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nr XXI/2004

Sesji Rady Miejskiej

w lomiankach
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stano wi za/qcznik
do protokolu.

w Urz~dzie

z poprzedniej sesji.

I.

Przyj~cie protokolu

II.

Informacja Burmistrza

11/.

Podj~cie uchwal w sprawie:

z wykonania

zadan mi~dzy sesjami.

1)

powolania Zast~pcy Kierownika Urz~du Stanu Cywilnego,

2)

przyj'icia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

3)

zaciqgni'icia kredytu preferencyjnego na sfinansowanie budowy Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego w
tomiankach,

4)

zmiany uchwaly nr XXXl21012001

dotyczqcej przystqpienia do realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pod

nazwq "Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno- Sportowego w tomiankach",
5)

zmian w budiecie Miasta i Gminy tomianki na 2004 rok,

6)

wyraienia zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzieriawy nieruchomosci p%ionej

7)

przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska Po/udnie",

8)

przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borzobohatego",

9)

przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska".

we wsi Sadowa,

VI. Interpelacje i wolne wnioski.

Burmistrz zglosil wniosek

0

wprowadzenie do porzqdku obrad projektu uchwaly w sprawie wyraienia zgody na zawarcie

wieloletnich um6w najmu pomieszczen komercyjnych w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno - Sportowym oraz

0

zmian~

porzqdku obrad w cz~sci 11/dotyclqCej kolejnosci podejmowanych uchwal.
Przewodniczqcy

Rady p. A. Mazan poddal powyiszy

wniosek pod glosowanie w wyniku czego przyj~to nast'iPujqcy

porzqdek obrad w punkcie 11/obrad:

1)

powolania Zast~pcy Kierownika Urz~du Stanu Cywilnego,

2)

przYNcia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

3)

zmian w budiecie Miasta i Gminy tomianki na 2004 rok,

4)

zaciqgni~cia kredytu preferencyjnego na sfinansowanie budowy Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego w
tomiankach,

Urzqd Miasla i Gminy Lomianki
Kance/aria

5)

zmiany uchwaly nr XXXl21012001
nazwq "Budowa Integracyjnego

dotyczqcej przystqpienia

do realizacji wieloletniego

Centrum Dydaktyczno- Sportowego

zadania inwestycyjnego

w l:..omiankach",

6)

wyraienia zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzieriawy nieruchomosci poioionej

7)

przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego "Sierakowska Poiudnie",

8)

przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego "Borzobohatego",

9)

przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego "Sierakowska",

10) wyraienia

zgody na zawarcie

wieloletnich

pod

um6w najmu pomieszczeil

we wsi Sadowa,

komercyjnych

w Integracyjnym

Centrum

Dydaktyczno - Sportowym.

W wyniku glosowania jawnego, przy skladzie radnych: 13, oddano 10 glos6w "za", 0 glos6w "przeciw", 3 glosy
"wstrzymujqce silf, przyj~to zaproponowany przez Burmistrza L Sokolowskiego porzqdek obrad

Ad. I
Przyj~cie protokolu z poprzedniej sesji
W wyniku glosowania jawnego, przy skladzie radnych: 10
glosach "za", 0 glos6w "przeciw",
3
glosach "wstrzymujqcych
si~", Rada przyj~a protok61 Nr XXl2004
z Sesji Rady Miejskiej
w lomiankach z dnia 8 czerwca 2004r.

o

Ad. II.
Informacja

Burmistrza

z wykonania

Burmistrz
Miasta i Gminy
z wykonania
zadan mi~dzy

Ad. III
Podjecie

uchwal

lomianki
sesjami.

zadan
p. lucjan

miedzy

sesjami.

Sokolowski

przedstawil

zgromadzonym

informacj~

w sprawie:

Opinie komisji:
Techniczna - opinia pozytywna, 5 glos6w"za",
Spoleczna - opinia pozytywna

1 glos "wstrzymujqcy

sif

W dyskusji glos zabrali:
p. Radny W. Pszcz6lkowski zapytal 0 kwalifikacje zawodowe p. A. Chrostek jako Zast~pcy Kierownika Urz~du Stanu
Cywilnego: miejsce zamieszkania, stai zawodowy i wyksztalcenie.
Burmistrz udzielil odpowiedzi w powyiszym zakresie, przedstawil kandydatk~. Radca prawny p. Tadeusz Dalczyilski wyjasnil
wqtpliwosci dotyczqce staiu pracy kandydatki.

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

Urzqd Miasta i Gminy Lomianki
Kancelaria

0

glos6w

"wstrzymujqcych

sif.

Opinie komisji:
Techniczna - opinia pozytywna, 5 glos6w "za", 1glos "przeciw".
Spoleczna - jednoglosnie - opinia pozytywna

Postanowienie:
W glosowaniu udzial wzi~lo 14 radnych.
Wynik
glosowania
jawnego:
13 glos6w
"za", 19los6w
"przeciw",
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ie uchwala zostala podj~ta prawomocnie.

0

glos6w

"wstrzymujqcych

sif·

Opinie komisji:
Techniczna -opinia pozytywna - 3 glosy "za", 1 glos "przeciw" , 2 glosy "wstrzymujqce si~" Spoleczna -opinia pozytywnajednoglosnie
Budietowa - Przewodniczqcy Komisji Budietowej odczytal protok61 z posiedzenia komisji. Jego zdaniem najwainiejszq
sprawq jest nie umieszczenie w uzasadnieniu sprawy dot. odpis6w dla rad soleckich i osiedlowych. Oczekuje pog/~bionej
analizy w tym zakresie. Uzaleinia od tego spos6b swojego glosowania. Jeieli ten odpis nie zostalby przywr6cony do
projektu uchwaly, to nie m6glby glosowa6 za jej przyj~ciem.
W dyskusji glos zabrali:
Burmistrz
przy formulowaniu
budietu
trzeba bylo dokona6 daleko idqce ci~cia. Rady soleckie
i osiedlowe dysponujq srodkami z budietu
gminy. Jest to r6wniei
przewidziane
w statucie Miasta
i Gminy Lomianki. Po zapoznaniu si~ z opiniq Komisji Budietowej, proponuje autopoprawk~ do projektu uchwaly - 80 000 zl
na sfinansowanie wniosk6w rad soleckich i osiedlowych. Burmistrz podziela wqtpliwosci Komisji Budietowej, jego zdaniem
istotne jest by rady soleckie i osiedlowe mialy srodki, kt6re umoiliwiajq przeprowadzenie pewnych spolecznych akcji lub
drobnych remont6w i napraw.
Radny B. Sikorski - zdaniem radnego istniejq dwa aspekty przyj~cia tego projektu uchwaly: ekonomiczny i spoleczny. Dla
radnego, jako Przewodniczqcego Komisji Spolecznej wainiejszy jest aspekt spoleczny. Brak dofinansowania gminnych
instytucji spowoduje powaine straty spoleczne, kt6re b~dq niewymierne. Dlatego tei radny b~dzie glosowal za przyj~ciem
tej uchwaly.
Przewodniczqcy

Rady odczytal projekt uchwaly, nast~pnie radni przystqpili

do glosowania

nad podj~ciem

uchwaly

z autopoprawkq.
Postanowienie:
W glosowaniu udzial wzi~lo 14 radnych.
Wynik
glosowania
jawnego:
10 glos6w
"za",4 glos6w
"przeciw",
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ie uchwala zostala podj~ta prawomocnie.
4)

0

glos6w

"wstrzymujqcych

si~".

zmiany uchwaly nr XXXl21012001 dotyczqcej przystqpienia do realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pod
nazwq "Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego w /:..omiankach",

Komisja Techniczna - pozytywna
Komisja Spoleczna - pozytywna
Komisja Budietowa - pozytywna

Urzqd Miasla i Gminy Lomianki
Kancelaria

Opinie komisji:
Techniclna - 4 glosy la, 2 wstrzymujqce si~
Spoleclna - 1 glos la, 2 wstrzymujqce si~

Postanowienie:
W glosowaniu udzial wzi~lo 14 radnych.
Wynik
glosowania
jawnego:
10
glos6w
"za",
3
glosy
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ie uchwala zostala podj~ta prawomocnie.
5)

laciqgni~cia

"przeciw",1

glos

"wstrzymujqcy

sif.

kredytu preferencyjnego na sfinansowanie budowy Integracyjnego Centrum Dydaktyclno - Sportowego

w Lomiankach,
Opinie komisji:
Techniclna - 4 glosy "la", 1 glos "przeciw"
Spoleclna - 1 glos "la", 3 wstrzymujqce si~
Budietowa - podj~/a Uchwa/~ Komisji Budietowej, kt6ra lostala przekalana PrzewodniclqCemU Rady p. A. Malanowi

Radny L. Rozmarynowski - uchwala w sprawie zaciqgni~cia kredytu preferencyjnego, jest zdaniem radnego uchwalq
bardzo istotna., kt6ra b~dzie miala skutki na wiele lat. Radni podejmujqc tq uchwal~ powinni byc w pelni swiadomi, ie jest to
wydarzenie, kt6re ma dalekosi~ine skutki. W poprzedniej kadencji zostala podj~ta uchwala 0 budowie ICOS, jest ona
realizowana. Jej skutki finansowe Sq znane i widoczne. Bieiqcy rok jest kulminacjq wydatk6w, w zwiqzku z wydatkami na
budow~ Centrum. Zaistniala sytuacja, w kt6rej gmina "rozloiylaby" si~ praktycznie bez kredytu, albo po zaciqgni~ciu kredytu
gmina zyskuje p1ynnosc finansowq na najbliisze lata - jak wynika z harmonogramu zobowiqzan. Sprawa jest naprawd~
bardzo trudna, moie budzic powainy dylemat, bo zwi~ksza si~ w ten spos6b zadluienie gminy. Radnemu zaleialo na
dokladnej analizie przedstawionej na pismie, ieby radni mieli dokladny obraz tego, co oznacza walka 0 kaidy pkt.
procentowy. Jeieli zrobi si~ por6wnanie, gdybysmy chcieli zaciqgnqc kredyt w wysokosci 8 min. zl na lat 19, kredyt kupiecki
od Mitexu - czyli z tym dodatkowym pkt procentowym, to zaplacilibysmy droiej jui prawie 0 1 mln zl, taki obraz daje
symulacja komputerowa. W zwiqzku z tym radny wyst~puje z wnioskiem do burmistrza, ieby przy negocjacjach, wziqc pod
uwag~ redukcj~ koszt6w operacyjnych i manipulacyjnych, bo takie koszty majq r6wniei znaczenie. Jeieli istnieje moiliwosc
wczesniejszej splaty kredytu, to radny zwraca si~ z prosbq 0 zawarcie w umowie kredytowej zapisu, ii wczesniejsza splata
kredytu nie b~dzie obloiona oplatami manipulacyjnymi.
Radny W. Sternicki - nie zgadza si~ po cz~sci z wypowiedziq radnego Rozmarynowskiego. Zdaniem radnego podkreslil
on, ii zadluienie gminy wzrasta, a zadluienie wobec Mitexu pomniejsza si~ 0 kwot~ 8 mln, plus to, co gmina posiada we
wlasnym budiecie.
Radny L. Rozmarynowski - wyjasnil, ii nast~puje pobranie kredytu na 8 mln na korzystniejszych warunkach oznacza
zlagodzenie spi~trzen, ale z tytulu wydluienia okresu splaty rosnq odsetki. Og6lem to zadluienie wzrasta, tyle tylko, ze jest
rozloione w czasie i lagodzi sytuacj~ finansowq.
Radny W. Pszczolkowski - zadluienie zaciqgni~te do 2012 roku, zobowiqzywalo do tego, ieby w spos6b wlasciwy
dysponowac budietem miasta i w spos6b nieodpowiedzialny nie czynic kolejnych zobowiqzan. Zdaniem radnego kredyt ten
jest kolejnym pogl~bianiem si~ w zadluienie. Kolejnym etapem, w kt6rym gmina jest na skraju zapasci finansowej
i potrzebuje nagle wsparcia finansowego. To, ie takq kwot~ przeznaczono na finansowanie ICOS, to, ie w sprawie ICOS
toczy si~ post~powanie w prokuraturze, zapewne wiedzq wszyscy, swiadczy 0 tym, ie dalej brniemy ku zapasci finansowej.
Zdaniem radnego jest to ciekawe zjawisko, kiedy gmina wie, ie cos si~ dzieje niepokojqcego z finansami, ponownie bierze
kredyt, na to ieby splacic nadchodzqce p1atnosci. Zdaniem radnego ten spos6b zarzqdzania jednostkq jest typowym
zjawiskiem indolencji, technicznej, ekonomicznej. Zdaniem radnego jest to kreatywna ksi~gowosc, kt6ra odbije si~ na
wszystkim, w niedalekiej przyszlosci. Przestrzega radnych, ii mieszkancy jak si~ dowiedzq 0 kolejnym zadluieniu, to
prawdopodobnie niekt6rzy, b~dq musieli chodzic innymi ulicami, ieby nie bac si~ spotkac z sqsiadami.

Urzqd Miasta i Gminy Lomianki
Kancelaria

Radna M. Parzyszek - zauwaiyla, ie wszyscy chyba sobie zdajq spraw~ z tego, ie jak byla podejmowana uchwala
budietowa na rok 2004, jednostki takie jak Dom Kultury, Biblioteka, Komunikacja Miejska, mialy zabezpieczone srodki na
mniej wi~cej pOl roku. W momencie, gdyby gmina nie wzi~a tego kredytu, naleialoby te jednostki zamknqc. A zamkni~cie
tych jednostek, pomijajqc aspekt spoleczny, wiqzaloby si~ z ogromnymi kosztami. Pracownikom naleialoby dac odprawy.
Wzi~cie tego kredytu, jest jedynq moiliwosciq utrzymania wszystkich wymienionych wczesniej jednostek.
Radny W. Pszcz6tkowski - zdar.iem radnego, przedm6wczyni powt6rzyla dokladnie to, co m6wil wczesniej. Gmina nie ma
plynnosci finansowej i w zwiqzku z tym musi zaciqgnqc kolejne zobowiqzanie. W innym przypadku trzeba by zamknqc
wspomniane jednostki. Zaproponowal wysluchanie glosu eksperta z dziedziny ekonomii p. Andrzeja Rusieckiego, przed
podj~ciem decyzji w tej materii.
Przewodniczqcy Rady A. Mazan - zauwaiyl, ii p. Rusiecki byl na Komisji Budietowej, na kt6rej szeroko omawiano
powyiszq spraw~.
Radny B. Sikorski - uwaia, ii m6wienie 0 stanie krytycznym gminy jest nonsensowne, kiedy zostanq przyj~te miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, odrolnione dzialki, to ta instytucja b~dzie stanowila 0 atrakcyjnosci ziem. Zdaniem
radnego nie naleiy si~ odrywac od rzeczywistosci, choc jest ona trudna do przyj~cia, ale jest ona trudna calym panstwie.
Wejscie do Unii Europejskiej pozwala nam na to, ie moiemy spokojnie myslec 0 wzroscie gospodarczym. I to jest czynnik,
kt6ry pozwala podjqc takq decyzj~.
Radna M. Parzyszek - odnoszqc si~ do wczesniejszej wypowiedzi podkreslila, ie radni powinni zrobic wszystko, ieby takie
gminne jednostki si~ utrzymaly.
Radny W. Pszcz6tkowski - na poczqtku roku, kiedy byl przyjmowany budiet, radni uwaiali, ie jego przyj~cie nie stanowi
iadnych zagroien. Tymczasem po pOl roku okazalo si~, ie trzeba zaciqgnq 8 mln kredyt. Zarzuca radnym, za najlepsze
rozwiqzanie uwaiajq zaciqgni~cie kredytu na kolejne 20 lat. Wnosi 0 wysluchanie p. A. Rusieckiego.
Radny M. Zielski - ma jedno zastrzeienie, gmina zaciqga 8 mln kredytu, wycofuje prawie 4 mln srodk6w wlasnych na
splat~ ICDS, uwaia, ie zaciqganie kredytu jest kosztownym sposobem finansowania potrzeb spoleczenstwa. Zdaniem
radnego tak naprawd~ trzeba powiedziec mieszkancom, ie sauna, kt6ra ma byc w Centrum nie b~dzie kosztowala 40 tys,
tylko 42 tys, poniewai do tego wszystkiego trzeba doliczyc odsetki. Zapytal ile b~dzie wynosila splata dlugu po 20 latach.
Radny L. Rozmarynowski - uwaia, ie moina to latwo policzyc za pomocq kalkulatora kredytowego. Nie chcialby tak na
sto procent, podawac takiej informacji, na niewlasciwego prognozowania, choc w jednym procencie. Odsyla do wlasnego
liczenia.
Burmistrz - poinformowal, ii obowiqzuje uprzedniosc. Najpierw uchwala, a p6iniej wykonanie. Zasygnalizowal te warunki,
kt6re Sq przyj~te jako graniczne, kt6rych przekroczenie byloby nierozsqdne. W trakcie negocjacji z bankiem, spodziewa si~,
ie te warunki b~dq korzystniejsze. Trudno teraz iqdac konkretnych wyliczen. Teraz zostaly przedstawione warunki skrajne,
podobnie jak w chwili, kiedy rada podejmowala decyzje 0 przystqpieniu do budowy ICDS, r6wniei byl podany wariant
najtrudniejszy, kiedy nie b~dzie dotacji. Niestety on si~ staje najbardziej realny, poniewai ta dotacja prawie nie istnieje. Bylo
pytanie co si~ wtedy stanie - oczywiscie gmina przetrwa, ale chodzi 0 to ieby gmina si~ rozwijala. Normalnq rzeczq jest
restrukturyzacja zadluienia, polegajqca na tym, ie trudne zobowiqzanie zamienia si~ na zobowiqzanie tej samej wysokosci,
ale inaczej rozloione. Zaciqgni~cie tego kredytu jest czytelne, poniewai konstrukcja umowy z Mitexem jest bardzo
wyszukana i pelna niuans6w. Wymagalne stajq si~ kwoty dopiero po pewnym czasie wed lug konkretnego kalendarza.
Wiadomo, ie za szkol~ trzeba zaplacic, nikt za darmo tego nie wybuduje. Wiadomo jakie kwoty co roku trzeba zaplacic. Nie
bylo dotacji, kt6ra byla przewidziana. na 3 pierwsze lata, w zwiqzku z tym kwota do zaplacenia skumulowala si~.
Ekonomicznym i rozsqdnym dzialaniem jest rzecz, kt6ra kosztuje niewqtpliwie, polegajqca na tym, ie si~ restrukturyzuje
platnosc, za pomocq poiyczki na 8 mln na lepszych warunkach rozpisanych na szereg lat. Naleina pieniqdze od razu
zostanq splacone Mitexowi. W zwiqzku z tym tabela splat stanie si~ lagodna. Poiyczka nie zwi~ksza de facto, zwi~ksza
procent zadluienia gminy, natomiast zmniejsza zobowiqzania kupieckie. Nie jest to powi~kszenie zobowiqzania, tylko
zamiana z zobowiqzan wzgl~dem Mitexu na zobowiqzania wzgl~dem banku.
przedstawione zostaly radnym warunki skrajne, niemniej jednak naleiy si~ spodziewac, ie zostanq wynegocjowane warunki
korzystniejsze. Gmina lomianki ma najkorzystniejszq umow~ z Mitexem sposr6d gmin, kt6rych budowy Mitex prowadzil.
W trakcie negocjowania warunk6w kredytu radni b~dq na bieiqco informowani 0 proponowanych opcjach splat.
Radny P. Iwaszko - prosba 0 dopuszczenie do glosu p. Rusieckiego.
Przewodniczqcy Rady przypomnial, ii p. Rusiecki zabieral glos podczas posiedzenia Komisji Budietowej i radni mieli okazj~
zapoznania si~ z jego opiniq.
Radny W. Sternicki - z uwagi na fakt, ii przedmiot uchwaly byl wielokrotnie dyskutowany na posiedzeniach Komisji,
zglasza wniosek formalny 0 przystqpienie do glosowania.
Przewodniczqcy Rady poddal powyiszy wniosek pod glosowanie. Wynik glosowania: 9 glos6w "za", 4 glosy "przeciw", 0
glos6w "wstrzymujqcych si~".

Urzqd Miasta i Gminy Lomianki
Kancelaria

Postanowienie:
Wynik glosowania jawnego: 10 glos6w "za", 4 glosy "przeciw", 0 glos6w "wstrzymujqcych si~".
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ie uchwala zostala prawomocnie.

W dyskusji g/os zabraJi:
Rady B. Sikorski - uwaia, ie dzi~ki podj~ciu tej uchwaly znajdzie zatrudnienie ok. 20 os6b z terenu naszej gminy, jest to
bardzo istotne.

Postanowienie:
W glosowaniu udzial wzi~lo 9 radnych.
Wynik glosowania
jawnego:
9 glos6w
"za", 0 glos6w
"przeciw",
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ie uchwala zostala podj~ta prawomocnie.
7)

0

glos6w

"wstrzymujqcych

sif.

przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska Poludnie",

Przewodniczqcy Rady odczytal projekt uchwaly.
Opinie Komisji:
Komisja Techniczna - opinia pozytywna
Komisja Spoleczna - opinia pozytywna

Postanowienie:
W glosowaniu udzial wzi~lo 9 radnych.
Wynik
glosowania
jawnego:
9 glos6w
"za", 0 glos6w
"przeciw",
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ie uchwala zostala podj~ta prawomocnie.
8)

przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania

0

glos6w

"wstrzymujqcych

sif.

przestrzennego "Borzobohatego",

Przewodniczqcy Rady odczytal projekt uchwaly.

Komisja Techniczna - opinia pozytywna
Komisja Spoleczna - opinia pozytywna

Postanowienie:
W glosowaniu udzial wzi~lo 9radnych.
Wynik
glosowania
jawnego:
9 glos6w
"za", 0 glos6w
"przeciw",
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ie uchwala zostala podj~ta prawomocnie.
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0

glos6w

"wstrzymujqcych

si~".

Komisja Techniczna - opinia pozytywna
Komisja Spoleczna - opinia pozytywna
Wynik glosowania jawnego: 9 glos6w "za", 0 glos6w "przeciw", 0 glos6w "wstrzymujqcych silil"
Przewodniczqcy Rady odczytal projekt uchwaly, nast~pnie radni przystqpili do glosowania.
Postanowienie:
W glosowaniu udzial wzilillo 9 radnych.
Wynik
glosowania
jawnego:
9 glos6w
"za" , 0 glos6w
"przeciw",
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ie uchwala zostala podjlilta prawomocnie.

10. wyraienia

zgody na zawarcie

wieloletnich

um6w najmu pomieszczeil

0

glos6w

komercyjnych

"wstrzymujqcych

w Integracyjnym

silil".

Centrum

Dydaktyczno- Sporfowym.

Radny B. Sikorski - zaproponowal poprawklil do projektu uchwaly - w uzasadnieniu jest zaznaczone, ie gmina nie blildzie
ponosila naklad6w, chcialby, ieby tez zapis znalazl silil bezposrednio w uchwale.
Mecenas T. Dalczyriski - zdaniem mecenasa nie ma prawnych przeszk6d, ieby taki zapis znalazl silil w uchwale.
Proponuje jednak zawarcie takiego zapisu w umowie.
Burmistrz - zwr6cil uwaglil na to, ie istnieje podzial funkcji w samorzqdzie na funkcjlil uchwalodawczq i wykonawczq. Rada
Miejska jest organem uchwalodawczym, wykonawcq jest burmistrz wraz z calym aparatem, kt6ry ma do dyspozycji. Kiedy
zostanie podjlilta uchwala, wtedy blildq negocjowane warunki um6w. Rada Miejska podejmujqc takq uchwallil daje
upowainienie do przeprowadzania negocjacji z kontrahentem. Bez tej uchwaly potencjalny kontrahent mialby w
perspektywie 3-letnia umowlil, w zwiqzku z tym mogloby bye dla niego nieoplacalne inwestowanie na taki okres. Oczywistym
jest, ii blildq negocjowane jak najkorzystniejsze warunki umowy. Propozycja Przyjlilcia uchwaly w przedstawionym brzmieniu.
Wolq rady jest ieby naklady ze strony gminy byly wyeliminowane.
Radny L. Rozmarynowski - odnosnie czynszu, umowa nie precyzuje jednoznacznie i nie m6wi 0 tym, ie najemca ma
pokrye wszystkie koszty, brakuje klauzuli, ie wszelkie zmiany, ulepszenia dokonane przez najemclil Sq na jego koszt
i przechodzq nieodplatnie na dobro wynajmujqcego.
Radny B. Sikorski - z uwagi na to, ie ta uchwala blildzie miala zastosowanie do um6w zawieranych na 10 lat, nie oznacza
to, ie z czasem nie blildq ponoszone naklady przy wynajmowaniu. Wolalby wr6cie do swojej poprawki zaproponowanej
wczesniej.
dyrektor ICDS p. Jan Mroczkowski - wyjasnil ii, umowy blildq dostosowywane do kaidego kontrahenta indywidualnie
w zaleinosci od specyfiki wynajmowanego pomieszczenia
Mecenas T. Dalczyriski - rada nie moie decydowae 0 sposobie wykonania uchwaly.
Z-ca burmistrza J. Gr'l.dzki - podal przyklad sal jlilzykowych, kt6re Sq wykorzystywana przez 2 godz. w tygodniu. Gmina
poniosla naklad, poniewai zostaly zakupione lawki i krzesla, z kt6rych na co dzien korzystajq uczniowie. Czasami mogq bye
takie sytuacje, kt6re uniemoiliwiq p6zniej wynajlilcie pomieszczen. Kaide z nich ma innq specyfiklil. Zdaniem burmistrza
wszystkie pomieszczenia powinny bye wynajmowane w drodze przetargu wraz z podaniem do publicznej wiadomosci.
Wiadomq sprawq natomiast jest, ie na basen wchodzq instruktorzy, dzieci i tutaj nie ma tego typu potrzeby. W zwiqzku z
tym burmistrz prosi 0 zrozumienie r6wniei tej sytuacji.
Radny B. Sikorski - wniosek 0 dodanie nastlilpujqCego zapisu do projektu uchwaly "wyraia silil zgodlil na zawarcie um6w
najmu bez ponoszenia przez gminlil naklad6w inwestycyjnych na okres do lat 10".
Glosowanie : 7 przeciw, 2 wstrzymujqce silil, 1 glos za
Postanowienie:
W glosowaniu udzial wzililio 10 radnych.
Wynik glosowania
jawnego:
10 glos6w "za", 0 glos6w "przeciw",
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ie uchwala zostala podjlilta prawomocnie.
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0

Interpelacje

i wolne wnioski.

W dyskusji glos zabrali:
Interpelacje i wolne wnioski:
1. Radny L. Rozmarynowski - z1oiy1 interpelacj~ w sprawie opiat adiacenckich. Odnosnie srodk6w dla rad soleckich i
osiedlowych - zaistnia1 moment, kt6ry m6g1by zglosic spos6b wykorzystania przez Rade Osiedla lomianki G6rne.
Chodzi 0 wykonanie chodnika od ul. Sierakowskiej do ul. Kasztanowej.
Radny L. Rozmarynowski - odnosnie sposobu wykorzystania srodk6w rad osiedlowych i soleckich - wykonanie
chodnika od ul. Sierakowskiej do ul. Kasztanowej. Zdaniem radnego centrum miasta uleg10 niejako rozszerzeniu,
pojawi1a si~ sygnalizacja swietlna przy ul. Staszica. Ten odcinek staje si~ elementem wizyt6wki miasta. Mieszkaricy ulic
bocznych od lat upominajq si~ 0 chodnik na tym odcinku. Brakujqcy odcinek wynosi 150 m.
2. Radny J. Maciaszek - odnosnie remontu ulic: Poziomkowej. Prosba 0 uwzgl~dnienie przy odbiorze wa1u
przeciwpowodziowego potrzeby miejscowych rolnik6w odnosnie wjazd6w od Wis1y. Prosba 0 wyprofilowanie wjazdu.
3. Radny K. Wawer - skierowa1 pytanie do burmistrza - jak wyglqda sprawa usuni~cia drzew od ul. M. Konopnickiej do ul.
Lotnik6w Alianckich; spowalniacze w ul. Akinsa przy szkole; srodki rady soleckiej w Dziekanowie Lesnym przeznaczenie na remonty drog w Dziekanowie Lesnym;
4. Radna K. Domanska - nt. spotkania mieszkaric6w lomianek Starych - Osiedle Chopina, zorganizowane przez
radnych M. Zielskiego i W Pszcz61kowskiego, poniewai dyskusja na spotkaniu by1a bardzo burzliwa, radna chcia1aby
zobowiqzac p. burmistrza do zorganizowania spotkari z mieszkaricami i wyjasnienie kwestii spornych.
Odnosnie odwodnieri ulic gminnych - oczyszczenie studzienek sciekowych.
5. Pan Mikotajczyk Sottys lomianek Dolnych - odnosnie za1atwiania spraw przez organy administracji publicznej zdaniem pana soltys a nie Sq dotrzymywane terminy za1atwiania spraw, pisma pozostajq bez odpowiedzi. W skardze
skierowanej do Rady Miejskiej na burmistrza Miasta i Gminy, zarzuci1 burmistrzowi m.in. naruszenie przepisow
post~powania administracyjnego wynikajqce z art. 35 k.p.a.
6.

Przewodnicz'lcy
Rady - w odpowiedzi na powyisze poinformowa1, ii skarga zosta1a przyj~ta przez Rad~, zosta1a
przekazana do komisji w celu zaj~cia stanowiska w sprawie.
7. Radny W. Sternicki - w skardze skierowanej do Rady brak okreslenia jakiego terenu dotyczy "wysypisko" smieci,
uwaia, ie Radni nie mogq ingerowac w w1asnosc prywatnq.
8. Pan Seriysko -zwroci1 si~ do Przewodniczqcego 0 wyjasnienie pewnych nieprawid1owosci zwiqzanych z komunikacjq
na ul. Brukowej, jak rowniei zagroieniem bezpieczeristwa przeciwpowodziowego. Czy zostaly poczynione jakies kroki
w kierunku wyjasnienia sprawy? Kiedy mieszkaricy otrzymajq odpowiedi w tej sprawie?
9. Z-ca burmistrza J. Gr'ldzki - odnosnie pisma Rady Osiedlowej w Burakowie dot. ul. Brukowej - odpowiedi: w tej
sprawie otrzyma1 pan Przewodniczqcy Rady Osiedlowej pan Gawroriski, w1asnor~cznie kwitujqc odbi6r 121utego 2004r.
10. Pan T. Krystecki - zwroci1 si~ z pytaniem: kiedy b~dzie woda w lomiankach? Poruszy1 spraw~ srodk6w dla Rad
Osiedlowych i parkingu przed szko1q.
11. Mieszkanka lomiank
p. Gryziak - odnios1a si~ do spotkania zorganizowanego przez radnego Zielskiego i
Pszcz61kowskiego, w sprawie miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego lomianki Chopina. Jej zdaniem,
to co si~ dzia10 na spotkaniu wynika z podburzania ludzi przez radnych. Jest oburzona sposobem, w jaki radny Zielski
zwroci1 si~ do z-cy burmistrza J. Grqdzkiego "bo was wywiozq na taczkach" . Nie iyczy sobie, aby radny zachowywa1
si~ w ten sposob. Zna grup~ ludzi, ktorzy rowniei byli zbulwersowani takim zachowaniem - mieszkaricy nie iyczq
sobie, ieby radni tak si~ zachowywali, czujq si~ wr~cz obraieni takim zachowaniem.
Jako osoba prywatna, zwroci1a uwag~ panu Krysteckiemu, ieby nie nagrywa1 jej wypowiedzi, gdyi nie wyraia na to
zgody, a ma do tego prawo.
12. Z-ca burmistrza J. Gr'ldzki - poinformowa1 zgromadzonych, ii by1 na owym spotkaniu w zast~pstwie burmistrza, choc
nie zosta1 na nie zaproszony. Spotkanie nie zosta1o uzgodnione wczesniej z burmistrzem, od dawna by10 wiadomo, ie
burmistrz w tym czasie ma zaplanowane spotkanie w ambasadzie Stanow Zjednoczonych w zwiqzku z przyjazdem
gubernatora Minesoty do lomianek. Pan Pszcz61kowski oznajmi1, ie w takim razie spotkanie odb~dzie si~ bez
burmistrza. Odczyta1 pismo przygotowane przez burmistrza, ktore wyjasnia przyczyn~ jego nieobecnosci, jak i w spos6b
merytoryczny odnosi si~ do tematu spotkania. Z-ca burmistrza chcia1by si~ odniesc do tego, co napisano w pewnym
pismie, jakoby nie by1 w stanie udzielic odpowiedzi na zadawane mu pytania podczas spotkania. Nie jest to prawdq,
gdyi podczas spotkania zosta1 poinformowany przez p. Pszcz61kowskiego, ie skoro nie zosta1 zaproszony na spotkanie
to nie powinien w ogole si~ wypowiadac, poza tym organizatorzy starali si~ nie dopuszczac go do glosu. Poinformowa1
zgromadzonych, ii posiada nagranie z owego spotkania, ktore nie moie zostac upublicznione, z uwagi na fakt, ii
wypowiadaly si~ rowniei osoby prywatne, jednak w niektore fragmenty z wypowiedziami radnych oddajq charakter
spotkania. J. Grqdzki odnios1 wraienie, ie ca1e spotkanie mia10 charakter nagonki dwoch radnych - organizatorow
spotkania - na pozosta1ych cz1onkow Rady Miejskiej. Jest to tym bardziej przykre, ie stwarza wizerunek w1adzy
stanowiqcej miasta i gminy lomianki.
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13. Radna K. Domanska - skierowala pytanie do p. Krysteckiego. skqd wart. zamieszczonym na lamach gazety "Nasze
lomianki" znalazlo si~ zdanie m6wiqce 0 tym, ze obecni na spotkaniu radni, poza dw6jkq organizator6w nie
identyfikowali si~ z postulatami mieszkanc6w i wspierali stanowisko burmistrza? Radna zaznacza, ze r6wniez popiera
postulaty mieszkanc6w.
14. Przewodnicz'l.cy Rady Osiedla D'l.browa Zachodnia p. Pychynski - powiedzial, ze mieszkancy Osiedla Sq
optymistycznie nastawieni do wladzy. Radni zostali obdarzeni duzym zaufaniem i autorytetem przez odpowiednia ilose
mieszkanc6w, piastujq swojq funkcj~ niejako "z urz~du". Do radnych zwracajq si~ mieszkancy z r6znymi problemami.
Przewodniczqcy poinformowal, iz przychodzq do niego mieszkancy, kt6rzy proSZq 0 podzi~kowanie w ich imieniu
wladzom za np. wykonanie ul. Sierakowskiej - uwaza, ze jest to "okno na swiat" i nalezy bye za to wdzi~cznym. Nalezy
dalej pociqgnqe tq inwestycj~ do ul. Zachodniej, tak, zeby powstala p~tla autobusowa.
Poinformowal r6wniez, iz w poblizu tych teren6w zbiera si~ mlodziez jezdzqca na motorach. Zdarzyl si~ przypadek
potrqcenia jednego z przechodni6w. Pan Pychynski interweniowal w tej sprawie u Strazy Miejskiej, prosba 0 stalq
kontrol~ tego terenu.
Zdaniem pana Przewodniczqcego wladze nalezy szanowae. Gdyby nawet burmistrz byl wrogiem, to pan Pychynski i
tak by go szanowal, gdyz w og61e szanuje wladz~. Burmistrz zostal wybrany znacznq wi~kszosciq glos6w,
reprezentuje wladz~, kt6rq trzeba szanowae i jej zaufae, skoro przez tylu mieszkanc6w zostala wybrana. Jego zdaniem
radni powinni bye samokrytyczni, sprawiedliwi. Majq prawo krytykowae burmistrza, ale zasadnie, bez zacietrzewiania
si~. Wiadomym jest, ze kazdy z radnych b~dzie si~ najbardziej utozsamial ze swoim terenem i to jest prawidlowe, ale
musi tez widziee og61 spraw i potrzeby mieszkanc6w. Krytyka jest dopuszczalna, ale tylko kulturalna i rzeczowa.
Inaczej mieszkancy nie b~dq chcieli uczestniczye w sesjach Rady, a niekt6rzy juz nie chcq.
Uwaza, ze burmistrz ma prawo skorzystae ze swojej wladzy. Ma prawo wezwae sluzby miejskie w celu wyproszenia z
obrad niekulturalnego mieszkanca. Jednak tego nie czyni, nie korzysta ze swoich przywilej6w. Dlatego tez, apeluje raz
jeszcze 0 poszanowanie wladzy. Apeluje do radnych 0 dialog zamiast kl6tni, wtedy b~dq si~ rodzily naprawd~ tw6rcze
wnioski i rozwiqzania.
15. Mieszkanka lomiank p. Gryziak - zaapelowala do zgromadzonych 0 poszanowanie wladzy oraz ludzi , kt6rzy t~
wladze wybrali. Poinformowala, iz nieswiadomie podpisala si~ pod protestem mieszkanc6w skierowanym do burmistrza.
Nie zostala jednak poinformowala w jaki spos6b zostanie wykorzystany jej pod pis. W zwiqzku tym prosi burmistrza 0
przyj~cie jej przeprosin.
16. Radny B. Sikorski - wystqpil z wnioskiem 0 przeprowadzenie kontroli studzienek sciekowych, a szczeg61nie
zabezpieczenia pokryw.
17. Burmistrz l. Sokolowski:
DAd.
interpelacji zlozonej przez radnego L. Rozmarynowskiego - poinformowal, ze zostanie ona rozpatrzona w trybie
przewidzianym dla interpelacji.
Oznajmil r6wniez, ze jesieniq zostanie przeprowadzona kontrola zakupu numerk6w dla ps6w.
DAd.
chodnika w ul. Sierakowskiej - sprawa zostanie rozwazona wraz z Wydzialem Inwestycji.
DAd.
remontu ul. Poziomkowej, wjazdu przez wal, spowalniaczy w ul. Akinsa - sprawa zostanie potraktowana
indywidualnie.
DAd.
wniosku dot. studzienek sciekowych - proponuje zorganizowanie spotkania wraz z Komisjq Technicznq i inz.
Atysem w celu zbadania sprawy i ewentualnego skierowania srodk6w na konserwacj~.
DAd.
sprawy poruszonej przez p. Mikolajczyka - pisma w poruszonej sprawie zostaly skierowane do Wydzialu
Planowania i Logistyki oraz Referatu Ochrony Srodowiska, sprawa jest prowadzona przez referat. Jezeli kwalifikuje si~
do skargi, kt6ra powinna bye przekazana dalej - burmistrz zobowiqzal si~ do przeslania jej w stosownym trybie.
DAd.
pisma mieszkanc6w Osiedla Dqbrowa - jezeli bylo inne pismo w tej sprawie skierowane do Rady Miejskiej,
Przewodniczqcy Rady zajmie w tej sprawie stanowisko.
DAd.
spotkania z mieszkancami Osiedla Chopina - poinformowal zgromadzonych, iz zostal zaproszony telefonicznie
przez radnego Pszcz61kowskiego w spos6b obcesowy w ostatniej chwili. Od dw6ch miesi~cy wiadome bylo, iz ma
zaplanowane spotkanie, zarezerwowane przez ambasad~ amerykanskq. Przyjazd gubernatora jest sprawq zlozonq, na
szczeblu dyplomacji mi~dzy panstwowej. Pan Pszcz6lkowski zostal 0 tym poinformowany. Przyjql to do wiadomosci,
oznajmiajqc, ze wobec tego spotkanie odb~dzie si~ bez burmistrza i odlozyl sluchawk~. Zdaniem burmistrza sam
obcesowy spos6b zaproszenia, upowaznia do tego, zeby w og61e nie myslee 0 tym spotkaniu. Mimo to, burmistrz
przygotowal na pismie wyjasnienie powodu swojej nieobecnosci oraz ustosunkowal si~ do meritum spotkania.
Przypomnial r6wniez, ze spotkanie w tej sprawie mialo miejsce miesiqc wczesniej. Obecni byli mieszkancy, kt6rzy byli
zainteresowani tym konkretnym planem. Nie bylo natomiast radnego Zielskiego. Nie doszlo do zadnej merytorycznej
rozmowy, z uwagi na zainteresowanie zgromadzonych tylko wlasnymi dzialkami. Postanowiono, ze konkretne
fragmenty b~dq rozpatrywane indywidualnie. Kwestia ta zostala r6wniez zawarta w pismie przygotowanym na spotkanie
i odczytanym przez z-c~ burmistrza. Nadal prowadzone Sq konsultacje. Burmistrzowi zalezy przede wszystkim na tym,
zeby miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dot. tego terenu mialy rozsqdny kszta/t, poniewaz Sq
warunkiem uruchomienia inwestycyjnego tych teren6w. Jest to w interesie mieszkanc6w.

Urzqd Miasla i Gminy Lomianki
Kancelaria

Burmistrz podzi~kowal r6wniei za apel panu Pychyriskiemu,a takie za slowa krytyki i wyrazy uznania, kt6re padly
podczaswystqpieri mieszkaric6w.
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