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Rada Miejska w Żurominie 

PROTOKÓŁ XLV/22 

XLV Sesja Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 maja 2022r. 

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA POSIEDZENIU 

 

lp nazwisko imie status podpis 

1 Biesalski Krzysztof obecny   

2 Budzich Tomasz obecny   

3 Bukowski Waldemar obecny   

4 Jarzynka Halina obecna   

5 Lewiński Piotr obecny   

6 Łuczkiewicz Leszek obecny   

7 Manelska Anna obecna   

8 Michalska Barbara obecna   

9 Milewski Mariusz obecny   

10 Olczak Marcin obecny   

11 Ossowski Czarek obecny   

12 Rochna Wojciech obecny   

13 Sochocki Zbigniew obecny   

14 Staroń Andrzej obecny   

15 Supko Andrzej obecny   

 

 

obecni 15 
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wszyscy 15 

procent 100,00 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  

PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie obrad (15:08:53 - 15:09:48) 

 

Pani Przewodnicząca: Otwieram XLV Sesję Rady Miejskiej w Żurominie. Serdecznie 

państwa witam na dzisiejszym posiedzeniu. Zgodnie z listą obecności w obradach 

uczestniczy 15 radnych, także jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad (15:09:59 - 15:10:33) 

 

Pani Przewodnicząca: Szanowni państwo, na dzisiejsza sesję przygotowaliśmy 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  XLIII Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 

marca 2022r. 

4. Przyjęcie protokołu z  XLIV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 kwietnia 2022r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i 

sposobu ich przyznawania. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 

Żuromin.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 

2022. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Pani Przewodnicząca: czy są jakieś wnioski do zaproponowanego porządku posiedzenia? 

Nie było. Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaproponowanym porządkiem 

obrad. W głosowaniu: 15 głosów było "za". Proponowany porządek obrad  został przyjęty 

jednogłośnie.  

2.1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad 
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głosowanie Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad 

jednostka RADA MIEJSKA W ŻUROMINIE 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 r. czas 15:10:37 - 15:10:58 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 

0 0 % nieoddanych 

głosów 

0 0 % 

Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Biesalski Krzysztof ZA 

2 Budzich Tomasz ZA 

3 Bukowski Waldemar ZA 

4 Jarzynka Halina ZA 

5 Lewiński Piotr ZA 

6 Łuczkiewicz Leszek ZA 

7 Manelska Anna ZA 

8 Michalska Barbara ZA 

9 Milewski Mariusz ZA 

10 Olczak Marcin ZA 

11 Ossowski Czarek ZA 
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12 Rochna Wojciech ZA 

13 Sochocki Zbigniew ZA 

14 Staroń Andrzej ZA 

15 Supko Andrzej ZA 

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 

marca 2022r. (15:11:14 - 15:11:25) 

 

Pani Przewodnicza: czy są uwagi do protokołu? Uwag nie było, przystąpiono do 

głosowania. W głosowaniu: "za" - 15 głosów. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

3.1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w 

Żurominie z dnia 30 marca 2022r. 

 

 

głosowanie Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII Sesji nadzwyczajnej 

Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 marca 2022r. 

jednostka RADA MIEJSKA W ŻUROMINIE 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 r. czas 15:11:31 - 15:11:46 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 

0 0 % nieoddanych 

głosów 

0 0 % 

Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 
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1 Biesalski Krzysztof ZA 

2 Budzich Tomasz ZA 

3 Bukowski Waldemar ZA 

4 Jarzynka Halina ZA 

5 Lewiński Piotr ZA 

6 Łuczkiewicz Leszek ZA 

7 Manelska Anna ZA 

8 Michalska Barbara ZA 

9 Milewski Mariusz ZA 

10 Olczak Marcin ZA 

11 Ossowski Czarek ZA 

12 Rochna Wojciech ZA 

13 Sochocki Zbigniew ZA 

14 Staroń Andrzej ZA 

15 Supko Andrzej ZA 

4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 kwietnia 

2022r. (15:11:59 - 15:12:14) 

 

Pani Przewodnicza: czy są uwagi do protokołu? Uwag nie było, przystąpiono do 

głosowania. W głosowaniu: "za" - 15 głosów. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

4.1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z 

dnia 24 kwietnia 2022r. 

 

głosowanie Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej 

w Żurominie z dnia 24 kwietnia 2022r. 

jednostka RADA MIEJSKA W ŻUROMINIE 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 r. czas 15:12:28 - 15:12:42 
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typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 

0 0 % nieoddanych 

głosów 

0 0 % 

Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Biesalski Krzysztof ZA 

2 Budzich Tomasz ZA 

3 Bukowski Waldemar ZA 

4 Jarzynka Halina ZA 

5 Lewiński Piotr ZA 

6 Łuczkiewicz Leszek ZA 

7 Manelska Anna ZA 

8 Michalska Barbara ZA 

9 Milewski Mariusz ZA 

10 Olczak Marcin ZA 

11 Ossowski Czarek ZA 

12 Rochna Wojciech ZA 

13 Sochocki Zbigniew ZA 

14 Staroń Andrzej ZA 

15 Supko Andrzej ZA 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i 

sposobu ich przyznawania. (15:13:09 - 15:14:56) 

 

Pani Przewodnicza: projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu czy ktoś 

chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił, następnie Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie wraz z załącznikiem. W głosowaniu: 15 głosów było 

"za". Uchwała została podjęta jednogłośnie. 15 radnych obecnych na sali. 

 

5.1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

 

 

głosowanie Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i 

sposobu ich przyznawania. 

jednostka RADA MIEJSKA W ŻUROMINIE 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 r. czas 15:15:14 - 15:15:32 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 93.33 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 

1 6.67 % nieoddanych 

głosów 

0 0 % 

Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Biesalski Krzysztof ZA 
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2 Budzich Tomasz ZA 

3 Bukowski Waldemar ZA 

4 Jarzynka Halina ZA 

5 Lewiński Piotr ZA 

6 Łuczkiewicz Leszek ZA 

7 Manelska Anna ZA 

8 Michalska Barbara ZA 

9 Milewski Mariusz ZA 

10 Olczak Marcin ZA 

11 Ossowski Czarek ZA 

12 Rochna Wojciech ZA 

13 Sochocki Zbigniew ZA 

14 Staroń Andrzej ZA 

15 Supko Andrzej WSTRZYMAŁ SIĘ 

6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego   

(15:15:49 - 15:15:59) 

 

Pani Przewodnicząca: Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, 

pan radny miał możliwość złożenia wyjaśnień, propozycję projektu uchwały przygotowała 

Komisji Rewizyjna i zaproponowany projekt uchwały był przegłosowany na wspólnym 

posiedzeniu komisji, czy ktoś chciałby zabrać głos? czy pan radny chciałby zabrać głos? 

bardzo proszę. Pan Ossowski: ja bym chciał podtrzymać swoje stanowisko i wyjaśnienia o 

których mówiłem na komisji. Prosiłbym pani przewodnicząca o wyłączenie mnie z 

głosowania. Chciałbym opuścić sale, chyba że są pytania. Pani Przewodnicząca: czy są 

pytania, czy ktoś chciałby zabrać głos? Pytań nie było. Pan Cz. Ossowski na czas 

głosowania opuścił salę obrad. Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i 

poddała pod głosowanie wraz z uzasadnieniem. W głosowaniu: 14 radnych było "za". 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 14 radnych obecnych na sali. 

6.1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego 

 

 

głosowanie Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odmowy 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
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jednostka RADA MIEJSKA W ŻUROMINIE 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 r. czas 15:18:05 - 15:18:22 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 

0 0 % nieoddanych 

głosów 

1 6.67 % 

Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Biesalski Krzysztof ZA 

2 Budzich Tomasz ZA 

3 Bukowski Waldemar ZA 

4 Jarzynka Halina ZA 

5 Lewiński Piotr ZA 

6 Łuczkiewicz Leszek ZA 

7 Manelska Anna ZA 

8 Michalska Barbara ZA 

9 Milewski Mariusz ZA 

10 Olczak Marcin ZA 

11 Ossowski Czarek nie głosował 

12 Rochna Wojciech ZA 
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13 Sochocki Zbigniew ZA 

14 Staroń Andrzej ZA 

15 Supko Andrzej ZA 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i 

Miasta Żuromin (15:19:08 - 15:19:32) 

 

Pani Skarbnik: zarówno projekt uchwały WPF jak i budżetowa zawiera następujące 

pozycje. Wprowadzamy kwotę dotacji dot. inwestycji w Dąbrowie ponad 137 tyś zł, 

dochód majątkowy, inwestycję "Cyfrowa Gmina" ponad 425 tyś zł, również dochód 

majątkowy, są to środki z Unii Europejskiej, wyposażenie w sprzęt, oprogramowanie 

Urząd Gminy. Następnie, 66 tyś zł dotację na stypendia dla uczniów i wprowadzenie 

dotacji na inwestycję - rozwój terenów zielonych przy ul. J. Pawła II w Żurominie, po 

stronie dochodów ponad 314 tyś zł dotacja związana z komputerami dla rodzin po 

PGRowskich. Wprowadzamy nową inwestycję na rok 2023 - naprawa i wymiana 

nawierzchni boisk wraz z modernizacją oświetlenia kompleksu sportowego Moje Boisko 

Orlik 2012, kwota inwestycji 700 tyś zł, jest to kwota zaplanowana na następny rok. Jeżeli 

chodzi o wydatki to również Cyfrowa Gmina, czyli dotacja która ma związek z zakupem 

sprzętu, komputerów, oprogramowania w Urzędzie, stypendia ponad 66 tyś zł i nowa 

inwestycja -  rozwój terenów zielonych przy ul. J. Pawła II w Żurominie, łączna kwota to 

237 448,35 zł w tym 100 tyś zł z dotacji. Również wprowadzamy PGRy po stronie 

wydatków. Pan Staroń: ta kwestia 700 tyś zł, na remonty tych boisk, to była tylko 

wyłącznie sugestia ze strony Pani Burmistrz że jednym ze źródeł finansowania może być 

rezygnacja z budżetu obywatelskiego, tak mam to rozumieć? Pani Burmistrz: tak, to była 

moja sugestia, propozycja ażeby rozważyć czy środki które miały by być przeznaczone i 

wydatkowane w przyszłym roku na realizację zadań z BO w kwocie ponad 300 tyś zł nie 

mogły by po prostu stanowić wkładu własnego do tego wniosku na 700 tyś zł, tu o 

dofinansowaniu mówimy o 50%. Jeżeli padło pytanie od pani przewodniczącej co będzie 

w przypadku taj jak informowaliśmy, że jest to wniosek do Ministerstwa Sportu, 

dedykowany na modernizację boisk tych Orlików które powstały prawie 12 lat temu i 

wymagają remontu i modernizacji więc jeżeli otrzymalibyśmy te kolejne 50% 

dofinansowania, czyli mielibyśmy 700 tyś zł to moglibyśmy te dwa boiska na Orliku 

zmodernizować i one by służyły dzieciom. Jeżeli tej kwoty nie otrzymamy, tego 

dofinansowania, i mielibyśmy tylko 350 tyś zł to myślę, że jeżeli nic się nie wydarzy 

nadzwyczajnego to moglibyśmy zmodernizować przynajmniej jedno boisko a nie dwa, 

chce podkreślić, że to są boiska tak jak pan kierownik państwu wspomniał na których 

ćwiczą, grają, uprawiają sport dzieci i młodzież z naszych szkół, ponad 1000 osób z tych 

boisk korzysta, myślę, że to jest ważne zadanie, poprosiłam państwa odpowiadając na 

pytanie pana radnego wprost o rozważenie sytuacji czy nie zawiesić tych środków które 

chcemy przeznaczyć na BO, wskazać, że te pieniądze będą przeznaczone na ten cel. 

Obawiam się, że patrząc na budżet i za chwile we wrześniu z panią skarbnik będziemy 

musieli usiąść i przygotować projekt budżetu na 2023 ja obawiam się, że może tych 350 

tyś zł zabraknąć. Myślę, że nie byłoby dobrą i wskazaną sytuacją ażeby boiska tak licznie 

uczęszczane przez naszą młodzież były zamknięte. Jest to moja propozycja dla państwa. 

Pan Staroń: Mnie nie trzeba przekonywać o potrzebie funkcjonowania tego obiektu bo sam 

byłem za tym aby ten obiekt powstał wtedy kiedy był właściwy czas, kiedy Gmina 

dostawała środki na powstanie tego obiektu także z historią tego obiektu jestem związany 

od początku. Mnie interesuje jasna odpowiedź. Czy sugestia czy te pieniądze zdejmujemy 
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z BO są dzisiaj rozumiane jako deklaracja że pójdziemy w tym kierunku bo uważam, że 

powinniśmy tych środków szukać w zupełnie innym miejscu a to jest jedna z 

alternatywnych sposobów rozwiązania problemów finansowego. Jest jeszcze jedno pytanie 

które się nasuwa, skoro doszliśmy do takiego punktu gdzie te boiska mogą być wyłączone 

z eksploatacji to jak były dokonywane bieżące naprawy, konserwacje, skoro istnieje takie 

zagrożenie że trzeba byłoby ten obiekt zamknąć? Pan Gowin: jeżeli chodzi o konserwację 

co roku jest przeprowadzona przez firmę zewnętrzną, jeżeli chodzi o boisko do piłki 

nożnej, jest uzupełniany granulat, czyszczone 3 razy w sezonie, przeprowadza się te 

działania pielęgnacyjne czy konserwacyjne, to co możemy w ramach tego, wykonywane 

są, z roku na rok coraz bardziej się eksploatuje, na dzień dzisiejszy widzimy, że to jest 

ostatni dzwonek ku temu żeby podjąć pewne działania, jeżeli chodzi o zużycie boiska 

poliuretanowego, boisko jest również raz do roku myte, w ramach tej konserwacji, 

obserwujemy jak postępuje to niszczenie. Traci ta nawierzchnia poliuretanowa z roku na 

rok coraz więcej tych swoich właściwości pozytywnych, zaczynają występować pęknięcia. 

na dzień dzisiejszy sezon może jeszcze wytrzyma, trudno powiedzieć. Jest wciąż 

użytkowany. Pan Staroń: jak określona jest w dokumentacji technicznej żywotność takich 

obiektów? Pan Gowin: to zależy od eksploatacji. Tu nie ma konkretnego wskazania. 

Eksploatacja tych obiektów na Orliku jest duża, dużo większa niż przy szkołach. Pan 

Staroń: ile wynoszą roczne koszty tych konserwacji i zabiegów w stosunku do tej 

generalnej kwoty. Pan Gowin: koło 4 - 5 tyś. zł. Taki cykl jednorazowej pielęgnacji to jest 

1.800 zł brutto. Są przeprowadzane 3 takie cykle. Na początku sezonu jest dodatkowo 

myty poliuretan a później głównie koncentruje się na pielęgnacji sztucznej trawy. W 

2010r. obiekt został oddany do użytkowania, mamy 12 lat użytkowania. W ramach 

konserwacji są także uzupełniane ubytki w sztucznej trawie.  

 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie wraz z 

załącznikiem. W głosowaniu: 15 radnych było "za". Uchwała została podjęta jednogłośnie, 

15 radnych obecnych na sali. 

7.1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Żuromin 

 

głosowanie Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin 

jednostka RADA MIEJSKA W ŻUROMINIE 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 r. czas 15:31:14 - 15:31:34 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 
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ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 

0 0 % nieoddanych 

głosów 

0 0 % 

Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Biesalski Krzysztof ZA 

2 Budzich Tomasz ZA 

3 Bukowski Waldemar ZA 

4 Jarzynka Halina ZA 

5 Lewiński Piotr ZA 

6 Łuczkiewicz Leszek ZA 

7 Manelska Anna ZA 

8 Michalska Barbara ZA 

9 Milewski Mariusz ZA 

10 Olczak Marcin ZA 

11 Ossowski Czarek ZA 

12 Rochna Wojciech ZA 

13 Sochocki Zbigniew ZA 

14 Staroń Andrzej ZA 

15 Supko Andrzej ZA 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin 

na rok 2022 (15:31:49 - 15:31:57) 

Pani Skarbnik, w imieniu Pani Burmistrz poprosiła o wniesienie autopoprawki. 

8.1.1. Zgłoszenie autopoprawki (15:32:03 - 15:32:57) 

 

Autopoprawka: Zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań z tytułu kar 

I odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych na kwotę 440 tyś zł – chodzi tu o 

drogi, źródło finansowania tej kwoty pochodzi ze zwiększonego planu podatku od 
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nieruchomości. Zwiększamy podatek od nieruchomości o 440 tyś zł i zwiększamy wydatki 

na odszkodowania. Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszoną 

autopoprawką. W głosowaniu: 15 głosów było “za”, autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. Następnie, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały I poddała go pod 

głosowanie wraz z załącznikami. W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie. 15 

głosów “za”.  

 

8.2. Głosowanie nad autopoprawką 

 

głosowanie Głosowanie nad autopoprawką 

jednostka RADA MIEJSKA W ŻUROMINIE 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 r. czas 15:33:00 - 15:33:20 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 

0 0 % nieoddanych 

głosów 

0 0 % 

Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 Biesalski Krzysztof ZA 

2 Budzich Tomasz ZA 

3 Bukowski Waldemar ZA 

4 Jarzynka Halina ZA 

5 Lewiński Piotr ZA 

6 Łuczkiewicz Leszek ZA 
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7 Manelska Anna ZA 

8 Michalska Barbara ZA 

9 Milewski Mariusz ZA 

10 Olczak Marcin ZA 

11 Ossowski Czarek ZA 

12 Rochna Wojciech ZA 

13 Sochocki Zbigniew ZA 

14 Staroń Andrzej ZA 

15 Supko Andrzej ZA 

8.3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i 

Miasta Żuromin na rok 2022 

 

głosowanie Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022 

jednostka RADA MIEJSKA W ŻUROMINIE 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 maja 2022 r. czas 15:36:40 - 15:36:55 

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 

0 0 % nieoddanych 

głosów 

0 0 % 

Wyniki imienne 
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lp nazwisko imię głos 

1 Biesalski Krzysztof ZA 

2 Budzich Tomasz ZA 

3 Bukowski Waldemar ZA 

4 Jarzynka Halina ZA 

5 Lewiński Piotr ZA 

6 Łuczkiewicz Leszek ZA 

7 Manelska Anna ZA 

8 Michalska Barbara ZA 

9 Milewski Mariusz ZA 

10 Olczak Marcin ZA 

11 Ossowski Czarek ZA 

12 Rochna Wojciech ZA 

13 Sochocki Zbigniew ZA 

14 Staroń Andrzej ZA 

15 Supko Andrzej ZA 

9. Wolne wnioski i informacje (15:37:05 - 16:20:57) 

 

Przewodniczący Komisji stałych oraz Burmsitrz przedstawili sprawozdanie z prac komisji 

z okresu międzysesyjnego. Pani Burmistrz poinformowała o wyłożeniu do wglądu p 

 

Przewodniczący Komisji stałych oraz Burmistrz przedstawili sprawozdanie z prac komisji 

z okresu międzysesyjnego. Pani Burmistrz poinformowała o wyłożeniu do wglądu projekt 

zmian studium uikzp oraz o dyskusji publicznej zaplanowanej na 6 czerwca. 

Poinformowała, że w związku z przyjętymi uchwałami w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmian studium dla obszaru wiejskiego i miejskiego o możliwości składania 

wniosków do 17 czerwca. Została podpisana umowa na kanalizację ściekową ul. 

Brzozowa, Kasztanowa, Bukowa. Były 3 oferty, najtańsza na kwotę 438 867,44 zł, 

wygrała firma lokalna, Usługi Transportowe Pan Krzysztof Walencik, termin wykonania - 

120 dni, zgodnie z zawartą umową. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki na projekt Umiem Pływać, jest on adresowany do uczniów klas 1-3 szkół 

podstawowych, jest to bezpłatna nauka pływania, 50% dofinansowania. Otrzymaliśmy 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na rozwój terenów zielonych, 100 tys zł, 

całkowity koszt zadania 237 448,00 zł, jest to teren przy parku przy obwodnicy. W 

zakresie jest nasadzanie drzew, krzewów, powstaną alejki spacerowe, planowane jest 
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przygotowanie tam ścieżki edukacyjnej. Trwają prace przy budowie mini dworca, prace 

idą zgodnie z harmonogramem, termin zakończenia około 9 czerwca, za tydzień. 

Otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie w kwocie 400 tyś zł. Odbyły się dwie, ważne 

imprezy, 100 lecie OSP w Chamsku oraz obchody z okazji jubileuszu 30 lecia powstania 

PSP w Żurominie. Następnie głos zabrał mieszkaniec Żuromina, Pan Jan Ruchalski. 

Zgłosił swoje uwagi które wysłał w mailu 1 marca 2022r. chodzi o czystość miasta, 

głównie ul. Lidzbarskiej, w sprawie działki położonej przy ul. Wierzbowej przekazanej 

przez Gminę dla dawnego FSO, w sprawie poprawy estetyki miasta i gminy w kontekście 

Domu Nauczyciela, w sprawie obiektu przy ul. Lidzbarskiej 1 w Żurominie. Zgłosił uwagi 

co do funcjonowania Strazy Miejskiej, zapytał o przyszłość Zielonego Rynku oraz o znak 

“droga wewnętrzna” przy ul. Wyzowlenia – za budyniek Urzędu GiM, uważa także że 

park przy pl. Pisłudskiego jest obiektem bardzo estetycznym i nie widzi potrzeby zmiany 

koncepcji tego parku na potrzeby wniosku złożonego w ramach BO – Zielony Żuromin. W 

sprawie znaku, Pan Lewiński poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa 3 razy 

występowała o likwidację tego znaku, niestety jest to teren organizacji ruchu drogi 

wojewódzkiej i nic nie można z tym zrobić, zawsze jest odmowa. Pan Gowin 

doprecyzował, że na wjazd oddziałuje droga wojewódzka i zarządca tej drogi nie chce 

zmienić tej organizacji. Pani Sołtys Dąbrowy zapytała co z inwestycją kanalizacji w 

Dąbrowie. Pan Gowin powiedział że opóźnienie jest spowodowane z procedurami 

związanymi z przejściami pod drogą wojewódzką, są tam dwa przejścia. Pod koniec 

kwietnia otrzymaliśmy pozytywną decyzję tzn. przyjęte zostało zgłoszenie na budowę 

przez Wojewodę Mazowieckiego. Mamy informację z PB Domex, że 30 maja mają 

wykonywać te przeciski. Trwa procedura w MZDW, musimy uzyskać kolejną decyzję na 

umieszczenie w pasie drogowym. Mogę powiedzieć, że w tym roku powinno 

zadziałać. Następnie, Pan Zdzisław Dąbrowski, mieszkaniec Brudnic zapytał co zostało 

zrobione w jego sprawie. Pani Burmistrz poinformowała, że w Urzędzie Marszałkowskim 

trwają prace nad projektem zmiany uchwały Sejmiku Woj. Maz. problemem były uwagi, 

bo mówimy o zmniejszeniu odległości ażeby można było wybudować budynek mieszkalny 

od brzegu rzeki, ze 100m do 50, prace trwają.  

 

Pan Staroń: co się dzieje z inwestycją oczyszczalnia ścieków, jest to priorytetowe zadanie 

o którym dużo mówimy ale ostatnio tych informacji otrzymujemy niewiele, czas nas goni, 

pieniądze posiadane przez spółkę tracą na wartości z dnia na dzień bo materiały drożeją, 

zadanie w swoim zakresie jest bardzo obszerne a czas oczekiwania że to zostanie 

wdrożone coraz krótszy, bo nam się kończy pozwolenie wodno-prawne w związku z tym 

na co czekamy, bo w lutym ubiegłego roku miała być wbita łopata, na dzień dzisiejszy 

jeszcze nie został ogłoszony przetarg z tego co mi wiadomo, w związku z tym myślę, że 

mnie, radnym i mieszkańcom należy się odpowiedź na to pytanie, bo niestety z całą 

powagą konsekwencji tej sytuacji to mieszkańcy zostaną obciążeni prawdopodobnie 

kosztami bo na dzień dzisiejszy nie ma żadnych informacji na temat możliwości 

sfinansowania tego ze źródeł zewnętrznych, przy czym proszę nie udzielać informacji, że 

kredyt jest źródłem zewnętrznym bo za kredyt my musimy zapłacić, więc to nie jest źródło 

zewnętrzne tak jak momentami próbuje się nam sytuację przedstawiać. Pani Burmistrz: 

panie radny, dziękuje panu, lubi pan mi udzielać wykładów, rozumiem, pewnie z racji 

funkcji, zawodu jaki pan wykonuje, odpowiem krótko jeżeli chodzi o przebudowę 

oczyszczali, pan jako przewodniczący zachęcam żebyście państwo również bezpośrednio 

rozmawiali z zarządem spółki czy też odwiedzali spółkę bo macie takie zaproszenie. 

Mamy w tej chwili dokumentację  projektową i szukamy dofinansowania i chcę pana 

zapewnić że nie tylko rozważamy poszukiwania 20 mln zł, bo o takiej kwocie mówimy, 

myślę, że w dzisiejszych czasach może być to jeszcze większa kwota, szukamy tego 
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dofinansowania i bardzo się cieszę że pojawiają się informację że ma być to 

dofinansowanie, nawet już na przełomie czerwca i lipca. Myślę, że życzymy spółce tego i 

sobie żeby to dofinansowanie na oczyszczalnie się pojawiło i żebyśmy z niego skorzystali. 

Jeżeli nie, plan jest taki, w tej chwili też są podejmowane działania, o szczegółach nie chce 

mówić chodzi o przetarg na wycenę majątku spółki i myślę, że są to tak ważne i 

drobiazgowe rzeczy, że nie chce czegoś przekręcić, natomiast plan jest taki myślę, że w 

tym roku należy przygotować przetarg i wyłonić wykonawcę. Jeszcze chwilę, bardzo mnie 

cieszy pozyskana informacja na jednym ze spotkań z ważnymi osobami, pozyskałam taką 

wiedzę, że czerwiec, lipiec mają się pojawić kolejne nabory na oczyszczalnie, to wiąże się 

z KPO o którym tyle słyszymy, będziemy tych środków szukać, a jeżeli ich nie znajdziemy 

to i tak ta inwestycja zgodnie z tym o czym państwo wiecie i planami jakie zostały 

poczynione o wiele wcześniej, trzeba o tej przebudowie myśleć, nie wolno zapominać. 

Pan Staroń: mamy wszyscy świadomość żeby wystąpić z wnioskiem, czy ogłosić przetarg 

na wykonawcę to musimy mieć zabezpieczone środki, więc mówienie dzisiaj o tym że tak 

czy inaczej zrobimy ma sens wtedy kiedy mamy zapewnione finansowanie, to jest 

informacja, bardzo mnie temat interesuje, z punktu widzenia oczekiwań mieszkańców bo 

koszty komunalne ogólnie nazywając usuwanie nieczystości, woda, ścieki itd, strasznie 

rosną, strasznie obciążają budżety rodzinne, więc w naszym interesie powinno być 

szukanie tych pieniędzy w jak największym zakresie żeby zabezpieczyły finansowanie 

budowanie tych inwestycji, mam pytanie czy został rozstrzygnięty, czy został powołany 

pan komendant straży miejskiej? Pani Burmistrz: nie, odbył się konkurs, został wybrany 

kandydat, nie został jeszcze powołany, planujemy z dniem 1 lipca powołać nowego 

komendanta i liczę tez na to, że nowy komendant, nowa krew, nowe zadania a naprawdę 

zadań przed strażą miejską jest ogrom. Myślę, że nowa osoba, człowiek, który 15 lat 

pracuje w Straży Miejskiej w Warszawie, ma bogate doświadczenie i wiedzę. Komisja 

była pod wrażeniem odpowiedzi na pytania i wiedzę jaką zaprezentował i w teście 

pisemnym i w rozmowie kwalifikacyjnej nowy komendant, myślę, że niebawem będę go 

mogła państwu przedstawić. Pan Staroń: z przyjemnością poznamy zamierzenia pana 

komendanta myślę że mieszkańcy będą również zainteresowani kto będzie się zajmował.... 

Pani Burmistrz: jeszcze nie jest zatrudniony, jest kandydatem, jak będzie zatrudniony to 

na pewno go państwu przedstawię.  

 

10. Zakończenie obrad (16:29:04 - 16:29:07) 

 

 

Następnie Pani Przewodnicząca zakończyła obrady XLV sesji Rady Miejskiej w 

Żurominie.  

 

 

Protokół przygotowała:  

 

L. Filaszkiewicz 
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Wydrukowano z systemu do obsługi posiedzeń stacjonarnych i zdalnych posiedzenia.pl 


