Protokół Nr XIX/2007
z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniu 17 grudnia 2007 r.
w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu
Porządek obrad:
Cześć I
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także
wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności
pieniężnych Gminy Błonie, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania
organów do tego uprawnionych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Błonie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Błonie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu
przeprowadzenia kontroli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Błonie do Stowarzyszenia
„Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego”.
9. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie organizacji lodowiska miejskiego.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie Sesji.
Część II
Spotkanie opłatkowe
Ad. 1.
O godz. 17.00 Przewodniczący Rady p. Piotr Pniewski powitał zebranych i otworzył
XIX Sesję Rady Miejskiej. Na podstawie listy obecności Radnych (załącznik do
protokołu) Przewodniczący Rady stwierdził obecność 14 Radnych i w związku z tym
quorum uprawniające do podejmowanie przez Radę wszelkich decyzji.
Przewodniczący Rady odwołując się do dostarczonego Radnym porządku obrad, wskazał
na punkt 9 „Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie organizacji lodowiska miejskiego” i
poinformował, że:
- na Jego ręce i na ręce Burmistrza wpłynęła prośba Młodzieżowej Rady
Miejskiej, rodziców i młodzieży z terenu miasta i gminy Błonie – tu
podkreślił, że jest to ok. 2000 podpisów - aby zbudować lodowisko,
- Radna J. Sowińska zdobyła informacje, że za pieniądze trochę większe niż
wcześniej planowano można mieć lodowisko całoroczne na 8 lat, a ponadto
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mogłyby na nim odbywać się zajęcia sportowe, czy też zajęcia wychowania
fizycznego,
i w związku z powyższym postawił wniosek, aby wykreślić z porządku obrad punkt 9
„Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie organizacji lodowiska miejskiego” i rozpatrzeć
sprawę inwestycji pn. lodowisko przy omawianiu budżetu gminy na 2008 r.
Ponieważ Radni nie zgłosili pytań w związku z w/w wnioskiem, Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie. W tym miejscu jednak o głos poprosił Radny Jarosław Hernik, który:
- podkreślił, że to jest tylko stanowisko Rady,
- zaproponował, aby poczekać - co zostanie zrobione z tym stanowiskiem,
- wyraził nadzieję, że Burmistrz częściej będzie zwracał się do Rady, ale
podkreślił, że nie wie czy Rada będzie wówczas wyrażała swoje zdanie w formie
stanowiska.
Przewodniczący Rady kierując słowa do Radnego:
- podkreślił, że nie jest to tylko kwestia przyjęcia stanowiska, ale również
znalezienia w budżecie kwoty 500 tys. zł.,
- wskazał, że zgłoszona poprawka do porządku obrad jest jak najbardziej logiczna,
ponieważ Rada będzie przyjmowała na obecnej Sesji budżet na 2008 r.
Głos zabrał Burmistrz, który:
w uzasadnieniu dlaczego proponuje się formę stanowiska Rady Miejskiej w sprawie
lodowiska:
- podkreślił, że kolejne propozycje dot. rodzaju lodowiska powodowały zmiany w
projekcie budżetu na rok 2008 w zakresie planowanych środków finansowych,
- wyjaśnił, że wcześniej jednak, rozważenia oraz przygotowania wymagają takie
kwestie jak: miejsce usytuowania lodowiska, opracowanie stosownej
dokumentacji i uzyskanie pozwoleń,
- zaproponował, aby pozostawić ten punkt porządku obrad wskazując, że jeśli
Rada podejmie stanowisko, to wówczas będzie można zrobić pełne rozpoznanie
sprawy i dopiero ewentualnie przedstawić propozycje zmian w budżecie,
ponadto wniósł o wprowadzenie zmiany do porządku obrad polegającej na wprowadzeniu
punktu „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej” wyjaśniając, że:
- zostało podpisane Porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich
na modernizację drogi 720 na odcinku: ulica Poniatowskiego od skrzyżowania z
drogą krajową Nr 2 poprzez skrzyżowanie z ulicą Nowakowskiego w kierunku
Rokitna do ulicy Szkolnej,
- w związku z powyższym Gmina Błonie wzięła na siebie obowiązek wykonania
rozszerzonej koncepcji, a MZDW zobowiązało się wykonać w roku 2008 projekt,
a w roku 2009 modernizację drogi.
Na koniec wypowiedzi Burmistrz podkreślił, że jest to bardzo ważny odcinek drogi, ponieważ
jest to druga ważna droga wjazdowa do miasta, która jest obecnie bardzo zniszczona, a
znajdują się przy niej dwa duże obiekty handlowe, jak również ważnym punktem jest
skrzyżowanie ulic: Nowakowskiego i Poniatowskiego – dla którego przez kilka lat nie
znaleziono rozwiązania.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi i udzielił głosu Radnej Jadwidze
Sowińskiej, która:
- pokrótce zapoznała Radę z zaletami jakie wynikają z przedstawionej oferty
lodowiska całorocznego o syntetycznej nawierzchni,
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wyraziła swoje zdecydowane poparcie dla takiej formy lodowiska podkreślając,
że dodatkowo będzie ono spełniało funkcje profilaktyczne.

Przewodniczący Rady podziękował Radnej i zarządził głosowanie nad zgłoszonym przez
siebie wnioskiem o zdjęcie punktu 9 z porządku obrad. Za głosowało 9 Radnych, przeciw 4,
wstrzymało się 1. Rada przyjęła zmianę do porządku obrad poprzez wykreślenie punktu
9 w brzmieniu „Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie organizacji lodowiska
miejskiego”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie kolejnej zmiany porządku
obrad polegającej na wprowadzeniu jako punkt 9 „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej”. Za głosowało 14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą zmianę do
porządku obrad.
Ad. 2
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Ewie Węgorzewskiej Naczelnik WOKS, która
przedstawiła:
- projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także
wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych
- uzasadnienie do uchwały - wskazując, że zgodnie z przepisami ustawy Karta
Nauczyciela coroczne uchwalenie w/w regulaminu leży w gestii organu
prowadzącego szkołę,
oraz:
- poinformowała, że: przedstawiony projekt regulaminu odnosi się do
wynagradzania nauczycieli w roku 2008, prace nad nim trwały dosyć długo, był
konsultowany ze środowiskiem nauczycielskim oraz otrzymał opinię dwóch
związków zawodowych nauczycieli,
- wniosła o podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał – jakie były te opinie Związków Zawodowych.
Pani E. Węgorzewska odpowiedziała, że opinie te są pozytywne – tu odczytała treść opinii
Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grodzisku Mazowieckim i
poinformowała, że podobnej treści jest opinia Związku Nauczycielskiego „Solidarność”.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Naczelnik i poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Rady Miejskiej i został pozytywnie zaopiniowany. Zapytał
następnie - czy obecnie ktoś ma jeszcze jakieś uwagi lub pytania.
O głos poprosił Radny Jarosław Hernik, który:
- stwierdził, że będzie głosował przeciwko przyjęciu uchwały,
- w uzasadnieniu do powyższego wyjaśnił, że wynik konsultacji i rozmów
wewnątrz środowiska oświatowego tj. brak porozumienia dot. ustalenia ilości
środków jakie mają być przyznane na dodatek motywacyjny powoduje Jego
obawy, że regulamin ten będzie krytykowany.
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Naczelnik WOKS p. Ewa Węgorzewska poinformowała, że ponieważ ta kwestia, o której
wspomniał Radny J. Hernik wzbudzała kontrowersje, trwały rozmowy i otrzymano na piśmie
deklarację Dyrektorów placówek oświatowych, że zapis zastosowany w Regulaminie nie
budzi ich zastrzeżeń i kontrowersji – tu Przewodniczący Rady odczytał treść tego zapisu, a
Pani Naczelnik wyjaśniła, że aby nie wprowadzać ograniczeń, wysokość dodatków
motywacyjnych określono procentowo, a nie kwotowo. Odczytała następnie te ustalenia i
podkreśliła, że Dyrektor placówki ma możliwość płynnej realizacji wypłat dodatków w
ramach posiadanych środków finansowych na płace.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Naczelnik i zapytał – czy ktoś z Radnych ma jeszcze
jakieś pytania. Ponieważ nie zgłoszono pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem projektu uchwały. Za przyjęciem głosowało 12 Radnych, przeciw 1, wstrzymał się
1. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę. Uchwale został nadany
numer XIX/125/07 – i stanowi ona załącznik do protokołu.
Ad. 3
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radcy Prawnemu, który:
- przedstawił projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania
należności pieniężnych Gminy Błonie, do których nie stosuje się przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych
należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych,
- wyjaśnił, że projekt uchwały dot. należności poza podatkowych wynikających ze
stosunków cywilnych,
oraz poinformował, że:
- uchwała zawiera zasady i tryb umarzania należności ze wskazaniem z jakich
przyczyny może to nastąpić – tu Pan Radca podał przykłady takich przyczyn - jak
również wskazuje organ tj. Burmistrza Miasta i Gminy Błonie uprawniony do
dokonywania tych czynności.
Przewodniczący Rady:
- podziękował Radcy Prawnemu,
- następnie poinformował, że na posiedzeniu w dniu 10 grudnia Komisje Rady
negatywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały,
- zapytał – czy obecnie ktoś ma jeszcze jakieś pytania.
Ponieważ nie zgłoszono pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem
w/w projektu uchwały. Za głosowało 0 Radnych, przeciw 12, wstrzymało się 3.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada nie podjęła uchwały.
Ad. 4
Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi ZUK p. Edwardowi Ropiakowi, który:
- przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Błonie,
- odczytał uzasadnienie do uchwały, z którego wynikało, że obowiązek uchwalenia
takiego programu wynika z przepisów ustawy, a celem jest uregulowanie całości
zagadnień związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi stanowiącymi
własność Gminy.
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Przewodniczący Rady:
- podziękował p. Dyrektorowi,
- poinformował, że na połączonym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady w dniu
13 grudnia br. Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt
uchwały,
- zapytał – czy ktoś z Radnych ma pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Ponieważ Radni nie zgłosili pytań, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie
przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Błonie. Za głosowało 12 Radnych, przeciw 1, wstrzymało
się 1. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwale nadany został Nr XIX/126/07 – stanowi ona załącznik do protokołu.
Ad. 5
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Halinie Ziental Skarbnikowi Gminy, która
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r. wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady:
- podziękował Pani Skarbnik,
- poinformował, że Komisje Rady na posiedzeniu w dniu 13 grudnia br.
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały,
- zapytał – czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do w/w projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Jarosław Hernik, który w aspekcie zmniejszenia dochodów w dziale
Bezpieczeństwo Publiczne ... :
- podkreślił, że docenia ciężką pracę jaką wykonuje Straż Miejska, ale wyraził
niezadowolenie ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20 tys. tj. założonego wpływu
z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską ,
- podał przykład braku interwencji Straży Miejskiej opisując sytuację jaka miała miejsce na
ul. Narutowicza,
- przypominając o wcześniejszych dyskusjach nt. konieczności zwiększenia aktywności
Straży Miejskiej w egzekwowaniu przestrzegania przez kierowców znaków zakazu
szczególnie w ul. Narutowicza, stwierdził, że nie może zatem zgodzić się na dokonanie
zmniejszenia dochodów.
Przewodniczący Rady podziękował Radnemu i skierował pytanie - czy ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos. Ponieważ nie zgłoszono się do dyskusji Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r. Za
głosowało 10 Radnych, przeciw 1, wstrzymało się 3. Przewodniczący Rady stwierdził, że
uchwała została podjęta. Uchwale został nadany numer XIX/127/07 – stanowi ona
załącznik do protokołu.
Następnie przed kolejnym punktem porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził
kilkuminutową przerwę w obradach na spotkanie Rady z Burmistrzem w kwestii zmian do
projektu budżetu 2008 r.
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Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpiono do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 6
Przystępując do procedury związanej z uchwaleniem budżetu Przewodniczący Rady poprosił
Burmistrza i Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu na 2008 r. - jak podkreślił - omówionego przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej
oraz zawierającego autopoprawki wynikające z dzisiejszych postanowień/rozmów.
Głos zabrał Burmistrz p. Zenon Reszka, który stwierdził, że:
- z wielką przyjemnością prezentuje kolejny tj. już 2 w tej kadencji budżet Gminy,
- w Jego przekonaniu jest to bardzo dobry budżet – tu Burmistrz wskazał, że
wydatki zamykają się kwotą 60 mln z czego na inwestycje planuje się kwotę ok.
20 mln zł i podkreślił, że jest to bardzo dobry wskaźnik, ponieważ 1/3 budżetu
jest przeznaczona na wydatki majątkowe i inwestycyjne na rzecz miasta i gminy
Błonie,
- budżet będzie podlegał zmianom i na koniec roku jeśli chodzi o wydatki może
osiągnąć kwotę 65 mln zł, ponieważ liczy się na duże środki z Unii Europejskiej,
o które gmina będzie występować – w tym miejscu Burmistrz dokonał pokrótce
porównania wysokości wydatków w budżecie roku 2006 w stosunku do obecnych
założeń,
i podkreślił, że projekt budżetu jest wynikiem:
- wielkiej pracy Wydziału Finansowego i Wydziału Inwestycyjno-Technicznego –
tu Burmistrz podziękował Pani Skarbnik i Pani Helenie Koźlickiej oraz
wszystkim pracownikom kierowanych przez Panie Wydziałów,
- wielkiego kompromisu wypracowanego z Radą Miejską, jako efekt wielu rozmów
podczas spotkań ze wszystkimi Komisjami – tu Burmistrz szczególnie
podziękował Przewodniczącej Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
p. Barbarze Wielogórskiej, podkreślając znaczenie opinii tej Komisji, jak również
złożył podziękowanie wszystkim sołtysom za złożenie wniosków do budżetu.
Kierując słowa do wszystkich obecnych na sali Burmistrz poprosił jednak o
zrozumienie, wskazując że nie jest możliwe, aby w ciągu jednego roku wszystkie
wnioski umieścić w budżecie, chociaż jak podkreślił zarówno Radni jak i sołtysi
bardzo mocno o to zabiegali.
Następnie Burmistrz do przedłożonego Radzie projektu budżetu zgłosił autopoprawkę w
wydatkach inwestycyjnych tj. zdjęcie kwoty 500 tys. zł z pozycji – ul. Szkolna, Okrężna i
Brzozowa z przeznaczeniem:
- 400 tys. zł na urządzenie lodowiska – tu skierował podziękowanie dla
Młodzieżowej Rady Miejskiej za poparcie i pomoc w podjęciu decyzji w tej
sprawie oraz stwierdził, że w Jego przekonaniu kwota ta powinna wystarczyć na
zakup i urządzenie docelowego lodowiska,
- 100 tys. zł na zakup mammografu – tu Burmistrz wskazał, że jest to sprawa,
o którą zabiegała Radna I. Waśniewska, jak również kwestia ta była dwukrotnie
przedmiotem rozmów na Radzie Społecznej, jak i innych dyskusji gdzie padały
alternatywne propozycje w tej sprawie – tu przypomniał o propozycjach i głosie w
dyskusji Przewodniczącego Rady,
oraz zdjęcie z poz. budynek mieszkalny ul. Engelmana kwoty 100 tys. z przeznaczeniem na
budynek tzw. Harcówki – tu Burmistrz wskazał, że kwota ta nie wystarczy zapewne na
remont tego budynku, ale po zrobieniu dokumentacji będzie wiadomo jaka kwota będzie
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potrzebna – w tym miejscu zasygnalizował, że planuje się przeniesienie do tego budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej, dla którego obecnie wynajmowane są pomieszczenia od
Telekomunikacji.
Następnie Burmistrz poprosił Panią Halinę Ziental Skarbnika Gminy o przedstawienie
najważniejszych wskaźników projektu budżetu z uwzględnieniem autopoprawek.
Skarbnik Gminy Pani Halina Ziental w ramach prezentacji projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. przedstawiła:
- podstawę prawną uchwały,
- zapisy poszczególnych paragrafów wymieniając:
• wysokość dochodów budżetu gminy w kwocie 58.801.453,- tys. zł - tu
poinformowała, że wpływy z tytułu renty planistycznej określone są na kwotę 2
mln zł.
• wysokość wydatków budżetu gminy w kwocie 60.124.153,- zł,
• wysokość deficytu budżetu gminy w kwocie 1.322.700 zł – tu poinformowała, że
będzie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki
na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych,
• wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,-zł, a rezerwy celowej w kwocie
30.000,-zł,
• wysokość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie
4.477.890,-zł,
• wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 260.000,- oraz wysokość wydatków na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w kwocie 230.000,- zł, jak też wysokość wydatków na realizację zadań
określonych w w/w Programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie
30.000,- zł,
• wysokość planu przychodów i rozchodów dla zakładu budżetowego w tych
samych kwotach tj. 7.680.300,-zł,
• wysokość planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów jednostek
budżetowych w wysokości 10.000,-zł,
• wysokość dotacji przedmiotowej dla ZUK z tytuły dopłaty do m2 powierzchni
administrowanych zasobów komunalnych w kwocie 220.000,- zł
• wysokość dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w kwocie
990.000,- zł
• wysokość dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 290.000,-zł
• wysokość planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska w kwotach odpowiednio: 50.000,-zł i 170.000,- zł
• wysokość planowanych limitów na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000,-zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.322.700,-zł
- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.160.000,- zł
• wysokość planowanych wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 101.750,-zł
i dalej wskazała na wymienione w uchwale budżetowej upoważnienia dla Burmistrza do:
- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000,-zł
- zaciągania zobowiązań w wysokości 19.030.000,-zł z tytułu umów, których realizacja
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nastąpi w 2009 r. zapewniając tym samym ciągłość działania gminy
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działamiprzekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych w zakresie przeniesień planie
wydatków i planie dochodów własnych
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż ten, który
prowadzi obsługę budżetu gminy
oraz dodała, że uchwała budżetowa zawiera również prognozę łącznej kwoty długu i spłat
gminy na koniec 2008 r. i lata następne.
Przewodniczący Rady:
- podziękował Pani Skarbnik,
i dalej realizując procedurę dot. uchwalenia budżetu gminy:
- przedstawił wnioski Komisji podjęte na posiedzeniu w dniu 13 grudnia br. (załącznik do
protokołu) informując również, że zostały one uwzględnione i zgłoszone przez Burmistrza
jako autopoprawka do projektu budżetu,
- odczytał uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia br.
stanowiącą opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie projekcie
budżetu Gminy na 2008 r.
- odczytał uzasadnienie do w/w uchwały RIO.
Z przedstawionej jw. opinii RIO wynikało, że organ ten pozytywnie opiniuje projekt budżetu
Gminy Błonie na rok 2008.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał – czy są jakieś pytania do przedstawionego projektu
budżetu na 2008 r.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady p. Piotr Pniewski zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Błonie na 2008r. z uwzględnieniem wszystkich
autopoprawek wniesionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Rada Miejska przyjęła uchwałę
jednogłośnie.
Uchwale nadano numer XIX/128/07 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady kierując słowa do Burmistrza pogratulował uchwalenia budżetu.
Burmistrz zaś kierując słowa do Rady podziękował za współpracę i kompromis.
Ad. 6
Przewodniczący Rady:
- odczytał projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli
w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.
Familijnej w Bramkach,
- zapytał – czy są pytania do w/w projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem
uchwały. Za głosowało 14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przewodniczący Rady
stwierdził, że Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwale nadany został numer
XIX/129/07 – stanowi ona załącznik do protokołu.
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Ad. 7
Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy p. P. Kubickiemu, który:
- przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia
Mazowieckie Stowarzyszenie Gminy na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
oraz
- poinformował o wspólnej inicjatywie gmin do stworzenia platformy informacyjnej dla gmin
i powiatów.
Przewodniczący Rady podziękował Sekretarzowi, a następnie zapytał – czy Radni mają jakieś
pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Ponieważ nie zgłoszono pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem
projektu uchwały. Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przewodniczący Rady
stwierdził, że Rada podjęła uchwale jednogłośnie.
Uchwale nadany został numer XIX/130/07 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik Halinie Ziental, która przedstawiła
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Woj. Mazowieckiego
w formie sporządzenia i przekazania koncepcji przebudowy drogi 720 na odcinku od drogi
krajowej nr 2 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowakowskiego.
Ponieważ Radni nie skierowali pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu. Za głosowało 12 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwale nadany został numer XIX/131/07 – stanowi ona załącznik do
protokołu.
Ad. 9
W punkcie tym Przewodniczący Rady udzielił głosu:
• Radnemu Jackowi Jelińskiemu, który poprosił o możliwość wystąpienia przez
mieszkańca w sprawie inwestycji we wsi Kopytów – tu Przewodniczący Rady
przypomniał, że w tej sprawie odbędzie się spotkanie mieszkańców z Radą, ale
ostatecznie udzielił głosu.
Mieszkaniec p. Zientek na wstępie przekazał Radzie kserokopię materiałów stanowiących
argumentację swojego wniosku o udzielenie odmowy w sprawie wydania decyzji o
uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni
mieszanek mineralno-bitumicznych oraz pokrótce zasygnalizował ważną z punktu widzenia
mieszkańców tej miejscowości sprawę ewentualnej lokalizacji na tym terenie wytwórni mas
bitumicznych.
• Pani Helenie Szymańskiej, która:
- przedstawiła informacje nt. przygotowań do organizacji na terenie naszej gminy XIV
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- podziękowała za włączenie się do akcji na rzecz Orkiestry Panu Burmistrzowi i Ośrodkowi
Kultury,
- zaprosiła wszystkich do udziału w Finale WOŚP w dniu 13 stycznia 2008 r.
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Przewodniczący Rady podziękował, a następnie poinformował zebranych, że spotkanie z
mieszkańcami wsi Kopytów odbędzie się 7 stycznia 2008 r. o godz. 18.00.
Na tym o godz. 18.50 Przewodniczący Rady zamknął I Część XIX Sesji Rady Miejskiej w
Błoniu i zaprosił wszystkich obecnych na Część II tj. Spotkanie Opłatkowe.
Protokołowała:
Anna Sawicka
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski
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