Protokół Nr XXXIII/09
z Sesji Rady Miejskiej
odbytej w dniu 23 marca 2009 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Błoniu,
ul. Rynek 6
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z Sesji w dniu: 24 listopada 2008 r., 19 grudnia 2008 r. i 06 stycznia 2009 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na czas nieoznaczony.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na czas oznaczony.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 79/XV/2003 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15
grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Błonie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Błoniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i
Gminy Błonie na lata 2009-2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla części obszaru wsi Kopytów dla działek nr ew. 5/4, 5/3, 6/2, 7/2, 8, 9/1, 10/1, 155.
2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla części obszaru wsi Kopytów dla działek nr ew. 50/3, 50/1, 46/1.
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla obszaru wsi Rokitno w jej granicach administracyjnych.

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla obszaru wsi Żukówka w jej granicach administracyjnych.
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych.
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla obszaru wsi Nowy Łuszczewek w jej granicach administracyjnych.
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych.
8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Błonie dla części wsi Pass.
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Błonie dla działek nr ew. 13/1, 12/1, 11/1 obr. 0017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Błonie do projektów kluczowych realizowanych
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania.
17. Interpelacje i zapytania.

18. Zamknięcie Sesji.
Ad. 1
O godz. 17.00 XXXIII Sesję Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady
p. Piotr Jakub Pniewski, który następnie na podstawie listy obecności Radnych (załącznik do
protokołu) stwierdził quorum i zdolność Rady do podejmowania uchwał.
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Przewodniczący Rady zapytał – czy są uwagi do dostarczonego wcześniej porządku obrad.
O głos poprosił Burmistrz, który:
1. wniósł o uzupełnienie porządku obrad o:
 projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminami: Brwinów, Grodzisk
Maz., Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków – tu dodał, że dotyczy to ścieżek rowerowych,
 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany m.p.z.p. terenów w gminie Błonie
dla części Pass – tu dodał, że jest to drugi projekt uchwały dla tego terenu,
 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów systemowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – tu dodał, że sprawę
będzie referował Z-ca Burmistrza i Pani Kierownik OPS,
 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bieniewice na
lata 2009-2017”
2. zgłosił autopoprawkę tj. dodanie jednego punktu w projekcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie – w tym miejscu Przewodniczący Rady zaproponował zgłoszenie tej autopoprawki przy rozpatrywaniu tego punktu porządku obrad.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi i następnie odczytał wniosek grupy Radnych o
zdjęcie z porządku obrad punktu 12 – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Błonie na lata 2009-2012. W uzasadnieniu wniosku
Radni argumentowali, że konieczne jest uzupełnienie projektu Strategii o następujące zagadnienia:
• propozycji zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób w wieku
podeszłym i nieczynnych zawodowo,
• propozycji metod aktywizacji bezrobotnych,
• opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Błonie
oraz uznali, że projekt ten powinien być jeszcze konsultowany i opiniowany przez Komisję Oświaty
i Komisję Zdrowia.
Burmistrz p. Zenon Reszka poprosił Z-cę Burmistrza o wypowiedzenie się w tej sprawie.
Pan Marek Książek poinformował, że:
- na obecną chwilę Strategia jest zbitkiem informacji dot. strategii oświaty, programu rozwiązywania problemów alkoholowych, strategii dot. sportu w Gminie oraz zagadnień z
zakresu pomocy społecznej,
- strategia jest dokumentem niezbędnym do pozyskania środków unijnych – tu wskazał,
że wiąże się to z projektem uchwały zgłoszonym przez Burmistrza jako uzupełnienie porządku obrad. Poinformował, że Gmina Błonie ma przyznane 122 tys. zł na pomoc społeczną
i wniósł, aby nie zdejmować z porządku obrad punktu dot. Strategii uzasadniając, że w trakcie opracowywania jest właściwa Strategia i tym zajmuje się Fundacja TUS, a projekt złożony o dofinansowanie dla OPS przeszedł bez poprawek.
Przewodniczący Rady kierując słowa do Z-cy Burmistrza wyraził swoje zdziwienie propozycją
przyjęcia przez Radę niedopracowanego dokumentu i zaproponował ze swej strony, aby taki odpowiednio już przygotowany dokument został przedłożony Radzie na następną Sesję w dniu 6 kwietnia.
Pan M. Książek:
- stwierdził, że to już będzie za późno
- zaproponował wysłuchanie jednak wypowiedzi przedstawiciela Fundacji,
- zwrócił uwagę, że w tak krótkim terminie nie jest możliwe przeprowadzenie np. konsultacji w sprawie osób starszych.
Przewodniczący Rady poprosił zatem Pana M. Książka o podanie realnego terminu i odpowiedź
kiedy Radzie Miejskiej będzie przedstawiony następny projekt uzupełniony o wnioskowane zagadnienia.
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Pan M. Książek stwierdził, że na opracowanie tego właściwego dokumentu potrzebne jest ok. pół
roku i wskazał, że realnym terminem będzie wrzesień br.
W toku dalszej krótkiej dyskusji Radna I. Waśniewska uznała, że tematyka dokumentu powinna być
przedyskutowana w Komisjach – na co Z-ca Burmistrza złożył deklarację, że dokument będzie
omawiany w Komisjach, a dalej ponownie wskazał niezbędność przyjęcia Strategii w dniu dzisiejszym w aspekcie złożonego przez OPS wniosku o przyznanie środków.
Wobec powyższego Radna I. Waśniewska wystosowała apel do Radnych, aby nie zdejmować tego
punktu z porządku obrad, jednocześnie prosząc Z-cę Burmistrza o złożenie zobowiązania, że właściwy dokument będzie przedyskutowany w Komisjach.
Przewodniczący Rady poruszył kwestię przyjmowania dokumentów z uwagi na terminy składanych
wniosków i zaapelował do Burmistrza o większy wpływ na pracę Wydziałów, a w związku z tym
dostarczanie Radzie dopracowanych dokumentów i odpowiednio wcześniej, a nie w ostatniej chwili
z uwagi na upływający termin składania wniosku o dofinansowanie.
Radny M. Kołota – zapytał od kiedy było wiadomo, że taką Strategię trzeba opracować , ale nie
uzyskał odpowiedzi.
Ostatecznie grupa Radnych wycofała wniosek.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie zmian do porządku obrad j.n. proponując:
1) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów systemowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – jako punkt
14. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
2) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminami: Brwinów,
Grodzisk Maz., Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków –
tu dodał, że dotyczy to ścieżek rowerowych – jako punkt 15. Za głosowało 15
Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
3) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Bieniewice na lata 2009-2017” – jako punkt 16. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
i dalej jako autopoprawkę nie wymagającą głosowania:
4) dopisanie w punkcie 13 po ppkt.-cie 8 drugiego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany m.p.z.p. terenów w gminie Błonie dla części Pass - jako ppkt. 9, a ppkt. 9
zmienić na ppkt. 10.
oraz zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku wraz z wyżej zatwierdzonymi zmianami.
Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Po przyjęciu zmian jw. porządek obrad przedstawiał się następująco:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Przyjęcie protokołów z Sesji w dniu: 24 listopada 2008 r., 19 grudnia 2008 r. i 06 stycznia 2009 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na czas nieoznaczony.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na czas oznaczony.
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 79/XV/2003 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15
grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Błonie.
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Błoniu.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i
Gminy Błonie na lata 2009-2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla części obszaru wsi Kopytów dla działek nr ew. 5/4, 5/3, 6/2, 7/2, 8, 9/1, 10/1, 155.

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla części obszaru wsi Kopytów dla działek nr ew. 50/3, 50/1, 46/1.
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla obszaru wsi Rokitno w jej granicach administracyjnych.
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla obszaru wsi Żukówka w jej granicach administracyjnych.

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych.
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla obszaru wsi Nowy Łuszczewek w jej granicach administracyjnych.
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych.
8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Błonie dla części wsi Pass.
9) przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w gminie Błonie dla części wsi Pass.
10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Błonie dla działek nr ew. 13/1, 12/1, 11/1 obr. 0017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów systemowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminami: Brwinów, Grodzisk Maz.,
Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bieniewice na
lata 2009-2017”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Błonie do projektów kluczowych realizowanych
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania.

19. Interpelacje i zapytania.
20. Zamknięcie Sesji.

Ad. 2
Przewodniczący Rady poinformował, że Protokoły z Sesji w dniach 24 listopada 2008 r., 19 grudnia
2008 r. i 6 stycznia 2009 r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady i do dnia dzisiejszego nie
wpłynęły uwagi. Zapytał – czy obecnie ktoś wnosi uwagi do niniejszych protokołów.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
Protokołów w następującej kolejności:
-

Protokół z Sesji w dniu 24 listopada 2008 r. – Za przyjęciem głosowało 15 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 0. Protokół został przyjęty.
Protokół z Sesji w dniu 19 grudnia 2008 r. – Za przyjęciem głosowało 15 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 0. Protokół został przyjęty.
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-

Protokół z Sesji w dniu 6 stycznia 2009 r. – Za przyjęciem głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Protokół został przyjęty.

Ad. 3
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do punktu w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej
wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach. Poinformował, że na Sesji obecny jest
przedstawiciel Zarządu firmy „Fortuna” Pan Piotr Musiński i oddał głos Z-cy Burmistrza
p. Markowi Książkowi, a ten poprosił o zreferowanie tematu Panią Irenę Waśniewską
Przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa.
Przedstawiła Ona negatywną opinię wypracowaną przez Komisję i o wyrażenie opinii, co do
ewentualnej procedury odwoławczej w tej sprawie poprosiła Radcę Prawnego Pana
Jacka Nasierowskiego.
Pan Radca przytaczając przepisy regulujące tę kwestię wskazał na brak spójności argumentów
uzasadnienia negatywnie zaopiniowanego wniosku z faktycznymi warunkami zawartymi w
obowiązujących przepisach.
Wywiązała się dyskusja i po udzieleniu przez Przewodniczącego Rady głosu, Pan Burmistrz zgłosił
do protokołu, że projekt uchwały w takiej formie przedkłada Komisja Bezpieczeństwa, ponieważ
Burmistrz jako organ ze względu na potwierdzenie przez WPP o dopuszczeniu na tym terenie
salonu gier, opinii negatywnej wydać nie mógłby.
Następnie głos zabrał Radny Jarosław Hernik. Zwrócił uwagę na to, że ustawodawca pozostawił
Radzie swobodę w kwestii opiniowania miejsca i jest to jedyne ograniczenie zawarte w ustawie.
Porównał niewielki koszt ewentualnych kosztów sądowych w przypadku odwołania się firmy, do
kosztów społecznych z tytułu działalności salonu.
Ponadto uszczegółowił, że Rada wydaje tylko opinię w formie uchwały, która jest dla Ministra
Finansów jednym z dokumentów będących podstawą do wydania decyzji o powstaniu salonu gier
we wskazanym przez firmę miejscu.
Przewodniczący Rady podsumował, że działanie Komisji Bezpieczeństwa było właściwe, a Rada
swoją wolę przedstawi w uchwale i udzielił głosu przedstawicielowi firmy „Fortuna”.
Przedstawił on procedurę w staraniach o uzyskanie pozwolenia na działanie salonu gier oraz
procedurę ewentualnego odwołania. Zaznaczył, że punkt wskazany we wniosku spełnia wg firmy
kryteria określone w ustawie i poprosił w imieniu Zarządu o wydanie pozytywnej opinii przez
Radę.
O głos poprosił Radny J. Hernik, który zgłosił następujące poprawki do projektu uchwały:
1. skreślenie art. 30 ponieważ nie odnosi się on do gier na automatach, 2. umieszczenie w
uzasadnieniu słowa „w najbliższej” przed słowem przyszłości. Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie poprawek. Za przyjęciem pierwszej poprawki głosowało 8 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 7. Za przyjęciem drugiej poprawki głosowało 8 Radnych, przeciw 0, wstrzymało
się 6. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Przed tym jednak Burmistrz wniósł autopoprawkę dot. nazwy ulicy przytoczonej w uzasadnieniu,
która powinna brzmieć poprawnie „Powstańców”. Za przyjęciem uchwały z w/w poprawkami i
autopoprawką głosowało10 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 4.
Uchwałę podjęto, został jej nadany numer XXXIII/223/09 - stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu porządku obrad dot. zaciągnięcia kredytu na realizację
zadań inwestycyjnych w 2009 r. i oddał głos Pani Skarbnik. Pani Halina Ziental odczytała treść
projektu zawierającego wykaz zadań inwestycyjnych, na które proponuje się zaciągnięcie kredytu
do spłaty w latach 2010-2013 i w wysokości 16 mln zł.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu na posiedzeniu w dniu 19 marca br.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Irena Waśniewska skierowała pytanie do Pani Skarbnik o stopę procentową kredytu.
Pani H. Ziental powiedziała, że udzielenie odpowiedzi na tego rodzaju zapytanie możliwe będzie
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dopiero po przeprowadzeniu przez Gminę przetargu na wybór banku, ale można domniemywać, że
będzie to 1,7%.
Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie Panu Burmistrzowi o powód inwestowania
kredytem, na co Pan Burmistrz odpowiedział, że wskazane w projekcie uchwały inwestycje są
zgodne z wymienionymi w uchwale budżetowej i zawarte w załączniku do tej uchwały. Zaznaczył
również, że z wytycznych RIO wynika, iż dodatkowa uchwała przy zaciąganiu kredytu jest
wymagana ze względu na inne kryterium, niż przy podejmowaniu uchwały budżetowej.
Radna I. Waśniewska poprosiła Panią Skarbnik o rozwianie wątpliwości, co do zagrożeń finansów
Gminy w związku z zaciągnięciem kredytu.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na etapie projektu załącznik ze wskaźnikami o zadłużeniu
i możliwością spłaty, został złożony do RIO i taki również do oceny RIO zostanie przekazany po
podjęciu tej uchwały.
Pan Burmistrz w podsumowaniu dyskusji zapewnił o bardzo dobrej kondycji finansów Gminy
i nie występowaniu żadnego ich zagrożenia. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem projektu uchwały. Za głosowało 11 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 4.
Uchwałę podjęto – został jej nadany numer XXXIII/224/09 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5
Pan Przewodniczący zarządził przejście do porządku obrad dot. zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Treść projektu uchwały przygotowanej w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym i
ustawy o finansach publicznych przedstawiła Pani Halina Ziental – Skarbnik Gminy informując, że
uchwała zawiera zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów i wydatków na poszczególnych
paragrafach oraz uzasadnienie wprowadzenia tych zmian.
Następnie Przewodniczący Rady zapowiedział obecność przedstawicieli Policji w osobach:
- Z-cy Komendanta Powiatowego Policji Pana Tomasza Dałka,
- Komendanta Komisariatu Policji w Błoniu Pana Grzegorza Kondratowskiego
- Naczelnika Wydziału Nieruchomości Komendy Stołecznej Policji Pana Krzysztofa
Marcińskiego
zaproszonych w związku z przeznaczeniem w budżecie środków na bezpieczeństwo publiczne, co
skutkuje zwiększeniem planu wydatków.
Głos zabrał Z-ca Komendanta p. T. Dałek, który zapewnił o zamiarze zagospodarowania środków
finansowych przeznaczonych w projekcie uchwały na bezpieczeństwo, a konkretnie na projekt
komisariatu przy ul. Jana Pawła II, dzięki czemu planowane jest zwiększenie liczebne jego obsady
z 25 do 35 policjantów. Podziękował też za środki już przyznane dla Policji.
Radna I. Waśniewska zadała pytanie – czy Policja posiada środki na dalsze prace wymagane do
uruchomienia komisariatu, a Przewodniczący Rady uzupełnił pytanie – kiedy i przy jakim
współudziale Gminy planuje się przeprowadzenie omawianego wcześniej przedsięwzięcia.
Już na wstępie naczelnik Wydziału Nieruchomości Komendy Stołecznej poinformował, że Policja
w tym roku nie otrzymała na ten cel żadnych pieniędzy i liczy na wsparcie Gminy, gdyż budżet
tegoroczny Policji obciążony jest wydatkami zeszłego roku.
Radna I. Waśniewska wyraziła obawę o powtórzenie się tej sytuacji w roku następnym.
Pan Naczelnik:
- stwierdził, że nie jest w stanie przewidzieć jak rozwinie się sytuacja inwestycyjna
policji.
- wrócił do przedstawionego na poprzedniej Sesji planu awaryjnego finansowania
przedsięwzięcia z puli konserwacji i remontów, co jest wersją optymistyczną.
- poinformował, że nie ma jednak zapewnienia Komendy Głównej o umieszczeniu tego
zadania w planach roku następnego. Trzeba na takie zapewnienie czekać około
miesiąca.
Radny J. Hernik stwierdził, że w obliczu obcinania środków centralnych dla Policji priorytetem
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bezpieczeństwa lokalnego powinno być tak jak na całym świecie dotowanie tego rodzaju służb.
Przewodniczący Rady skierował pytanie do Pana Burmistrza odnośnie uzgodnienia wysokości
kwoty przeznaczonej dla Policji na prace projektowe oraz czy w temacie dofinansowania zawarte
zostały przewidziane wymogami formalnymi porozumienia.
Pan Burmistrz przyłączył się do głosu Radnego J. Hernika. Potwierdził również, że Policja na
podstawie zawartych wcześniej porozumień jest dysponentem budynku i ponosi wszelkie koszty
eksploatacyjne. W rozmowach z przedstawicielami Komendy Głównej uzyskał zapewnienie o
staraniach Policji o swoje środki oraz o deklaracji odpowiedniego rozdysponowania na projekt
środków pozyskanych z Gminy.
Radni przy okazji tematu przydzielania środków przedstawili swoje uwagi co do działań policji na
terenie Gminy i poprosili o wzmożenie skuteczności.
Pani Naczelnik WIT zgłosiła autopoprawkę w zakresie dodania zapisu dot. boisk: Bieniewice i
Orlik. Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do głosowania nad przyjęciem projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. wraz z autopoprawką. Za głosowało 14
Radnych, przeciw 0, wstrzymał się 1. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwale został nadany numer XXXIII/225/09 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu dot. wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w
użyczenie na czas nieoznaczony i oddał głos Naczelnikowi WRGN p. Alfredowi Sobczakowi.
Pan Naczelnik poinformował, że:
- użyczenie dotyczy Domu Kultury „Poniatówka” oraz Domu Kultury w Radzikowie,
- projekt uchwały jest konsekwencją działań Komisji Rewizyjnej i Audytora, gdyż
dotychczasowa forma, czyli oddanie w trwały zarząd tych nieruchomości było
nieprawidłowe w związku z tym zostało uchylone,
- wniosek o przekazanie w użyczenie nieruchomości złożył Dyrektor Ośrodka Kultury
Pan Dariusz Sitarski.
- taka forma jest najbardziej optymalna i umożliwi działalność statutową.
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady p. Antoni Mrzygłocki, który poinformował,
że Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 16 marca br. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Ponieważ Radni nie zgłosili uwag do projektu Wiceprzewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Za głosowało 13 Radnych, przeciw 0, wstrzymało
się 0. Uchwałę podjęto, został jej nadany numer XXXIII/226/09 – stanowi załącznik do
protokołu.
Ad.7
Wiceprzewodniczący Rady przechodząc do punktu – podjęcie uchwały w sprawie oddania
nieruchomości w użyczenie na czas oznaczony poprosił Naczelnika WRGN o zreferowanie sprawy.
Pan A. Sobczak poinformował, że:
- użyczenie dotyczy nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Wspólny Cel, które
zamierza wybudować tam wielofunkcyjny ośrodek kultury i w którym będzie
realizować swoje cele statutowe,
- wniosek Stowarzyszenia poparło kilka ościennych miejscowości z terenu Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Ładu Przestrzennego na posiedzeniu w dniu
16 marca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wywiązała się dyskusja, co do czasu trwania użyczenia oraz sposobu zabezpieczenia interesu
Gminy na wypadek nie wywiązania się Stowarzyszenia z zobowiązań wynikających z uchwały tj.
terminu realizacji zadania inwestycyjnego określonego w par. 1 pkt. 2.
Radni zastanawiali się np. nad załącznikiem do uchwały w postaci projektu umowy użyczenia i
uszczegółowieniem zapisów.
Głos w dyskusji zabrał Pan Leszek Mirkowicz zarzucając Radnemu J. Hernikowi jak to nazwał cyt.
„ histeryczną obronę interesów Gminy”, na co Radny odpowiedział, że jako Radny jest właśnie
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zobowiązany do dbania o interes Gminy.
Radny J. Jeliński i Radna J. Sowińska poparli dążenia Radnego J. Hernika do wyjaśnienia
wątpliwości jakie pojawiły się przy omawianym projekcie tej uchwały, a czynienie tego dogłębnie
uznali za pozytywne i pożądane.
Radna W. Wójcicka stwierdziła, że wypowiedź Radnego J. Hernika była merytoryczna, a nie
histeryczna jak to określił Pan Mirkowicz.
Radna B. Wielogórska będąca jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia „Wspólny Cel” wyjaśniła
zasady działalności Stowarzyszenia, które jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi
działalności gospodarczej oraz zapewniła, że zasad działania nie zmieni i będzie to tylko
działalność statutowa oraz że wszelkie poważniejsze zadania, które będą realizowane w
planowanym budynku będą konsultowane z Gminą.
Następnie Radca Prawny wypowiedział się na temat nieskutecznego zabezpieczenia w postaci
załącznika jakim mógłby być projekt umowy użyczenia.
Radny J. Hernik zgłosił wniosek o wniesienie poprawki w par. pkt. 3.
Głos zabrał Burmistrz p. Zenon Reszka przywołując spotkanie z mieszkańcami Bramek sprzed
kilku tygodni i historyczny wątek dot. działki, na której mieszkańcy Bramek sami chcą wybudować
ośrodek kultury i należy im w tym pomóc użyczając działkę. Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad przyjęciem poprawki w par. 1 pkt. 3. w brzmieniu: „szczegółowe warunki
użyczenia określi umowa, a w szczególności termin realizacji zamierzenia inwestycyjnego, o
których mowa w pkt.-cie 2 oraz warunki ewentualnego przedłużenia umowy w przypadku
zrealizowania inwestycji” - podkreślając, że chodzi o kolejne lata. Za przyjęciem poprawki
głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. Za
głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Głos zabrał Burmistrz, który zapytał jaki projekt uchwały głosowała Rada i zwrócił uwagę, że
Radzie przedłożona została druga wersja projektu uchwały sygnowana datą 20 marca br..
Przewodniczący Rady potwierdził przedłożenie projektu, ale wyjaśnił, że Rada przyjęła pierwszą
wersję z poprawką w par. 1 pkt. 3.
Podjętej uchwale został nadany numer XXXIII/227/09 – stanowi załącznik do protokołu.
Radna B. Wielogórska podziękowała za jednomyślne podjęcie uchwały tak ważnej, nie tylko dla
Stowarzyszenia, ale również dla społeczności sąsiednich sołectw.
Podziękowania złożył również w imieniu mieszkańców Bramek sołtys tej wsi p. Andrzej Rybak.
Ad. 8
Prowadzenie obrad ponownie przejął Przewodniczący Rady p. Piotr Pniewski, który następnie
przeszedł do punktu w sprawie podjęcia uchwały o sprzedaży nieruchomości w trybie
bezprzetargowym i o przedstawienie projektu uchwały poprosił Naczelnika WRGN p. Alfreda
Sobczaka.
Pan A. Sobczak odczytał treść projektu uchwały i poinformował, że dot. ona bezprzetargowej
sprzedaży działki o pow. 0,0199 ha przy ul, Traugutta na rzecz p. Krzysztofa Laska. Działka
stanowi dojazd i przylega do frontu posesji, a z uwagi na swoje parametry nie może być
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
Przewodniczący Rady poinformował, że na Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 16 marca br.
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię i zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu.
Za głosowało 11 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przewodniczący Rady stwierdził, że
uchwała została przyjęta.
Uchwale został nadany numer XXXIII/228/09 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9
Przewodniczący Rady zarządził przejście do punktu dot. zmiany w uchwale Nr 79/XV/2003 Rady
Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Błonie i poprosił
o przedstawienie projektu Przewodniczącą Komisji Doraźnej ds. Statutu Radną
Aldonę Cyranowicz, która poinformowała czego dotyczą wprowadzone zmiany i jako
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najistotniejsze omówiła:
• zmianę w zakresie nazewnictwa,
• zmianę wynikającą z ustawy o pracownikach samorządowych,
• zmiany stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne w tekście Statutu,
• zmiany porządkujące jednolitość w oznaczeniach z zastosowaniem techniki prawotwórczej.
Ponadto Radna A. Cyranowicz zgłosiła autopoprawkę, którą omówił Radca Prawny p. Jacek
Nasierowski. Dotyczyła ona par. 2, który wraz z treścią w całości jako jednostka redakcyjna
przeniesiony został do §-u 14.
O głos poprosił p. Krzysztof Wojtyński, który zgłosił następujące uwagi:
• brak ogłoszenia o posiedzeniu Komisji d.s Statutu i tym samym możliwości uczestniczenia
celem złożenia ewentualnych wniosków,
• brak w § 53 Statutu poprawionej interpunkcji przy odnośnikach do uchwał,
• dopracowanie Statutu do obecnej rzeczywistości oraz uściślenie zapisów dot. niszczenia
zapisów fonii,
• brak załącznika nr 6 do Statutu.
Radna A. Cyranowicz odpowiedziała, iż przy posiadaniu wiedzy o posiedzeniu Komisji można było
złożyć na piśmie uwagi do Statutu. Przyznała, że Statut posiada istotnie 4 załączniki i w związku z
tym uwaga zostaje przyjęta jako autopoprawka .
Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem
projektu uchwały wraz z poprawkami. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwale został nadany numer XXXIII/229/09 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
Straży Miejskiej w Błoniu i poprosił o zreferowanie tematu Z-cę Burmistrza, który poinformował,
że Regulamin omówiony był i zatwierdzony na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Burmistrz p. Zenon Reszka zgłosił autopoprawkę dot. adresu siedziby zawartego w § 2 i § 10,
proponując ogólny zapis bez podawania nazwy i numeru ulicy.
Radna W. Wójcicka zabierając głos zaproponowała zastanowienie się nad rozszerzeniem § 11 zadań
Straży Miejskiej, na co Radny J. Hernik zauważył, że z Jego własnych obserwacji wynika, że Straż
Miejska i tak wykonuje inne czynności poza wymienionymi w uchwale np. rozwieszanie ogłoszeń
na tablicach w miejscach publicznych, co właściwie powinien robić goniec.
Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem
projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami. Za głosowało 14 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwale został nadany numer XXXIII/230/09 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2009.
Do przedstawienia projektu poprosił Z-cę Burmistrza p. Marka Książka. Z-ca Burmistrza
poinformował, że obowiązek przygotowania i realizacji rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego nakłada na Radę Gminy ustawa z dnia 24 kwietnia 2002 r. Program był konsultowany i
dyskutowany z przedstawicielami organizacji oraz na Komisjach.
Zgłosił autopoprawkę Komisji w rozdz, IV pkt. 4 poprzez dopisanie słów „lub innych
zewnętrznych”.
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O głos poprosił p. Krzysztof Wojtyński, który zgłosił uwagę, aby w pkt. 5 w rozdz. IV dodać słowa
„udostępniane również w BIP”. Z-ca Burmistrza stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały wraz
z autopoprawką. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę podjęto – został jej nadany numer XXXIII/231/09 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy na lata 2009-2016 i udzielił głosu Z-cy Burmistrza
p. Markowi Książkowi, a następnie przedstawicielowi Fundacji TUS, który zadeklarował chęć
współpracy przy tworzeniu Strategii w oparciu o posiadane doświadczenie.
Przewodniczący Rady zgłosił uwagę dot. błędnie podanego przedziału lat obowiązywania Strategii
– winno być: 2009-2016. Następnie Z-ca Burmistrza odczytał treść projektu uchwały oraz
poinformował, że:
- Strategię skompletował OPS w Błoniu w oparciu o własne doświadczenia i analizy
oraz przy udziale i współpracy Gminnej Komisji RPA na bazie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na bazie Strategii Rozwoju Oświaty i Sportu w
Gminie.
-

Dokument jest niezbędny do pozyskiwania środków zewnętrznych przez OPS z
Programu Systemowego.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi
autopoprawkami. Za głosowało 14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę podjęto – został jej nadany numer XXXIII/232/09 – stanowi załącznik do protokołu.
Następnie złożył wniosek w imieniu Radnych o przyjęcie stanowiska w następującym brzmieniu:
„Rada Miejska wnosi o uzupełnienie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Błonie na lata 2009-2016 w terminie do 30 września 2009 r, między innymi o
zagadnienia dotyczące:
• propozycji zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób w wieku
podeszłym i nieczynnych zawodowo,
• propozycji metod aktywizacji bezrobotnych,
• opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Błonie
i zarządził głosowanie. Za przyjęciem Stanowiska głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało
się 0.
Burmistrz p. Zenon Reszka podziękował Radzie za podjęcie uchwały, a Z-cę Burmistrza uczynił
odpowiedzialnym za dotrzymanie terminu i uzupełnienie Strategii.
Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.
Ad. 13
Przechodząc do tego punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwał w sprawach przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla różnych obszarów
administracyjnych Gminy Błonie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektów
uchwał Panią Bożenę Majewska Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego.
Pani B. Majewska w imieniu Burmistrza przedstawiła 10 uchwał z zakresu planowania
przestrzennego i zaznaczyła, że pierwsze 7 uchwał ujętych w porządku obrad dot. przystąpienia do
sporządzenia m.p.z.p., co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ogólnospołecznych w zakresie m.in.
przeznaczenia terenów i infrastruktury technicznej. Ponieważ nie było pytań do przedmiotowych
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projektów uchwał Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie ich przyjęcia w
następującej kolejności:
1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Gminy Błonie dla części obszaru wsi
Kopytów dla działek nr ew. 5/4, 5/3, 6/2, 7/2, 8, 9/1, 10/1, 155. Za głosowało 14 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta – nadano jej numer
XXXIII/233/09 – stanowi załącznik do protokołu.
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Gminy Błonie dla części obszaru wsi
Kopytów dla działek nr ew. 50/3, 50/1, 46/1. Za głosowało 14 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXXIII/234/09 –
stanowi załącznik do protokołu.
3) W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p Gminy Błonie dla obszaru wsi Rokitno w
jej granicach administracyjnych. Za głosowało 14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXXIII/235/09 – stanowi załącznik do
protokołu.
4) W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Gminy Błonie dla obszaru wsi Żukówka
w jej granicach administracyjnych. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXXIII/236/09 – stanowi załącznik do
protokołu.
5) W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki
w jej granicach administracyjnych. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę podjęto – nadano jej numer XXXIII/237/09 – stanowi załącznik do protokołu.
6) W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Gminy Błonie dla obszaru wsi Nowy
Łuszczewek w jej granicach administracyjnych. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwałę została podjęta – nadano jej numer XXXIII/238/09 – stanowi
załącznik do protokołu.
7) W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Gminy Błonie dla obszaru wsi Stary
Łuszczewek w jej granicach administracyjnych. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXXIII/239/09 –
stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Pani B. Majewska poinformowała, że pozostałe 3 projekty uchwał dotyczą przystąpienia
do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
8) Dla części wsi Pass – tu wyjaśniła, że na przedmiotowym terenie planowana jest realizacja
wiatrowni, więc zmiana ustaleń planu dot. dopuszczalnej wysokości masztów wiatrowni z
80 na 125 m. Wniosek i projekt uchwały omawiany był na Komisji Ładu Przestrzennego.
Wobec zapytań Radnych, Przewodniczący Rady poprosił Panią Naczelnik o przybliżenie tematu.
Pani B. Majewska poinformowała, że lokalizacja inwestycji zgodna jest z obowiązującymi
przepisami i wymaga przeprowadzenia procedury decyzji środowiskowych oraz spełnienia wielu
warunków, które inwestor będzie musiał spełnić przy staraniu się o pozwolenie na budowę. O
podanie informacji z wyjazdu w celu obejrzenia istniejących obiektów i oceny ich oddziaływania na
otoczenie, a zlokalizowanych na terenie Bełchatowa poproszony został Sekretarz Gminy Pan
Przemysław Kubicki. Pozytywnie ocenił on wraz z innymi uczestnikami wyjazdu (Radni, Sołtysi,
Burmistrz) inwestycję, nie dopatrując się zagrożeń dla otoczenia. Jedyną uciążliwością okazało się
oblodzenie skrzydeł wiatraków w okresie zimowym i spadanie sopli lodu, ale zważywszy, że
obowiązuje dość duża strefa, w której nie powinni znajdować się ludzie jest to zagrożenie
teoretyczne. W dyskusji głos zabrał Burmistrz p. Zenon Reszka, który poinformował, że ma
informację od inwestora, iż rozwiązaniem powyższego problemu jest zastosowanie podgrzewanych
skrzydeł wiatraków.
Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem
projektu uchwały. Za głosowało 14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXXIII/240/09 – stanowi załącznik do
protokołu.
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9) Dla części wsi Pass. Za głosowało 14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXXIII/241/09 – stanowi załącznik do
protokołu.
10) Dla terenów w mieście Błonie - działki nr ew. 13/1, 12/1, 11/1 obr. 0017.
W tym miejscu p. B. Majewska wyjaśniła, że umożliwi to realizację obiektu handlowo-usługowego
i proponuje się zmianę wysokości dla tego rodzaju obiektu z 10 na 15 m.
Radny J. Hernik zadał pytanie – jak zmiana wysokości wpłynie na okoliczną zabudowę, a w
szczególności na planowany przez Gminę budynek komunalny. Burmistrz poinformował, że z
rozmów z wnioskodawcą wynika, iż zmiana wysokości nie wpłynie na okoliczne posesje. Ponadto
wnioskodawca p. Niedziela zadeklarował nawet przekazanie nieodpłatnie części działki na
poszerzenie
ulicy
Engelmana.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. Za głosowało 14
Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta – nadano jej numer
XXXIII/242/09.
Ad. 14
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do punktu w sprawie wyrażenia zgody na realizację
projektów systemowych dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.
Do omówienia projektu uchwały poproszona została Naczelnik OPS p. Anna Fuglewicz, która
poinformowała, że podjęcie uchwały jest warunkiem aplikowania o środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego i odczytała treść projektu.
Przewodniczący Rady poinformował, że aby pozyskać środki w wysokości 120.000,-zł trzeba w
budżecie Gminy zabezpieczyć kwotę 12.600,-zł.
Radny J. Hernik zadał pytanie, czy spełniony został warunek umieszczenia w projekcie uchwały
podziału wydatków na paragrafy, na co Pani A. Fuglewicz odpowiedziała, że wkład własny będzie
przeznaczony tylko na zasiłki celowe dla beneficjentów. Radna Jadwiga Sowińska zgłosiła uwagę,
że w § 3 powinien być zapis; „Burmistrzowi Błonia”. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad przyjęciem projektu uchwały wraz z poprawką. Za głosowało 14 Radnych, przeciw 0,
wstrzymał się 1. Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXXIII/243/09 – stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 15
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Brwinów,
Grodzisk Maz., Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków.
Poprosił o przedstawienie projektu uchwały Panią Teresę Materek Naczelnika Wydziału Dróg i
Mostów, która poinformowała, że:
- projekt uchwały dot. porozumienia w sprawie budowy ścieżek rowerowych, które
tworzyłyby trasę od Michałowic do Puszczy Kampinoskiej – łącznie na długości 135
km.
- ponieważ ścieżki mają tworzyć zintegrowaną całość, najlepszym sposobem na ich
budowę jest zawarcie Porozumienia międzygminnego przy upoważnieniu jednej gminy
do reprezentowania i realizacji inwestycji w imieniu pozostałych gmin na podstawie
podjętej uchwały.
Radny A. Mrzygłocki zadał pytanie – kiedy będzie zrealizowane przedsięwzięcie i jakie będą jego
średnie koszty. Pani Naczelnik T. Materek odpowiedziała, że czas realizacji zależeć będzie od
pozyskania środków, a wstępne koszty ok. 13 km ścieżek na terenie naszej Gminy wynoszą
4,5 mln zł.
Radny Jacek Jeliński zwrócił uwagę na bardzo wysokie koszty tego planowanego przedsięwzięcia i
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poprosił o informację w sprawie trasy ścieżek rowerowych na terenie naszej Gminy.
Pani Naczelnik zobowiązała się przygotować informację w tej sprawie na następną Sesję.
Pan Burmistrz poinformował, że program nie będzie realizowany ze środków Gminy, a na te tematy
odbyły się rozmowy z Marszałkiem Województwa, który ocenił ogólnie projekt jako interesujący i
projekt ten czeka na uruchomienie z Programu Marszałkowskiego. Na to Przewodniczący Rady
stwierdził, że powiedziane jest wyraźnie, że każda gmina rezerwuje przewidziane Porozumieniem
środki i zobowiązana jest uczestniczyć w kosztach realizacji zadania.
Radny J. Hernik poddał w wątpliwość - czy Porozumienie to dotyczy realizacji wszystkich ścieżek
rowerowych, czy tylko tego jednego zadania. Burmistrz odpowiedział, ze dot. to koncepcji w
ramach jednego projektu.
Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem
projektu uchwały. Za głosowało 11 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 3.
Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXXIII/244/09 – stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 16
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Bieniewice na lata 2009-2017” i poprosił o omówienie tematu. Głos zabrała Pani Magdalena Greń
pracownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, która poinformowała, że Plan został
opracowany ze względu na wymóg formalny w staraniach o środki z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na dofinansowanie budowy boiska przy Zespole Szkół w Bieniewicach. Został on
przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 20 marca 2009 r.
Przewodniczący Rady wniósł uwagę, że w par. 3 powinno być wpisane; „Burmistrz Błonia” zamiast
„Burmistrz Miasta i Gminy Błonie” i zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały wraz z
poprawką. Za głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała została podjęta – został jej nadany numer XXXIII/245/09 – stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 17
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu w sprawie przystąpienia Gminy Błonie do projektów
kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa w ramach RPO WM 2007-2013. Projekt
uchwały zaprezentował Sekretarz Gminy p. Przemysław Kubicki, który poinformował, że jest to
uchwała intencyjna i dotyczy:
• tworzenia bazy danych topograficznych,
• zabezpieczenia środków na stworzenie sieci szkieletowej wojewódzkiej.
i wniósł autopoprawkę w § 3 powinno być: „Burmistrzowi Błonia”.
Radny J. Hernik wniósł też poprawkę polegającą na pominięciu określenia uchwały jako intencyjna,
wyjaśniając, że Statut nie przewiduje takiego rodzaju uchwały.
Przewodniczący Rady ponownie zwrócił uwagę na błąd w nazewnictwie organu wykonawczego i
zalecił dokonanie zmiany na prawidłowy zapis w § 1, a mianowicie „Burmistrz Błonia”. Ponieważ
nie było pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad jego
przyjęciem. Za głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXXIII/246/09 – stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 18
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania i
poprosił o przedstawienie projektu uchwały Sekretarza Gminy p. Przemysława Kubickiego, który
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poinformował, że jest to uchwała porządkująca w związku ze zbliżającymi się wyborami do
Parlamentu Europejskiego, a zmiany polegają na uporządkowaniu nazewnictwa miejscowości oraz
wprowadzeniu ul. Kwiatowej do II obwodu głosowania. Zgłosił również autopoprawkę odnoszącą
się do nieprawidłowo zapisanej nazwy organu wykonawczego – w § 5 powinno być: „Burmistrz
Błonia”.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. Za głosowało 13
Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała została podjęta – nadano jej numer XXXIII/247/09 – stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 19
Na wstępie tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady w podsumowaniu Sesji skierował
apel do Burmistrza o spowodowanie wnikliwego przygotowywania projektów uchwał i składanie
ich częściej oraz regularniej z odpowiednim marginesem czasu, co pozwoli na częstsze zwoływanie
Sesji.
Pan Burmistrz przyjął uwagę, a następnie przekazał następujące informacje:
•
•
•
•

Gmina zakwalifikowała się do projektu Orlik - trwają prace nad złożeniem dalszego
wniosku w tej sprawie,
inwestycje realizowane są na bieżąco – część jest zaawansowana, część w trakcie przetargu,
część w trakcie realizacji, część po przetargach,
zasygnalizował o przygotowywanym do analizy Rady sprawozdaniu z wykonania budżetu
za rok 2008, z którego wynika, że dochody zrealizowane zostały w 97,5 %, a wydatki w
96,3%,
podał daty i zaprosił do udziału w obchodach:
- 2 kwietnia – rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II,
- 3 maja – Konstytucji 3-go Maja połączone ze Świętem Św. Floriana patrona strażaków,
- 6-7 czerwca – Dni Błonia.

Przewodniczący Rady poinformował o kolejnej Sesji, która odbędzie się 6 kwietnia i będzie składać
się z: 1. części roboczej, 2. spotkania w związku ze Świętami Wielkanocnymi.
Dalej Przewodniczący Rady udzielił głosu:
•

Wiceprzewodniczącemu Rady p. A. Mrzygłockiemu, który zadał pytanie – czy boisko Orlik
będzie przy Liceum.
Odpowiedzi udzieliła Naczelnik WIT p. Helena Koźlicka informując, że Orlik będzie przy Liceum,
ale zadanie to nie będzie powiązane z zadaniem inwestycyjnym pn. lodowisko.
•

Radnej Jadwidze Sowińskiej, która zapytała – na jakim etapie są prace związane z
lodowiskiem.
Pani H. Koźlicka odpowiedziała, że prace są na etapie uzgodnień projektu energetycznego.
•

Panu Zygmuntowi Karlickiemu Prezesowi Klubu Sportowego OLYMP, który w imieniu
Klubów Sportowych podziękował za dotacje na cele sportowe. Poinformował też, że na
Mistrzostwach Polski zawodnicy z Błonia zdobyli pięć medali: 4 złote, 1 srebrny i będą
reprezentować Polskę i Błonie na Mistrzostwach Europy. W związku z tym zawodnicy liczą,
że w ramach promocji miasta otrzymają pomoc finansową, aby wziąć udział w tych
zawodach na szczeblu europejskim.

•

Radnemu Jarosławowi Hernikowi, który zadał następujące pytania:
- jaki jest stopień zaawansowania prac nad projektem technicznym stadionu przy
OLYMPIE,
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-

jakie są przewidywane koszty stadionu,
ile glinianek zostanie zasypanych,
w jaki sposób są skoordynowane prace oczyszczania glinianek w tym roku i
zasypywania - jaka jest jakość ziemi, którą zamierza się zasypywać glinianki,
czy zadaszenie zza Kina jest przeznaczone do przeniesienia na glinianki, a nie na
przykład nad dużą rampą w skate parku, gdzie lepiej spełniało by swoją rolę,
umożliwiając korzystanie z urządzeń nawet przy złej pogodzie przez cały okres letni.

Radny poinformował, że temat ten porusza na Sesji, gdyż wcześniej rozmawiał z Z-cą Burmistrza,
który obiecał do 31 marca wyjaśnić temat z WIT, ZUK i na Komisji Oświaty, ale do tej pory tego
nie uczynił.
Przewodniczący Rady wyraził natomiast wątpliwość co do środków finansowych, wskazując że w
budżecie zarezerwowana jest określona kwota tj. 36 tys. zł i czy to wystarczy na te wszystkie prace.
Zwrócił uwagę, że miały to być prace projektowe, a są już chyba prowadzone wykonawcze.
Naczelnik WIT p. H. Koźlicka wyjaśniła, że:
• 36 tys. zł wynosi wartość umowy na opracowanie projektu na stadion na OLYMPIE,
• nie ma innych robót prowadzonych na stadionie OLYMP. Projekt jest w opracowaniu i po
jego wykonaniu będą znane koszty.
W odpowiedzi na pytania zadane przez Radnego J. Hernika poinformowała, że aby uzyskać
odpowiednie parametry stadionu musi zostać zasypana część glinianki na podstawie posiadanego
operatu i pozwolenia wodnoprawnego. Koło wędkarskie zostało poinformowane o fakcie co zostało
zasypane, a temat odmulania prowadzi ZUK. Odnośnie zadaszenia wyjaśniła, że nie było ono
brane pod uwagę do przeniesienia nad skate park, gdyż w tym miejscu by tylko przeszkadzało ze
względu na swoją konstrukcję. Dodała, że scenę nieodpłatnie zdemontował wykonawca Domu
Kultury i zadeklarował jej postawienie po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na budowę.
Przewodniczący Rady zapytał – czy trwające prace wykonywane są w ramach rewitalizacji
glinianek. Pani Naczelnik nie potwierdziła wykonywania prac w ramach rewitalizacji.
Radny J. Hernik powrócił do tematu jakości ziemi, którą zasypuje się glinianki i poinformował, że
zawierała ona kawałki asfaltu, rolki taśmy filmowej, na co posiada dokumentację fotograficzną.
Wyraził też wątpliwości co do realizacji tak dużej inwestycji jaką jest stadion, zwracając uwagę, że
miało to być boisko.
Pani Naczelnik WIT poprosiła o udzielenie odpowiedzi swojego Z-cę Pana Krzysztofa Piechotę,
który poinformował, że ziemia na glinianki została wywieziona w ramach prac przy Domu Kultury
i dzięki temu zaoszczędzono środki na zakup ziemi do zasypania glinianki, bo i tak tę ziemię
należało wywieźć i o tym wiedział Prezes Związku Wędkarskiego Pan Wieczorek.
Głos zabrał Z-ca Burmistrza p. Marek Książek, który podtrzymał termin spotkania w tym temacie
tj. 31 marca br. z udziałem wewnętrznych służb Urzędu - tu korzystając z okazji zaprosił Radną
J. Sowińską i Radną I. Waśniewską – i zapewnił, że sporządzona zostanie notatka. Przyznał rację
Radnemu J. Hernikowi, że część ziemi nie nadaje się rzeczywiście do zasypania glinianek.
Dalej głos zabierali:
•

Radny A. Mrzygłocki w oparciu o załącznik dot. wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2011 poprosił o wyjaśnienie z jakiej pozycji będą prace na gliniankach.
Dyrektor ZUK p. E. Ropiak wyjaśnił jakie prace wykonywane są jako odmulanie i dotyczą tylko
zbiorników wodnych oraz poinformował, że rewitalizacja lustra wody jest częścią rewitalizacji
całych glinanek.
•

Radny Marcin Kołota zapytał o plac zabaw, który został zlikwidowany za Kinem i czy
jest w planie organizowanie mini placów zabaw.
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Odpowiedzi udzielił Dyrektor ZUK, który poinformował, że całe wyposażenie placu zabaw zostało
zdemontowane i złożone na terenie kotłowni przy
ul. Nowakowskiego i aby przenieść i
zamontować urządzenia w innym miejscu wymagana jest formalna zgoda ze Starostwa.. Część
urządzeń zamontowana zostanie na osiedlu Narutowicza, a część przy ul. Harcerskiej oraz między
ul. Traugutta i Narutowicza w terminie na Dzień Dziecka.
Poinformował również, że w budżecie są też zaplanowane środki na dwa nowe place zabaw na
osiedlu Osiek i Pass. W Passie są trudności z terenami pod plac zabaw, ponieważ tereny te są
przeważnie własnością wspólnot. Przewodniczący Rady zasugerował, aby do Wspólnot wysłać
pismo o zgodę.
•

Radny J. Jeliński skierował prośbę do Przewodniczącego Rady o zwoływanie Sesji na
późniejszą godzinę.

•

Radna I. Waśniewska kierując słowa do Przewodniczącego Rady oraz do Dyrektora
ZUK złożyła podziękowanie za wyłonienie solidnego wykonawcy i solidne wykonanie
ulicy Narutowicza. Radna zaapelowała do Radnych, by wyrażone przez Nią stanowisko
sprzyjało też lepszej pracy z władzami miasta i aby zdecydowanie popierać inwestycje
na rzecz rozwoju miasta – tu skierowała też prośbę do władz gminy o wcześniejsze
przekazywanie informacji i pilnowanie dyscypliny budżetowej. W imieniu mieszkańców Radna przekazała zadowolenie z rozwoju miasta i jego ładnego wyglądu. Zapytała
o realizację zadania pn. budowa altanek śmietnikowych.

Pan Burmistrz podziękował p. I. Waśniewskiej i skierował z kolei podziękowanie pracownikom, w tym
szczególnie Panu K. Piechocie.

•

Radna J. Sowińska zapytała o: 1)wyrównanie nawierzchni ulicy Niecałej i Towarowej,
gdyż są one nieprzejezdne, 2) oświetlenie ul. Towarowej w okolicy cmentarza, 3) na jakim etapie są prace dot. wiaduktu.

W odniesieniu do pytania o wiadukt Burmistrz odpowiedział, że informacji w tej sprawie udzieli
Radzie na roboczym spotkaniu, żeby zapobiec wykorzystywaniu przekazywanych informacji przez
niektóre osoby, niezupełnie zgodnie z intencjami Gminy.
Do poruszonego tematu altanek śmietnikowych odniósł się Dyrektor ZUK, który poinformował, że
będą one wykonywane w czerwcu br. po skompletowaniu dokumentacji, uzyskaniu pozwoleń ze
Starostwa i przeprowadzeniu procedury przetargowej. Będą to altanki takie, jak budowane przez
Spółdzielnię Mieszkaniową. Co do ul. Towarowej, to po naprawie i wyrównaniu dołów zostanie
zrobione jednokrotne, powierzchniowe utrwalanie destrukcją asfaltową.
Następnie Prezes Klubu OLYMP p. Z. Karlicki odniósł się do wypowiedzi Radnego J. Hernika i
wyjaśnił, że Związek Wędkarski z terenu Klubu OLYMP, na który zeskładowana została ziemia,
korzysta grzecznościowo, organizując na nim imprezy wędkarskie. Przywołał fakt, że w 1979 r.
ówczesna Rada Narodowa przydzieliła 1,5 ha ziemi z przeznaczeniem pod obiekt sportowy.
•

Radna Barbara Wielogórska zaapelowała o trzymanie się celów inwestycyjnych i używanie poprawnego nazewnictwa, gdyż w budżecie istnieje zapis boisko, a używa się nazwy stadion – obawiając się kolejnych wystąpień o zmiany w budżecie.

Pani T. Materek przedstawiła sytuację dot. oświetlenia w ul. Towarowej i poinformowała, że
Telekomunikacja, do której wystąpiła Gmina o możliwość zainstalowania lamp na istniejących
słupach wydała zgodę tylko na opracowanie projektu kompleksowego, na co nie ma niestety
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zaplanowanych środków w budżecie. Po przeprowadzonych przetargach Pan Burmistrz zdecyduje o
przeznaczeniu zagospodarowanych środków.
Burmistrz p. Z. Reszka wyjaśnił, że trudności wynikają w związku z uzyskaniem uzgodnień, gdyż
w tym samym miejscu planowana jest trasa obwodnicy.
Radna J. Sowińska podniosła kwestię bezpieczeństwa mieszkańców nie oświetlonej ul. Towarowej i
przypomniała o wyznaczeniu przejść dla pieszych w ul. Bieniewickiej.
•

Pan Florczyński poprosił o ustosunkowanie się do pisma skierowanego do wiadomości
Rady w sprawie wywozu śmieci. Przewodniczący Rady poinformował, że właściwym
wydziałem merytorycznym jest ZUK i powinien zgłosić się do Dyrektora. Pan
Florczyński zapowiedział, że w związku z nie podjęciem działań przez Radę, poda
sprawę do sądu.

•

Pan Krzysztof Wojtyński w aspekcie wcześniejszej wypowiedzi Burmistrza dot.
przekazywania niektórych informacji na roboczych spotkaniach Rady, odniósł się
krytycznie do takiej formy działania.

W związku z poruszanymi przez Pana K. Wojtyńskiego tematami oraz w nawiązaniu do innych
wcześniejszych wystąpień Radny J. Hernik odniósł się do postawy oraz zachowań Pana
Wojtyńskiego i dalej między nimi wywiązała się dyskusja.
Na tym zakończono ten punkt porządku obrad.
Ad. 20
O godz. 23.15 Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXIII Sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała:
Mirosława Puchalska
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski
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