź na swoje wcześniejsze pytanie, gdyż
poza salą obrad trochę inaczej wyjaśnił tą kwestię radnemu,
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu Miejskiego
Powiedział, że radny Adam Bereda przedstawił mu całą sprawę, dlatego powiedział, że
stoi na stanowisku i spotkał się z taka praktyka, że w momencie gdy wnoszona jest
autopoprawka, to traktuje się, że projekt, który ma być procedowany, jest w treści takiej
jakby był złożony pierwotnie, czyli zawierają się w nim treści, które są przedmiotem
autopoprawki. Czyli nie głosuje się oddzielnie nad autopoprawką. Mecenas nie chciał się
spierać z Panią Skarbnik, która przedstawiła zdanie odrębne, gdyż wysoko ceni jej wiedzę.
Natomiast przekazał, że spotkał się z taka praktyka jaka przedstawił i odwołał się do
praktyki, która miała miejsce na sali obrad Rady Miejskiej w Wołominie, przy
podejmowaniu innych uchwał, kiedy osoba wnosząca daną uchwałę,
wnosi
autopoprawkę, to wtedy nie głosuje się autopoprawki, tyko uchwałę traktuje się w ten
sposób jakby została ona wniesiona od początku w treści z autopoprawką.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Powiedział, że obecnie jest sytuacja taka, iż zgodnie z tym co powiedział Radca Prawny,
autopoprawka zgłoszona przez Burmistrza z automatu weszła do projektu budżetu.
Igor Sulich – radny
Przypomniał, że radnym została doręczona kopia zarządzenia Burmistrza Nr 293 z 2013
roku gdzie są zapisane konkretne kwoty w projekcie budżetu i nad tym radni obradują.
Zapytał więc czy tamto zarządzenie Burmistrza jest nieważne, czy ono też miało jakąś
autopoprawkę o której radni nie wiedzą ? Jego zdaniem to co powiedziała Pni Skarbnik
jest bardzo sensowne. Są wnioski, a wniosek Pana Burmistrza nie zyskał akceptacji
dwóch komisji Rady Miejskiej tj. ani Komisji gospodarki, ani Najważniejszej komisji –
Komisji Finansów Gminnych
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu Miejskiego
Nie pracował na tych materiałach i trudno mu się do nich odnieść. Jednak podtrzymał
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swoją poprzednia wypowiedź. Uważał, że w momencie kiedy jest wnoszona
autopoprawka, to odwołując się do doświadczenia i praktyki jaka byłą stosowana już przez
Radę Miejska w Wołominie, uchwała jest traktowana jakby była przedłożona w treści z
autopoprawką.
Igor Sulich – radny
Nie wiedział o jakiej autopoprawce mecenas mówi, bo jedyne co radni mają to jest pismo z
dnia 2 grudnia, skierowane do radnego Leszka Czarzastego – Przewodniczącego Komisji
Finansów Gminnych z konkretnymi propozycjami, które nie zostały przegłosowane przez
Komisje Finansów. Natomiast nie ma żadnego pisma mówiącego o tym, że Burmistrz
zgłasza jakąś autopoprawkę.
Krzysztof Wytrykus – Wiceprzewodniczący Rady
Przypomniał, że Burmistrz w momencie gdy przedstawiał radnym budżet, powiedział o
treści wspomnianego przez radnego Igora Sulicha pism. Być może nie użył tego
określenia, że jest to wniosek formalny, że zgłasza do budżetu takie poprawki. Natomiast
radny Igor Sulich powiedział jasno, że jest to Jego wniosek formalny. Zaproponował więc,
by Burmistrz sprecyzował swoje intencje o wniesieniu autopoprawek do budżetu.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu Miejskiego
Uważał, że w zaistniałej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest potraktowanie propozycji
Burmistrza jako wniosek i propozycje radnego Igora Sulicha jako wniosek. Należy podjąć
głosowanie nad oboma wnioskami.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Przypomniał wcześniejsze stanowisko mecenasa, że jako pierwszy powinien być
głosowany wniosek dalej idący. Takim wnioskiem jest wniosek radnego Igora Sulicha i ten
powinien być głosowany jako pierwszy.
Maciej Sota – Radca Prawny Urzędu Miejskiego
Zgodził się z tym co powiedział przewodniczący obrad co do zasady, bo Statut Gminy
wyraźnie o tym stanowi. Gdy jest kilka wniosków, to w pierwszej kolejności głosuje się
wniosek najdalej idący.
W związku z wyczerpaniem dyskusji, prowadzący obrady zamknął dyskusje radnych nad
budżetem Gminy Wołomin na 2014 rok.
Grzegorz Lipski – mieszkaniec
Zwrócił się do radnego Marka Górskiego o uzupełnienie wniosków o jeszcze jeden to jest
ten, który zgłaszał na poprzednim posiedzeniu rady, a dotyczący gospodarki odpadami,
terenów zieleni i dróg. Jak z pewnością radny Marek Górski pamięta w momencie
głosowania przeniesienia obowiązku odśnieżania z MZDiZ i powierzenia tych obowiązków
MZO, to zwrócił on się do Pana Grzegorza Lipskiego o to aby ten przygotował materiał
pisemny, a rada się nad tym zastanowi i podejmie decyzje. Niestety do tej pory taka
decyzja nie zapadła. W związku z tym, ze Dyrektor MZDiZ nie jest strona dla Pana
Grzegorza Lipskiego, lecz radni, dlatego przygotował materiał pisemny na ten temat.
Próbował go publikować, ale mu się nie udało. Skierował ten materiał do Przewodniczego
Komisji Gospodarki. Do grona tych wniosków jakie radni i Burmistrz zgłaszają , Pan
Grzegorz Lipski zgłosił swój za pośrednictwem radnego Marka Górskiego.
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Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
zwrócił uwagę, że Pan Grzegorz Lipski jako mieszkaniec nie może złożyć wniosku
formalnego do uchwały, a radny Marek Górski niczego nie zgłosił.
Grzegorz Lipski – mieszkaniec
Powiedział, że radny Marek Górski czy tez Komisji Gospodarki mieli się zastanowić nad
tym wnioskiem, który był omawiany na poprzedniej komisji i posiedzeniu rady. Z uwagi na
to, że albo radny zapomniał o tym, to Pan Grzegorz lipski nie zgłasza wniosku, tylko prosi
radnego aby ten wniosek, ( który uznał jako lider na ubiegłotygodniowej debacie nazwał
go pracą ekspercką ) zgodnie ze swoja deklaracją przedstawił radzie. Pan Grzegorz
Lipski prosił radnego Marka Górskiego o złożenie wniosku o zdjęcie z działu 900003,
paragraf 430 kwoty 800 tys. zł i umieszczenie jej w rezerwie budżetowej.
Poparł też wypowiedź radnego Dominika Kozaczki, potwierdził, że skala inwestycji na
przestrzeni ostatnich lat zmalała i to znacznie. To nie jest powodem tego, ze teraz jest
recesja, a nie prosperity. O tym decydują dochody gminy, a one na przestrzeni ostatnich
trzech lat zwiększyły się o 25% ze 120 mln zł do 160 mln. zł. Dlatego w tych kategoriach
nie można mówić o żadnej recesji. Kwestie związane z nakładami o jakich Burmistrz
Ryszard Madziar mówił, a związanymi z odtworzeniem nawierzchni to Pan Grzegorz Lipski
przygotował materiał, który uzupełnia materiał radnego Dominika Kozaczki, a odnoszący
się do inwestycji drogowych i to są usługi remontowe. Te usługi zmalały drastycznie.
W wypowiedzi radnego Dominika Kozaczki zabrakło mu innego elementu, jeśli chodzi o
skalę inwestycji. Problemem jest rozjazd pomiędzy skalą inwestycji wynikających z planów
wieloletnich na rzecz inwestycji – czytaj zadań doraźnych. Schodzi się z inwestycji
wieloletnich, które służą rozwojowi miasta, na rzecz doraźnych potrzeb, które daja tylko
głosy wyborcze.
Marek Górski – radny
Z szacunkiem do swojego przedmówcy wolałby sam określać kto jest jego liderem i w kim
pokłada jakieś większe nadzieje. Nie był obecny do końca wspomnianego spotkania i nie
ie jak do końca przebiegała dyskusja. Jednak wie o kim mowa. Natomiast przypomniał, że
prosił o złożenie wspomnianego materiału do Biura Rady, by radni mogli nad tym
pracować. W obecnej chwili radny poczuł się postawiony pod ściną. Nie jest w stanie
złożyć jakiegokolwiek wniosku, jeżeli nie zapozna się z materiałami, które ma przedstawić.
Nie wie tez czy rada pozwoli na ogłoszenie przerwy w obradach. Jeżeli radny ma
przedstawiać jakikolwiek wniosek i go popierać, to musi się z tym wnioskiem najpierw
zapoznać i wyrazić swoja opinie. Natomiast stawianie go w tym momencie pod ścianą
uznał za niestosowne. Gdyby Pan Grzegorz Lipski osobiście spotkał się z nim i temat
omówił , to by nie było problemu. Jeżeli zgłosiłby ten wniosek, to dałby tym samym temu
wnioskowi poparcie. Radny wcześniej nie był w posiadaniu dokumentów o których mówił
Pan Grzegorz Lipski. Powinien on wcześniej złożyć je w Biurze Rady z informacją, że są
one dla radnego Marka Górskiego i z pewnością by do niego trafiły.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Złożył wniosek o dokonanie zmian w przedłożonym przez siebie projekcie budżetu Gminy
Wołomin na 2014 rok:
Zmniejszenie zadania inwestycyjnego „Budowa parku przy Muzeum im. Zofii Wacława
Nałkowskich w Wołominie” kwoty 1 400 000 zł z przeznaczeniem na :
- Remont ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. okopowej 1 000 000 zł w
2014 r. i 500 000 zł w 2015 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP
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Nr 3 w Wołominie 80 000 zł w 2014 r i 220 000 zł w 2015r
- Dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na
szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji
imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej 100 000 zł.
- Wykonanie koncepcji odwodnienia Gminy Wołomin 100 000 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Dworskiej 40 000 zł.
- Dofinansowanie modernizacji pojazdu na podwoziu STAR 266 dla OPS Zagościniec
80 000 zł
Dominik Kozaczka – radny
Złożył wniosek, by głosowanie nad wnioskiem radnego Igora Sulicha było głosowaniem
imiennym
Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym za -9 głosów, przeciw-8 głosów, wstrz. - 3
osoby
Wniosek radnego Igora Sulicha dot. dokonania zmian w projekcie budżetu gminy na 2014
rok, przygotowanym przez Burmistrza Wołomina nie został przyjęty: za wnioskiem
głosowało 9 radnych ( Arleta Ferdyn, Marcin Dutkiewicz, Marek Górski, Dominik
Kozaczka,Janusz Krawczyk, Michał Milewski, Igor Sulich, Grzegorz Szewczyk, Andrzej
Żelezik ) ; przeciwko wnioskowi głosowało 10 radnych ( Adam Bereda, Leszek Czarzasty,
Dimitar Jugrew, Katarzyna Lubiak, Zbigniew Paziewski, Wojciech Plichta, Kazimierz
Tarapata, Emil Wiatrak, Grażyna Więch, Krzysztof Wytrykus ); wstrzymała się 1 osoba –
Joanna Pełszyk
Wojciech Plichta - radny
Zadał pytanie dotyczące pieniędzy przeznaczanych na organizacje sportowe o których
była mowa we wniosku Burmistrza; Czy to są pieniądze podzielone na dane dyscypliny,
czy ogólnie do jednego worka. Kto wchodzi w skład komisji konkursowej i czy może to być
radny ?
Liliana Zientecka – Naczelnik Wydziału polityki społecznej, Sportu i Edukacji
Odpowiedziała, że to nie są pieniądze znaczone. Dopiero w momencie ogłoszenia
konkursu, zostanie wyznaczona kwota która zamierza się rozdzielić i komisja konkursowa
dopiero przydziela konkretne kwoty , dla konkretnego klubu, kiedy zapozna się z oferta
jaką klub złoży. Zgodnie z przyjętym przez Rade Miejska programem zasiadają
przedstawiciele Burmistrza i ewentualnie przedstawiciele organizacji pozarządowych jeśli
zgłoszą taki akces. Do końca grudnia zgodnie z ogłoszeniem, wszystkie organizacje
pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do zasiadania w komisjach
konkursowych. Jest jedno wyłączenie; jeżeli dana organizacja złożyła ofertę, jej
przedstawiciel nie może uczestniczyć w tej komisji konkursowej. Zdaniem Pani Naczelnik
radny nie może być członkiem komisji konkursowej. We wszystkich interpretacjach jest
zapisane, że w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pełnia nadzoru.
Rada pełni nadzór nad działaniami Burmistrza.
Wniosek formalny złożony przez Burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara w sprawie
dokonania zmian w projekcie budżetu gminy Wołomin na 2014 rok został przyjęty przez
radnych w głosowaniu jawnym za głosowało 16 osób, przeciw-1 głos, wstrz – 3 osoby
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Uchwala budżetowa Gminy Wołomin została przyjęta przez Radę Miejska w głosowaniu
jawnym za – 16 głosów, przeciw-1 osoba, wstrz -.3 osoby
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Podziękował radnym za przyjecie Jego wniosku. Podziękował też Skarbnikowi Gminy za
współprace z Nim, radnymi, z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy. Prosił o
przekazanie podziękowań całemu zespołowi finansowemu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. Po przerwie o godz. 15:15
kontynuowano realizacje ustalonego porządku obrad.
Na sali obrad nieobecni byli radni : Rafał Biały, Katarzyna Lubiak, Krzysztof Wytrykus,
Dimitar Jugrew
Uchwała Nr XXXIV-123/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na
rok 2013;
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Treść uzasadnienia załączona została do
egzemplarza archiwalnego uchwały.
Uchwała ostała podjęta w głosowaniu jawnym za-16 głosów, przeciw-0, wstrz.-1
Uchwała Nr XXXIV-124/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wołomin na lata 2013-2032;
Anita Grabowska – Skarbnik Gminy
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Treść uzasadnienia załączona została do
egzemplarza archiwalnego uchwały.
Igor Sulich – Radny
Przypomniał, że prosił Burmistrza o przygotowanie informacji co za te 110 tys. zł. Ile z tej
kwoty poszło na rowy i meliorację. Prosił o wyjaśnienie na piśmie: jakie odcinki zostały
wykonane i które zostały zrobione wraz z kwotami za które zostały zrobione.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Zobowiązał się do dostarczenia radnemu informacji o które prosił w formie papierowej.
Miał nadzieję, że MZDiZ uda się wydać te pieniądze jeszcze w tym roku. Firma będzie
miała jeszcze 6 dni roboczych. Teraz są prowadzone prace w Starym Grabiu. Chodzi o
odwodnienie głównej ulicy. Dzięki tym pieniądzom wydaje się, że uda się zrobić to
odwodnienie.
Uchwała ostała podjęta w głosowaniu jawnym za-16 głosów, przeciw-0, wstrz.-1
Uchwała Nr XXXIV-125/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych,
których nie zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013;
Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Burmistrza
W uzasadnieniu do uchwały powiedział, że zgodnie z tym o co prosił na posiedzeniu
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Komisji Gospodarki i Komisji Finansów Gminnych prosił o podjecie uchwały w sprawie
wydatków niewygasających na 2014 rok, z takich względów, że użytkownik widział inaczej
koncepcję realizacji Przedszkola Nr 9. W trakcie realizacji zaproponował zmiany. Trzeba
było zmienić pewne parametry i zrobić projekt zamienny, projekt budowlany i ponownie
uzyskać pozwolenie na budowę. W związku z tym pewne prace się opóźniły. Na komisji
proszono by była to kwota 2 mln. Zł z przekazaniem na przyszły rok w wydatkach
niewygasających, ale obecnie jest to kwota nie większa jak 1,7 mln. zł. Dlatego Zastępca
Burmistrza p[rosił o podjecie proponowanej uchwały, by można było skończyć inwestycje
zgodnie z terminami zapisanymi w umowie.
Igor Sulich – Radny
Przypomniał, że prosił o harmonogram pierwotny i harmonogram aktualny, wraz z
informacją jaki zakres robót będzie wykonany do końca roku i ewentualnie za co zostanie
zapłacona ta ostatnia faktura. Radny chciałby wiedzieć co jest opisane w tej fakturze, co
jest zrobione dotychczas.
Arleta Ferdyn – Radna
Złożyła wniosek o nieczytanie treści uchwał, gdyż są one w posiadaniu radnych
Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym za- 16 głosów, przeciw-1 osoba, wstrz.-0
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 16 głosów, przeciw-1 głos, wstrz.-0
Uchwała Nr XXXIV-126/2013 w sprawie nabycia nieruchomości;
Sebastian Bała – Naczelnik Wydziału zarządzania Nieruchomościami
Uzasadniając przedstawiony projekt uchwały powiedział, że projekt uchwały wyraża zgodę
na nabycie nieruchomości, poprzez wygaszenie nieodpłatnego prawa użytkowania
wieczystego lub nabycie tego prawa użytkowania wieczystego za kwotę 1 zł. Dotyczy to
działki ew. 51 w obrębie 25, znajdującej się obecnie jako część pasa drogowego w ul.
Bocznej. Użytkowanie wieczyste jest ustanowione w tej chwili na rzecz spółdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie. W związku z regulacją praw własności
podjecie tej uchwały jest zasadne, dlatego Naczelnik prosił o pozytywne przegłosowanie.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr XXXIV-127/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wołomińskiego na realizację zadań na drogach powiatowych;
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 17 głosów, przeciw-0, wstrz.-0
Uchwała Nr XXXIV-128/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy
społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
Liliana Zientecka – Naczelnik Wydziału Polityki społecznej, Sportu i Edukacji
W uzasadnieniu do uchwały powiedziała, że proponuje do podjęcia uchwałę o
upoważnieniu Ośrodka Pomocy Społecznej do wykonania zadania wypłacania dodatków
energetycznych. To wynika z nowych przepisów prawa. Dodatek będzie przysługiwał od 1
stycznia 2014 roku, wszystkim mieszkańcom, którzy nabyli prawo do dodatku
mieszkaniowego. W związku z powyższym uznano, że jednostka jaka jest OPS jest
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najbardziej przygotowany do tego zadania i predysponowana do wykonywania tego
zadania.
Dominik Kozaczka – radny
Chciał zadać pytanie dyrektorowi OPS Panu Radosławowi Kowalczykowi. Pytanie jest
dość istotne przed podjęciem uchwały, ale nie ma kto na nie odpowiedzieć.
Liliana Zientecka – Naczelnik Wydziału Polityki społecznej, Sportu i Edukacji
Powiedziała, że skoro Burmistrz podpisał projekt uchwały to oznacza, że uzgodnił jej treść
z pracownikami.
Dominik Kozaczka – radny
Wielokrotnie potkał się z sytuacją, że Burmistrz coś chce, a potem jak coś nie wychodzi to
zgoni na radnych, że radni tak przegłosowali, bo mieli takie chwilowe zaćmienie umysłu.
Dlatego radny chciał konkretną odpowiedź, by była ona zapisana w protokole z sesji.
Jeżeli zadanie nie będzie dobrze wykonywane, czy pieniądze nie będą odpowiednio
przekazywane, to później będzie wina radnych, bo to Rada tak przegłosowała.
Liliana Zientecka – Naczelnik Wydziału Polityki społecznej, Sportu i Edukacji
Oświadczyła do protokołu, że uchwała jest uzgodniona z Dyrektorem OPS, który nie mógł
być na sesji, bo jest na podsumowaniu projektu unijnego. Jako koordynator jego realizacji
musiał być.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Po raz kolejny przekazał prośbę do Burmistrza, by tak organizował prace podległych
pracowników, by mogli uczestniczyć w obradach Rady. Wprawdzie omawiana uchwała
jest procedowana jako ostatnia, ale jak się okazuje jest równie ważna.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za- 11 głosów, przeciw-1 głos, wstrz.5
osób.
Pkt 7
Interpelacje i zapytania radnych
Andrzej Zelezik – radny
podczas obrad połączonych komisji – Komisji finansów Gminnych i Komisji Gospodarki,
radny zwrócił się do Dyrektora MZDiZ Marcina Gromka z prośbą o uprzątnięcie przystanku
przy ul. Fieldorfa. Podziękował za wykonanie tej pracy. Obecnie na przystanku jest
wzorowy porządek. Kolejna prośba radnego była taka, żeby organizować kilka wycieczek
tych grup, które miasto sprzątają, żeby widziały, jaki ma być porządek, żeby i w innych
punktach było podobnie. Żeby nie poprzestać tylko na tym jednym przystanku.
Wojciech Plichta – radny
Pod koniec sierpnia radny otrzymał zeskanowany dokument, w wersji PDF, gdzie jeden z
pracowników MZDiZ zapewnił go w tym piśmie, że do kona sierpnia zostaną
zamontowane dwa spowalniacze na ul. Szkolnej w Duczkach. Jest już 18 grudnia, a tych
spowalniaczy na ul. Szkolnej w Duczkach nie ma. Radny zapytał czy te spowalniacze
będą jeszcze w roku bieżącym zamontowane czy w roku przyszłym ? Co z pismem na
którym widnieje data ? Kiedy te spowalniacze na pewno będą zamontowane ?
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Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na pytanie radnego , następnego dnia po sesji,
po dotarciu do treści pisma i zapyta, dlaczego zostało ona zredagowane w taki sposób, że
jego autor oszukał radnego. Radny otrzyma również odpowiedź czy będą te spowalniacze
w roku bieżącym czy też nie.
Wojciech Plichta – radny
w przeddzień sesji mieszkańcy ul. Poprzecznej w Duczkach zapoznawali radnego z
bardzo ważnym problemem. Nie jest to sprawa na przyszłe lata czy na przyszłe miesiące,
tylko „na wczoraj”. Działki, które znajdują się w kwadracie ulic: Poprzeczna, Długa,
szkolna, Lipowa są pod wodą. W momencie, gdy przyjdą opady deszczu są zalewane
posesje, gabinety, prywatne zakłady zdrowotne. Problemem jest to, że nie ma gdzie
odprowadzić wody, która może doprowadzić do sporej tragedii. Radny zapytał jakie jest
stanowisko Urzędu Miejskiego w tej sprawie. Do kancelarii Urzędu Miejskiego wpłynęło
pismo z podpisami wszystkich zainteresowanych i zaniepokojonych mieszkańców. Co
dalej- zapytał radny, zaznaczając, że nie satysfakcjonuje go odpowiedź, że mamy
karkołomną inwestycję w postaci deszczówki na ul. Willowej. Trzeba być realistą i
wiedzieć, że tego w jednym roku nie da się załatwić. Jakie jest opcjonalne rozwiązanie tej
sytuacji. Jest grudzień. Na szczęście zima nie jest dokuczliwa. Lecz przyjdzie wiosna z
roztopami i deszczami.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że przedstawiona sytuacja bardzo przypomina sytuacje mieszkańców ulicy
Annpol. Miejsce zurbanizowane. Wiele domów tam powstało i nie ma jak odprowadzić wód
gruntowych, rowami melioracyjnymi, więc pozostaje kwestia budowy kanalizacji
deszczowej w tych okolicach. Natomiast, żeby była wybudowana kanalizacja deszczowa
w tych ulicach o których mówi radny, to trzeba mieć miejsce do której ta kanalizacja
deszczowa będzie mogła być wpięta. Akurat Duczki są w dobrej sytuacji. Remont ulicy
Willowej, wiąże się z tym, że będzie tam kanalizacja deszczowa. Będzie to pierwsza
podmiejska miejscowość, która będzie miała kanalizację deszczową. Ulicami Krótka i Miłą
tez będą szły kanały deszczowe. To pozwoli na przyszłość rozbudowanie kanalizacji
deszczowej w Duczkach. Nie ma pomysłu na rozwiązanie opisanej sytuacji na dziś.
Poprosił o ewentualne propozycje ze strony radnego, bo może to on ma wiedzę jak to
rozwiązać na dziś. Zastępca Burmistrza zgodził się na zaproponowana przez radnego
wizje lokalną na omawianym terenie.
Wojciech Plichta - radny
Zapytał, na jakim etapie tak naprawdę jest budowa ulicy Lipińskiej w Wołominie. Czytając
prasę zauważył informację, że ruch na tej ulicy jest częściowo możliwy. Ale widział, że
spowalniacze i przejścia dla pieszych są jeszcze w fazie budowy. Przed rozpoczęciem
budowy, był problem, że na ścieżce rowerowej stały samochody. Był problem w określeniu,
czy one lamią prawo, będąc na pseudo ścieżce rowerowej, czy tez nie. Przed budową
okazało się, że tam nie ma ścieżki rowerowej. Jest po prostu inny kolor kostki. W
momencie gdy zostanie wybudowana ul. Lipińska to będzie tam poprawne oznaczenie.
Tak , żeby policja i Straż Miejska mogły interweniować. Radny zapytał, czy ktoś to ma na
uwadze, czy też zapomniano o tym ? Problem polega na tym, że parkujący kierowca
wychodząc z samochodu i otwierając drzwi może potrącić rowerzystę. Sam był świadkiem
takiego wypadku, gdy jadące rowerem dziecko przeleciało przez otwierane drzwi
samochodu.
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Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Pytanie radnego trafi do protokołu i prawdopodobnie trzeba będzie zwrócić się o powiatu z
pytaniem, czy to zostało dopilnowane. Problemu nie należy bagatelizować, gdyż na tej
ścieżce rowerowej samochody parkują ciągle. Tam ciężko przejść pojedynczej osobie, a
co dopiero matce z dziećmi. Pytanie, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, nie powinno
nawet powstać. To z pewnością jest niezgodne. Jest Straż Miejska, która ze dwa razy
dziennie powinna się przejechać , ocenić sytuację i zaprosić właścicieli samochodów do
odwiedzenia siedziby Straży Miejskiej. Dochody gminie są potrzebne. Przewodniczący
zastanowił się nad tym, czy nie należałoby upomnieć dewelopera, który tam wybudował
potężne osiedle, aby zapewnił miejsca parkingowe.
Wojciech Plichta - radny
Sam Komendant straży Miejskiej, jakiś czas temu na posiedzeniach komisji powiedział, że
nie może nic zrobić, bo tam nie jest wyznaczona trasa rowerowa. Po budowie będzie ona
na pewno.
Kolejne pytanie dotyczyło tematu, który ostatnio nagłaśnia prasa. Chodzi o tzw. „Stopków”
tj, osoby, które pomagają przeprowadzać dzieci przez ulice w pobliżu szkół. Te osoby,
które pilnują przejścia odległego od placówki oświatowej mają zapewnione budki. A co z
tymi „Stopkami' którzy teoretycznie mają blisko do szkoły, jednak na głowę im się leje. W
godzinach pomiędzy godzinami 13-15 bądź między 8-10 nie mają przerwy i nie maja
możliwości wrócić do szkoły, bo dzieci przychodzą na pierwszą czy druga godzinę, bądź
wychodzą ze szkoły. Doskonałym przykładem może być Zespół Szkół w Duczkach, gdzie
Pani „Stopek” wykonuje świetnie swoja prace, ale już w bieżącym roku była na zwolnieniu
lekarskim. Powód – przeziębienie. Dla wielu to może być błahostką, jednak te osoby
odpowiadają nie tylko za bezpieczeństwu najmłodszych milusińskich, ale również osób
starszych. Radny zapytał, czy istnieje jakaś możliwość by „Stopkom” zagwarantować
podobna budkę do już istniejących w innych miejscach.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że pytanie radnego skieruje do Dyrektor Haliny Boneckiej i poprosi Ja o
odpowiedź. Będzie rozmawiał z Panią dyrektor o funduszach na postawienie takich budek
dla „Stopków”, a nie o ty czy są one potrzebne, bo wiadomo, że są potrzebne.
Grzegorz Szewczyk – radny
Na pewnym spotkaniu usłyszał, że miasto jest bardzo zaniedbane i winnym tego jest
MZDiZ. Wraz z kolegą radnym Markiem Górskim sprawdzili, jak ta ekipa sprzątająca sobie
radzi. Gdy ta ekipa była pracownikami MZO to była spotykana na każdym kroku. Do MZO
przywożone są śmieci, które ta ekipa w ciągu dnia zebrała. Na pytanie z jaka
częstotliwością przywożą radni otrzymali odpowiedź, że jeden raz dziennie. Kiedyś
przywożono zebrane śmieci 4-5 razy dziennie. To był standard. Zdaniem radnego trzeba
wzmóc nadzór nad tymi ekipami sprzątającymi. Wtedy miasto będzie czyściejsze.
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Kilka miesięcy wcześniej rada przeznaczyła środki na zakup dużego samochodu do
przewożenia śmieci. Wcześniej ekipy sprzątające woziły te odpady mniejszymi
samochodami. Pewnie dlatego nie tak często trzeba je odwozić na wysypisko.
Proponował, aby radni któregoś dnia spotkali się z nim o godz. 6 rano i przyjrzeli się pracy
ekipy sprzątającej. Zastępca Burmistrza zauważył, że liczba osób w ekipie sprzątającej
jest stale ta sama. Natomiast przybywa chodników. Chciałoby się, żeby place wyglądały
coraz ładniej, a przystanki błyszczały. Dlatego nad tą sprawa trzeba będzie się pochylić i
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nad sprawa wspomożenia ekipy sprzątającej. Może należy wydzielić część miasta i
zatrudnić firmę zewnętrzną, żeby sprzątała. Wraz z inwestycjami wzrastają koszty
utrzymania. W jednych latach są inwestycje większe, a w innych mniejsze. Należy
powiedzieć też, że te inwestycje, które zostają wykonane, trzeba je potem utrzymać. W
przypadku ekipy sprzątającej, trzeba te tereny sprzątnąć. Wszyscy się cieszą, że jest
coraz więcej takich terenów, ale to również generuje zwiększone koszty na utrzymanie.
Michał Milewski – radny
Odpowiedział na pytanie dot. „Stopków” na które miałaby odpowiedzieć dyrektor Halina
Bonecka. Tych pieniędzy nie będzie na budki dla nich, bo w oświacie i tak jest duży
deficyt.
Radny zapytał również, czy była przeprowadzona jakaś symulacja kosztorysowa, ile by
kosztowało wynajęcie firmy sprzątającej na całą gminę Wołomin. To wiązałoby się z
rozwiązaniem MZDiZ
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Wyjaśnił, że MZDIZ to nie tylko sprzątanie. Przypomniał radnym uchwałę, którą podjęli
tworząc MZDiZ, w której przydzielono MZDiZ dużo więcej zadań. W MZDiZ jest grupa
sprzątająca składająca się z kilkunastu panów zamiataczy. Wynajęcie firmy prywatnej do
sprzątania, oznaczałoby zwolnienie osób pracujących już po kilka lat, najpierw w MZO a
potem w MZDiZ. Są to ludzie zarabiający ok. 2 tys. brutto. Wiele z tych osób jest po 50
roku życia. Natomiast jaki byłby koszt roczny posprzątania miasta przez firmę prywatna,
nie jest wiadomo, bo temu nikt się nie przyjrzał, ale to zostanie zrobione. Dyrekcja MZDiZ
będzie się zastanawiała nad stopniowym wprowadzaniem firm prywatnych do
wykonywania zadania posprzątania miasta.
Igor Sulich – radny
Na poprzedniej sesji rada przenosiła środki z Wydziału Promocji do MDK. Zadał pytanie
odnośnie oświetlenia świątecznego miasta. Radnemu wydawało się, że jest to zadanie
MZDiZ, a okazuje się że MDK poniósł koszt tego zadania w wysokości 10 000 zł. Czy
obecnie MDK zajmuje się oświetleniem świątecznym miasta?
Radny wskazał, że gmina zakupiła identyfikację wizualną obiektu Parku Kulturowego i
prezentacje ścieżki dydaktyczno-turystycznej. To jest usługa za która zapłacono 20 700 zł.
Radny chciałby zobaczyć tą identyfikacje wizualną za te 20 tys. zł. Trzeba się zastanowić
czy takie rzeczy będzie się finansować, czy raczej budki dla „Stopków”.
Miesiąc wcześniej radni podjęli uchwałę o przekazaniu poprzez MZDiZ do MZO pieniądze
na odśnieżanie miasta. Padło wtedy pytanie ile konkretnie kilometrów dróg zostanie
odśnieżonych. Okazuje się, że tak jak dajemy pieniądze na wywóz śmieci tak też daje się
pieniądze na odśnieżanie. Po prostu ryczałtowo. Dlaczego nie wymaga się konkretnych
usług za konkretne pieniądze ? Potem jest tak, że płacimy trzy razy więcej, a nie widać
poprawy jakości świadczonych usług.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Odpowie radnemu w formie pisemnej na zadane pytanie, bo nie posiada tak
szczegółowych informacji.
Adam Bereda – radny
Zadał następujące pytania i wnioski:
- Wnioskował o zainstalowanie na światłach ulicznych czasomierzy. Jest to temat
rozwiązany przez wiele gmin i wiadomo, ze przyspiesza to płynność ruchu. Radny
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chciałby, aby gmina sprawdziła koszt zamontowania takich czasomierzy.
- Przypomniał o swojej wcześniejszej interpelacji sprzed roku czy dwóch dot. stojaków na
rowery przy ZS Nr 3.
- Radny wnioskował o instalację oświetlenia przy przystanku autobusowym przy szpitalu.
Dominik Kozaczka – radny
Zadał pytanie, ile kosztowały puchary i nagrody którymi chwalił się Burmistrz na początku
sesji, a które prezentuje na stole ? Burmistrz miał się zastanowić nad odpowiedzią na to
pytanie. Dodatkowo, chciałby by do tych informacji była dołączona informacja, ile
kosztowała nagroda uzyskana przez MZO, który startował w tym samym konkursie i
zdobył trzecia nagrodę. Też podpisał umowę z firmą „Europa 2000 Konsulting sp. zo.o.
Radny też chciałby wiedzieć, ile na konto tej firmy zostało przelane w ramach
promocyjnego działania i uzyskania takiego trofeum.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Dziwił się dlaczego radny po raz kolejny o to pyta. To zostało nagrane. Burmistrz miał
ważniejsze sprawy do załatwienia, niż szukanie w dokumentach informacji
nieodpowiadającej na pytanie radnego. Zgodnie z prośba radnego sprawdzi to w
dokumentach i poinformuje o tym radnych. Nie jest tak, że automatycznie za środki
finansowe otrzymuje się nagrodę.
Dominik Kozaczka – radny
Radny stwierdził, że czyta wzór umowy, która jest zamieszczona na stronie organizatora.
Każdy może odwiedzić ta stronę. Paragraf 4 tej umowy mówi, że „Organizator
zobowiązuje się, w ramach pakietu promocyjnego, zapewnić uczestnikowi wyróżnienie w
konkursie”. W § 6 są wymienione kwoty, jakie trzeba wpłacić. Mia nadzieję, że Burmistrz
będzie chciał powiedzieć to na sesji. Widzi jednak, że nie jest to wygodne dla Burmistrza,
a może się wstydzi. Dlatego prosił na odpowiedź na swoje pytania w formie pisemnej.
Radny zobowiązał się przedstawić to na kolejnej sesji, żeby wszyscy wiedzieli, ile kosztują
takie nagrody.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Spodziewał się, że jednocześnie radny otrzyma pismo od pomysłodawcy tego konkursu w
związku z jego słowami, które padły na sali obrad.
Dominik Kozaczka – radny
Stwierdził, że burmistrz może pisać, gdzie chce.
W ostatnim czasie Burmistrz dokonał restrukturyzacji w Wydziale Promocji Urzędu
Miejskiego. Zostały zwolnione trzy pracownice. W tym czasie Burmistrz zatrudnia
Inspektora w Wydziale Organizacji i Komunikacji Społecznej. Z informacji, która była
zamieszczona na stronie internetowej jest Pani Anna Marta Kaczmarczyk. Radny zapytał,
dlaczego Burmistrz zatrudnia nowe osoby, a nie przeniósł na to stanowisko którejś z osób,
która dostała wypowiedzenie.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Gdyby radny sprawdził, to zauważyłby, że ta osoba została przyjęta, przed zwolnieniem
tamtych osób.
Dominik Kozaczka- radny
Powiedział, że ta osoba została przyjęta kilka tygodni wcześniej, kiedy Burmistrz wiedział
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na pewno, że będzie dokonywał restrukturyzacji. Tego nie robi się z dnia na dzień. Radny
zapytał się też, jakie były powody przyjęcia nowego pracownika ?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Odpowiedział, że te powody są dokładnie opisane w specyfikacji przyjęć tej osoby. To w
kompetencji Burmistrza jest przyjmowanie i zwalnianie osób i z tego prawa skorzystał.
Dominik Kozaczka – radny
Zapytał, czy kwestia tego, iż ta pani wcześniej wykonywała pracę na rzecz Prawa i
Sprawiedliwości. Na stronie internetowej jest kwestionariusz osobowy tej Pani, gdzie
wpisane jest: Miejsce i charakter wykonywania pracy: klub Parlamentarny PiS. Czy to
miało jakieś znaczenie przy przyjmowaniu do pracy ? Radnemu się wydaje, że ten fakt
miał znaczenie. Tak jak podpowiada radny Igor Sulich: doświadczenie zawodowe jest
ważne. Powiedział, że chyba trzeba kibicować jednej partii, by pracować u tego
Burmistrza.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Stwierdził, że radnemu Dominikowi Kozaczce wiele się wydaje, a radny Igor Sulich ma
doświadczenie w tych sprawach, skoro podpowiada koledze radnemu.
Dominik Kozaczka – radny
W gazecie Patria ukazał się artykuł o Przewodniczącym Rady. Radny zapytał czy to jest
prawdą co tam napisano i co ewentualnie Przewodniczący ma zamiar zrobić z tym
tematem.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Nie czytał gazety Patria, ale miło mu, że gazety o nim zaczęły pisać.
Dominik Kozaczka – radny
Pytał o to, bo ten artykuł został podłączony na forum internetowe „Facebook”. Tam są
wypowiedzi internautów. Pojawiają się informacje na temat rożnych radnych nie tylko
gminnych, ale i powiatowych. Tam są sugestie nieetycznych zachowań. Co
Przewodniczący i Burmistrz zamierzają z tym zrobić i czy to jest prawda i czy zamierzają
to wyjaśnić ?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Prosił radnego o rozszerzenie tematu, bo On nie śledzi na bieżąco Facebooka i nie wie, o
co chodzi?
Dominik Kozaczka – radny
Uważał, że Burmistrz doskonale wie o co chodzi, ale udaje kogoś , co nie wie co się w
mieście dzieje.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Dyskusja nie toczy się pod budka z piwem dlatego radny powinien używać stosownych
sformułowań.
Dominik Kozaczka – radny
Pogratulował, że Burmistrz porównuje sesję Rady Miejskiej do budki z piwem.
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Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Powtórzył udzieloną już odpowiedź na pytanie radnego, że nie czytał wspomnianej gazety
i nie wie, o co chodzi. Jeśli radny uważa za stosowne, to niech przyniesie ta gazetę i
odczyta treść wspomnianego artykułu. Nie uważał za zasadne odczytywanie każdego
artykułu, który ukazał się o radnym na sesji. Poprosił radnego Dominika Kozaczkę o
sformułowanie pytania, czego od niego oczekuje ?
Dominik Kozaczka – radny
Prosił, by Przewodniczący przeczytał wspomniany artykuł i na kolejnej sesji przekazał
informację radnym czy to jest prawda co tam zamieszczono i co ma z tym zamiar zrobić.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Chciał wiedzieć, czego dotyczy artykuł i czy dotyczy on Burmistrza czy Przewodniczącego
Rady ? Czy może radnemu Dominikowi Kozaczce nie podoba się zamieszczone tam
zdjęcie ?
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Zapozna się z artykułem i udzieli odpowiedzi radnemu.
Dominik Kozaczka – radny
Burmistrz powinien poważnie odpowiadać na pytania radnych, bo sobie kpi z poważnych
rzeczy.
Igor Sulich – radny
Wie o jaki artykuł chodzi i z pewnością większość obecnych wie o co chodzi. Poprosił aby
z tym artykułem zapoznał się Przewodniczący Rady i odniósł się do niego. W tym artykule
jest wymieniony personalnie Przewodniczący Rady Marcin Dutkiewicz, są wymienione
pewne fakty i są informacje uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej o
przychodach konkretnej firmy. Są tam powiązania osobowe Przewodniczącego Rady i
Jego żony. Radni powinni znać takie wyjaśnienia i zapoznać się z nimi w formie pisemnej,
aby wszyscy wiedzieli. Takie wyjaśnienia będą interesowały duża liczbę mieszkańców.
Radny nie wiedział do czego Burmistrz odnosił się w stwierdzeniu o zatrudnianiu przez
Igora Sulicha. Dodał też, że radni na komisjach i na sesji pytali kogo Burmistrz zatrudnił i
kogo zwolnił. Okazuje się, że Burmistrz w odstępie jednego miesiąca zwolnił trzy osoby,
które miały staż 5-10 czy 15 lat i zatrudnił takie osoby ( kolega radny wspomniał już skąd
ta osoba przyszła) i kolejne dwie osoby zostały zatrudnione na zastępstwo. Burmistrz z
pewnością wiedział, że takie osoby będą szły na zwolnienie lekarski, lub mógł powziąć
taka informacje. Dlaczego Burmistrz prowadzi taka politykę, że zamiast ludzi trzymać w
urzędzie takich którzy maja doświadczenie biurowo – administracyjno - samorządowym, to
wygania tych ludzi, uznając ich za nieodpowiednich. Zdaniem radnego to nie jest dobra
droga. Mimo, że fala zatrudnień ekspertów już przeszła to prosił o trochę opamiętania w
tym wszystkim.
Ryszard Madziar – burmistrz Wołomina
Zapytał radnego, czy uważa, że do wydziału księgowości ma zatrudniać osoby z wydziału
promocji ?
Igor Sulich – radny
Z posiadanych przez niego informacji, wynika, że te dwie osoby zostały zatrudnione na
zastępstwo. Jeżeli na zastępstwo, to jet to praca czasowa. Radny nie wnika w zakres
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obowiązków. Ale wydaje mu się, że nie są to stanowiska kierownicze, lecz zwyczajne
stanowiska pracowniczo administracyjne. Jeżeli osoba pracuje w urzędzie 5 czy 10 lat to
ta osoba wie znacznie więcej, niż taka przyj eta z ulicy z wiadomymi koneksjami.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Odnosząc się do słów radnego przypomniał, że On przyjmując pracownika musi wnikać w
powierzony zakres obowiązków. Proponował radnemu kandydowanie do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego i tam będzie miał więcej pracy.
Igor Sulich – radny
Póki co jest radnym Rady Miejskiej i interesuje się budżetem miasta i interesuje się, tym
co robi Burmistrz.
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
Radnego Igora Sulicha interesują powiązania osobowe pomiędzy Przewodniczącym Rady,
a jego żoną, Więc Marcin Dutkiewicz przyznał, że od 18 lat powiązania osobowe istnieją.
Natomiast z artykułem się zapozna i do niego się odniesie.
Igor Sulich – radny
Kolejne pytanie skierował do burmistrza, który jest odpowiedzialny za analizę oświadczeń
majątkowych swoich pracowników. Chodziło mu o Pana Tadeusza Deszkiewicza. Z tego
co radnemu wiadomo to Pan Tadeusz Deszkiewicz został zwolniony z funkcji Naczelnika i
nie został doradcą. Jedak wcześniej pracował na etacie, z z jego oświadczenia
majątkowego wynika, że nigdzie nie pracował. Może tak być, że ą to informacje nie
potwierdzone, jednak do radnych dochodzą informacje, że Pan Tadeusz Deszkiewicz w
czasie, kiedy teoretycznie pracuje na etacie jest koordynatorem czy też organizatorem
imprez kulturalno – rozrywkowych w kraju. Poprosił o informacje jak to się ma do jego
pracy i czy jest On zatrudniony w konkretnych godzinach. To, że nie podpisuje codziennie
listy obecności to jest rzeczą naturalna i czy tak można robić ? Czy to jest zgodne z
obowiązującymi przepisami i regulaminem pracy.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Nie wie skąd radny ma takie informacje, że Pan Tadeusz Deszkiewicz nie podpisuje listy
obecności. Ale to sprawdzi. Prosił o sprawdzenie informacji dot. oświadczenia
majątkowego Pana Tadeusza Deszkiewicza, bo On sam nie ma czasu na sprawdzanie
oświadczeń majątkowych jego pracowników.
Igor Sulich – radny
Stwierdził, że tak jak Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za oświadczenia
majątkowe radnych, tak Burmistrz jest odpowiedzialny za oświadczenia majątkowe
pracowników, którzy wydają decyzje administracyjne
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
To pracownicy składają te oświadczenie, a nie On sam.
Dominik Kozaczka – radny
Ta kwestia pokazuje, że służby Burmistrza nie działają. Na stronie internetowej Burmistrza,
oświadczenie majątkowe Pana Tadeusza Deszkiewicza jest. Zapytał, czy Burmistrz jakąś
pensję wypłaca Panu Tadeuszowi Deszkiewiczowi jeśli jest zatrudniony w Urzędu, czy
pracuje on charytatywnie. Z oświadczenia wynika, że z Urzędu dostaje on 0 zł. Widać, że
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służby Burmistrza w tym aspekcie nie działają.
Druga podniesiona kwestią jest stwierdzenie, skierowane do radnego Igora Sulicha, że
Pan tutaj jest, a w Urzędzie Marszałkowskim jest gorzej. Nie uważał tego za dobre
porównanie tego, że jeżeli ktoś jest nieetyczny to można znaleźć, że ktoś gdzieś jest
jeszcze bardziej nieetyczny.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Zapytał czy radny uważa, że On jest nieetyczny ?
Dominik Kozaczka – radny
Powiedział, że Burmistrz jest w niektórych sprawach nieetyczny. To tez może sobie
zameldować do odpowiednich służb.
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Uważał, że będzie miał pracę na najbliższy miesiąc. W kwestii zwolnienia tych trzech
osób, poinformował, że jedna z tych trzech osób znalazła zatrudnienie w Miejskim Domu
Kultury.
Radny z jednej strony krytykuje, że są osoby zwalniane, a za miesiąc będzie krzyczał,
dlaczego jest tyle osób zatrudnionych. Uważał, że radny ma pokrętną retorykę, ale
wszyscy zdążyli się do tego przyzwyczaić.
Igor Sulich – radny
Stwierdził, że po „przemeblowaniach” Burmistrza jest jeden etat więcej do utrzymania. Tak
wychodzą kombinacje Burmistrza przy manewrowaniu przy zatrudnianiu pracowników.
Jeżeli Burmistrz zatrudnił 136 osób w urzędzie to powinien tak nimi manewrować, że jeśli
jednej zabraknie, to powinien spierać się drugą. Jeżeli ktoś idzie na urlop macierzyński, to
Burmistrz jednych pracowników zwalnia, a z drugiej strony zatrudnia innych. Przy 136
osobach, bardzo łatwo można pracownika przenieść z jednego stanowiska na drugie.
Ludzie się szybko uczą. To osoby z wyższym wykształceniem.
Pkt 11 i 12
Marcin Dutkiewicz – Przewodniczący Rady
- Poinformował, że naczelnik Liliana Zientecka zwróciła się do Rady Miejskiej z prośbą o
wyznaczenie dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, którzy zostaną powołani do komisji
stypendialnej w będą w niej pracowali w roku 2014. Komisja proceduje w sprawach
udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów, oraz uczestników
studiów doktoranckich zamieszkałych na terenie naszej gminy.
Zaproponowano kandydatury radnych Joanny Pełszyk i Adama Beredy
Kandydatury te zostały zaakceptowane przez radę w głosowaniu jawnym za- 16 głosów,
przeciw-0, wstrz.1 osoba.
- Przewodniczący otrzymał szereg odpowiedzi na pytania z poprzedniej sesji, Zostało to
przekazane zainteresowanym osobom.
- poinformował, że stroik, który zdobi stół konferencyjny, Rada otrzymała z fundacji
Bezpieczna Przystań z życzeniami świątecznymi.
- poinformował o kolejnych osiągnięciach sportowych Pana Eugeniusza Dembińskiego,
życząc dalszych sukcesów i sławienia Wołomina .
- Przewodniczący złożył wszystkim życzenia świąteczne i zaprosił na zorganizowane
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spotkanie wigilijne w dniu 20 grudnia 2013 roku o godz. 18:00 w Miejskim domu Kultury.
Zbigniew Maciąg – mieszkaniec
Zapytał jaka jest współpraca pomiędzy miastem Wołomin a miastem Kobyłka ?
Ryszard Madziar – Burmistrz Wołomina
Odpowiedział, że jest dobra i jak dotąd nie ma żadnych problemów w komunikacji.
Zbigniew Maciąg – mieszkaniec
Prosił by Zastępca Burmistrza Sylwester Jagodziński nadzorował ruch jednokierunkowy na
ulicach.
Zapytał, dlaczego pracownica Zastępcy Burmistrza Pani Helena Woźniewicz przez dwa
tygodnie nie funkcjonuje. Uważał, że przez 20 lat jest oszukiwany w sprawach lokalowych.
Zastępca Burmistrza ma niewykwalifikowanych doradców w dziedzinie prawa lokalowego.
Pan Zbigniew Maciąg złożył wniosek o przydział mieszkania, jest na liście obiegających
się o lokal mieszkalny. Złoży jeszcze jedno pismo w sprawie budynku w którym aktualnie
mieszka, bo jego lokatorzy żyją z dnia na dzień. Uważał, że pracownicy urzędu podejmują
decyzje niezgodne z prawem
Sylwester Jagodziński – Zastępca Burmistrza
Powiedział, że jeżeli, któryś z jego pracowników podjął niezgodna z prawem decyzje, to
prosi, by Pan Zbigniew Maciąg zgłosił to odpowiednim organom.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Marcin Dutkiewicz
zamknął XXXIV sesje Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 18 grudnia 2013 roku o godz.
16:30. Wszystkie uchwały podjęte w trakcie trwania sesji stanowią integralną część
niniejszego protokołu.

Protokołowała

Sekretarz obrad

Grażyna Płaneta

Michał Milewski

Przewodniczący obradach
Marcin Dutkiewicz
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