Protokół Nr XXXVII/09
z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniu 6 lipca 2009 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Błoniu
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na rok 2009.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze
darowizny – działka nr 17/11 położona w Błoniu, obr .0023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – działka
nr 1/2 położona w Błoniu, obr. 0029-29.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze
darowizny – działki nr: 26/1, 26/2, 26/3 położone w Piorunowie, obr. 0026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – dot. drogi obejmującej
działki nr 40/3, 40/15, 40/17 położone w Błoniu, obr. 0017-17.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Błonie umów i
porozumień w sprawach wykonywania zadań publicznych transportu zbiorowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez miasto i gminę Błonie
do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji
samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „ Dobre rządzenie” Działania 5.2
„Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1 „ Modernizacja
zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie warunków, zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i
pozbawiania stypendiów sportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanawiania nagród i wyróżnień sportowych.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie Sesji.

Ad. 1
O godz. 18.00 Przewodniczący Rady p. Piotr Pniewski otworzył XXXVII Sesję Rady Miejskiej w
Błoniu. Witając zebranych, stwierdził obecność 12 Radnych (lista obecności stanowi załącznik do
protokółu) i quorum uprawniające Radę do podejmowania decyzji.
Zapytał następnie, czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Głos zabrał Burmistrz Błonia
p. Zenon Reszka, który wystąpił o rozszerzenie projektu uchwały ujętego w punkcie 3 porządku, a
dotyczącego zmian w budżecie gminy na 2009 r., o pozycję związaną z zakupem cysterny dla
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu. Następnie Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Rada w tej kwestii wypowiedziała się jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Rady przeszedł do punktu obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian
w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. i o
zreferowanie tematu poprosił Skarbnika Gminy. Pani Halina Ziental poinformowała, że projekt
uchwały dotyczy zwiększenia przychodów o kwotę 25 tys. zł na podstawie zawartego w dniu
4.05.2009 r. Porozumienia ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Środki te stanowią
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dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów odbioru wyrobów azbestowych od mieszkańców gminy
Błonie.
Radna p. Irena Waśniewska zapytała o wysokość środków potrzebnych na przeprowadzenie
całościowej akcji odbioru azbestu oraz jak będzie odbywało się jego usuwanie.
Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi na pierwszą część pytania i poinformowała, że na zaplanowaną
w 2009 r. akcję przewidziane są środki w wysokości 55 tys. zł, co obejmuje środki własne gminy
w kwocie 30 tys. zł oraz dotację Starostwa wynoszącą właśnie 25 tys. zł.
Na drugą część pytania odpowiedział Naczelnik WRGN p. Alfred Sobczak. Poinformował, że na
zdjęcie eternitu w całej gminie potrzebne są setki tysięcy złotych i akcja będzie prowadzona
sukcesywnie, aż do 2032 roku. Przedstawił też zasady składania wniosków przez mieszkańców
oraz przygotowania eternitu do odbioru z posesji, zwracając uwagę na konieczność jego
uporządkowania, ofoliowania i ułożenia na paletach.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
11 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Został jej nadany
numer XXXVII/265/09 – stanowi załącznik do protokółu.
Ad. 3
W dalszej części obrad Przewodniczący przeszedł do punktu w sprawie podjęcia uchwały odnośnie
zmian w budżecie gminy na 2009 r. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy
p. Halina Ziental informując, że dotyczy on skorzystania z rezerwy budżetowej, co umożliwi
dokonanie wydatków z przeznaczeniem na :
- zakup cysterny dla Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu / kwota 60.516 zł. stanowiąca
partycypację w kosztach zakupu/
- prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej przez OSP w Błoniu od lipca do 31 grudnia
2009 r. /kwota 9 tys. zł /.
Poinformowała również, że stan rezerwy ogólnej po dokonaniu w/w zmian wynosi 30.484 zł, a
rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe pozostaje nie naruszony i wynosi 30 tys. zł.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto. Został jej nadany numer XXXVII/266/09 –
stanowi załącznik do protokółu.
Ad. 4
Przechodząc do następnego punktu Przewodniczący Rady:
- odczytał pismo środowiska Kombatantów z terenu Gminy Błonie z dnia 20.06.2009 r.,
dotyczące wzniesienia przy Kościele Narodzenia Pańskiego pomnika upamiętniającego
Armię Krajową, Szare Szeregi i Narodowe Siły Zbrojne,
- poinformował, że w dniu 1.07.2009 r. na spotkaniu z Burmistrzem oraz
przedstawicielami Kombatantów pomysł został zaakceptowany, w związku z czym
powstał już roboczy projekt pomnika,
- powitał obecnych na sali pomysłodawców p. Jerzego Oziemskiego i p. Janusza Uthe.
Głos zabrał Honorowy Obywatel Błonia p. Jerzy Oziemski który na wstępie podkreślił, że pomnika
poświęconego żołnierzom AK nie ma w całym województwie. Są tylko cmentarze ku czci
zmarłych i poległych. Wzniesiony pomnik zadedykowany byłby również żyjącym Kombatantom,
których pozostało już niewielu. Poinformował, że wśród osób prywatnych prowadzony jest
sponsoring na rzecz budowy pomnika.
Głos zabrał również Przewodniczący Rady Parafialnej Kościoła Narodzenia Pańskiego Pan
Mirosław Wolański, który poinformował o kosztach budowy pomnika wynoszących 35 tys. zł oraz
terminie poświęcenia potwierdzonym przez ks. Prymasa tj. 17.10.2009 r. godz. 15.00.
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Przewodniczący Rady zasygnalizował konieczność późniejszych zmian w budżecie, celem
zapewnienia środków na wzniesienie pomnika . Odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto.
Został jej nadany numer XXXVII/267/09 – stanowi załącznik do protokółu.
Ad. 5
Przechodząc do tego punktu Przewodniczący Rady oddał głos Naczelnikowi WRGN
p. Alfredowi Sobczakowi, który:
- przedstawił projekt uchwały o nabyciu w drodze darowizny działki nr 17/11 obr. 0023,
stanowiącej drogę wewnętrzną,
- poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Ładu
Przestrzennego i Rolnictwa. Z wnioskiem o przekazanie tej działki do zasobu gminy
wystąpili współwłaściciele Zbigniew, Andrzej i Tadeusz Zdziech.
Przewodniczący Rady poprosił Naczelnika WRGN o wyjaśnienie co do zarzutów zawartych w
korespondencji składanej przez w/w, wskazujących na uchybienia urzędu w sprawach związanych
z ich działkami.
Pan Alfred Sobczak przywołując rozstrzygnięcia instancji odwoławczych, do których Panowie
Zdziech kierowali pisma zawierające zarzuty przeciwko Urzędowi poinformował, że instytucje te
nie stwierdziły jednak nieprawidłowości. Przewodniczący Rady po udzieleniu wyjaśnienia przez
Naczelnika WRGN podkreślił, że ze strony Urzędu nie wystąpiły żadne uchybienia, a stawiane
zarzuty są bezpodstawne.
O głos poprosił p. Andrzej Zdziech, który przedstawił stan prawny przedmiotowej działki,
odwołując się do jej podziału, wywłaszczenia, przejmowania z mocy prawa w aspekcie
zmieniających się przepisów. Zaznaczył, że złożony wniosek o nieodpłatnym przekazaniu gminie
działki stanowiącej drogę, zawiera obciążenie/warunek nadania nazwy ulicy imieniem Edwarda
Zdziecha.
Radny p. Jarosław Hernik zapytał o wolę mieszkańców, co do nadania ulicy takiej nazwy.
Przewodniczący Rady odnosząc się do kwestii nadania nazwy ulicy imieniem Edwarda Zdziecha
poinformował, że występował do organizacji, do których należał w/w i uzyskał o Nim pozytywną
opinię.
Burmistrz p. Zenon Reszka wyjaśnił, że kilka miesięcy temu odbyło się spotkanie z udziałem
Panów Zdziech i przedstawicielami mieszkańców odnośnie stanu drogi. W międzyczasie Pan
Tadeusz Zdziech odstąpił od warunkowania przekazania gminie działki, nadaniem nazwy ulicy
imieniem i nazwiskiem jego ojca. Poza tym Burmistrz zwrócił uwagę na obecny stan prawny drogi,
która jest nie urządzona i wymaga remontu, a obowiązek utrzymania spoczywa na jej właścicielu.
Dopóki nie będzie w zasobach gminy nie mogą być dokonywane na nią żadne nakłady.
Nadanie natomiast nazwy wymaga akceptacji mieszkańców i przeprowadzenia określonej
przepisami procedury.
Głos w dyskusji zabrał mieszkaniec Pan Tadeusz Dziewulski i odniósł się do wypowiedzi Pana
Andrzeja Zdziecha, dotyczącej stanu prawnego działki. Stwierdził, że według Niego Państwo
Zdziech dokonując podziału terenu zachowali drogę jako prywatną. W kwestii nadania nazwy ulicy
poprosił Radę o umożliwienie wypowiedzenia się mieszkańcom.
Radny p. Jarosław Hernik ponownie podniósł kwestię woli mieszkańców co do nadania nazwy
ulicy. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że przedstawiony projekt uchwały odnosi się tylko do sprawy
przekazania działki Gminie.
Radna p. Irena Waśniewska zaproponowała oddzielenie tematu przekazania działki, co jest
przedmiotem podjęcia uchwały, od tematu nadania nazwy ulicy, co musi być przeprowadzone
zgodnie z obowiązującą procedurą.
Burmistrz wyjaśnił ponadto, że w przypadku odstąpienia od przekazania działki podjęta uchwała
nie będzie wykonana.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Za głosowało 11 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę podjęto. Nadany jej został numer XXXVII/268/09 - stanowi załącznik do protokółu.
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Ad. 6
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 6 obrad, dotyczącego odpłatnego nabycia
przez Gminę nieruchomości – działki nr 1/2 położonej w Błoniu obr.0029-29, której właścicielem
jest Spółka Rhenus Polta S.A. Projekt uchwały zreferował Naczelnik WRGN. Poinformował, że
pozyskanie działki jest niezbędne w celu poprawy szerokości ulicy Łąki, a jej przebudowa wiąże się
ze zlikwidowaniem niebezpiecznego łuku, znajdującego się na wysokości obiektu szkolnego.
Środki finansowe w kwocie 54.2779 zł + Vat zabezpieczone są na ten cel w budżecie na 2009 r.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto. Został jej nadany numer XXXVII/269/09 –
stanowi załącznik do protokółu.
Ad. 7
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poprosił również p. Alfreda Sobczaka o
przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny
działek nr 26/1, 26/2, 26/3 obr. 0026 położonych w Piorunowie, należących do Firmy LOGISTIC
CENTER. Naczelnik WRGN poinformował, że działki przeznaczone będą na poszerzenie pasa
drogowego drogi gminnej w Piorunowie, leżącej w ciągu drogowym objętym wnioskiem o
dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwalę podjęto. Został jej nadany numer XXXVII/270/09 –
stanowi załącznik do protokółu.
Ad. 8
Przechodząc do dalszego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady ponownie oddał głos
Naczelnikowi WRGN celem przedstawienia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej, obejmującej działki 40/3, 40/15, 40/17 w obr. 0017-17. Poinformował on, że:
- z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy imieniem Ks. Prałata Zdzisława Kniołka wystąpiła
Rada Parafialna przy Parafii Narodzenia Pańskiego,
- Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa po zapoznaniu się z całością dokumentów w
sprawie pozytywnie zaopiniowała wniosek,
- nazwa w kwestii ilości użytych znaków konsultowana była z Wydziałem Spraw
Obywatelskich.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Rady Parafialnej oraz projekt uchwały i zarządził
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę podjęto. Został jej nadany numer XXXVII/271/09 – stanowi załącznik do protokółu.
Ad. 9
Następnie Przewodniczący oddał głos Sekretarzowi Gminy p. Przemysławowi Kubickiemu, który
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę umów i
porozumień w sprawach wykonywania zadań publicznych transportu zbiorowego. Poinformował
on, że podjęcie uchwały jest niezbędne do rozpoczęcia w II półroczu 2009 r. rozmów z władzami
Warszawy i Zarządem Transportu Miejskiego na temat objęcia Gminy Błonie III strefą podmiejską
i wprowadzenia wspólnego biletu dla komunikacji kolejowej . Prace nad III strefą trwają i planuje
się jej wprowadzenie od stycznia 2010 r. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto. Został jej nadany
numer XXXVII/272/09 – stanowi załącznik do protokółu.
Ad.10
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Przewodniczący Rady przeszedł do punktu w sprawie uczestnictwa pracowników urzędu w
szkoleniach organizowanych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przystępujące
do projektu unijnego „Dobre rządzenie”. Projekt uchwały przedstawiła p. Karolina Gąsińska
inspektor d/s Promocji Gminy. Poinformowała, że podjęcie uchwały będzie kontynuacją listu
intencyjnego w sprawie przystąpienia gminy do partnerstwa, w zakresie bezpłatnego udziału
pracowników gminy w szkoleniach przeznaczonych dla kadr urzędów administracji samorządowej.
Przewodniczący przystąpił do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 Radnych, przeciw
0, wstrzymał się 1 Radny. Uchwałę podjęto. Został jej nadany numer XXXVII/273/09 -stanowi
załącznik do protokółu.
Ad.11 i 12
W dalszej części obrad udzielił głosu Z-cy Burnistrza p. Markowi Książkowi, który przedstawił
warunki, zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych.
Przewodniczący Rady i Radny Antoni Mrzygłocki zgłosili autopoprawkę w § 3 pkt 4 ppkt 1,
który otrzymuje brzmienie: ”Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wskazany przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej – Przewodniczący”.
Równocześnie Z-ca Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagród i
wyróżnień sportowych oraz zasady, tryb i wysokość ich przyznawania .
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie najpierw nad podjęciem uchwały dotyczącej
stypendiów sportowych. Za głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto.
Został jej nadany numer XXXVII/274/09 – stanowi załącznik do protokółu.
Następnie odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały dotyczącej nagród i wyróżnień
sportowych. Za głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto. Został jej
nadany numer XXXVII/275/09 – stanowi załącznik do protokółu.
Ad.13
W punkcie tym:
Burmistrz p. Zenon Reszka przekazał informację o Postanowieniu Sądu Rejonowego w
Grodzisku Maz., dotyczącym uzyskania przez Gminę własności przez zasiedzenie nieruchomości
przy ulicy Jana Pawła 1 i 1a, co pozwoli na lepsze zagospodarowanie i połączenie terenu między
Centrum Kultury, a budynkiem Straży Pożarnej.
Mieszkaniec ul. Traugutta p. Bańkowski zgłosił:
- uszkodzenie chodnika na odcinku od ulicy Harcerskiej do mostku, jak stwierdził
powstałe prawdopodobnie w czasie remontu ul. Grodziskiej
- niezadowolenie mieszkańców ul. Traugutta, którzy nie życzą sobie budowy
planowanego parkingu. Pod pismem wyrażającym protest zebrano 100 podpisów.
Mieszkańcy:
o uważają, że parking w tym miejscu utrudni ruch pojazdów oraz stworzy zagrożenie
dla dzieci uczęszczających do szkoły znajdującej się w tej okolicy.
o widzieliby w tym miejscu zagospodarowanie terenu zielenią, jako kontynuację
pobliskich nasadzeń.
Pan Burmistrz poinformował, że uwzględniając głosy mieszkańców oraz Radnych: p. Aldony
Cyranowicz i Antoniego Mrzygłockiego, wstrzymał realizację budowy parkingu do czasu
przeanalizowania technicznych warunków terenu. Zaznaczył, że Gmina ma obowiązek planowania
inwestycji uwzględniając potrzeby wszystkich mieszkańców, a ci niechętni widzą też zapewne
potrzebę powstania parkingów czy dróg, ale nie chcą ich w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.
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Mieszkaniec ul. Traugutta p. Sławoj Tomczyk podsumował, że mieszkańcom chodzi tylko o
bezpieczeństwo dzieci oraz o to, że obowiązujące przepisy ruchu drogowego przemawiają za
złą lokalizacją parkingu, chociażby tylko ze względu na brak lewoskrętu.
Radny Grzegorz Banaszkiewicz zwrócił uwagę na sprawę występujących ostatnio lokalnych
podtopień widocznych w formie rozlewisk rzeki Utraty. Poprosił Burmistrza o wypowiedź na ten
temat.
Pan Burmistrz stwierdził, że spokojna dotąd Utrata na skutek obfitych opadów wystąpiła z brzegów,
zalewając tereny trawiaste - zalewowe, mniej uprawne. Uwzględniając poniesione straty, Agencja
Rolna dokona wypłat dla rolników /w całości /. Odbyły się rozmowy z Dyrekcją WZMIUW w
Grodzisku Maz. odnośnie potrzeby regulacji rzeki Utraty. Ponadto po złożeniu przez rolników
wniosków do gminy, komisja rozpatrzy przyznanie ulgi w podatkach. Poinformował również, że
powyższy temat przedstawiła w dniu 3.07.2009 r. telewizja WOT. W programie uczestniczyli także
Sekretarz Gminy, sołtys Wawrzyszewa i Rochalik oraz mieszkaniec Rochalik p. Karcz.
Ponadto w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów Radny Grzegorz Banaszkiewicz poinformował,
że mieszkańcy Łuszczewka i Rochalik nie przekażą nieodpłatnie gruntów na poszerzenie drogi i
proponują utwardzenie jej po śladzie. Pan Burmistrz zaproponował powrót do tematu po
uchwaleniu m.p.z.p dla tego terenu, co umożliwi dokonywanie podziałów geodezyjnych.
Odtworzenie natomiast drogi po śladzie jest niemożliwe ze względu na nieodpowiednie jej
parametry.
Radna p. Aldona Cyranowicz poddała pod rozwagę zatrudnienie od 1.09.2009 r. osoby do
przeprowadzania dzieci uczęszczających do Szkoły Nr 2 przez ulicę Traugutta.
Podziękowała w imieniu Stowarzyszenia „O uśmiech ucznia „ za dotację z urzędu w wysokości
5 tys. zł, przeznaczoną na udział własny, wymagany przy składaniu wniosków konkursowych w
celu pozyskiwania funduszy. Podziękowała również sołtysowi Starego Łuszczewka p. Markowi
Niedzińskiemu za przeznaczenie części funduszu sołeckiego na rzecz Stowarzyszenia.
Poinformowała o pozyskaniu przez Stowarzyszenie środków w wysokości 200 tys. zł i planowaniu
otwarcia sali integracji sensorycznej .
Pan Burmistrz i Przewodniczący Rady podziękowali p. Aldonie Cyranowicz za inicjatywę jaką
wykazuje w pozyskiwaniu funduszy. Zachęcili inne placówki również do takich działań składając
deklarację, że kto dla gminy zdobędzie 100 tys. zł otrzyma 5 tys. zł.
Sołtys Bramek p. Andrzej Rybak zapytał na jakim etapie jest inwestycja ciągu drogowego na
odcinku z Bieniewic do Piorunowa.
Odpowiedzi udzielił inspektor Wydziału Dróg i Mostów p. Rafał Nowak informując, że :
− do 15.12.2009 r przewidziane jest złożenie przez projektanta pełnej dokumentacji drogi
Bieniewice – Piorunów, a zakończenie budowy drogi planuje w 2010 roku.
− aktualnie odbywa się przetarg na ciąg dróg: Piorunów – Pass – Wawrzyszew – Białuty –
Białutki – Radzików – Witki z przewidywanym terminem wykonania projektu do marca 2010 r.
i budową do końca 2011 r.
Pan Burmistrz dodał, że Spółka „Metropol” zadeklarowała nieodpłatne przekazanie gminie drogi.
Ponadto p. Andrzej Rybak zapytał o plany przebudowy skrzyżowania w Piorunowie z drogą
krajową oraz o zainstalowanie tam sygnalizacji świetlnej. Pan Rafał Nowak odpowiedział, że
modernizacja przewiduje lewoskręty tak od strony Warszawy w stronę Bieniewic, jak i od
Sochaczewa w stronę Passu. Natomiast sygnalizacja świetlna nie będzie instalowana.
Radna p. Irena Waśniewska zapytała o etap wdrażania monitoringu oraz co zostało zrobione w
zgłaszanym temacie zmiany pulsującej sygnalizacji świetlnej na stałą, na skrzyżowaniu
ul. Powstańców i Lesznowskiej.
Na pytanie pierwsze odpowiedział Sekretarz i poinformował, że prowadzona jest procedura
przetargowa wyłonienia wykonawcy na instalację monitoringu przewidzianą do końca br.
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Na pytanie drugie p. Rafał Nowak odpowiedział, że GDDKiA po dokonaniu analizy ruchu na
skrzyżowaniu podejmie decyzję o montażu świateł stałych.
Radny p. Jacek Jeliński zapytał o:
− przebudowę ogrzewania Przedszkola w Radzikowie,
− oświetlenie drogi w Radzikowie na odcinku od drogi powiatowej do sklepu,
− oświetlenie boiska za Domem Kultury,
Pan Burmistrz poinformował, że:
− prowadzone są prace dotyczące własnego ogrzewania budynku Przedszkola, gdyż Zakład
Doświadczalny wypowiedział umowę,
− w sprawie oświetlenia drogi w Radzikowie prowadzone są uzgodnienia do przygotowania
dokumentacji i jeśli na jesieni okaże się, że są możliwości, to Radzie Miejskiej będzie
przedstawiona zmiana do budżetu,
− oświetlenie boiska za Domem Kultury nie było ujęte w budżecie 2009 r.
Radna Powiatowa p. Anna Piotrak zapytała o przygotowania do inwestycji - budowa kanalizacji
w ul. Grodziskiej, gdyż na złożone do MPWIK pisemne zapytanie nie otrzymała odpowiedzi.
Przypomniała również, że gmina przeznaczyła środki w kwocie 70 tys. zł .
Odpowiedzi udzielił Prezes MPWIK p. Bugusław Ziółkowski, który poinformował, że ze względu
na nisko położony teren (zalewowy) i nie sprzyjające aktualnie warunki pogodowe, wykonanie prac
jest technicznie utrudnione i wiązałoby się ze znacznym wzrostem kosztów . Prace zostaną
rozpoczęte zaraz po poprawie warunków atmosferycznych. Przygotowywane są w międzyczasie
uzgodnienia z mieszkańcami określające tzw. wejście w teren. Przeprosił za brak pisemnej
odpowiedzi i zobowiązał się do jej udzielenia.
Pan Krzysztof Wojtyński powołując się na zapisy z narady w dniu 21.10.2008 r, Sesji w dniu
3.09.2007 r oraz posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i wypowiedzi Pani Bożeny Majewskiej,
zarzucił różnice w wypowiedziach Burmistrza co do planów budowy obwodnicy wschodniej i
skierował pytanie – czy jest ta wschodnia obwodnica, czy jej nie ma.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jeśli chodzi o wschodnią obwodnicę Błonia trwają w tej sprawie
opracowania do studium planowania przestrzennego .
Ad.14
O godz. 20.10 Przewodniczący Rady zamknął XXXVII Sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała:
Mirosława Puchalska
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski
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