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Miejskiej
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Obrady XX Sesji Rady Miejskiej
w Lomiankach
rozpoczftly
sift
godz.
15.30
Urzftdu Miasta i Gminy Lomianki,
przy ul. Warszawskiej
73. Obr dy prowadzil
p. Andrzej
Mazan - Przewodniczqcy
Rady.
W obradach
wzift/o
udzial
15 radnych.
Przewodniczqcy
stwierdzil
p awomocnosc
obrad oraz zdolnosc
do podejmowania
uchwal.
Usta obecnosci
stanowi
za/qcznik
do protokolu.

w filii,

Przewodniczqcy
obrad sesji:

Rady

przywital

zgromadzonych

i przedstawil

cy porzqdek

nastftpuj

z poprzedniej sesji.

I.

Przyjftcie protokolu

II.

Informacja Burmistrza

III.

POdjftcie uchwal

z wykonania zadafl miftdzy sesjami.

w sprawie:

1) zamiany dzialek,
2)

zmiany Uchwaly Nr VII110712004 Rady Miejskiej

w Lomiankach z dnia 171utego

004r.

w sprawie

zmiany dzialek,
3)

wyratenia

zgody na zawarcie wieloletnich

um6w najmu pomieszczefl

w Integra yjnym Centrum

Dydaktyczno-Sportowym,
4)

przystqpienia

do sporzqdzenia

okreslenie zalotefl,
5)

Wieloletnich Plan6w Inwestycyjnych

Miasta i Gmi y Lomianki oraz

zasad i trybu ich tworzenia,

ustalenia stawek oplat

za zajftcie pasa drogowego w celach niezwiqzanych

drogi oraz umieszczeniem

z

nkcjonowaniem

w pasch drogowych reklam,

w budtecie Miasta i Gminy na 2004r.,

6)

zmian

7)

dofinansowania

budowy hali sportowej oraz zaciqgniftcia zobowiqzania

wekslowe

VI. Interpelacje i wolne wnioski.
Wniosek Burmistrza:
sesjft -

a przeniesienie uchwaly w sprawie zamiany dzialek (dot. Gallm ru) na nastftpnq

w sprawie zamiany dzialek.

Przewodniczqcy

Rady zaproponowal

w pierwszej kolejnosci przyjftcie protokolu i rocedowanie,

potem sprawozdanie

burmistrza i watne wnioski.

p. Pszcz61kowski -

zwr6cil sift

przeprowadzonej

a

z prosbq a wniesienie do porzqdku obrad inform cji Burmistrza a

rewizji przez prokuraturft

w Urzftdzie - prosba zostala zgloszona w imieniu Klubu

Radnych Niezaletnych.
Mecenas Grzymkowska

- uwata,

Radni mogq otrzymac odpowiedt

te to powinno sift znaletc

w interpetacjach i wol ych wnioskach.

na zapytania. Wniosek Klubu nie jest projektem uchwaly.
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Burmistrz

-

poinformowal,

prokuratury.

Poprosili

it

w okresie

umowfi na budowfi

0

tqdane dokumenty. Poza tym udostfipnione
P. Pszczolkowski
jest pelna. Prosi

0

mifidzysesyjnym

uwata, te w powytszej

w Urzfidzie

pojawili

ICOS, nie bylo rewizji, poniewat

pracownicy

prac wnicy uzyskali

zostaly protokoly NIK-u, ktora jut tfi mate ·fi badala.
sprawie nie ma in forma cji, wypowiedt

. burmistrza nie

debatfi na ten temat.

Mecenas M. Grzymkowska

podniosla,

byloby zapytae prokuratora,

it jest to jest kwestia Postfipowania

co mote bye przedmiotem

prokurat

informacji publicznej

rskiego, trzeba

do cz su zakonczenia

Postfipowania.
Przewodniczqcy

Rady zwrocil uwagfi, it porzqdek obrad jest podzielony na stosowne CZfisci, w pkt. 4

motna zatqdae

od burmistrza informacji. Nastfipnie poddal pod glosowanie

wniosek

gloszony przez

Klub Radnych Niezaletnych:
1.

wniosek
terenie

0

Przyjficie

Urzfidu

w sprawie

"wstrzymujqce

obrad in forma cji w sprawie

Gminy: wynik glosowania

"wstrzymujqcych
Glosowanie

do porzqdku

dzialan p'" kuratorskich

na

5 glosow "za", 10 glosow "prz ciw", 0 glosow

sifi"
Przyjficia

zaproponowanego

porzqdku

obrad:

10 glos01

"za",

3 glosy

sifi", 1glos "przeciw".

Adl
I
Przyjficie protokolu z poprzedniej sesji
o W wyniku gtosowania jawnego, przy sktadzie radnych: 8 gtosach "za" , 0 gtrs6W "przeciw",
6 gtosach "wstrzymujqcych SiE(, Rada przyj~ta protok6t Nr XIXJ2004 z Sesji Rady Miejskiej
w tomiankach z dnia 30 kwietnia 2004r.
Ad. II.
Informacja

Burmistrza

z wykonania

zadan

miedzy

sesjami.

Burmistrz
informacj~

Miasta i Gminy tomianki
p. tucjan
Sokotowski
z wykonania
zadan mi~dzy sesjami.

Ad. III
Podjecie

uchwal

1)

przedstawit

zwomadzonym

w sprawie:

zmiany Uchwaly Nr VI/110712004 Rady Miejskiej w Lomiankach

z dnia 17 lutego

004r. w sprawie

zmiany dzialek,
Opinie komisji:
Techniczna - 5, za
Spoleczna - 3 za
Przewodniczqcy

Rady odczytal projekt uchwaly, nastfipnie radni przystqpili do glosowrnia.

Postanowienie:
W gtosowaniu udziat wzi~to 15 radnych.
Wynik gtosowania jawnego: 15 gtos6w "za" , 0 gtos6w "przeciw", 0 gtos6w "wst
Przewodniczqcy Rady stwierdzit, ze uchwata zostata podj~ta prawomocnie.
2)

wyratenia

zgody na zawarcie wieloletnich

umow najmu pomieszczen

Oydaktyczno-Sportowym,
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ymujqcych

si~".

w Integr cyjnym Centrum

Referowal Burmistrz Miasta i Gminy tomianki

z wnioskiem

t. Sokolowski

dodanie w § 1 zapisu " przez og61nopolskie zw qzki sportowe".

Burmistrz

wystqpil

Powytsza

propozycja powstala w wyniku dyskusji podczas prac Komisji Rady.

0

Opinie komisji.o
Techniczna- za
Spoleczna- Iqcznie - 7 za,

Postanowienie:
W gtosowaniu udziat wzi~to 15 radnych.
Wynik gtosowania jawnego:13
gtos6w "za" , 1 gtos "przeciw",
1 gtos
Przewodniczqcy Rady stwierdzH, ze uchwata zostata podj~ta prawomocnie.
3)

przystqpienia

do sporzqdzenia

okreslenie zalotefl,

Wieloletnich Plan6w Inwestycyjnych

"wst zymujqcy

Miasta i Gmi

tomianki

si~".

oraz

zasad i trybu ich tworzenia.

Opinia komisji.o
Spoleczna- 1 za, 3 wstrzymujqce
Techniczna- 6 za, 1 wstrzymujqcy
p. Pszcz61kowski - zdaniem radnego wqtpliwosci budzq zapisy.o
I
- § 2 pkt 3 lit. f zakupy inwestycyjne -poniewat w szeregu jednostkach Sq wykqnywane w skali
jednego roku , dlatego zakupy inwestycyjne nie byly zapisywane do wieloletniego planu,
pkt. 5 ost. Lit. - "zaklady majq odrftbnose budtetowq", uwata, it nie ma potrzeby i h w ten spos6b
ograniczae. Powinien pojawie sift zapis " poza zakladami budtetowymi",
§. 3 pkt. 2 - prognoza finansowa na okres 10 letni jest trudna, z praktyki y.'ie, te WPI Sq
przyjmowane na okres 5 lat,
I
§ 3 pkt. 4 - prognoza dot. wieloletniego zadania,
I
§ 4 - brakuje okreslenia kryteri6w wg., kt6rych wyznaczony koordynator mrglby opiniowae
wnioski. Rada powinna ustalie te kryteria.

P. Skarbnik - podniosla, it gmina ma wiftcej jednostek organizacyjnych np. szkola, t6ra mote miee
wlasne inwestycje.
Burmistrz - zakupy inwestycyjne - nadz6r mote zakwestionowae
ten zapis yla ta kwestia
podnoszona, np. zakup inwestycji Cmentarz - bywajq przyklady. Jesli nadz6r bftdzi innego zdania,
wtedy bftdzie naletalo to zmienie.
Ad. Jednostki organizacyjne - zakup np. taboru autobusowego - mote bye wielol tniq inwestycjq,
budowa oczyszczafni sciek6w - zaplata do 2012 roku.
WPf - obejmuje 10 fat - gmina ma jut zobowiqzania obejmujqce dlutszy okres. ~est to odrftbna
uchwala samoistna, wydaje sift, te z pkt. widzenia inwestycji gminy, te ten ok1:s jest w pelni
uzasadniony. Jesli chodzi 0 kryteria, to niniejszy uchwala jest procedurafna, w trakcie 'Pyskusji zostanq
zas ustafone kryteria.
I
P. Pszcz61kowski - zapytal czy zakup cmentarza jest zakupem inwestycyjnym? Weo/'ug jego wiedzy
inwestycje w grunty nie Sq zakupami inwestycyjnymi.
Finansowanie ze srodk6w gminnych jednostek organizacyjnych - zaklady budtetow
Sq dotowane ,
dlatego w dafszym ciqgu proponuje dodae zapis "poza zakladami budtetowymi".
Burmistrz - uwata, te zapis jest prawidlowy, poniewat zaklad budtetowy korzys a z osobowosci
prawnej gminy.
P. Pszcz61kowski - proponuje zmienie par. 2 pkt 5., oraz zmienie okres obowiqzywan a WPf z 10 na 5
lat.
P. Skarbnik - zaproponowala nastftpujqce brzmienie § 2 pkt 5 : "finansowanie ze sro "JI<6wbftdqcych w
posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych", przypomniala r6wniet, it srodki w wypadku zakladu
budtetowego pochodzq ze srodk6w wlasnych i dotacji.
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P. Sidorzak - uwata, te dokument powinien bye parafowany przez paniq Skarbnik. daniem radnej
nie motna w tym dokumencie zapisywae srodk6w czy wydatk6w innych jednostek.
Burmistrz - zwraca uwagft na to, te jako wladza wykonawcza odpowiada takte, z inne jednostki
organizacyjne gminy. Nie wyobrata sobie, teby WPI ograniczal sift tylko do Uriftdu. Pieniqdze
pochodzq z budtetu gminy - tak jak w przypadku KMt.
P. Sidorzak - zauwatyla, te jednostki Sq na innym rozrachunku, wiftc powinny miee lasne, odrftbne
plany inwestycyjne.
Burmistrz zwr6cil uwagft na to, it dostosowujqC sift wy/qcznie do plan6w jednostki, motna
spowodowae, te cale pieniqdze motna wydae tylko na jednqjednostkft·
I
p. Sikorski - obawia sift, te nie bftdzie motna dokapitalizowae KMt przez najblitsz
3 m-ce, kiedy
uchwala wejdzie w tycie.
Burmistrz - przypomnial,
it ta procedura mote
uporzqdkowae
perspektywis ycznie spos6b
dofinansowania systematycznego. Ma ana w efekcie rozwijae KMt.

j

Przewodniczqcy Rad poddal pod glosowanie wniosek zgloszony przez radnego P IZCZ61kOWSkiegO
dotyczqcy 5 - letniego okresu obowiqzywania WPI. Wynik glosowania: 5 910S6X "za", 2 glosy
"wstrzymujqce sift", 8 glos6w"przeciw".

P. Sidorzak - odnosnie komisji koordynacyjnej, zwr6cil sift z pytaniem, kto bftdzie chodzil w sklad
komisji?
Burmistrz - poinformowal, te jesli bftdzie powolywany koordynator, to sprawa bftdz e konsultowana
z radnymi
Przewodniczqcy Rady odczytal projekt uchwaly, nastftpnie radni przystqpili do glosow nia.
Postanowienie:
W gtosowaniu udziat wzi~to 15 radnych.
Wynik gtosowania jawnego: 10 gtos6w "za" , 4 gtosy "przeciw", 1 gtos "wstrz mujqcych
Przewodniczqcy Rady stwierdzit, ze uchwata zostata podj~ta prawomocnie.
4)

ustalenia stawek oplat

za zajftcie pasa drogowego w celach niezwiqzanych

drogi oraz umieszczeniem

si~".

z fI nkcjonowaniem

w pasch drogowych reklam,

Techniczna - 4 za, 1 wstrzymujqcy
Spoleczna - 2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujqcy
p. Sikorski - zglosil wniosek a utrzymanie stawek za reklamy na poziomie
Przewodniczqcy Rady poddal powytszy wniosek pod glosowanie. Wynik glosowani
glosY"wstrzymujqce sift", 10 glos6w" przeciw"

Postanowienie:
W gtosowaniu udziat wzi~to 15 radnych.
Wynik gtosowania jawnego: 13 gtos6w "za" , 1 gtos "przeciw", 1 gtos
PrzewodniczC\.cy Rady stwierdzit, ze uchwata zostata podj~ta prawomocnie.

otychczasowym
: 2 glosy "za", 3

"wstrz mujC\.cych si~".

autopoprawka Burmistrza - 1806 zl - izby rolnicze, uzasadnienie - zmiana zadania - dodaje sift do
zadania wykup dzialek i wymienia sift ulice M. Kownackiej, Brzechwy i Dobrej Wr6tki
Opinia komisji:
Techniczna - jednoglosnie
Spoleczna - jednoglosnie
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p.

Sidorzak

-

odnosnie przyznania
dotacji na zadania inwestycyjne
CentrJm - wniosek
srodk6w na KMt na zakup autokar6w. Pozostawienie dotacji, wydofanie srodk6w
wlasnych. Prosba a przeglosowanie wniosku.
J. Grqdzki - majqc 350 tys. zl nie zostaje uruchomiona tadna procedura, poniewat ~I ie jest to suma
wystarczajqca. Prosi a zwolanie jak najszybciej kolejnej sesji i powr6cenie do sprawy.
p. Rozmarynowski - proponuje utworzyc przejsciowq rezerwft, z opcjq alokowa ia srodk6w na
potrzeby rad osiedlowych i soleckich.
p. Sternicki - proponuje teby wniosek Sidorzak znalazl sift w protokole, celem przygotowania
stosownej uchwaly na kolejnq sesjft.

a przesuniftcie

Przewodniczqcy
Rady poddal pod glosowanie wniosek zgloszony przez
glosowania: 9 glos6w "za", 5 glos6w "przeciw", 19los "wstrzymujqcy sif{'.

p

Postanowienie:
W glosowaniu udzial wzi~lo 15 radnych.
Wynik glosowania jawnego: 14 glos6w "za" , 0 glos6w "przeciw", 1
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ze uchwala zostala podj~ta prawomocnie.

Opinie komisji:
Techniczna - pozytywna jednoglosnie,

6 za

Spoleczna - opinia pozytywna jednoglosnie

Postanowienie:
W glosowaniu udzial wzi~lo 12 radnych.
Wynik glosowania jawnego: 12 glos6w "za" , 0 glos6w "przeciw", 0 glos6w "wstrz mujqcych
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ze uchwala zostala podj~ta prawomocnie.

si~".

Interpelacje
i wolne
wnioski.
W dyskusji glos zabrali:
1. p. Maciaszek - odnosnie naprawy walu, czy zostaly zakonczone prace. Poinform wal, r6wniez, iz
droga dojazdowa do walu ulegla zniszczeniu. Podczas jednego z posiedzen Ko isji Technicznej
odbyl si~ przeglqd dr6g gminnych. Stwierdzono koniecznose wyr6wnania
ul Poziomkowej,
ul. Blotnej, Brzegowej.
2. p. Sternicki - przypomnial, iz p. Brzeski i Wnorowski byli zobowiqzani do dOPilnoJ[ania, aby droga
zostala doprowadzona do stanu uzywalnosci.
3. p. Zielski - odnosnie kursowania autobus6w lomiankowskich w porze nocnej:
Bis - nie ma
informacji, ze autobusy zawracajq na zajezdni- sobota
I
- odnosnie skrzyzowania W-wska-Staszica - zbyt wqsko, po deszczu stojq kaluze.
4. p. Parzyszek - odnosnie planowanej komunikacji w Dqbrowie. Apeluje, zeby n e zapomniee 0
ul. Zachodniej, kt6ra miala bye poszerzona i od kilku lat nie jezdzi tamt~dy autobus.
6. P. Pszcz61kowski - ponowil pytanie w sprawie dzialan prokuratury na terenie Urz~d .
Informacja w sprawie osiedla Chopina - list otwarty w sprawie plan6w miejscowy h. Mieszkancy
oczekujq odpowiedzi i spotkania. Kiedy ewentualnie si~ odb~dzie.
Mieszkancy
ul. Armii
Poznan
zwracajq
si~
do
burmistrza
0
wykon nie
chodnika.
Uwaza, ze mieszkancy Sq gotowi na znak protestu zablokowae ulic~.
7. J. Grqdzki - odnosnie dzialan prokuratury - policja zwr6cila si~ z pytaniem do bu mistrza, ze jest
wniosek odnosnie ICDS. Nie podali tresci wniosku i nie podali szczeg616w.

't"
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Przedstawiono pismo, wyszczeg6lniono, jakich dokument6w zqdajq. We srod~ do umenty zostaty
przekazane w catosci. Wiadomo tylko tyle, ze sprawa dotyczy budowy ICDS.
8. p. Domanska - odnosnie studzienek sciekowych u zbiegu ulic Wiejskiej i Space owej. Prosba 0
udroznienie studzienek.
9. P. Pszcz6tkowski - ad vocem wypowiedzi J. Grqdzkiego - prosit tylko 0 rzetelnq inf rmacj~.
10. p. Sikorski - prosba 0 zamontowanie na terenie Dqbrowy punkt6w czerpania wody
12. p. Sidorzak - poinformowata, iz scieki z Wisty zatrzymujq si~ w zakolu Wist od Mtocin do
t.omianek - prosba 0 sprawdzenie.
- kwestia narkoman6w, kt6rzy spotykajq si~ mi~dzy Brukowq- Watowa, zastraszano mieszkanc6w prosba 0 cz~stsze kontrole na tym odcinku,
- odnosnie remont6w jezdni w Burakowie, zakole ul. Przytuskiego, 11 Listopada przy
isle.
- segregacja odpad6w - czy b~dzie wprowadzona na terenie gminy, uwaza, ze p y wsp6tudziale
radnych ten program moze si~ powiesc,
- wybory do rad osiedlowych - kiedy si~ odb~dq, mieszkancy czekajq na wybory.
- odnosnie oczyszczania studzienek sciekowych,
odnosnie
p.
Sztanskiej
kanalizacja
na
ul.
W6lczynskiej.
Na
posesj~
p. Szatanskiej nie wjezdza szambiarka. Prosba 0 zatatwienie sprawy.
13. Burmistrz - ad. zadan inwestycyjnych tj. chodnika w Armii Poznan, poszerzeni
ul. Zachodniej,
uwaza, ze zdroje uliczne - wniosek rozsqdny, zwtaszcza na koncach linii wodociqgow ch, kt6re nie Sq
zap~tlone.
- Odnosnie kanalizacji w ul. W61czynskiej - poinformowat, iz duze ruchy finans we zostanq w
najblizszym czasie przedstawione Radzie.
- Dziury w ulicach - brak stuzb, kontrolujqcych stan dr6g. 2 akcje tatania dziur, wiosen a i jesienna.
- UI. Majowa - studzienki odwodnieniowe - na komisji technicznej b~dzie poruszony t n problem.
- Ad. Listu otwartego opublikowanego w prasie - Chopina - Pracownia Planowa ia pracuje nad
planami miejscowymi.
- Ad. Narkomanii - prowadzone Sq dziatania operacyjne.
15.Jan Grqdzki - poinformowat, iz na terenie gminy pojawiajq si~ policjanci nie umu durowani w nie
oznakowanych samochodach
16. p. Iwaszko - w sprawie odwodnienia - odnosnie Majowej - Sq popetnione bt~dy, lica nie zostata
odwodniona. Uwaza, ze spraw~ mogtoby rozwiqzac np. punktowe odwodnienia.
17. mieszkaniec ul. Majowej - woda sptywa z ul. Warszawskiej do Majowej.
- odnosnie wyjazdu z ul. Brukowej, uwaza, ze pomyst, estakada g6rq nie zda rezultat . Jego zdaniem
nalezatoby poczekac, az Kolejowa uzyska jakis status.
- poruszyt r6wniez kwesti~ zbyt kr6tkiego przedziatu czasowego w kt6rym jezdzq auto usy?
18. p. Sternicki - odnosnie procesu 0 wydanie nieruchomosci przy ul. Wiejskiej i Kaszt nowej.
- Odnosnie szerokosci dr6g na terenie gminy - wniosek 0 uregulowanie tych kwestii.
19. p. Parzyszek - odnosnie sprzqtania - referendum nt. samoopodatkowania na wyw' z smieci.
20. Burmistrz - odnosnie :
- Zwrotu gminie ziemi gminnej za Domem Kultury - sqd wydat orzeczenie na korzy c gminy. Wyrok
jest nieprawomocny.
- UI. Kasztanowa - apelacja 0 orzeczenia - wstrzymuje wykonanie.
- Ronda - najistotniejszy warunek- przepustowosc w~zta i bezpieczne przejscie.
- Majowa - odwodnienie - komisja techniczna.
- Stup6w informacyjnych - srodowiska lokalne - prosba 0 zgtaszanie do Gazety t.omiankowskiej
rozmieszczenia tablicy lub stupa.
21. p. Rozmarynowski - interpelacja - w sprawie oplaty od posiadania psa.
22. p. Siemianowska - na temat ztego stanu ul. Jagodowej i Turystycznej. Pro ba 0 zatatanie
w nawierzchni.
- odnosnie oplat za psy, um6w na wyw6z smieci - nie jest to kontrolowne.
23. p. Krystecki - odnosnie przeniesienia do starostwa Wydziatu Komunikacji
- zwatowiska smieci i podktad6w kolejowych na terenie gminy
- kosztu wydania gazety t.omiankowskiej
- odnosnie ul. Staszica
- wybor6w do jednostek pomocniczych
24. p. Wawer - wniosek 0 usuni~cie z pobocza jezdni stupa telekomunikacyjnego
w Dziekanowie
Lesnym przy domu nauczyciela oraz wykonanie chodnika ok. 20 m.
- ul. Sierakowska - wniosek 0 poszerzenie zadania, przejazd dla rower6w.
- dane nt. wtascicieli ps6w.
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- swiatfa przy Warszawskiej - remont nawierzchni.
25. mieszkaniec Dziekanowa Lesnego - odnosnie odwodnienia ul. Konopnickiej i M1ltej- prosba 0
wystanie stuzb i zbadanie obrzezy ulicy - kruszq si~.
- chodnik od ul. Torfowej do przejscia przez ul. Kolejowq - prosba 0 usuni~cia nawiezionego piachu,
- nt. szerokosci ulic.
26. J. Grqdzki - odnosnie
Wydziatu Komunikacji - prowadzone byty rozmowy
wicestarostq,
starostwo nie ma zamiaru zabierac Wydziatu Komunikacji, jesli b~dq mozliwosci pra ne, to wydziat
pozostanie.
27. Burmistrz - odnosnie ul. Sierakowskiej - zrobiona zostata podbudowa pod c odnik, budowa
chodnika weszta niejako w koszty nawierzchni, chodnik z nawierzchniq jest tari~y niz budowa
samego chodnika. Nie ma sciezki rowerowej ze wzgl~du na szerokosc pasa drogoweg .
- ul. Staszica - w pierwszej kolejnosci byt robiony odcinek przy szkole, w drugiej skrzy' wanie.
- zdaniem burmistrza przesuni~cie przejscia dla pieszych jest bardzo roztropnym, rozw qzaniem.
28. Rozmarynowski - prosba 0 interwencj~ w Mitexie dla wstawienie
zbitej
zyby w tablicy
ogtoszeniowej osiedla - skrzyzowanie Staszica .
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