Protokół Nr XXVII/08
z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniu 08 października 2008 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Błonie,
ul. Rynek 6
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.,zmiany limitu
wydatków na programy inwestycyjne w latach 2008-2011.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Błoniu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów
komunalnych na terenie gminy Błonie.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Zamknięcie Sesji.
Ad. 1. O godz. 19.00 XXVII Sesję Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej p.
Piotr Pniewski, który powitał zebranych i na podstawie listy obecności (załącznik do protokołu)
stwierdził obecność 14 Radnych, a zatem quorum uprawniające Radę do podejmowania decyzji.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał – czy ktoś obecnie zgłasza jakieś wnioski do
dostarczonego wcześniej porządku obrad.
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy p. Zenon Reszka, który:
1. Poprosił o uzupełnienie porządku obrad o punkt: „ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XVI/111/07 z dnia 24 października 2007 r. w
sprawie zawarcia Porozumienia między Gminami: Błonie, Brwinów, Nadarzyn,
Milanówek, Podkowa Leśna” - tu p. Burmistrz wyjaśnił, że uchwała dotyczyła
porozumienia w sprawie ścieżek rowerowych i obecnie proponuje się rozszerzyć skład
sygnatariuszy tego Porozumienia o Gminy: Grodzisk Mazowiecki i Pruszków.
Zaproponował umieszczenie tej sprawy w punkcie 5 porządku obrad.
2. Wniósł o ogłoszenie przerwy w obradach po punkcie 4 porządku obrad do dnia
15 października br. do godz. 18.00, uzasadniając to późną porą rozpoczęcia dzisiejszej
Sesji, a zaistniałą koniecznością uzupełnienia dokumentów w pewnych sprawach dot.
tego porządku.
Przewodniczący Rady:
− podziękował Burmistrzowi i jednocześnie odwołując się do przedstawionego porządku obrad
dokonał sprostowania, że przerwa będzie ogłoszona po punkcie 5 i będzie trwała do dnia 15
października 2008 r. do godz. 18.30.
− zapytał – czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z
wnioskowanymi zmianami. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad, odnotowując przy
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tym fakt przybycia na salę obrad Radnego G. Banaszkiewicza i tym samym zwiększenie liczby
obecnych do 15.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r., zmiany limitu wydatków
na programy inwestycyjne w latach 2008-2010.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w
Błoniu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/07 z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia między Gminami: Błonie, Brwinów, Nadarzyn,
Milanówek, Podkowa Leśna.
Przerwa w obradach do dnia 15 października 2008 r. do godz. 18.30.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów
komunalnych na terenie gminy Błonie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie Sesji.
Ad.2
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik Halinie Ziental, która:
− przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego,
− zgłosiła poprawkę techniczną, polegającą na wpisaniu w treści uregulowań wstępnych słów
„Rada Miejska w Błoniu” zamiast „ Rada Miasta i Gminy Błonie”.
W ramach uzupełnienia Burmistrz wyjaśnił między innymi, że:
− ul. Poniatowskiego jest drogą powiatową i jej przebudowa zaczęła się w roku ubiegłym,
− Gmina wystąpiła o uzupełnienie projektu o wykonanie zjazdów w kierunku od ZUK do ul.
Mickiewicza aż do rzeki oraz chodnika
− ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy w/w robót, ale najniższa oferta była większa o
23 tys. od kwoty jaką Powiat miał na ten cel w budżecie, co groziło unieważnieniem przetargu,
a w rezultacie nie wykonaniem prac w roku bieżącym,
− istniała też taka obawa, że zadanie to nie znalazłoby się w budżecie Powiatu w roku przyszłym,
więc po wyjaśnieniu sprawy co do możliwości finansowania uzgodniono ze Starostwem, że po
podjęciu przedmiotowej uchwały zostanie zawarte Porozumienie i Powiatowi zostaną
przekazane środki finansowe, a najbliższej Sesji Rada Powiatu podejmie uchwałę
uwzględniającą tę samą kwotę na zadanie, które wskaże Gmina Błonie.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi i zapytał – czy ktoś z Radnych ma jakieś
pytania. Radni nie zgłosili pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
w/w projektu uchwały. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przewodniczący
Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę. Uchwale został nadany numer XXVII/179/08 stanowi
załącznik do protokołu.
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Ad. 3
Głos ponownie zabrała Pani Skarbnik, która:
− przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. wraz z
uzasadnieniem,
− poinformowała, jak będzie przedstawiał się plan budżetu po podjęciu uchwały i uwzględnieniu
proponowanych zmian,
− w imieniu Burmistrza wniosła o podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik, a kierując słowa do Burmistrza poprosił o
uzasadnienia do § 3 projektu uchwały.
Do przedstawienia uzasadnienia Burmistrz wyznaczył Pana Waldemara Tomaszewskiego, który
wyjaśnił, że:
− na ulice wymienione przez Panią Skarbnik właśnie jest rozstrzygany przetarg na wykonanie
dokumentacji projektowej,
− kwota zabezpieczona w budżecie była niższa od najniższej oferty jaka została złożona do tego
przetargu,
− podjęcie uchwały pozwoli na wybór wykonawcy i realizację zadania w latach 2008-2009.
Przewodniczący Rady podziękował i zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do projektu
uchwały lub uzasadnienia. Radni nie zgłosili pytań. Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik
o dołączenie pisemnego uzasadnienia i następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu
uchwały. Za głosowało 7 Radnych przeciw 0, wstrzymało się 7 (jedna osoba nie brała udziału w
głosowaniu). Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę. Uchwale został nadany
numer XXVII/180/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Bożenie Szymczak Kierownikowi ....w Ośrodku Kultury
Poniatówka w Błoniu, która:
− przedstawiła pełną treść § 11 i 12 Statutu
w brzmieniu uwzględniającym naniesione
poprawki.
Przewodniczący Rady podziękował i następnie zapytał – czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
ponownie rozpatrywanego projektu uchwały. Radni nie zgłosili pytań. Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. Za głosowało 14 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę. Uchwale został
nadany numer XXVII/181/08 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5
W aspekcie uwzględnionego w porządku obrad projektu uchwały dot. Porozumienia Gmin w
zakresie wykonania dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych Przewodniczący Rady poprosił
o przybliżenie sprawy.
Głos zabrał Burmistrz p. Zenon Reszka, który poinformował, że:
− Gminy skupione w Stowarzyszeniu Gmin Mazovia przygotowują koncepcję budowy ścieżek
rowerowych – tu Burmistrz określił skąd i dokąd przewidziany jest przebieg tych ścieżek,
− na początku września br. Burmistrzowie w/w Gmin uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu
Województwa Mazowieckiego z udziałem Marszałka Województwa, celem uzyskania
informacji na ile koncepcja budowy ścieżek ma szansę realizacji z udziałem środków unijnych,
− w wyniku w/w spotkania: 1) uzyskano wstępną opinię, że należy skorygować dotychczasową
koncepcję w takim kierunku, aby planowane ścieżki nie były rozbudowane wewnątrz gmin, a
stanowiły cyt. szkielet łączący poszczególne gminy, co dawałoby możliwość dofinansowania
jako projektu międzygminnego,
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2) zaproponowano rozszerzenie Porozumienia o Gminy Grodzisk Maz. i Pruszków ze względu
na to, że jest tam Warszawska Kolej Dojazdowa, która połączy ścieżki z Warszawą w kierunku
na południe i dalej szlakami do Puszczy Kampinoskiej,
w związku z powyższym zaszła konieczność zmiany Porozumienia w tej sprawie, które było
zawarte w wyniku uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 października 2007 r.
do ponownego zawarcia Porozumienia konieczne są uchwały gmin, które chcą przystąpić do
projektu oraz uchwały Gmin wyrażających zgodę na ich włączenie,
potrzebna będzie korekta koncepcji budowy ścieżek i koszt tej korekty wynosi ok. 5 tys. zł,
po wykonaniu koncepcji złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych,

i zawnioskował o dokończenie tego punktu porządku obrad po przerwie tj. w dniu
15 października br. z uwagi na to, że wówczas szczegółowych informacji będzie mogła udzielić
Pani T. Materek, która w dniu dzisiejszym jest nieobecna ponieważ przebywa na urlopie.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi i następnie ogłosił przerwę w obradach do
dnia 15 października 2008 r. do godz. 18.30.
Sporządziła:
Anna Sawicka
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski
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