Protokół Nr XXVIII/2008
z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniu 29 października 2008r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Błonie, ul. Rynek 6

Porządek obrad:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołów z Sesji w dniu 2 lipca, 10 września, 8 i 15 października 2008r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym przedszkolom w Gminie Błonie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/07 z dnia 24 października
2007r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminami: Brwinów, Leszno,
Michałowice, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Milanówek.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu pod pawilonami handlowymi
przy ul. Targowej i ul. Traugutta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Kopytów dla działek nr ew. 32/1,
33/1, 34/1, 154, 40/3, 40/4, 41/1, 40/2, 42, 43, 44/2, i części działki nr ew. 45/1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/149/08 Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 17 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Piorunów.
9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Protokołu Pokontrolnego z
kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną oraz podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia wniosków pokontrolnych.
10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i
Gminy informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2007.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie Sesji.
1.
2.
3.
4.

Ad 1.
O godz. 1810 Przewodniczący Rady otworzył XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Błoniu, witając
serdecznie zebranych stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady odczytał zaproponowany porządek obrad i zapytał, czy są uwagi
ze strony Radnych lub Burmistrza.
Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie i zapytał kto z Radnych jest za
przyjęciem zaproponowanego porządku obrad. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało
się 0. Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do punktu dotyczącego przyjęcia protokołów z Sesji w
dniu: 2 lipca, 10 września, 8 i 15 października 2008r. Przewodniczący Rady poinformował, że
wymienione protokoły były wyłożone w Biurze Rady Miejskiej i nie wpłynęły do nich żadne
uwagi. Przewodniczący Rady zapytał, czy w tej chwili są jakieś uwagi. Wobec braku zgłoszeń
Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania nad przyjęciem protokołu z dnia 2 lipca br.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przewodniczący
Rady stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie.
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Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania nad przyjęciem protokołu z dnia 10
września br. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 1.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania nad przyjęciem protokołów z Sesji z dnia
8 października i 15 października br. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2008 rok i zreferowanie sprawy.
Głos zabrała Naczelnik Skarbnik Gminy Halina Ziental, która przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady poprosił o przybliżenie punktu dotyczącego zmniejszenia planu dochodów w
pozycji podatek od nieruchomości.
Skarbnik Gminy poinformowała, że:
•
nie realizuje się podatek, którego wpływ został zaplanowany,
•
wspomniany podatek realizuje się w niewielkim stopniu. Tu przypomniała, że zostało
zgłoszone do budżetu 3 mln 200 tysięcy złotych jako dochód z tytułu sprzedaży masy
upadłościowej Mery, której to kwoty nowi nabywcy dobrowolnie nie chcieli zapłacić.
•
w związku z powyższym miały miejsce rozmowy, zostały także złożone tytuły egzekucyjne,
ale Urzędy Skarbowe dość opieszale tym się zajmują,
•
z wspomnianej kwoty wpłynęło tylko 820 tysięcy. Tu wyraziła opinię, że nie widzi szans.
aby w tym roku były jeszcze jakieś wpływy z tego tytułu.
•
prawdopodobnie nastąpi jeszcze jedna korekta -jak poinformowała na posiedzeniu Komisji
Budżetu – spowodowana załamaniem z tytułu ściągalności podatku od środków
transportowych od osób prawnych, gdyż firma PEKAES przeżywa kryzys.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 28 października br.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2008. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 1. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/184/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad 4.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
wysokości, trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Błonie i
poprosił o zreferowanie sprawy.
Głos zabrała Inspektor ds. oświaty Anna Grabarek, która poinformowała, że:
•
pierwszego września na terenie Gminy Błonie zostało otwarte niepubliczne przedszkole
prowadzone przez osobę fizyczną,
•
zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jednostki niepubliczne – przedszkola otrzymują z
budżetu Gminy dotacje na prowadzenie swej działalności,
•
artykuł 90 ustawy o systemie oświaty w punkcie 2p brzmi: „dotacja dla niepublicznych
przedszkoli przysługują na każdego wychowanka w wysokości nie niższej niż 75 procent
ustalonych w budżecie danej grupy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
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•

•

•

publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia”,
chcąc dotować przedszkole niepubliczne, które już powstało i na razie utrzymuje się tylko z
własnych środków, Rada powinna podjąć uchwałę, ponieważ ustawa o systemie oświaty
„organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania
dotacji, o których mowa w artykule , uwzględniając w szczególności podstawę obliczania
dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku – udzielanie dotacji”,
projekt uchwały reguluje sposób udzielania tej dotacji, jest dokumentem organizacyjnym,
uszczegóławia w jaki sposób będzie ustalana wysokość i sposób udzielania dotacji,
rozliczania i kontrolowania,
projekt był konsultowany ze Panią Skarbnik Gminy, która nie zgłosiła uwag.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania.
Radny Jarosław Hernik zwrócił uwagę na zapis w paragrafie 1 ustępie drugim projektu uchwały w
brzmieniu cyt.” niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego wychowanka, który jest
mieszkańcem Gminy Błonie” i zajął stanowisko, że:
•
zamiar jest słuszny, ale procedura jest inna: w ustawie jest mowa, że dotacja zostaje
przyznana na wszystkie dzieci, natomiast co do tych, które są spoza granic gminy, później
ma miejsce zwrot koszt tej dotacji.
Burmistrz przychylił się do tego stanowiska i zaproponował wykreślenie ustępu 2 w paragrafie 1.
Przewodniczący Rady stwierdził, że będzie to przyjęte jako autopoprawka, a następnie zadał
pytanie jak sprawa wygląda w kwestii niepełnosprawnych dzieci.
Inspektor Anna Grabarek poinformowała, że:
•
dotacje na przedszkola niepubliczne przysługują w wysokości nie niższej niż 75 procent
ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na
jednego ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod
warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi informację o
liczbie tych dzieci.
Burmistrz zaproponował zapis cyt.”a na osoby niepełnosprawne zgodnie z obowiązującymi
przepisami”.
Przewodniczący Rady zajął stanowisko, że
•
projekt uchwały jest sporządzany w oparciu o obowiązujące ustawy, w związku z tym nie
może on odbiegać od samej ustawy, ale jednocześnie nie można jej przepisywać,
•
ustalone zostaje, że jest to 75 procent, ale może być to więcej, gdyż ustawa stwierdza, iż
„nie mniej niż 75 procent”.
Inspektor Anna Grabarek stwierdziła, że:
•
ma wrażenie, że zapis ten byłby „na wyrost”,
•
na terenie gminy jest własne integracyjne przedszkole, które specjalizuje się w prowadzeniu
dzieci niepełnosprawnych,
•
przypuszcza, że to przedszkole niepubliczne jest przedszkolem bez uprawnień publicznych,
nie ma prawa prowadzenia „zerówki”, w związku z tym, rodzice dziecka
niepełnosprawnego będą chętniej korzystać z wyspecjalizowanego gminnego przedszkola.
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Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w przedszkolach brakuje miejsce.
Inspektor Anna Grabarek zaprzeczyła, że taka sytuacja ma miejsce i poinformowała, iż wszystkie
dzieci, które chcą uczęszczać do przedszkola integracyjnego mogą to robić.
Radny J. Hernik zaproponował zapis w ustępie 2 paragrafie 1 cyt.”dotacja na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola/oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez
jednostkę samorządu terytorialnego”.
Burmistrz przychylił się do propozycji, aby dopisać tę treść.
Przewodniczący Rady poprosił o przytoczenie tej treści i stwierdził, że będzie to traktowane jako
autopoprawka w paragrafie 1 ustępie 2.
Inspektor A. Grabarek przedstawiła treść cyt.”dotacja na niepełnosprawnego wychowanka
przysługuje w wysokości przewidzianej dla niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i
oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę
samorządu terytorialnego”.
Radna Aldona Cyranowicz poprosiła o powtórzenie tego sformułowania, motywując to chęcią
sprawdzenia poprawności językowej.
Radna Irena Waśniewska zasugerowała, aby o konsultację poprosić radcę prawnego Jacka
Nasierowskiego.
Przewodniczący Rady zarządził 3 minutową przerwę dla tego punktu w celu odbycia konsultacji w
gronie zainteresowanych, celem ustalenia przez nich poprawnego brzmienia i zarządził przejście do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 5.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/07 z dnia
24 października 2007r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminami: Brwinów, Leszno,
Michałowice, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Milanówek i poinformował, że zmiana dotyczy
rozszerzenia składu o Gminę Grodzisk Mazowiecki i Gminę Pruszków.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania. Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania nad projektem uchwały. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/185/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad 6.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntów pod pawilonami i poprosił o zreferowanie sprawy.
Głos zabrał Naczelnik WRGN Alfred Sobczak, który odczytał projekt uchwały, a w uzasadnieniu
poinformował, że:
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wymienione w uchwale osoby posiadały umowy dzierżawy zawarte na trzy lata, gdyż okres
ten jest to okres, w którym Burmistrz mógł samodzielnie bez zgody Rady zawrzeć te
umowy,
ten okres 3-letni kończy się 30 listopada dla dzierżawcy przy ul. Targowej i 31 października
dla dzierżawcy przy ul. Traugutta,
dzierżawcy wystąpili z wnioskami o przedłużenie tej umowy na czas nieokreślony,
Burmistrz przychyli się do prośby wnioskodawców,
aktualnie dzierżawcy nie zalegają z czynszem.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji
Ładu Przestrzennego i Rolnictwa w dniu 28 października 2008r. i uzyskał pozytywną opinię.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania.
Radny Jarosław Hernik zwracając się do Burmistrza zapytał, czy w związku z tym, że Burmistrz i
Radni oraz ich małżonkowie są zobowiązani do złożenia oświadczeń odnośnie prowadzenia
działalności gospodarczej na terenie gminy, czy zostało złożone takie oświadczenie, a jeżeli tak to
dlaczego nie ma go w BIP-ie.
Burmistrz odpowiedział, że wszystkie jego oświadczenia zostały złożone zgodnie z obowiązującym
prawem i w dniu wczorajszym wpłynęła informacja od Wojewody odnośnie oświadczeń złożonych
przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady.
Radny J. Hernik wyjaśnił, że jego pytanie nie dotyczy oświadczenia składanego kolejno co rok do
dnia 30 kwietnia, ale dotyczy oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez
małżonkę. Radny zapytał, kiedy Burmistrz złożył takie oświadczenie.
Burmistrz ponownie potwierdził, że wszystkie jego oświadczenia zostały złożone zgodnie z
obowiązującym prawem.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że chodzi o oświadczenie, które składa się na początku kadencji i
które było przedmiotem dużych problemów w bieżącej kadencji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy Burmistrz uzupełnił to oświadczenie, złożył je i czy zostało ono
opublikowane w BIP-ie. Przewodniczący Rady dodał, że nie sprawdzał tego, ponieważ to leży w
kompetencjach Wojewody.
Burmistrz stwierdził, że nie sprawdzał tego i nie zaglądał do żadnego oświadczenia w BIP-ie.
Radny J. Hernik stwierdził, że nie ma opublikowanych oświadczeń majątkowych za rok 2007 osób
będących podwładnymi Burmistrza.
Sekretarz Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym o godzinie 16-tej zostały one wprowadzone.
Radny J. Hernik stwierdził, że jest to spore opóźnienie.
Burmistrz stwierdził, że przyjmuje to co w tej chwili powiedział Pan Sekretarz i przypomniał, że
wszystkie oświadczenia majątkowe zostały przesłane do Urzędu Skarbowego, gdzie obecnie się
znajdują.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania.
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Głos zabrał Krzysztof Wojtyński, który mając na uwadze treść projektu uchwały tj.
wyszczególnienie „...Pani Barbarze Reszka...” i „..Firmie B.B. BUTCHER P.P.H.U...” zapytał, czy
obydwie dzierżawy są w takim samym trybie.
Naczelnik WRGN wyjaśnił, że zostało to sporządzone w oparciu o złożone wnioski i jest to wierne
odtworzenie tych treści.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntów pod pawilonami handlowymi.
Za głosowało 11 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 3.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/186/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady zarządził powrót do punktu 4 porządku obrad i poprosił przytoczenie treści
ustępu 2 z paragrafu 1 projektu uchwały w sprawie wysokości, trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym przedszkolom w Gminie Błonie.
Głos zabrała Inspektor ds. oświaty Anna Grabarek, która poinformowała, że autopoprawka w
paragrafie 1 punkcie 1 polega na ustaleniu jednozdaniowej, następującej treści cyt.” Dotacje dla nie
publicznych przedszkoli przysługują w wysokości 75 procent od zaplanowanych w budżecie Gminy
Błonie środków na wydatki bieżące w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę w
przeliczeniu na jednego wychowanka, z tym, że na wychowanka niepełnosprawnego przysługuje
dotacja w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę”.
Przewodniczący Rady podziękował.
Radny J. Hernik mając na uwadze ustęp 1 paragrafu 4 projektu uchwały zapytał, co zawierają
sprawozdania wyszczególnione w punktach a i b.
Radna Barbara Wielogórska zwróciła uwagę, że:
•
przekazywanie środków jako dotacji może odbywać się do dnia 25 każdego miesiąca, a
rozliczenie do 30 bądź 31,
•
jest to krótki termin, jeżeli chodzi o sprawozdanie,
•
natomiast jeżeli dotyczyłoby to tylko informacji o ilości wychowanków....W tym miejscu
głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady, która potwierdziła, że dotyczy to tylko tego.
Radna B. Wielogórska zwróciła uwagę, że jest to dotacja ogólna.
Wiceprzewodnicząca Rady odpowiedziała, że przypadająca na jednego wychowanka.
Przewodniczący Rady zajął stanowisko, że treść jest sprecyzowana, gdyż mowa jest o
uwzględnieniu liczby uczniów w poszczególnych miesiącach.
Radna B. Wielogórska zajęła stanowisko, że informacja nie tylko o ilości wychowanków powinna
się znaleźć.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby wyszczególnić, co jest w tym sprawozdaniu.
Inspektor ds. oświaty Anna Grabarek wyjaśniła, że:
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gminna dotacja jest dotacją na jednego wychowanka i nie jest wymagane rozliczenie ile
pochłonęła obsługa,
przedszkole dostaje tyle, ilu ma uczniów, natomiast na koniec miesiąca liczba uczniów
pomnożona przez otrzymaną kwotę daje rozliczenie,
gmina nie ma prawa żądać szczegółów wydatkowania.

Radny Stanisław Czaplicki zajął stanowisko, że należałoby przede wszystkim wyjaśnić, czy termin
do dnia 30-tego jest terminem realnym bądź nie powinno to być na przykład dwa tygodnie później.
Przewodniczący Rady zajął stanowisko, że jego zdaniem jest to termin realny, gdyż wiadomo jest
ostatniego dnia miesiąca ile dzieci uczęszczało i pomnożenie tego przez dotację, nie stanowi, że jest
to jakieś duże sprawozdanie.
Radny J. Hernik wyjaśnił, że jego wątpliwość wynikała z tego, że nie miał pewności co zawiera
sprawozdanie, natomiast teraz jest wiadomym, iż dotyczy to tylko liczby dzieci.
Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze pytania do projektu uchwały i wobec ich braku
zarządził przejście od głosowania i zapytał kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości,
trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Błonie.
Za głosowało 14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 1.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/187/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7 i 8.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad i poprosił o
zreferowanie sprawy.
Głos zabrała p.o. Naczelnika WPP Bożena Majewska, która przedstawiła projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Błonie dla części obszaru wsi Kopytów dla działek nr ew. 32/1, 33/1, 34/1 – w tym miejscu
zgłosiła autopoprawkę w zakresie dodania działki o numerze 154 – 40/3, 40/4, 41/1, 40/2, 42, 43,
44/2 i części działki nr ew. 45/1 i poinformowała, że:
•
zadaniem uchwały jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego wspomniane działki. Tu poinformowała o dodanie nr działki
w paragrafie 1 – zgodnie z autopoprawką,
•
zgłasza także autopoprawkę do uzasadnienia tj. zastąpienie treści cyt. „części wsi Piorunów”
treścią cyt. „części wsi Kopytów” - tu dodała, że powodem jest błąd maszynowy – oraz
zgodnie z zgłoszoną na wstępie autopoprawką dodanie działki o numerze 154.
Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa
w dniu 27 października 2008r. projekt ten uzyskał pozytywną opinię, a ponad to Komisja
wnioskowała, aby Wydział Planowania Przestrzennego podjął działania w kierunku przygotowania
projektów uchwał dla pozostałych obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego na przebiegu obwodnicy wschodniej.
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.
Radny J. Hernik zapytał, czy chodzi tutaj o kwestię obwodnicy wschodniej.
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B. Majewska wyjaśniła, że między innymi, ponieważ plan dla tego obszaru został uchwalony w
2004r. i zmieniły się już realia gospodarcze, zwłaszcza na terenie gminy, podjęcie tej uchwały
pozwoli na zaktualizowanie układu drogowego na tym obszarze.
Burmistrz poinformował, że:
•
cały czas trwają prace nad wschodnią obwodnicą Błonia,
•
został uzgodniony z Radą przebieg orientacyjny,
•
studium jest dokumentem, który w żaden sposób nie blokuje zmian w terenie.
Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze pytania i wobec ich braku zarządził przejście do
głosowania nad przyjęciem projektu uchwały uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi
Kopytów dla działek nr ew. 32/1, 33/1, 34/1, 154, 40/3, 40/4, 41/1, 40/2, 42, 43, 44/2 i części
działki nr ew. 45/1.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/188/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad.
Bożena Majewska p.o. Naczelnika WPP odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXI/149/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla
części wsi Piorunów.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa na posiedzeniu
w dniu 27 października 2008r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały XXI/149/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla
części wsi Piorunów.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania i wobec braku zgłoszeń zarządził przejście do
głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXI/149/08 Rady Miejskiej w
Błoniu z dnia 17 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Piorunów.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 1.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/189/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do punktu dotyczącego przedstawienia przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej Protokołu Pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną oraz podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych i
odczytał treść wspomnianego protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bądź jej członkowie chcą
jeszcze coś dodać do raportu pokontrolnego. Radni nie zgłosili się do dyskusji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma pytania. Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady zapytał, czy Burmistrz chce odnieść się do raportu.
Burmistrz na wstępie podziękował członkom Komisji Rewizyjnej na pracę, a następnie stwierdził,
że:
•
na sali jest obecny Prezes spółki MPWiK i może on odpowiadać na pytania,
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•

•

działania będą zmierzać ku temu, aby MPWiK wykonywał swoje zadania,
mając na uwadze to, że spółka ma już swój sprzęt, powinna ona uczestniczyć w przetargach
i pracach zewnętrznych. Tu dodał, że jest dla niego niezrozumiałym, iż działalność spółki w
tym zakresie jest niewystarczająca.
jako właściciel oczekuje bardziej prężnych działań spółki.

Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/190/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad 10.
Przewodniczący Rady poinformował, że działając na podstawie artykułu 24 h ustęp 12 ustawy z
dnia 12 marca 1990r. o samorządzie gminnym:
•
wszyscy Radni złożyli oświadczenia majątkowe za rok 2007 w terminie,
•
w trakcie dokonanej analizy oświadczeń majątkowych, w poszczególnych oświadczeniach
stwierdził jedynie nieistotne błędy formalno-techniczne, związane z wypełnianiem druków
oświadczeń,
•
w złożonych oświadczeniach nie stwierdził nieprawidłowości, które stanowiłyby podstawę
do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli skarbowej,
•
do chwili obecnej nie wpłynęły żadne zastrzeżenia z Urzędu Skarbowego,
•
jednocześnie – jak już wspomniał Burmistrz – wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego z Biura Ochrony, informujące o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych za rok 2007:
- Burmistrz złożył oświadczenie majątkowe terminowo i w komplecie, po przeanalizowaniu
oświadczenia majątkowego uwag nie stwierdzono,
- Przewodniczący Rady Miejskiej złożył oświadczenia majątkowe terminowo i w
komplecie, natomiast w części A nie podana została nazwa pełnionej funkcji. Tu dodał, że
dokumenty te są do wglądu.
•
wszystkie oświadczenia zostały zawieszone w internecie i są do publicznej wiadomości.
Przewodniczący Rady poprosił, aby w sprawie oświadczeń majątkowych urzędników informacje
przedstawił Burmistrz.
Burmistrz poprosił o zabranie głosu przez Sekretarza Gminy, który poinformował, że na podstawie
artykułu 24 h ustęp 12 wspomnianej ustawy, stwierdzono, że wszystkie osoby, które mają taki
obowiązek, aby złożyć do Burmistrza oświadczenie majątkowe wraz z kopią PIT-u (sekretarz
gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i
członkowie organu zarządzającego gminą osobą prawną oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu Burmistrza) dokonały tego w terminie do 30 kwietnia br., nie
stwierdzono nieprawidłowości, kopie tych oświadczeń wraz z kopiami PIT zostały wysłane do
właściwych urzędów skarbowych.
Ad 11.
Przewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce wpłynęły pozdrowienia z Olimpiady Gier
Umysłowych w Pekinie od warcabisty z LKS Olymp Pana Karola Dutkiewicza.
Burmistrz dodał, że również chciał rozpocząć swoją wypowiedź od tej miłej wiadomości.
Następnie Burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej ze słowami podziękowań za pracę nad
przygotowaniem zmian do budżetu 2008r. i poinformował, że:
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•

•

to, że nie było dziś dyskusji jest wynikiem tego, że Rada intensywnie pracowała przez
miniony tydzień na komisjach,
w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie całej Rady podczas posiedzenia Komisji Budżetu,
gdzie wszystkie szczegóły dotyczące tych zmian zostały omówione,
dążeniem jest, aby realizował się podatek od nieruchomości i nie będzie odstępstw, urząd
skarbowy prowadzi działania. Tu przypomniał, że podmioty – osoby, które kupiły działki na
terenie Mery – otrzymały szansę od gminy, która przez rok czekała i wysyłała
zawiadomienia, odbyło się również spotkanie z udziałem Rady Miejskiej, była też szansa
rozłożenia na raty, niestety żaden z pomiotów nie skorzystał z tego.
nie ma żadnego zagrożenia dla finansów gminy oraz dla realizacji inwestycji, poza jednym
przypadkiem, dotyczącym realizacji boiska-lodowiska, w której to sprawie Radni otrzymali
szczegółowe wyjaśnienie. Tu dodał, że wniosek do programu Orlik został w tym roku
odrzucony, ale jest on już złożony na kolejny rok, natomiast Wojewoda zapewnił, iż
program będzie realizowany aż do skutku.

Głos zabrała Alicja Kwiatkowska, która na wstępie wypowiedzi podziękowała Przewodniczącemu
Rady za umożliwienie jej wypowiedzi i poinformowała, że:
•
w imieniu własnym oraz wielu mieszkańców, pragnie wyrazić radość i zadowolenie za
podjęcie działań służących uporządkowaniu rzeki,
•
w kwietniu opublikowała w BIS-ie artykuł na temat głodnych dzieci, które obecnie nie
mogą w Błoniu korzystać ze szkolnych stołówek. Tu dodała, że obecnie stołówki nie mogą
sprostać szczególnie restrykcyjnym wymogom sanitarno-epidemiologicznym nałożonym
przez Unię Europejską.
•
raport unijny mówi, że co czwarte dziecko w Polsce jest niedożywione i na ten problem
zwrócił uwagę premier Tusk w swoim orędziu, wygłoszonym w maju tego roku,
•
w tym temacie zwróciła się z pismem do Wydziału Oświaty. Tu dodała, że w sprawie tej
minęło już wiele miesięcy.
•
wykonała telefon do Kancelarii Premiera, która udzieliła odpowiedzi, że „sprawa
organizacji dożywiania dzieci w szkołach jest absolutnym obowiązkiem gmin i burmistrzów
miast, mówi o tym ustawa z dnia 12 marca 2004r. znowelizowana 29 grudnia 2006r. i
ostatnia ustawą z dnia 23 października 2008r. po wygłoszonym orędziu przez premiera
Tuska”, zgodnie z którą nie trzeba przestawiać żadnych dokumentów świadczących o
zamożności rodziców, a każe dziecko powinno dostać gorący posiłek zorganizowany w taki
sposób na jaki gminę stać,
•
we wspomnianym artykule zgłosiła propozycję, aby wygospodarować jedno miejsce i
stworzyć tzw. centra opieki nad dziećmi i młodzieżą, gdzie oprócz dożywiania, będzie
możliwe odrobienie lekcji pod opieką emerytowanego nauczyciela – tu dodała, że są
nauczyciele chętni do tej formy pomocy.
Pani Alicja Kwiatkowska zarzuciła, że od momentu ukazania się artykułu, do tej pory nie ma
żadnego odzewu. Pani A. Kwiatkowska podała przykład, że w pobliskim Sochaczewie została
zorganizowana stołówka, gdzie wiele osób w trudnej sytuacji życiowej, także dzieci i młodzież
mogą z niej korzystać.
Pani A. Kwiatkowska wyraziła zdziwienie dlaczego problem ten nie budzi żadnego
zainteresowania.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zwracając się do Pani Alicji Kwiatkowskiej stwierdził, że
pragnie przypomnieć, że jako Przewodniczący Rady korzysta tylko i wyłącznie z przysługującego
mu prawa udzielania bądź nie udzielania głosu i nie udzielił jej głosu na poprzedniej Sesji,
ponieważ nie przewidywano konwersacji z mieszkańcami.
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Pani A. Kwiatkowska zapytała co oznacza słowo „konwersacje” i jak w takim razie należałoby
rozumieć „interpelacje”.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że:
•
interpelacje są dla Radnych, a mieszkańcy mogą zwracać się z pytaniami poprzez swego
Radnego,
•
tak tę sprawę precyzuje Statut Miasta i Gminy Błonie
i mając na uwadze zarzuty jakie postawiła Pani A. Kwiatkowska zwrócił się z zapytaniem do
Burmistrza jak naprawdę wygląda ta sytuacja.
Przewodniczący Rady stwierdził, że tak alarmujące informacje na ten temat zarówno ze strony
Radnych, czy też nauczycieli nie dotarły do niego. Przewodniczący Rady stwierdził, że Pani A.
Kwiatkowska powołuje się na anonimowe źródła i żąda wyjaśnień.
O głos poprosiła Radna Irena Waśniewska, która przypomniała, że w minionej kadencji była
Przewodniczącą Komisji Zdrowia i przedmiotowy temat był konsultowany z opieką społeczną.
Radna przypomniała także, że funkcjonuje świetlica „O uśmiech dziecka” i gdyby istniało większe
zapotrzebowanie, to tego typu działalność byłaby rozszerzona.
Głos zabrała Radna Aldona Cyranowicz, która stwierdziła, że:
•
wszyscy ubolewają nad brakiem stołówek w szkołach,
•
jest przekonana, że dzieci w szkole, w której pracuje nie są głodne,
•
wszystkie dzieci otrzymują mleko,
•
jeżeli są obawy, że dziecko jest niedożywione, to jest zorganizowana forma cateringu dla
grupy 40-50 dzieci, które mają możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.
Głos zabrała Radna Jagoda Sowińska, która stwierdziła, że tego typu sformułowania o głodnych
dzieciach są bezpodstawne, a najpierw należałoby przeprowadzić analizę, natomiast mają miejsce
przypadki, kiedy nauczyciele wykładają własne pieniądze, aby nie dopuszczać do takich sytuacji.
Radny Jacek Jeliński zasugerował, że trzeba sprawdzać jak wygląda rzeczywistość, a potem
wysuwać wnioski.
Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że również może dać przykład „ze swego podwórka” tj.
szkoły numer 1, gdzie również ma miejsce dożywianie dzieci i zasugerowała, aby obecna na sali
przedstawicielka opieki społecznej odpowiedziała na poruszone zagadnienie.
Głos zabrała Helena Szymańska, która potwierdziła, że jest pracownicą opieki społecznej i
poinformowała, że:
•
każde dziecko, które spełnia niskie kryteria dochodowe bądź też są sygnały, że temu dziecku
potrzebna jest pomoc w formie dożywiania, chociaż same kryteria mogą być wyższe, ale w
rodzinie są problemy na przykład alkoholowe, ma zapewnione dożywianie.
Radny Marcin Kołota zwracając się do Pani Kwiatkowskiej zaproponował, że jeżeli znane są jej
osoby o takich problemach, to stworzona zostanie lista i przekazana do opieki społecznej.
Pani A. Kwiatkowska stwierdziła, że:
•
nie została zrozumiana, gdyż nie czyni zarzutów, iż wszystkie dzieci w Błoniu chodzą
głodne, natomiast prosiła zarówno w artykule jak i wystąpieniu, aby przyjrzeć się temu
problemowi i w tym celu zorganizować spotkanie z dyrektorami szkół i pedagogami
szkolnymi,
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•

pragnie zwrócić jednak uwagę, gdzie podziało się te 300 dzieci, które do tej pory korzystały
ze szkolnych stołówek.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem, jaka jest jego wiedza na ten temat,
czy docierają do niego sygnały od dyrektorów szkół bądź też ośrodka pomocy.
Zabierając głos Burmistrz na wstępie wypowiedzi zwrócił się do Pani Alicji Kwiatkowskiej ze
słowami podziękowań za to, że po raz kolejny zgłosiła ten temat, gdyż jak stwierdził nigdy nie jest
dosyć myślenia o dzieciach, o opiece nad nimi.
Burmistrz poinformował, że:
•
prowadził w tym temacie rozmowy z opieką społeczną oraz Radnymi, którzy są
nauczycielami w szkołach,
•
akcja dożywiania dzieci w gminie Błonie jest prowadzona od bardzo dawna, część
pieniędzy jest przekazywana z budżetu gminy, a część ze środków przekazywanych przez
Wojewodę, a całą akcją kieruje opieka społeczna: dzieci otrzymują mleko i ciepły posiłek,
jeżeli jest wiadomym, że chociaż dane dziecko ma wyższe kryterium dochodowe jest po
prostu głodne , to takie dziecko również jest sklasyfikowane do tego programu,
•
w tegorocznym budżecie ponad 70 tysięcy złotych zostało przeznaczone dla świetlicy „O
uśmiech dziecka”, celem wyremontowania budynku przy ul. Powstańców, gmina ponosi
również koszty funkcjonowania tego budynku,
i podkreślił, że nie otrzymywał sygnałów dotyczących problemu głodnych dzieci, ani od
dyrektorów szkół, czy też pracowników placówek szkolnych, ani też od samych mieszkańców,
którzy przychodzą na spotkania. Tu dodał, że 99 procent spraw, z którymi przychodzą mieszkańcy
dotyczy problemów mieszkaniowych.
Burmistrz potwierdził, że Pani Alicja Kwiatkowska sugerowała, aby temat ten był realizowany
oddzielnie w ośrodku, ale – jak stwierdził – nie jest to takie proste. Burmistrz zaproponował, że
temat ten należałoby rozważyć i wpisać jako oddzielny punkt na Sesji, na które to posiedzenie
zostaną zaproszeni kierownicy opieki społecznej i dyrektorzy szkół.
Pani Alicja Kwiatkowska potwierdziła, że prosiła o rozeznanie w tej sprawie.
Burmistrz stwierdził, że jeżeli jest taka wola Rady, to taki punkt zostanie wpisany.
Przewodniczący Rady zapytał czy są dalsze pytania.
Radna Aldona Cyranowicz nawiązała do szerzących się w ostatnim czasie pożarów w Błoniu i
mając na uwadze uchwalony w kwietniu regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, zapytała jakie są podejmowane działania, aby właściciele respektowali utrzymywanie
posesji w stanie zapewniającym bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Burmistrz stwierdził, że :
•
sprawa jest mu znana, według opinii Straży są to typowe działania podpalacza. W tym
miejscu skierował słowa podziękowań dla strażaków za ich gotowość do podejmowania
bardzo szybkich działań, kiedy natychmiastowa reakcja zabezpiecza przed szerzeniem się
większych zagrożeń.
•
policja prowadzi działania operacyjne w tej sprawie
oraz zwrócił się z apelem do mieszkańców, aby zwracali baczną uwagę na to co się dzieje w
blokach i piwnicach, celem dbania o bezpieczeństwo.
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Burmistrz odpowiedział, że jeżeli zaś chodzi o posesje zaniedbane i opuszczone, to jest to stałe
zadanie Wydziału Ochrony Środowiska, aby dokonywany był objazd raz w tygodniu, którego celem
jest sprawdzanie tego typu nieruchomości. Burmistrz dodał, że takie czynności prowadzi również
Straż Miejska.
Naczelnik WRGN Alfred Sobczak poinformował, że:
•
Straż Miejska bądź jeden z pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w odpowiedzi na
sygnały kontrolują teren, gdzie są tego typu zaniedbania,
•
stosowane są upomnienia i kary.
Radny J. Hernik zapytał czy można dokonać uprzątnięcia terenu, a następnie obciążyć tym
właściciela.
Naczelnik WRGN przypomniał, że takie działanie zastępcze było prowadzone w spółdzielni w
Bieniewicach, kiedy zlikwidowane zostało wysypisko-śmietnisko, wówczas gmina zapłaciła, a
niestety potem były duże trudności z wyegzekwowaniem pieniędzy.
Radny J. Hernik stwierdził, że jego pytanie dotyczyło raczej tego, co jest robione, aby zapobiec
tego typu niebezpieczeństwom, ponieważ takie zaniedbania mogą spowodować większe straty niż
się wydaje.
Naczelnik WRGN odpowiedział, że:
•
wszędzie tam, gdzie są duże, wielomiesięczne działania zastępcze, to mają one szansę, że
będą prowadzone,
•
natomiast trzeba będzie skorygować postępowanie o drobne np. koszenia na terenie gminy i
obciążanie nimi właściciela.
Głos zabrał sołtys wsi Stare Faszczyce Tomasz Nadulny, który zapytał do kogo należy
uruchomienie hydrantów na wsiach i dodał, że nie były dokonywane ich przeglądy.
Prezes MPWiK Bogusław Ziółkowski nie zgodził się z tym zarzutem i poinformował, że:
•
hydranty są regularnie przeglądane, jest ich ponad 300,
•
przeglądy są dokonywane w porozumieniu ze strażą pożarną. W tym miejscu Prezes
MPWiK zwrócił się z apelem, iż jeżeli są takie hydranty, gdzie nie dotarli jeszcze
pracownicy MPWiK przez dłuższy okres, to prosi o taką informację do MPWiK.
Następnie Prezes MPWiK zwrócił uwagę, że jest ogromny problem, iż tych hydrantów nie można
zabezpieczyć w sposób trwały, co jest wynikiem stanowiska straży pożarnej i dochodzi do
kradzieży pierścieni, na które zakłada się węże.
Sołtys Tomasz Nadulny przypomniał, że w roku ubiegłym przy nowej drodze zostały założone 3
hydranty, ale do tej pory nic nie było robione.
Prezes MPWiK zaoponował, że jednak sołtys potwierdza, iż założone zostały nowe hydranty.
Sołtys podtrzymał swoje stanowisko o braku badań.
Prezes MPWiK zaproponował zorganizowanie spotkania na miejscu.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do Prezesa MPWiK, czy spółka ma jakąś
sekwencję, iż raz do roku każdy hydrant jest sprawdzany.
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Prezes MPWiK potwierdził, że tak można przyjąć, ale dzieje się to tylko wówczas, kiedy jest mniej
pracy i nie ma grupy pracowników, którzy zajmują się tylko hydrantami.
Radna I. Waśniewska zwracając się do Prezesa MPWiK, poinformowała, że mieszkaniec zgłosił, iż
cztery lata temu MPWiK obiecał konserwację-pomalowanie hydrantu i wobec tego jak to się ma do
corocznych przeglądów.
Prezes MPWiK odpowiedział, że to czy hydrant jest sprawny nie zależy do pomalowania, ale
zgadza się, iż nie wyglądają one właściwie.
Radna I. Waśniewska zapytała, czy jest regulamin nakazujący MPWiK konserwację i jaka jest jej
częstotliwość.
Prezes MPWiK wyjaśnił, że:
•
takiego regulaminu nie ma, ale jest rozporządzenie mówiące o zapewnieniu wody na cele
przeciwpożarowe, a co za tym idzie utrzymanie hydrantów w należytym stanie, co nakłada
obowiązki na eksploatującego sieć oraz na straż pożarną.
Radna I. Waśniewska zapytała jak jest to technicznie i praktycznie wykonywane.
Prezes MPWiK wyjaśnił, że dwóch pracowników wyjeżdża samochodem i sprawdza hydranty, a
więc czy podają one wodę i zgłaszają jeżeli urządzenia są niesprawne. Ponad to wyjaśnił, że w
latach poprzednich był obowiązek budowy hydrantów na sieciach, niezależnie od tego, czy były
one na terenach zabudowanych czy nie, natomiast obecnie przepisy są zmienione i jest obowiązek
budowy hydrantów tylko na terenach zabudowanych. Tu dodał, że siłą rzeczy może się zdarzyć, iż
na terenach niezabudowanych jest mniejsza dbałość o hydranty.
Prezes MPWiK poinformował także, że właśnie jest przygotowywane zestawienie hydrantów dla
Powiatowej Straży Pożarnej.
Radny J. Hernik zadał pytanie odnośnie przyczyn wyłączania oświetlenia przy ulicach
Narutowicza, Sochaczewskiej i Warszawskiej. Radny zwrócił uwagę, że wpływa to negatywnie na
poziom bezpieczeństwa.
Burmistrz odpowiedział, że sprawa nie jest mu znana.
Radna I. Waśniewska poinformowała, że zgodnie z otrzymaną przez nią informacją telefoniczną z
Zakładu Energetycznego, powodem jest awaria transformatora.
Krzysztof Wojtyński Przewodniczący Rady Osiedla Nr 3, w związku odbytym spotkaniem z
wykonawcami projektu zachodniej obwodnicy centrum Błonia, zwrócił się do Burmistrza z
zapytaniem w jakim charakterze uczestniczyli reprezentanci Stowarzyszenia Drogi Błonia, skoro
Burmistrz odmówił Radzie Osiedla Nr 3, mimo pisemnego wniosku odnośnie uczestnictwa w
takich spotkaniach.
K. Wojtyński zarzucił, że w swoich wystąpieniach Burmistrz twierdzi, że jest Burmistrzem
wszystkich mieszkańców i działa zgodnie z prawem, a w tym przypadku można mówić o braku
obiektywizmu.
Burmistrz stwierdził, że:
•
nie rozumie takiego pytania,
•
jako Burmistrz organizuje wiele spotkań,
14

•

zapraszane są osoby według uznania tego, kto jest organizatorem spotkania.

Krzysztof Wojtyński stwierdził, że wobec tego należałoby rozumieć, iż to spotkanie organizowało
Stowarzyszenie „Drogi Błonia” i wyraził opinię, że:
•
spotkanie to należało do ważnych, gdyż odbyło się również z udziałem ekipy telewizyjnej,
•
Burmistrz cyt. „segreguje” mieszkańców na tych, którzy sprzyjają jego pomysłom, a
przeciwników traktuje inaczej.
Burmistrz zaprzeczył, że nie kwestionuje tego, iż nie było to ważne spotkanie. Burmistrz dodał, że
spotkanie to było ważne jak wiele innych w tej sprawie.
Krzysztof Wojtyński zapytał ponownie w jakim charakterze w spotkaniu brali udział członkowie
Stowarzyszenia „Drogi Błonia”.
Burmistrz stwierdził, że udzielił już odpowiedzi na to pytanie.
Głos zabrał sołtys wsi Górna Wieś Grzegorz Kaniewski, który mając na uwadze budowę w Passie
zgłosił, że przy drodze do Górnej Wsi został zdjęty znak ograniczający tonaż do 10 ton. Sołtys
poinformował, że na drodze tej porusza się ciężki sprzęt i w związku z tym, iż niszczeje
nawierzchnia powinna pojawiać się tam Straż Miejska.
Burmistrz stwierdził, że sprawa nie jest mu znana i podziękował za zgłoszenie. Burmistrz
stwierdził, że w dniu jutrzejszym ZUK podejmie działania, aby ustawić znak z powrotem, a pond to
na sali jest obecna Pełnomocnik Burmistrza, którą prosi o podjęcie stosownych działań, w tym
powiadomienie Straży Miejskiej.
Głos zabrał sołtys Bramek Andrzej Rybak, który mając na uwadze zapowiedziane spotkania
Burmistrza z mieszkańcami oraz sugestię ze spotkania z sołtysami, zapytał czy Burmistrz zaprosił
na te spotkania Przewodniczącego Rady.
Burmistrz potwierdził oraz zapewnił, że Przewodniczący Rady jako pierwszy otrzymał takie
zaproszenie.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie będzie mógł wziąć udziału we wszystkich spotkaniach,
ale będzie brał udział w większości z nich oraz zapewnił, że będą uczestniczyć przedstawiciele
Rady z poszczególnych okręgów i przedstawiciel Prezydium Rady.
Następnie sołtys A. Rybak zgłosił problem braku dostatecznej ilości miejsc parkingowych przy
budynku urzędu na ulicy Nowakowskiego, gdzie ma miejsce stawianie samochodów na chodniku,
w bramie, czy też na kopercie. Sołtys zaproponował, aby udostępnić plac przy starej kotłowni.
Burmistrz przychylił się do tej propozycji i uznał, że pomysł jest wart zastanowienia.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania i nie odnotował zgłoszeń.
Ad 12.
O godz. 2030 Przewodniczący Rady zakończył obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Błoniu.
Protokółowała:
Beata Waluk

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski
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