Protokół Nr XXIII/08
z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniu 13 maja 2008 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Błonie,

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
wekslowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Pass.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej d/s Statutu Gminy Błonie.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Zamknięcie Sesji.
Ad. 1
O godz. 18.00 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Piotr Jakub Pniewski otworzył XXIII Sesję,
powitał zebranych i na podstawie listy obecności (załącznik do protokołu) stwierdził
obecność 14 Radnych i quorum uprawniające do podejmowania decyzji w formie uchwał.
Informując, że porządek obrad został dostarczony Radnym oraz ogłoszony na terenie Gminy i
na stronie internetowej Przewodniczący Rady zapytał – czy obecnie są jakieś uwagi do
porządku obrad.
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. Przewodniczący Rady odczytał kolejne jego punkty i
poprosił Radnych, aby do czasu rozpatrywania punktu 5 „Podjęcie uchwały w sprawie
powołania Komisji doraźnej d/s Statutu Gminy Błonie” zastanowili się, kto chciałby wziąć
udział w pracach tej Komisji.
Ad. 2
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Halinie Ziental Skarbnikowi Gminy, która:
- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.,
- poinformowała, że w/w projekt był przedmiotem omawiania na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Spraw Komunalnych oraz na spotkaniu roboczym Rady,
- szczegółowo omówiła proponowane istotne zmiany w budżecie w zakresie planu
dochodów i planu wydatków budżetu.
- w imieniu Burmistrza wniosła o podjęcie uchwały.
W aspekcie informacji podanej przez Panią Skarbnik o proponowanym przesunięciu środków
w wysokości 100 tys. zł przeznaczonych na zakup mammografu na dalszą modernizację
przychodni i wydanej w tej kwestii opinii Rady Społecznej przy SGPZOZ w Błoniu,
Przewodniczący Rady poinformował Radę, że wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady
Społecznej jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
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Poinformował również, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do
projektu przedstawionego na spotkaniu roboczym Rady. Zapytał następnie czy są jakieś
pytania do przedstawionego projektu uchwały. O głos poprosiła jeszcze Pani Skarbnik, która
wyjaśniła, że wzrost wydatków w kwocie 560 tys. w dziale kultura fizyczna i sport dotyczy
następujących zadań: budowa sali gimnastycznej 500 tys. zł i budowa skate parku 60 tys. zł.
Ponieważ Radni nie zgłosili pytań, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem projektu uchwały. Za głosowało 11 Radnych, przeciw 0, wstrzymał się 3.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę.
Uchwale nadany został numer XXIII/161/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 3
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik, która w ramach prezentacji projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego przez
Burmistrza Miasta i Gminy Błonie poinformowała, że:
- konieczność podjęcia w/w uchwały jest konsekwencją dokonanych jw. zmian w
budżecie gminy i stanowić będzie zabezpieczenie przyznanej dotacji na budowę sali
gimnastycznej w kwocie 500 tys. zł,
- Burmistrz musi mieć zgodę Rady na podpisanie weksla in blanco do kwoty 500 tys.
łącznie z deklaracją wekslową wskazującą na możliwość oprotestowania weksla w
przypadku wykorzystania przyznanych środków finansowych niezgodnie z umową,
- w § 2 uchwały określono źródła finansowania w przypadku konieczności spłaty
przyznanej dotacji.
Przewodniczący Rady:
- podziękował Pani Skarbnik,
- poinformował następnie, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję Budżetu i Spraw Komunalnych,
- zapytał – czy ktoś z Radnych ma obecnie jakieś pytania do projektu.
Radni nie zgłosili pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
w/w projektu uchwały. Za głosowało 13 Radnych, przeciw 0, wstrzymał się 1.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę.
Uchwale nadany został numer XXIII/162/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Bożenie Majewskiej Naczelnikowi Wydziału
Planowania Przestrzennego, która:
- przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Pass,
- wskazała granice oraz przedstawiła przeznaczenie funkcyjne obszaru objętego
planem,
- poinformowała, że plan uzyskał wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia i
przeprowadzony został zgodnie z obowiązującą procedurą i ustawą,
- poinformowała, że w rozdz. 1 pkt. 11 wpisano umowną wartość 10% jako wysokość
renty planistycznej, ponieważ wynika to z procedur uzgadniania planu, jednakże
ostateczną wysokość tej stawki pozostawiono do decyzji Rady.
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Przewodniczący Rady podziękował i następnie odczytał wniosek Komisji Ładu
Przestrzennego i Rolnictwa podjęty na posiedzeniu w dniu 12 maja br., w którym
stwierdzono, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pass, ale nie przyjęto jednoznacznego
stanowiska w sprawie stawki renty planistycznej, bowiem propozycja stawki renty
planistycznej w wysokości 20% uzyskała akceptację 2 członków Komisji, a w wysokości
15% też 2 członków Komisji.
Przewodniczący Rady kierując słowa do Burmistrza – zapytał jaki jest wniosek Zarządu
odnośnie stawki renty planistycznej, w związku z tym, że Komisja nie wypowiedziała się w
tej sprawie.
Burmistrz Zenon Reszka:
- przypomniał, że wcześniej na spotkaniu roboczym Rady dyskutowano dwie
wysokości stawki renty planistycznej, a mianowicie 20 i 15%,
- stwierdził, że decyzja w tej kwestii należy do Rady Miejskiej.
Wiceprzewodnicząca Rady p. Wanda Wójcicka zwróciła uwagę na wpisane w projekcie
uchwały 10%, a głosowane na Komisji 15 i 20%.
Naczelnik WPP p. B. Majewska wyjaśniła, że:
- wpisane w projekcie uchwały 10% jest wartością umowną, którą należy wpisać
ponieważ projekt jest przekazywany do uzgodnień,
- ostateczna decyzja co do wysokości stawki należy do Rady.
Przewodniczący Rady podziękował i udzielił głosu Radnemu Jarosławowi Hernikowi, który
wskazał na ustalenia planu tj. przeznaczenie terenów pod usługi logistyczne i poinformował,
że zgodnie z ustalonymi przez Radę zasadami w przypadku usług logistycznych stawka
wynosi 20% - tu zwrócił uwagę, że i tak jest to 10% mniej niż stawka maksymalna.
Przewodniczący Rady zapytał – czy ktoś z Radnych chce jeszcze zabrać glos.
Radni nie zgłosili się do dyskusji. Przewodniczący Rady poinformował, że Prezydium Rady
składa wniosek, aby zgodnie z wcześniej podjętą decyzją Rady co do wysokości stawek renty
planistycznej, wpisać w przedstawionym projekcie uchwały stawkę renty planistycznej w
wysokości 20% i zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
Za głosowało 10 Radnych, przeciw 1, wstrzymało się 2. Przewodniczący Rady stwierdził, że
Rada przyjęła uchwałę. Uchwale nadany został numer XXIII/163/08 – stanowi załącznik
do protokołu.
Na salę obrad przybył Radny Marcin Kołota. Odnotowując ten fakt Przewodniczący Rady,
stwierdził, że zwiększyło się quorum i poprosił Radnego o wpisanie się na listę obecności.
Ad. 5
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że konieczność powołania doraźnej Komisji d/s Statutu
Gminy wynika z podjętych działań, jak również informacji o dezaktualizacji niektórych
zapisów Statutu Gminy – tu jako przykład podał:
- podjętą przez Burmistrza inicjatywę i działania w zakresie zmiany wizerunku herbu Gminy,
- nieaktualnych zapisów w związku z likwidacją Pogotowia Ratunkowego,
- wprowadzenia jednak do Statutu zapisów dot. nadawania honorowego obywatelstwa – tu
przypomniał o podjętej na poprzedniej Sesji oddzielnej uchwale w sprawie nadawania
honorowego obywatelstwa
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Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Prezydium Rady proponuje:
- aby Komisja doraźna liczyła 5 osób - tu poddał tę propozycję pod głosowanie i
stwierdził, że za opowiedziała się większość Radnych,
- do składu Komisji następujące osoby:
1. Radnego Jarosława Hernika
2. Radną Jadwigę Sowińską
3. Radną Aldonę Cyranowicz
W/w Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie jeszcze dwóch kandydatur.
Radny Jarosław Hernik zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Rady. Pan Piotr Pniewski
wyraził zgodę.
Radny Antoni Mrzygłocki zgłosił kandydaturę Radnej Ireny Waśniewskiej. Radna
podziękowała za zgłoszenie Jej kandydatury, jednakże wskazując na brak czasu nie wyraziła
akcesu do pracy w Komisji.
Radny A. Mrzygłocki zgłosił kandydaturę Radnego Marcina Kołoty, który zapytany wyraził
zgodę.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
doraźnej d/s Statutu Gminy Błonie w następującym składzie:
1. Jarosław Hernik
2. Jadwiga Sowińska
3. Aldona Cyranowicz
4. Marcin Kołota
5. Piotr Pniewski
i zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwale nadany został numer XXIII/164/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6
Przewodniczący Rady:
- odczytał treść pisma LKS OLYMP skierowanego do Burmistrza i Rady Miejskiej
dot. rozpatrzenia możliwości pokrycia kosztów uczestnictwa zawodników sekcji
warcabowej w Olimpiadzie w Pekinie oraz w Mistrzostwach Europy w Szczecinie,
- skierował pytanie do Burmistrza – czy istnieje możliwość pokrycia w/w kosztów z
promocji Gminy,
- udzielił głosu Panu Zygmuntowi Karlickiemu Prezesowi Klubu OLYMP.
Pan Z. Karlicki:
- zwrócił uwagę, że warcaby nie są tak popularną dyscypliną sportową jak piłka nożna,
jednakże wymagają od zawodników odpowiednich predyspozycji,
- poinformował o osiągnięciach drużynowych i indywidualnych zawodników Klubu
Olymp w/w dyscyplinie na arenie międzynarodowej i krajowej – tu szczególnie
podkreślił znaczenie możliwości uczestnictwa w Olimpiadzie w Pekinie,
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przedstawił swoje uwagi do rozstrzygnięcia Komisji konkursowej w zakresie
przyznania Klubowi OLYMP środków finansowych na realizację zadań w zakresie
sportu na rok bieżący w porównaniu do lat poprzednich i stwierdził, że przyznano
znacznie mniejszą kwotę, bo tylko 15 tys. zł i nie wystarczy ona nawet na realizację
1/3 zadań.
W tym miejscu Radny Jarosław Hernik, który był członkiem w/w Komisji sprostował, że:
- to nie Komisja przydzielała środki,
- propozycja rozdziału środków finansowych padła z Wydziału Merytorycznego,
- Komisja weryfikowała złożone oferty pod względem formalnym tj. czy zostały
one poprawnie złożone i czy planowane środki są przeznaczone na konkretną
dyscyplinę przez poszczególne Kluby,
- Komisja nie ma nawet wpływu na termin ogłoszenia o konkursie ofert – tu
stwierdził, że osobiście uważa, że powinno to być zdecydowanie wcześniej
i na koniec swojej wypowiedzi podkreślił, że Rada jest jak najbardziej przychylna Klubom,
które osiągają sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej.
Pan Z. Karlicki poprosił o wyjaśnienie - jakie są kryteria przydziału środków finansowych
przez Komisję.
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o wypowiedź w tej kwestii oraz zapytał – czy w
związku z wnioskiem Klubu, jest możliwość dofinansowania ze środków przeznaczonych na
promocję Gminy.
O głos poprosiła Radna Jadwiga Sowińska, która poinformowała, że Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu zaproponowała inny podział środków, nie mniej jednak ostateczna decyzja
należy do Burmistrza.
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o wypowiedź – dlaczego przyznano taką kwotę w
porównaniu do poprzednich lat i czym się kierowano.
Burmistrz p. Zenon Reszka:
- na wstępie złożył gratulacje Klubowi OLYMP i p. Z. Karlickiemu za sukcesy
sportowe jakie odnoszą zawodnicy nie tylko w warcabach, ale też w lekkoatletyce,
- stwierdził, że nie może zgodzić się z zarzutem, że Klub OLYMP jest pomijany, czy
źle traktowany przy rozdziale środków – tu dodał, że stara się, aby wszystkie kluby
były traktowane jednakowo,
- wyraził zadowolenie, że jeden z zawodników Klubu OLYMP jedzie na Olimpiadę w
Pekinie,
- stwierdził, że jest przekonany o tym, że w/w wyjazd powinno się wesprzeć finansowo,
ale prosi i liczy na stanowisko Rady w tej kwestii,
- zwrócił uwagę, że w przypadku wyjazdu na Olimpiadę warto by pozyskiwać środki
zewnętrzne,
- wskazał, że warcaby są sportem, który obejmuje bardzo wąską grupę osób, a
wykazywaną wcześniej intencją Rady Miejskiej było finansowanie raczej sportu
masowego,
- uznał, że właściwym byłoby wspieranie sportowców na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim a nie centralnym, bo w tym przypadku bardziej powinny
angażować się władze centralne, a w tym konkretnym przypadku Związek
Warcabistów, który wysyła zawodników na Olimpiadę – tu kierując słowa do p. Z.
Karlickiego Burmistrz zasugerował, aby podnieść tę kwestię w rozmowach ze
Związkiem,
i dalej w odniesieniu do pytania dot. przyznanych środków na działalność sportową Klubu
wyjaśnił, że:
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przyznana kwota 15 tys. zł w ciągu roku budżetowego jest znaczącą kwotą,
wolałby, aby na etapie planowania budżetu przewidywać odpowiednie kwoty na
rozwój sportu w Gminie,
- taki, a nie inny podział środków wynikał z tego, że zwiększyła się ilość podmiotów,
które też liczyły na wsparcie – tu wymienił realizujące zadania sportowe
Stowarzyszenia: w Passie i w Radzikowie oraz powstałą sekcja tenisa stołowego,
- zapowiedział, że przy planowaniu budżetu będzie wnioskował o zwiększenie kwoty na
rozwój sportu
i następnie poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji nt. stanu środków na
promocję Gminy.
Pani H. Ziental poinformowała, że:
- z tej pozycji w budżecie zostało wydanych ok. 30 % planowanych środków, ale nie
wszystkie zawarte umowy są jeszcze zrealizowane,
- dofinansowanie wyjazdu ze środków promocji Gminy byłoby możliwe po
zastosowaniu ograniczeń w planowanych wydatkach.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik i udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady
Pani Wandzie Wójcickiej, która:
- kierując słowa do Pana Z. Karlickiego złożyła wyrazy szacunku i podziękowania za
Jego pracę i działalność na rzecz sportu w Gminie oraz zapewniła, że przyznanie
takiej, a nie innej kwoty nie jest wyrazem nie docenienia Jego pracy,
- nie zgodziła się z twierdzeniem Burmistrza, aby wszystkie Kluby traktować
jednakowo – tu wskazała na uwarunkowanie tej kwestii od prawidłowej działalności
Klubu i w aspekcie przyznanej w tym roku takiej samej kwoty na działalność
sportową jak w roku ubiegłym podała przykład pisemnie zgłoszonych uwag co do
działalności Klubu Błonianka,
- zaproponowała zwiększenie środków finansowych na promocję Gminy, aby mieć
środki na tego typu wyjazdy zawodników/mieszkańców Błonia na mistrzostwa.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Jarosławowi Hernikowi, który:
- zaproponował, aby przy rozdziale środków budżetowych na sport w 2009 r. pewną
pulę przeznaczyć na nagrody dla dzieci i młodzieży za szczególne osiągnięcia w
sporcie.
Burmistrz Z. Reszka:
- uznał, że jest to bardzo dobra propozycja, którą trzeba omówić planując budżet,
- skierował pytanie do p. Z. Karlickiego – czy Polski Związek Warcabistów zapewnia
jakieś środki, czy liczy tylko na Gminę i jaka kwota w tym wypadku była by
wystarczająca.
Pan Z. Karlicki odpowiedział, że zgodnie z przedłożonym pismem Polski Związek
Warcabowy liczy tylko na Gminę – w tym miejscu Burmistrz zapytał czy zatem p. Z. Karlicki
podtrzymuje, że potrzebna będzie kwota 15 tys. zł. Pan Z. Karlicki potwierdził, że chodzi o tę
właśnie kwotę wsparcia finansowego.
Burmistrz zadeklarował, że koszty wyjazdu zawodników będą pokryte w w/w wysokości z
działu promocja Gminy.
Głos zabrała Radna Irena Waśniewska, która:
- stwierdziła, że zdecydowanie przyłącza się do gratulacji złożonych Panu Z.
Karlickiemu za działalność jaką prowadzi na rzecz sportu na terenie naszej Gminy,
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skierowała pytanie do Burmistrza – czy nie można sięgnąć po środki przeznaczone w
budżecie na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

Burmistrz Z. Reszka:
- stwierdził, że propozycję Radnej traktuje jako wniosek,
- odpowiedział, że nie ma w budżecie środków na stypendia za wyniki sportowe lecz są
za wyniki w nauce.
Radna uznała, że właściwa była by interpretacja uznania tego rodzaju dofinansowania jako
stypendium dla dzieci szczególnie uzdolnionych.
Burmistrz jeszcze raz podkreślił, że stypendium jest za wyniki w nauce, a głos Radnej traktuje
jako wniosek.
Przewodniczący Rady w podsumowaniu stwierdził, że:
- na pewno jeszcze nie raz będzie powrót do tej dyskusji z uwagi na odżywający wciąż
problem Klubów Sportowych i dofinansowania ich działalności w zakresie sportu – tu
zaapelował o utrzymanie deklarowanych kierunków polityki Gminy w tym zakresie,
przypominając wypowiedzi Burmistrza na spotkaniu w Klubie Błonianka,
rzecz nie polega na zwiększaniu budżetu, lecz musi być gwarancja, że przyznane
środki będą sensownie wydawane – tu zaapelował do Pani Skarbnik, aby środki
finansowe przyznane w tym roku Klubom były bardzo rygorystycznie i o czasie
rozliczone
i uznając, że jest możliwość, aby potrzebną kwotę na pokrycie kosztów wyjazdu zawodników
wygospodarować z działu promocja gminy i fundusz stypendialny - sformułował treść
Stanowiska Rady w tej sprawie w następującej brzmieniu: „Rada akceptuje przesunięcie
środków w budżecie, aby za sponsorować udział zawodnika na Olimpiadzie w Pekinie”.
Radny Jacek Jeliński poprosił o przegłosowanie w/w Stanowiska.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Rada jednogłośnie przyjęła w/w Stanowisko.
Ad. 7
W punkcie tym:
•

Burmistrz Z. Reszka zwrócił się o możliwość zapoznania wszystkich obecnych z
Programem Obchodów X Jubileuszowych Dni Błonia.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Ośrodka Kultury „Poniatówka”, który:
- poinformował o terminie obchodów Dni Błonia,
- przedstawił szczegółowy program 3-dniowych obchodów,
- poinformował, że podczas Dni Błonia w Sali OSP Błonie odbędzie się akcja poboru
krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażak”,
- zaprosił wszystkich do udziału w obchodach Dni Błonia.
•
-

Burmistrz Zenon Reszka:
na wstępie poinformował o podjętej rok temu przez grupę osób inicjatywie
zorganizowania Balu Dobroczynnego i w efekcie realizacji w tym roku I Balu
Dobroczynnego pod patronatem Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej z
przeznaczeniem zebranych pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Dobra Wola Błonie,
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-

wyraził zadowolenie, że w Balu wzięło udział ponad 120 osób,
podziękował wszystkim organizatorom Balu, szczególnie Pani Helenie Szymańskiej
oraz sponsorom – tu podkreślił, że dzięki tym osobom, ich zaangażowaniu i
ofiarności, na rzecz Stowarzyszenia Dobra Wola zebrano kwotę prawie 18 tys. zł,
poprosił Panią Helenę Szymańską o wypowiedź i następnie wyczytywanie nazwisk
darczyńców, którym zostanie wręczone podziękowanie.

Pani Helena Szymańska w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
- podziękowała Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady za włączenie się w
organizację Balu oraz wszystkim darczyńcom za okazaną hojność,
- poinformowała, że Bal bardzo się podobał i wszyscy jego uczestnicy
proponowali zorganizowanie takiego balu w roku przyszłym, deklarując już teraz
swój udział.
Następnie Pani Helena Szymańska wyczytywała nazwiska darczyńców informując
jednocześnie w jakiej formie okazali swą hojność, a Burmistrz i Przewodniczący Rady
wręczali podziękowania.
Podziękowania otrzymali:
1. Witalij Szyszkin
2. Firma AB Silwer
3. Aleksandra Cupera
4. Sylwia Bajron
5. Izabela i Leszek Mirkowicz
6. Firma Auto-Serwis Tadeusz Bajron
7. Ewa i Zbigniew Sałek - Studio Kuchenne „Ewelina”
8. Bożena i Janusz Sierańscy
9. Beata i Jerzy Smolińscy
10. Jadwiga i Grzegorz Glińscy
11. Zarząd OSP w Błoniu
12. Ośrodek Kultury „Poniatówka”
Wręczaniu podziękowań towarzyszyły brawa zebranych na Sali.
Na koniec Burmistrz Zenon Reszka i Przewodniczący Rady Piotr Pniewski podpisali
symboliczny czek i na ręce Wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia pani Bożeny Baranek
przekazali od władz miasta, mieszkańców Gminy i ludzi dobrej woli na rzecz Stowarzyszenia
Dobra Wola Błonie kwotę 17.860 zł.
Odbierając czek Pani Bożena Baranek nie kryjąc wzruszenia serdecznie podziękowała w
imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia.
Burmistrz jeszcze raz podziękował wszystkim, wyrażając zadowolenie z przebiegu Balu i
podkreślając jego wymierny charakter w postaci zebranych pieniędzy, a tym samym
możliwości pomocy dzieciom niepełnosprawnym skupionym w Stowarzyszeniu, apelując
jednocześnie do Zarządu Stowarzyszenia, aby pieniądze te zostały właściwie spożytkowane.
Przewodniczący Rady skierował pytanie czy ktoś z Radnych chciałby jeszcze w tym punkcie
obrad zabrać głos.
O głos poprosili:
• Radny Marcin Kołota, który zaprosił wszystkich na sztukę pt. „Czterech” wystawianą
przez Teatr Bez Nazwy w dniu 19 maja br. w sali katechetycznej.
• Radny Jacek Jeliński, który:
- poinformował, że na przeglądzie młodzieżowych zespołów Województwa
Mazowieckiego, Zespół Pieśni i Tańca „Tęcza” z Radzikowa zdobył I miejsce,
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-

podziękował Dyrektorowi ZUK za wyrównanie drogi we wsi Kopytów w dłuższym
odcinku niż to było pierwotnie zakładane i we wsi Łaźniew.

Ad. 8
O godz. 19.28 Przewodniczący Rady dziękując wszystkim zebranym zamknął XXIII Sesję
Rady Miejskiej.
Protokołowała:
Anna Sawicka
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski
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