P r o t o k ó ł Nr II/II/06
II/II/06 Sesji Rady Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, która odbyła się
w dniu 18 grudnia 2006 roku.
II Sesję Rady Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy otworzył
radny Pan Zbigniew Poczesny Przewodniczący Rady Dzielnicy, stwierdzając wystarczającą
liczbę radnych obecnych na sali do podejmowania prawomocnych uchwał / na 25 radnych –
25 obecnych /. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek obrad II części II Sesji Rady Dzielnicy Targówek
3. Przyjęcie protokółu z I Sesji Rady Dzielnicy.
4. Powołanie stałych Komisji Rady Dzielnicy Targówek.
4a. Powołanie Komisji Mieszkaniowej.
5. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek
6. Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek.
7. W przypadku wyboru Burmistrza Dzielnicy, wybór Zastępców Burmistrza, / wybór na
wniosek Burmistrza Dzielnicy, w głosowaniu tajnym, głosowanie przeprowadza powołana
w tym celu Komisja Skrutacyjna /.
8. Interpelacje i wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek podpisany przez 7
radnych w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dot. wyboru Burmistrza
Dzielnicy Targówek, który Rada rozpatrzy w punkcie 4.
Wniosek przyjęto stosunkiem głosów:
Za
Przeciw
Wstrzymujących się

- 16
- 1
- 6

Porządek obrad po zmianach:
3. Przyjęcie protokółu z I Sesji Rady Dzielnicy.
4. Wybór Burmistrza Dzielnicy Targówek. / wybór w głosowaniu tajnym, głosowanie
przeprowadza powołana w tym celu Komisja Skrutacyjna /.
5. W przypadku wyboru Burmistrza Dzielnicy, wybór Zastępców Burmistrza / wybór na
wniosek Burmistrza Dzielnicy, w głosowaniu tajnym, głosowanie przeprowadza powołana
w tym celu Komisja Skrutacyjna /.
6. Powołanie stałych Komisji Rady Dzielnicy Targówek.
6a.Powołanie Komisji Mieszkaniowej.
7. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek
8. Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek.
9. Interpelacje i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

ad. pkt 3 – Przyjęcie protokółu z I Sesji Rady Dzielnicy.
Protokół z obrad I Sesji Rady Dzielnicy Targówek przyjęto stosunkiem głosów:
Za
Przeciw
Wstrzymujących się

- 21
- 0
- 1

ad. pkt 4 – Wybór Burmistrza Dzielnicy.
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Mieszkańców Bródna, Targówka i
Zacisza głos zabrała Pani Kamila Kardas, która zgłosiła kandydata na stanowisko Burmistrza
Dzielnicy Targówka Pana Grzegorza Zawistowskiego.
Pan Grzegorz Zawistowski wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Burmistrza
Dzielnicy Targówek. Ponadto nadmienił, że od 1976 roku jest mieszkańcem Targówka. Z
wykształcenia jest inżynierem, absolwentem Politechniki Warszawskiej. Od 2000 roku jest
bezpartyjny, należał tylko do dwóch ugrupowań politycznych. W Unii Demokratycznej działał
w latach 1990-1996, następnie do 2000 roku był członkiem Stronnictwa KonserwatywnoLudowego. Był dwukrotnie radnym Rady Miasta Stołecznego Warszawy w kadencji 19941998, w której pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady m.st.Warszawy i 1998-2002. W
listopadzie 1998 roku został wybrany na Starostę Warszawskiego i był nim do miesiąca
czerwca 1999 roku. W roku 2003 został Dyrektorem Zarządu Mienia Polikwidacyjnego
jednostki budżetowej miasta. Stanowisko to pełnił do miesiąca maja ubiegłego roku i od tego
czasu nie pracuje w żadnej instytucji związanej z miastem. W swoich dokonaniach m.in. ma
remont stadionu Legii Warszawa.
Pan radny Witold Harasim zapytał kandydata na Burmistrza, jak ocenia sytuację po zmianie
ustroju miasta stołecznego Warszawy a w szczególności na Targówku.
Pan Grzegorz Zawistowski stwierdził, że był i jest zwolennikiem Warszawy jako jednego
miasta nie podzielonego na gminy, natomiast współodpowiedzialnych dzielnic za rozwój tego
miasta. Taka była idea przyświecająca tej ustawie, która została uchwalona w 1998 roku przez
Sejm a nie podpisana przez Prezydenta. Dzielnice posiadające swoistą autonomię i mające
także zobowiązania wobec miasta jako całości. W ten sposób jest to sensowne zarządzanie
rozwojem tego miasta. Na poziomie centralnym miasto powinno być odpowiedzialne za
inwestycje ogólnomiejskie, za budowę mostów, obwodnic, tras szybkiego ruchu, komunikacji,
metra i tych wszystkich niezbędnych dla działania miasta sfer. Natomiast dzielnice powinny
być odpowiedzialne za to, jak się w tych dzielnicach żyje, jak kształci się młodzież, jak
można odpoczywać, jak mieszkańcy mogą się leczyć i taki podział zadań i odpowiednich
finansów na realizacje tego powinno mieć miejsce. W tej kadencji do takiego ustawienia
współdziałania dzielnic i miasta dojdzie. Takie deklaracje składała też Pani Prezydent
m.st.Warszawy. W poprzedniej kadencji w Warszawie nie powstał żaden most i problemy
komunikacyjne m.in. Targówka zostały skumulowane właśnie w skutek tego faktu.
Pan Zbigniew Poczesny Przewodniczący Rady zapytał, czy po objęciu stanowiska Burmistrza
Dzielnicy zamierza zwalniać lub wymieniać dotychczasowych pracowników tutejszego
Urzędu.

Pan Grzegorz Zawistowski powiedział, że od swoich współpracowników wymaga czterech
podstawowych cech: fachowości w tym co robią, rzetelności w wykonaniu zadań, lojalności i
współdziałania wzajemnego. Jeśli te podstawowe kryteria oceny są spełnione nikt nie ma
powodu czuć się zagrożony, niezależnie od tego, kiedy zaczął pracować w tutejszym
Urzędzie.
Pan Krzysztof Miszewski zapytał kandydata na Burmistrza Dzielnicy, jak po objęciu tego
stanowiska odniesie się do inicjatywy zgłaszanej wielokrotnie przez mieszkańców a zawartej
także w programie Platformy Obywatelskiej stworzenia w Parku Bródnowskim odkrytej
pływalni, która w zimie funkcjonowałaby jako lodowisko. Jednocześnie zapytał Pana
Grzegorza Zawistowskiego, jak się odniesie do inicjatywy Grodziska, która została rozpoczęta
przez klub radnych Platformy Obywatelskiej w poprzedniej kadencji.
Pan Grzegorz Zawistowski podkreślił, że szkoły i młodzież to jeden z podstawowych
tematów, którym powinna zajmować się dzielnica. Powinna dawać młodzieży i dzieciom
możliwość korzystania z obiektów sportowych. Każda inicjatywa dot. spędzenia wolnego
czasu będzie popierana nie tylko przez niego, ale cały Zarząd. Inicjatywa Grodziska będzie
zasługiwała na wsparcie ze strony dzielnicy i to w większym stopniu niż do tej pory., żeby
Grodzisko stało się atrakcją turystyczną dla mieszkańców nie tylko Targówka, ale Warszawy.
Pan Jędrzej Kunowski zapytał, czy kandydat na Burmistrza Dzielnicy współpracował z
organizacjami pozarządowymi i ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Pan Grzegorz Zawistowski poinformował, że uczęszczał do Praskiego Liceum im
Władysława IV, gdzie należał do drużyny harcerskiej. Współpracował z wieloma
organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które zajmują się pomocą społeczną trakcie
pełnienia stanowiska Starosty Warszawskiego, ale nie tylko. Działał w organizacji, która
nazywała się Biuro Programu dla Wisły.
Pani Anna Moczulska jako nauczycielka Gimnazjum poruszyła problem związany z
liczebnością klas w tej szkole, ponieważ utworzone zostały klasy profilowane językowe, do
których trafiła bardzo zdolna młodzież. Klasy liczące 30-32 uczniów przerastając możliwości
nauczycieli w tym gimnazjum. W związku z tym zapytała, czy byłaby taka możliwość, żeby
liczebność uczniów w tych klasach zmniejszyć.
Zdaniem Pana Grzegorza Zawistowskiego każda inicjatywa, która będzie zmierzała do tego,
żeby poprawić współpracę z młodzieżą i dziećmi w szkołach, będzie spotykała się z
poparciem. Jest to jedna z bardzo istotnych spraw, którą powinien się zajmować Zarząd, ale
także Rada i Urząd Dzielnicy.
Pani Danuta Winnicka zapytała o problem bezpieczeństwa w naszej dzielnicy, jak go ocenia,
czy widzi w tym temacie jakieś priorytetowe zadania do rozwiązania.
Pan Grzegorz Zawistowski podkreślił, że bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych kwestii
w Warszawie, ale także na Targówku. Nasza Dzielnica jest jedną z najniebezpieczniejszych w
stolicy. Działania kwestii zapewnienia bezpieczeństwa należy kontynuować a żeby zmienić
wizerunek naszej dzielnicy. Należy upowszechniać możliwość spędzania wolnego czasu
przez młodzież, także i przez dorosłych mieszkańców dzielnicy Targówka mając do

dyspozycji teatr, kina baseny, czy zimą lodowisko, których w Warszawie brakuje a żeby było
jak najwięcej.
Pan Maciej Jankiewicz poruszył sprawę związaną z liczebnością oddziałów w przedszkolach i
żłobkach, ponieważ dzieci nie wychowują się w takich warunkach, w jakich powinny. Wobec
tego zapytał kandydata na Burmistrza Dzielnicy, co zamierza zrobić z tym problemem, czy
będzie powiększał dotychczasowe placówki tego typu, czy będzie budował nowe.
Jednocześnie poprosił Pana Grzegorza Zawistowskiej o informację na temat komunikacji
naszej dzielnicy z centrum miasta a w szczególności chodzi o budowę metra.
Pan Grzegorz Zawistowski dodał, że jednym z pierwszych podstawowych problemów
komunikacyjnych, który leży poza naszą dzielnicą jest to wybudowanie Mostu Północnego.
Ta inwestycją jest jedną z priorytetowych zadań, którą dzielnica będzie się starała wymusić
na władzach miasta, aby była jak najszybciej realizowana. Istotną sprawą jest remont Trasy
Armii Krajowej, która jest w niezadowalającym stanie. Również ważną sprawą jest
udrożnienie ulicy Św.Wicentego, na której w godzinach rannych i popołudniowych tworzą się
korki. To wszystko wymaga działań, które Zarząd będzie wspierał, a także jak najszybsze
wybudowanie II Linii Metra, która będzie docierała na Targówek. Ponadto dodał, że istnieje
pomysł wprowadzenia połączenia kolejowego- metro naziemne, które kiedyś w uzgodnieniu z
PKP doczeka się realizacji. Jego zdaniem żłobki i przedszkola powinny być na tyle dostępne i
funkcjonalne rozwiązane, aby rodzice nie musieli wozić dzieci do placówek tego typu
znajdujących się w różnych rejonach Targówka a także w innych dzielnicach miasta. To musi
być usługa dostępna nie tylko na terenie dzielnicy, ale również w miejscu zamieszkania.
Pan Zbigniew Poczesny Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. Ustawy o
ustroju Warszawy wybór burmistrza następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są na wniosek burmistrza
zwykłą większością Gosów w głosowaniu tajnym. W związku z tym zaproponował powołanie
Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Burmistrza Dzielnicy.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby :
Pan/i/

Radny/a/

Wiesław Raboszuk
Jacek Duczman
Urszula Suzdalcew

które wyraziły zgodę na pracę w tej komisji.
Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto stosunkiem głosów:
Za
Przeciw
Wstrzymujących się

- 23
- 0
- 1

Po ukonstytuowaniu się Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Wiesław
Raboszuk
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował na temat sposobu
głosowania na Burmistrza Dzielnicy i przystąpiono do przeprowadzenia głosowania tajnego.

Po przeliczeniu kart do głosowania Pan Wiesław Raboszuk odczytał
protokół głosowania z wyboru Burmistrza Dzielnicy Targówek. Na stanowisko Burmistrza
Dzielnicy został wybrany Pan Grzegorz Zawistowski.
Projekt uchwały w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy przyjęto
zgodnie z protokółem głosowania.
ad. pkt 5 – Wybór Zastępców Burmistrza Dzielnicy.
Pan Grzegorz Zawistowski Burmistrz Dzielnicy zaprezentował następujących kandydatów na
stanowisko Zastępców Burmistrza Dzielnicy
Pana Sławomira Antonika, lat 46, absolwenta Politechniki Warszawskiej na Wydziale
Inżynierii Materiałowej i Zarządzania. Uzyskał dyplom w zakresie zarządzania Austriackiej
Izby Gospodarczej. Ponadto ukończył podyplomowe studia prawnicze na Wydziale Prawa
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Zawodu jest zarządcą i nadzorcą
sądowym, doradcą przedsiębiorców i ekspertem sądowym.
Pana Krzysztofa Bugle, lat 47, absolwenta Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa, z
zawodu radca prawny. Pracuje w Urzędzie m.st.Warszawy, od miesiąca września 2003 roku
na stanowisku Naczelnik Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany.
Pana Janusza Janika, mieszkańca Targówka, lat 60, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego
na Wydziale Matematyki. Do 1990 roku pracował w Instytucie Transportu Samochodowego
przy ul. Jagiellońskiej. W latach 1990-1994 Z-ca Burmistrza Dzielnicy-Gimny Praga Północ.
Przez następne 4 lata na stanowisku Z-ca Burmistrza Gminy Targówek. W latach 1999-2002
Sekretarz Gminy Białołęka a w poprzedniej kadencji Naczelnik Wydziału Obsługi
Mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st.Warszawy.
Pana Wacława Kowalskiego, lat 66, wykształcenie wyższe – inżynier mechanik, absolwent
Politechniki Warszawskiej. Ponadto ukończył podyplomowe studia menedżerskie na
Uniwersytecie Warszawskim. Jest rzeczoznawcą w zakresie inżynierii wodnej. Również
członkiem Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Krajowej
Rady Gospodarki Wodnej. Od 30 lat mieszkaniec osiedla Bródno. Jeśli chodzi o
doświadczenie zawodowe zajmu się zagospodarowaniem precyzyjnym dużych obszarów,
budownictwem, gospodarką wodna i gospodarką nieruchomościami.
którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Pan Krzysztof Miszewski zapytał, jak kandydaci na członków Zarządu odnoszą się do
inicjatywy budowy basenu odkrytego w Parku Bródnowski. Czy ją poprą jeśli będzie
zgłoszona przez poszczególne Komisje. Ponadto zapytał, jak odnoszą się do inicjatywy, która
powstała w poprzedniej kadencji, chodzi konkretnie o Grodzisko i czy będzie miała poparcie
z ich strony.
Zdaniem Przewodniczącego Rady jest to zbyt merytoryczne pytanie, ponieważ jeszcze nie
wiadomo, który z kandydatów na Zastępców Burmistrza będzie posiadał sprawy
inwestycyjne w swoich kompetencjach. Dodał, że po wyborach przyszłym członkom Zarządu

Burmistrz Dzielnicy określi kompetencje po uzgodnieniu z nimi. W związku z tym
zaproponował, aby na pytania Pana Krzysztofa Miszewskiego odpowiedzi udzielił Pan
Grzegorz Zawistowski Burmistrz Dzielnicy, który wcześnie wypowiedział się na ten temat.
Pan Krzysztof Miszewski poinformował, że jeżeli zadane przez niego pytania są zbyt
merytoryczne to nie oczekuje odpowiedzi od kandydatów na członków Zarządu
Pan Witold Harasim zapytał kandydata na Zastępcę Burmistrza Pana Krzysztofa Bugla, co by
chciał do dzielnicy wnieść na bazie swego doświadczenia i dokonań.
Pan Krzysztof Bugla powiedział, że jego doświadczenia samorządowe sięgają lat
osiemdziesiątych. W roku 1986 rozpoczął pracę w administracji wtedy jeszcze państwowej.
Przeszedł cały szczebel ówczesnej moneklatury stanowisk od referenta prawnego do radcy
prawnego poprzez inspektora. Później w latach 1990-1994 był Wiceprezydentem Miasta
Raciborza. Był radnym przez 3 kadencje. Osiągnięć na terenie gminy w której był
Wiceprezydentem jest dość sporo a m.in. to remont wszelkich obiektów zabytkowych,
budowa oczyszczalni ścieków, przyspieszenie budowy szpitala. Współpracował z
samorządem warszawskim a przede wszystkim z gminą Wawer i Wesołą. Natomiast od 2003
roku pracuje w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Jest Naczelnikiem Wydziału
Prawnego dla Dzielnicy Bielany. Również ma uprawnienia syndyka masy upadłości. Jest
członkiem Rady Nadzorczej Spółki Miasta Stołecznego Warszawy z Gminą Stare Babice jako
partner. Był przez dwie kadencje Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w
Raciborzu. Działał w szeregu stowarzyszeń oraz jest podharcmistrzem w Związku Harcerstwa
Polskiego.
Pan Tomasz Cichocki zapytał Pana Krzysztofa Bugla, czy mieszka na Targówku i prosi o
kilka słów na temat naszej dzielnicy.
Pan Krzysztof Bugla poinformował, że mieszka na terenie dzielnicy Bielany. Ma szansę w tej
kadencji dokładniej poznać Targówek, jeżeli zostanie wybrany na stanowisko Zastępcy
Burmistrza.
Pan Krzysztof Zalewski zadał pytanie Panu Sławomirowi Antonikowi, czy zweryfikował swój
pogląd, który wygłosił na poprzedniej sesji w punkcie dot. wyboru Burmistrza Dzielnicy na
temat pełnienia w dalszym ciągu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej Bródno. Jednocześnie poprosił o rozwinięcie kwestii, z protokółu I części II
Sesji Rady Dzielnicy Targówek a mianowicie „ zwrócił uwagę także na fakty historyczne,
które są odwołaniem do porozumień i ustaleń między poprzednimi władzami gminy i
dzielnicy Targówek a Spółdzielnią Mieszkaniową Bródno. Zdaniem Pana Sławomira
Antonika realizacja tych zobowiązań nie może być konfliktowa jako opowiadanie po stronie
Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno, ale przede wszystkim oszczędzi mieszkańcom dzielnicy
wydatków na realizowanie prawa w zakresie budownictwa socjalnego czy roszczeń
związanych z regulacją stanów prawnych niektórych nieruchomości „.
Pan Sławomir Antonik poinformował, że struktury spółdzielcze funkcjonują w określonym
trybie. Dzisiaj będzie Rada Nadzorcza na której spyta swoich członków, co sądzą na ten
temat. To jest jego odpowiedź na dzisiaj, jeżeli chodzi o przewodnictwo Radzie Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno. Natomiast, jeżeli chodzi o ten cytat, to w dniu 17 grudnia
1993 roku zostało spisane porozumienie pomiędzy Urzędem Dzielnicy Warszawa Praga

Północ reprezentowanym przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza a Spółdzielnią
Mieszkaniową Bródno reprezentowaną przez Prezesa Zarządu i Zastępcę Prezesa do spraw
Technicznych i odczytał § 1, który dotyczy – w toku negocjacji prowadzonych pomiędzy
Urzędem Dzielnicy-Gminy Warszawa Praga Północ a Spółdzielnią Mieszkaniową Bródno
ustalono ostatecznie granice terenów znajdujących się w posiadaniu spółdzielni, które zostaną
przekazane w wieczyste użytkowanie. Po zmianach administracyjnych w dniu 14 sierpnia
1996 roku został spisany aneks dotyczący tego samego problemu, w którym w § 11 jest
zapisane – dla terenów skomunalizowanych, dla których do dnia dzisiejszego zostały złożone
wnioski o urządzenie ksiąg wieczystych strony ustalają orientacyjnie termin podpisania
umów notarialnych do dnia 31 grudnia 1997 roku. W związku z tym staje przez Radą, aby
upomnieć się o prawa mieszkańców. Bardzo wiele się mówi na temat uwłaszczenia
mieszkańców w spółdzielniach mieszkaniowych, ale przez 10 lat władze dzielnicy nie były w
stanie załatwić tej sprawy.
Pan Witold Harasim dodał, że nie tylko miasto nie wywiązało się z tych zobowiązań, ale
również poprzednio gmina w stosunku do tej spółdzielni mieszkaniowej. Nadmienił, że w tej
kadencji czekają radnych bardzo poważne problemy do rozwiązania, jeżeli chodzi o
wspólnoty mieszkaniowe.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby głosowanie w sprawie wyboru
Zastępców Burmistrza przeprowadziła Komisja Skrutacyjna, która została powołana w
punkcie 4.
Radni bez uwag przyjęli propozycję zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Wiesław Raboszuk
poinformował, że tajne głosowanie będzie przeprowadzone na poszczególnych kandydatów
na Zastępców Burmistrza Dzielnicy oraz na temat sposobu głosowania. Najpierw
przystąpiono do wyboru Pana Janusza Janika na Zastępcę Burmistrza Dzielnicy
Po przeliczeniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytał protokół z tajnego głosowania, w którym stwierdzono, że Pan Janusz Janik został
wybrany na Zastępcę Burmistrza Dzielnicy / protokół głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokółu /.
Następnie przystąpiono do wyboru Pan Sławomira Antonika na Zastępcę Burmistrza
Dzielnicy. Po głosowaniu Pan Wiesław Raboszuk poinformował o wynikach głosowania i w
związku z tym, że kandydat Pan Sławomir Antonik otrzymał wymaganą prawem większość
głosów został wybrany na Zastępcę Burmistrza Dzielnicy.
Ponadto przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru Pana Krzysztofa Bugla na Zastępcę
Burmistrza Dzielnicy. Po przeliczeniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej poinformował na temat wyboru Pana Krzysztofa Bugla na stanowisko Zastępcy
Burmistrza Dzielnicy.
Również przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru Pana Wacława Kowalskiego na
stanowisko Zastępcy Burmistrza Dzielnicy. Po głosowaniu Pan Wiesław Raboszuk

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z tajnego głosowania, w którym
stwierdzono, że Pan Wacław Kowalski został wybrany na Zastępcę Burmistrza Dzielnicy.
Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy przyjęto
zgodnie z protokółami głosowania.
ad. pkt 6 – Powołanie stałych Komisji Rady Dzielnicy m.st.Warszawy.
Pan Grzegorz Romanowicz Radca Prawny poinformował, na jakich zasadach powołuje się
problemowe komisje Rady. Jednocześnie dodał, że radny nie może być członkiem więcej niż
trzech stałych Komisji Rady.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o złożenie deklaracji, jakiej stałej Komisji Rady chce
być członkiem. Taką deklarację złożyli wszyscy radni obecni w trakcie omawiania tego
punktu porządku obrad, oprócz radnego Pana Jerzego Raczyńskiego, ponieważ nie
uczestniczył w powołaniu stałych Komisji i nie wyraził pisemnej zgody na pracę w
komisjach.
Pan radny Jan Mamaj złożył wniosek o powołanie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
oraz Komisję Rodziny i Pomocy Społecznej zgodnie ze Statutem Gminy Warszawa
Targówek, ponieważ nie zostały one uwzględnione w przedstawionym projekcie uchwały w
sprawie powołania stałych Komisji Rady Dzielnicy m.st.Warszawy.
Przewodniczący Rady poinformował, że jeżeli będą chętni do pracy w Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa lub Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej , to na następnej sesji
zostaną one powołane.
Jednocześnie odczytał stałe Komisje Rady Dzielnicy do pracy, których radni złożyli swoje
deklaracje:
1/ Budżetu i Finansów;
2/ Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
3/ Oświaty, Wychowania i Kultury,
4/ Sportu i Rekreacji,
5/ Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska,
6/ Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
7/ Samorządu i Inicjatyw Lokalnych.
Uchwała sprawie powołania stałych Komisji Rady została przyjęta stosunkiem głosów:
Za
Przeciw
Wstrzymujących się

- 23
- 0
- 0

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

ad. pkt - 6a – Powołanie Komisji Mieszkaniowej.
Do Komisji Mieszkaniowej spośród członków Rady Dzielnicy powołano następujące osoby
Panią Kamilę Kardas
Pana Witolda Harasim;
Pana Jacka Duczmana;
Panią Urszulę Suzdalcew
które wyraziły zgodę na kandydowanie do pracy w tej Komisji.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej została przyjęta stosunkiem głosów:
Za
Przeciw
Wstrzymujących się

- 22
- 0
- 0

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
ad. pkt 7 – Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy
Do Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek zgłoszono następujących radnych:
1.
2.
3.
4.

Pana Macieja Danko
Pana Sebastiana Kozłowski
Panią Annę Kuczyńską
Panią Anetę Lisiecką
5. Pana Bartosza Szajkowskiego
6. Panią Iwoną Wujastyk
7. Pana Krzysztofa Zalewskiego
którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na członków tej komisji.
Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów:
Za
Przeciw
Wstrzymujących się

- 23
- 0
- 0

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
ad. pkt 8 – Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek
m.st.Warszawy.
W tym punkcie zgłoszono następujących kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej

Pana Macieja Danko
Pana Bartosza Szajkowskiego
którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Rada przystąpiła do głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
w sprawie wyboru Pana Bartosza Szajkowskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
głosowano następująco:
za wyborem
Przeciwko wyborowi
Wstrzymało się

-

15
8
0

W sprawie wyboru Pana Macieja Danko na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada
głosowała następująco:
Za wyborem
Przeciwko wyborowi
Wstrzymało się

- 8
- 12
- 2

W związku z otrzymaniem wymaganej prawem większości głosów Pan Bartosz Szajkowski
został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została przyjęta
stosunkiem głosów:
Za
Przeciw
Wstrzymujących się

- 15
- 8
- 0

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu
ad. pkt 9 – Interpelacje i wnioski
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z opuszczeniem obrad przez radnych
PiS-u nie mogą ukonstytuować się powołane w pkt 6 stałe komisje Rady poza Komisją
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisją Sportu i Rekreacji.
Pan Maciej Jankiewicz podkreślił, że radni PiS-u nie wiedzieli o tym, że w dniu dzisiejszym
nastąpi ukonstytuowanie się stałych komisji, ponieważ w porządku obrad dzisiejszej sesji nie
było takiego punktu.
W związku z zaistniałą sytuacją Pani Anna Kuczyńska zaproponowała opracowanie
regulaminu w sprawie dyscypliny radnych na posiedzeniach Rady i Komisji.

Przewodniczący Rady nadmienił, że jeszcze sesja nie została zakończona a radni PiS-u poza
Panem Maciejem Jankiewiczem opuścili salę obrad. Radny jest zobowiązany brać udział w
pracach rady i jej komisji. Jednocześnie dodał, że w związku z wykonywaniem tego mandatu
radnemu przysługuje dieta i dlatego na najbliższej sesji poruszy ten problem.
Zdaniem Pana Maciej Jankiewicza sprawa ukonstytuowania się stałych komisji Rady
powinna być wcześniej ustalona i nie byłoby takiej sytuacji.
Przewodniczący Rady podkreślił, że posiedzenie sesji nie zostało jeszcze zakończone,
ponieważ jako Przewodniczący Rady nie dokonał zamknięcia tych obrad i prosi o
nieusprawiedliwianie radnych PiS-u za opuszczenie obrad sesji przed jej zakończeniem.
Pan Jędrzej Kunowski Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy poinformował, że po
ukonstytuowaniu się Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jej Przewodniczącą
została Pani Kamila Kardas, natomiast Komisji Sportu i Rekreacji Pani Aneta Lisiecka.
Pan Zbigniew Poczesny Przewodniczący poinformował, że ukonstytuowanie się Komisji
Samorządu i Inicjatyw Społecznych odbędzie się w środę- 20 grudnia 2006 roku, o godz.
12,30, a pozostałych komisji o godz. 13-tej.
Jednocześnie nadmienił, że radni otrzymali zaproszenie od Pani Prezydent m na dzień 19
grudnia 2006 roku, na godz. 14,30 do Sali Kongresowej z okazji objęcia przez Nią Urzędu
oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Bardzo prosi radnych o zabranie tego zaproszenia,
ponieważ służby porządkowe będą wymagały okazania takiego dokumentu.
Ponadto przypomniał radnym, że w dniu 27 grudnia 2006 roku upływa termin złożenia
oświadczenia majątkowe. Niedotrzymania tego terminy skutkuje utratą mandatu radnego.
Na tym obrady II części II Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy
zakończono.
Protokółowała

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy

Urszula Goliwas
Zbigniew Poczesny

