Protokół Nr XXXIV/09
z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniu 22 kwietnia 2009 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Błoniu
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Procedura związana z absolutorium:
1) Sprawozdanie Burmistrza Błonia z wykonania budżetu Gminy za rok 2008.
2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Burmistrza Błonia sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za rok 2008.
3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu dotycząca wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2008 oraz wniosek Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza Błonia.
4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Błoniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia za rok 2008.
5) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za 2008 r. – dyskusja.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok
2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/244/09 z dnia 23 marca 2009 r. Rady
Miejskiej w Błoniu w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Brwinów, Grodzisk Mazowiecki,
Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju oświaty w Gminie Błonie na lata
2009-2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie Sesji.

Ad. 1
O godz. 18.00 Przewodniczący Rady p. Piotr Pniewski otworzył XXXIV Sesję Rady Miejskiej w
Błoniu. Powitał zebranych, stwierdził obecność wszystkich Radnych (lista obecności stanowi
załącznik do protokołu) i quorum uprawniające Radę do podejmowania decyzji. Szczególnie
serdecznie Przewodniczący Rady powitał proboszcza Parafii Św. Trójcy księdza kanonika Tadeusza
Gałeckiego. Następnie odczytał porządek obrad i ponieważ nie zgłoszono uwag, zarządził
głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez Radę.
Nawiązując do konieczności przeprowadzenia procedury absolutoryjnej Przewodniczący Rady
podkreślił szczególny charakter tej Sesji.
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Ad 2 i 3
Ppkt.1 i 2
Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Panu Zenonowi Reszce, który przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 informując, że:
•
•
•

wykonanie dochodów zrealizowane zostało na poziomie 97,5% tj. przy założeniu w planie
59.169.152 zł wykonano 57.696.494,1 zł
planowane przychody wynosiły 4.683.551 zł, a przychody i dochody razem stanowiły
kwotę 63.852.703 zł z czego ogólne wykonanie wyniosło 62.380.045,96 zł, co stanowi
97,7% wykonania planu dochodów.
wydatki zrealizowane zostały na poziomie 96,3% przy założeniu w planie 61.692.703 zł i
wykonaniu wynoszącym 59.401.559,52 zł , łącznie z rozchodami wykonanie wynosi 96,4%

Burmistrz Pan Zenon Reszka poprosił następnie Panią Skarbnik o przedstawienie szczegółów
związanych z wykonaniem budżetu za 2008 r.
W ramach sprawozdania z wykonania budżetu Pani Skarbnik Halina Ziental zapoznała również
Radę Miejską z Uchwałą Nr 134/2009/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza
Miasta i Gminy Błonie sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2008 r. wraz z uzasadnieniem,
konkluzją której jest pozytywna opinia o wykonaniu budżetu Gminy za 2008 r. (uchwała stanowi
załącznik do niniejszego Protokołu).
Ppkt. 3
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Jarosława Hernika o
przedstawienie opinii Komisji o wykonaniu budżetu Gminy za 2008 r. Pan Jarosław Hernik
poinformował, że Burmistrz Błonia realizując zadania związane z wykonaniem budżetu Gminy za
rok 2008 kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności oraz oszczędności w
gospodarowaniu środkami publicznymi i w związku z tym Komisja Rewizyjna wydała dla
Burmistrza za wykonanie budżetu 2008 r. jednogłośnie pozytywną opinię. (opinia Komisji
Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium stanowi załącznik do niniejszego
Protokołu).
Ppkt. 4
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej p. Piotr Pniewski przedstawił Uchwałę
Nr 137/2009/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22
kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Błoniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy,
której konkluzją jest pozytywna opinia Izby o w/w wniosku. (uchwała stanowi załącznik do
niniejszego Protokołu).
Ppkt. 5
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję w ramach rozpatrzenia sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Błonie za 2008 r.
Ponieważ nie zgłoszono się do dyskusji zamykającej punkt dot. procedury związanej z
absolutorium, Przewodniczący Rady p. Piotr Pniewski przechodząc do punktu 3 porządku obrad
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odczytał treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Błonie za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia, a następnie zarządził
głosowanie na przyjęciem uchwały. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Rada
podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwale nadany został numer XXXIV/248/09 – stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.
Przewodniczący Rady pogratulował Panu Burmistrzowi i całemu zespołowi pracowników.
Głos zabrał Burmistrz Pan Zenon Reszka, który skierował podziękowanie:
• Przewodniczącemu Rady i Radnym, podkreślając dobrą współpracę w ramach prac w
komisjach, a także w trybie roboczym z udziałem pracowników Urzędu,
• Pani Halinie Ziental – Skarbnik Gminy,
• Naczelnikom Wydziałów i Dyrekcji ZUK,
• pracownikom Urzędu.
Ponadto Burmistrz podał informację o pozyskaniu przez Gminę środków z funduszu zewnętrznego
w kwocie ok. 23 mln zł tj. 11 mln na dofinansowanie budowy Centrum Kultury i ok. 12 mln na sieć
komunikacyjną terenów wiejskich w naszej Gminie i podkreślając, że na taki moment Gmina
oczekiwała od 2004 r., szczególne podziękowanie za efektywną pracę złożył Z-cy Burmistrza
p. Markowi Książkowi, Sekretarzowi Gminy p. Przemysławowi Kubickiemu oraz pracownikom
referatu ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Burmistrz zasygnalizował również, że będą składane
kolejne wnioski w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na następne zadania inwestycyjne.
Następnie Przewodniczący Rady i Burmistrz wspólnie wręczając kwiaty, podziękowali Pani
Skarbnik Halinie Ziental za wkład pracy w przygotowanie wykonania budżetu oraz
Przewodniczącej Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Pani Barbarze Wielogórskiej.
Podziękowanie otrzymał również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jarosław Hernik.
Ad. 4
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że prezentowana uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/244/09 z dnia 23 marca 2009 r. wprowadza nową regulację spraw w niej zawartych
poprzez uchylenie uchwały dotychczas obowiązującej i wobec powyższego nowe brzmienie
otrzymuje § 4 oraz dodaje się § 5 – tu odczytał treść projektu. Następnie zarządził głosowanie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto
jednogłośnie. Został jej nadany numer XXXIV/249/09 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5
Przewodniczący Rady zarządził przejście do punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Założenia projektu przedstawiła Pani Magdalena Greń – pracownik referatu d/s pozyskiwania
funduszy unijnych, która poinformowała, że:
• celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności Gminy Błonie
poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu, oprogramowania, pomocy technicznej, szkoleń
dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej.
Przewodniczący Rady:
• poinformował, że Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych na posiedzeniu w dniu
21 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• odczytał treść projektu uchwały

i ponieważ Radni nie zgłosili uwag, zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. Za głosowało
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14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto, został jej nadany numer
XXXIV/241/09 - stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6
Przewodniczący Rady zarządził przejście do punktu dot. przyjęcia uchwały w sprawie zmiany
nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu i udzielił głosu Z-cy Burmistrza Panu
Markowi Książkowi, który poinformował, że projekt uchwały został przygotowany w związku
z wnioskiem Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 i poprosił o zreferowanie sprawy Panią
Ewę Węgorzewską – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Pani E. Węgorzewska powołując się na uzasadnienie do wniosku poinformowała, że szkoła
faktycznie od 10 lat tworzy oddziały integracyjne i określenie charakteru placówki pozwoli na
korzystanie z różnego rodzaju dopłat z programów PFRON oraz dofinansowań do szkolnictwa
specjalnego.
Przewodniczący Rady:
• podziękował Pani Naczelnik,
• poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniach w dniach
7 i 15 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
• odczytał treść projektu uchwały
i ponieważ Radni nie wnieśli uwag, zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przewodniczący Rady
stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwale został nadany numer XXXIV/251/09 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7
Przewodniczący Rady przechodząc do tego punktu porządku obrad, a mianowicie 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 specjalnych – udzielił
głosu Pani Ewie Węgorzewskiej Naczelnik WOKS, która przedstawiła projekt uchwały
przywołując stosowne przepisy prawne będące podstawą ustalania następujących dodatków dla
nauczycieli:
• motywacyjnego,
• funkcyjnego
• za warunki pracy,
• mieszkaniowego
oraz nagród, jak również warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniach Komisji Oświaty w dniach
7 i 15 kwietnia br. oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych w dniu 21 kwietnia br. projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Następnie skierował prośbę do Pani Naczelnik o podanie
jakiego rzędu wielkości są te podwyżki w stosunku do ustaleń poprzedniego regulaminu.
Pani E. Węgorzewska przedstawiając skutki podwyżek wskazała na wynoszący 20-30% wzrost i
poinformowała, że wprowadzona w listopadzie 2008 r. zmiana ustawy Karta Nauczyciela dotyczy
zmiany zapisu o trybie uchwalania regulaminu płacowego i dopuszcza aneksowanie zmian, bez
konieczności jego corocznego uchwalania.
Ponieważ nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad jego przyjęciem. Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący
Rady
stwierdził,
że
uchwała
została
przyjęta
jednogłośnie.
Uchwale został nadany numer XXXIV/252/09 – stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 8
Przechodząc do punktu – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju oświaty
w Gminie Błonie na lata 2009-2016 Przewodniczący Rady udzielił głosu Z-cy Burmistrza
p. Markowi Książkowi, który na wstępie wniósł autopoprawkę polegającą na zmianie w całości
treści strony 40 Strategii i poinformował, że:
• Komisja Oświaty na posiedzeniach w dniach 7 i 15 kwietnia br, zaopiniowała pozytywnie
Strategię i przyjęła ostatecznie następujące wnioski, jako priorytetowe zadania rozwoju
oświaty na lata 2009-2016, a mianowicie:
◦ dążenie do jednozmianowego systemu nauczania,
◦ dążenie do zapewnienia miejsc w Przedszkolach dla wszystkich zgłoszonych dzieci,
◦ dokonanie analizy sytuacji Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 1 pod kątem
utworzenia zespołu szkół
i na koniec podsumował, że Strategia jest dokumentem bazowym do pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych.
Przewodniczący Rady podziękował Z-cy Burmistrza i poprosił Panią Naczelnik WOKS o
przedstawienie głównych założeń strategii.
Zanim p. E. Węgorzewska przystąpiła do referowania Burmistrz p. Zenon Reszka w odniesieniu do
wcześniej podjętej uchwały w sprawie zmiany nazwy szkoły, zgłosił autopoprawkę dot. strony 3
Strategii, a mianowicie dopisanie przy nazwie Szkoła Podstawowa Nr 2 słów „ z Oddziałami
Integracyjnymi”.
Następnie głos zabrała Pani E. Węgorzewska, która:
• stwierdziła, że Strategia jest opracowaniem pozwalającym na zapoznanie się z aktualnym
stanem bazy oświatowej w Gminie Błonie oraz na skonkretyzowanie potrzeb placówek
oświatowych w związku z reformą oświaty, jak również dokumentem pozwalającym
zaplanować modernizację i unowocześnienie istniejącej bazy lokalowej,
• poinformowała, że opracowanie to zawiera:
◦ wykaz placówek oświatowych i ich charakterystykę z podziałem na przedszkola i
szkoły,
◦ liczbę uczniów, oddziałów, liczbę kadry pedagogicznej, administracyjnej i obsługowej
placówek,
◦ liczbę uczniów dowożonych do szkół,
◦ finanse oświatowe w aspekcie dotacji, subwencji i środków własnych,
◦ pozyskane środki zewnętrzne,
◦ wnioski dotyczące rozwoju oświaty w Gminie na lata 2009-2016.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Naczelnik i poinformował, że Komisja Oświaty
obradująca na posiedzeniach w dniach 7 i 15 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała Strategię
Rozwoju Oświaty w Gminie Błonie na lata 2009-2016 i odczytał jeszcze raz wnioski zgłoszone
przez Z-cę Burmistrza jako autopoprawkę po ostatecznym sprecyzowaniu przez Komisję Oświaty.
Następnie odczytał pismo mieszkańców wsi Bramki i Dębówka z dnia 22 kwietnia br. złożone na
ręce Pana Burmistrza i przekazane tuż przed dzisiejszą Sesją, a dotyczące Srategii rozwoju oświaty
w Gminie Błonie. Wyraził też opinię, że tego rodzaju ewentualne uwagi, wnioski i postulaty winny
wpływać na posiedzenia Komisji Oświaty, które są ogłaszane i otwarte dla wszystkich. Opinię tę
podzieliła Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Jadwiga Sowińska.
W w/w piśmie mieszkańcy zwracali się z prośbą do Burmistrza Błonia i Rady Miejskiej o wnikliwe
rozpatrzenie problemu oświaty w miejscowościach Bramki i Dębówka, argumentując to tym, że
miejscowości te dynamicznie się rozbudowują i występujący wyż demograficzny powoduje, że
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baza Zespołu Szkół w Bożej Woli nie gwarantuje objęciem edukacją dzieci spoza swojego rejonu,
a ponadto szkoła ta nie dysponuje świetlicą i stosowany jest system zmianowy. W odczuciu
mieszkańców Strategia nie uwzględnia potrzeb dzieci i rodziców z Bramek oraz okolic w zakresie
wychowania przedszkolnego, jak i edukacji szkolnej. Mieszkańcy sugerują przeprowadzenie
konsultacji społecznych, które uwidocznią rzeczywiste potrzeby. Żądają zapisania w Strategii
planów budowy zespołu przedszkolno-szkolnego w Bramkach lub jego okolicy. Przypominają o
obowiązkach Gminy, tak w zakresie planowania przestrzennego, jak również planowania
infrastruktury oświatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie są też zainteresowani
dowozem dzieci do szkół w Błoniu – kserokopia pisma bez list z podpisami mieszkańców stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie odnośnie złożonego pisma wypowiedział się Burmistrz Pan Zenon Reszka zwracając
uwagę, że do pisma załączone zostały dwie listy. Jedna zatytułowana „Lista osób popierających
wniosek o podjęcie przez Gminę Błonie wszelkich starań mających na celu rozbudowę budynku
Zespołu Szkół w Bożej Woli” oraz druga zatytułowana „Lista osób popierających wniosek o
podjęcie przez Gminę Błonie wszelkich starań mających na celu zapewnienie jak najlepszych
warunków nauki w szkole podstawowej i gimnazjum dla wszystkich dzieci z Bramek i okolicznych
miejscowości gminy Błonie”.
Pan Burmistrz nawiązując do tytułu listy pierwszej stwierdził, że nie widzi możliwości partycypacji
w finansowaniu inwestycji w innej gminie, a jeżeli już zaistniała by konieczność budowy lub
rozbudowy budynku, to byłoby to możliwe na bazie istniejącego obiektu szkolnego w
Bieniewicach. Burmistrz wyraził jednocześnie zrozumienie, iż każda miejscowość chciałaby mieć
swoją szkołę, ale stwierdził, że jest to niemożliwe. Nie widzi też zagrożeń realizacji obowiązku
szkolnego przez dzieci z Bramek i okolic, gdyż mają one zapewnione miejsca w Zespole Szkół w
Bieniewicach i w Szkole Nr 2 w Błoniu wraz z zapewnionym dowozem.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu w tym temacie Naczelnika WOKS Panią
Ewę Węgorzewską, która:
- potwierdziła fakt deklaracji Pana Marka Parafiniuka uczestniczącego w posiedzeniach
Komisji Oświaty o dysponowaniu miejscami w Zespole Szkół w Bieniewicach dla
wszystkich uczniów, którzy się zgłoszą,
- poinformowała również, że dzieci z naszego rejonu uczęszczając do szkoły w Bożej
Woli pomagają tej placówce funkcjonować, w innym przypadku szkoła ta była by
szkołą, która nie osiąga liczebności w tworzeniu oddziałów,
- zaznaczyła też, że wszelkie dane do przeprowadzenia analizy tematu na Komisji
Oświaty, w której uczestniczyli Radni i Sołtys pozyskane zostały ze szkoły i były z nią
ściśle konsultowane.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty o informację z prac
Komisji.
Przewodnicząca w/w Komisji Pani Jadwiga Sowińska przypomniała o możliwości uczestniczenia w
posiedzeniach Komisji Oświaty i poinformowała, że uczestnicząca w posiedzeniu Komisji Dyrektor
Szkoły w Bożej Woli p. D. Świerczyńska nie zakwestionowała danych pozyskanych ze szkoły, z
których m.in. wynika, że 45% wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły w Bożej Woli to
dzieci z rejonu gminy Błonie, przy liczebności klas: 21, 12, 19. 17 ... Natomiast z danych
meldunkowych ewidencji ludności wynika, że na dzień 31 grudnia 2009 r. zameldowanych na
terenie Bramek jest 8 dzieci.
Z sali dobiegły głosy, że nie należy brać pod uwagę liczby dzieci zameldowanych, lecz
zamieszkałych, ponieważ nie ma już obowiązku meldunkowego. Pani J. Sowińska poinformowała,
że z obowiązujących przepisów wynika, iż Gmina ma obowiązek zapewnienia miejsc dzieciom
zameldowanym na terenie i jeśli płaci się podatki gdzie indziej, to nie można wymagać budowy
szkoły od Gminy.
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W dalszej części dyskusji Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej p. B. Wielogórskiej, która
stwierdziła, że owszem Dyrektor Szkoły w Bożej Woli potwierdziła na Komisji Oświaty
wymienioną w Strategii ilość dzieci zameldowanych, ale na tejże Komisji została przedstawiona
również lista 113 dzieci zamieszkałych na terenie Bramek – tu Radna zacytowała zapisy wniosków
z Komisji, kładąc nacisk na wniosek o budowę szkoły.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. J. Sowińska w dalszej dyskusji poprosiła członków tej komisji
o wypowiedzenie się – czy widzieli taką listę na Komisji. O taką wypowiedź Przewodniczący Rady
poprosił także Z-cę Burmistrza, który był również obecny na przedmiotowym posiedzeniu Komisji
Oświaty.
Wskazane osoby stwierdziły, że nie widziały takiej listy. Wobec powyższego Przewodniczący Rady
zalecił wyjaśnienie sprawy listy we własnym zakresie między stronami sporu.
Następnie głos zabrał pan Andrzej Rybak – sołtys wsi Bramki, który odniósł się do tematu list z
podpisami mieszkańców i wyjaśnił powstanie oraz załączenie do pisma 2 list, a następnie do
strategii, w której wg Niego bezwzględnie powinny być umieszczone potrzeby edukacyjne Bramek,
Dębówki, a także innych zainteresowanych tym tematem miejscowości, takich jak: Piorunów czy
Wola Łuszczewska. Stwierdził też, że w dokumencie tym powinny pojawić się zapisy pozwalające
normalnie rozwijać się temu rejonowi w sposób przyciągający dalszych inwestorów prywatnych.
Radny Pan Jacek Jeliński wracając do tematu listy 113 dzieci zaapelował o przekazanie jej do
Komisji Oświaty po uzupełnieniu danych meldunkowych.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Oświaty, która kierując słowa do Pana A. Rybaka:
- zapewniła, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, a Gmina będzie posiadała środki, to na pewno możliwe jest zawsze wprowadzenie poprawek i podjęcie decyzji o budowie placówki
edukacyjnej bliżej okolicy Bramek,
- podkreśliła, że póki co uwzględniony jest fakt, że dzieci muszą znaleźć miejsce i dla
tych dzieci jest to miejsce zapewnione,
- stwierdziła, że w pierwszym rzędzie planowana jest rozbudowa istniejących szkół, bo na
tyle pozwalają możliwości finansowe Gminy – tu wskazała, że najbliżej Bramek jest
Szkoła w Bieniewicach, podkreślając że placówka ta zarówno po rozbudowie, jak i w tej
chwili jest w stanie przyjąć dzieci z Bramek uczęszczające do Bożej Woli i wyraźnie zaznaczyła, że nikt nigdy nie powiedział, że absolutnie nigdy szkoła w Bramkach nie powstanie.
Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkance ul. Familijnej w Bramkach, która przekonywała
używając różnych argumentów o konieczności budowy szkoły w Bramkach. Sołtys wsi Wola
Łuszczewska p. Stanisław Wieloch poparł wniosek dot. budowy szkoły w Bramkach ze względu na
rozwój miejscowości.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. J. Sowińska wystąpiła o dokonanie sprostowania przez Panią
Barbarę Wielogórską zarzutów dot. protokołu z Komisji Oświaty.
Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcowi Bramek, który zadał pytanie dot. składania
wniosków na fundusze strukturalne w temacie rozbudowy szkół – czy złożono, z jakim efektem,
jeżeli nie były składane, to dlaczego. Do przygotowania i udzielenia odpowiedzi zobowiązany
został Referat funduszy zewnętrznych.
Radna B. Wielogórska zgłosiła wniosek do Strategii polegający na dopisaniu na str. 40, że należy
dążyć do budowy szkoły dla dzieci z terenów zachodnich części Gminy Błonie.
Radna I. Waśniewska poprosiła o przeniesienie dyskusji na forum Komisji Oświaty.
Burmistrz p. Zenon Reszka zwracając się do mieszkańców Bramek stwierdził, że z toczącej się
dyskusji wywnioskował, iż zostali oni w jakiś sposób wprowadzeni w błąd. Podsumował dyskusję
zapewnieniem o miejscach nauki dla dzieci z Bramek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie formalny wniosek Radnej B. Wielogórskiej o
dopisanie do Strategii rozwoju oświaty na str. 40 pkt.-u 4 w brzmieniu „rozważenie budowy szkoły
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na zachodnich terenach Gminy Błonie”.
Za przyjęciem wniosku głosowała 1 Radna, przeciw 13, wstrzymało się 0. Przewodniczący Rady
stwierdził, że wniosek upadł.
Następnie zarządził głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju
oświaty w Gminie Błonie na lata 2009-2016 wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.. Za głosowało
14 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się. Uchwała została przyjęta, został jej nadany numer
XXXIV/253/09 – stanowi załącznik do protokołu.
Z-ca Burmistrza p. Marek Książek podziękował Radnym za podjęcie uchwały o Strategii
podkreślając, że jest to ważny dokument dla Gminy.
Ad. 9
Przewodniczący Rady przechodząc do tego punktu porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia wniosków pokontrolnych, poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radnego
Jarosława Hernika o przedstawienie Protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję
kontroli.
Radny J. Hernik poinformował, że:
- zakres kontroli dotyczył postępowania w sprawie zamówienia publicznego na
wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej zachodniej obwodnicy centrum
Błonia,
- kontrola przeprowadzona została w oparciu o wyjaśnienia ustne i pisemne Naczelnika
Wydziału Zamówień Publicznych oraz dostarczone dokumenty,
- w wyniku podjętych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości,
- postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przygotowane i przeprowadzone w
odpowiedni sposób, zgodnie ze wszelkimi procedurami obowiązującymi w
zamówieniach publicznych.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i następnie udzielił głosu Panu Krzysztofowi
Wojtyńskiemu.
Pan K. Wojtyński nie podzielił zdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, szczególnie w części
dotyczącej powołania Komisji Przetargowej, przypominając o składanych do Rady wnioskach w
sprawie dokumentacji.
Na powyższą uwagę Pan J. Hernik przywołał fakt, że nawet Urząd Zamówień Publicznych nie
podjął czynności kwestionujących postępowanie przeprowadzone przez Urząd Miejski.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych
i zarządził głosowanie. Za głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała została podjęta, został jej nadany numer XXXIV/254/09 – stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 10
Przewodniczący Rady stwierdzając, że mieszkaniec Bramek, który zadał pytanie dot. funduszy
strukturalnych opuścił wraz z innymi salę – przełożył udzielenie odpowiedzi przez Wydział na
następną Sesję.
Następnie udzielił głosu:
•
-

Radnemu Jackowi Jelińskiemu, który:
przekazał podziękowania w imieniu Stowarzyszenia „Nadzieja” z Radzikowa za
przyznane środki finansowe na imprezy masowe,
poinformował również o zdobyciu przez dzieci z Radzikowa III-go miejsca w finale
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-

V Konkursu Piosenki o Zdrowiu organizowanego przez Powiat - tu zasugerował
złożenie przedszkolakom gratulacji osobiście przez Pana Burmistrza,
poprosił o przybliżenie przez Pana Burmistrza informacji nt. udziału Gminy w
Konkursie „Teraz Polska”.

Burmistrz p. Zenon Reszka poinformował, że nasza Gmina została nominowana do 10 najlepszych
gmin w Polsce i 23 kwietnia br. odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie posiedzenie
Kapituły Konkursu. O zreferowanie tematu Burmistrz poprosił Sekretarza Gminy p. Przemysława
Kubickiego, który pokrótce przedstawił Radzie Program imprezy przewidujący m.in. ocenę stoiska
jakie zaprezentuje nasza Gmina.
Dalej głos zabierali:
•

Sołtys wsi Wola Łuszczewska p. Stanisław Wieloch, który zgłosił zły stan drogi z
Cholew do Pawłowic – w odpowiedzi Burmistrz zadeklarował umieszczenie
remontu tej drogi w budżecie 2010 r. a na bieżąco wyrównanie, aby była przejezdna.

•

Pani Alicja Kwiatkowska, która:

-

zgłosiła potrzebę ustawienia nad rzeką Rokitnicą przy mostkach koszy na śmieci,
wskazując że pomoże to wyeliminować zaśmiecanie rzeki przez mieszkańców,
wróciła do tematu, który poruszyła na Sesji poprzedniej tj. dożywiania uczniów w
szkołach oraz potrzeby funkcjonowania w Błoniu domu dziennego pobytu dla osób
starszych.

-

W odniesieniu do wypowiedzi p. A. Kwiatkowskiej Radny M. Kołota oraz Radna J. Sowińska
poinformowali o dokonaniu dokładnego rozeznania i odbyciu spotkań z dyrektorami placówek oraz
stanowczo stwierdzili, że dzieci, które tego wymagają są dożywiane, a temat omawiany był
dokładnie na Komisji Oświaty.
Fakt i formę dożywiania dzieci na przykładzie swojej placówki szkolnej przedstawił Pan
Jerzy Gutkowski Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu.
Temat podsumowała Naczelnik WOKS p. Ewa Węgorzewska, która przypomniała o akcji
likwidacji stołówek szkolnych przez Kuratorium Oświaty i jednocześnie poinformowała o
działaniach podejmowanych przez nasze placówki oświatowe oraz OPS w zakresie zapewnienia
dożywiania uczniów.
•

Następnie głos zabrał Burmistrz p. Zenon Reszka przedstawiając skalę potrzeb, ale i
osiągnięć obecnej kadencji w porównaniu do poprzedniej.

Radny J. Hernik odniósł się do wypowiedzi Pana Burmistrza z uwagą wskazującą na skalę potrzeb
taką samą w kadencji poprzedniej, ale przy mniejszych możliwościach dochodowych i innej
koniunkturze rynku.
•

Radna I. Waśniewska zaproponowała wystosowanie podziękowań dla osób pracujących
społecznie w Świetlicy o Uśmiech Dziecka wskazując szczególnie na osobę Pani
Małgorzaty Armatys.
Radna skierowała też zapytanie do Pana Burmistrza o możliwości zagospodarowania i
otwarcia placu zabaw na osiedlu Narutowicza z dniem 1 czerwca tj. na Dzień Dziecka
oraz zgłosiła prośbę o wymianę piasku w piaskownicach.

•

Sołtys wsi Stary Łuszczewek p. Marek Niedziński zgłosił konieczność posprzątania po
wycince drzew na Łuszczewku oraz zapytał o planowane prace dot. drogi Łuszczewek –
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Rochaliki.
•

Radny p. J. Jeliński
kapliczka-sklep.

•

Radna W. Wójcicka – zapytała o termin rozpoczęcia prac dotyczących przebudowy
skrzyżowania ul. Poniatowskiego z ul. Nowakowskiego.

- przypomniał temat oświetlenia w Radzikowie na odcinku

W odpowiedzi na powyżej zadane pytania Pan Burmistrz Z. Reszka:
-

-

-

W kwestii podziękowań dla osób pracujących w Świetlicy o Uśmiech Dziecka
zaproponował spotkanie z tymi osobami na Komisji Oświaty.
Poinformował, że zagospodarowanie placu zabaw na osiedlu Narutowicza i
Sochaczewska planuje się skoordynować z pracami nad rewitalizacją zieleni,
budową chodników i oświetlenia i wskazał, że konkretnie co do terminu, to może
wypowiedzieć się ZUK, który planuje prace w tym zakresie.
Zadeklarował, że co do konieczności posprzątania po wycince drzew w St.
Łuszczewku, to uwaga przekazana zostanie do ZUK. Natomiast droga ŁuszczewekRochaliki będzie robiona pod warunkiem nieodpłatnego przekazania przez
mieszkańców działek na poszerzenie drogi.
W sprawie oświetlenia w Radzikowie Pan Burmistrz nie udzielił odpowiedzi, gdyż
na chwilę obecną nie posiadał informacji na ten temat.
Odnośnie skrzyżowania ul. Poniatowskiego z ul. Nowakowskiego przekazał, że wg
informacji Dyr. Choińskiego z Zarządu Dróg skrzyżowanie będzie poprawione
(sfrezowana nawierzchnia, poprawione krawężniki), a tymczasowe światła
zainstalowane zostaną w sierpniu 2009 r.

•

Następnie Radny Pan J. Hernik poruszył temat kontroli punktów gier na automatach
w aspekcie wcześniejszych rozważań w kwestii zachowania odległości od placówek
oświatowych, czy kościoła.
Z-ca Burmistrza Pan M. Książek zadeklarował przedstawienie na następnej Sesji wyników kontroli
punktów gier na automatach działających na terenie miasta, przeprowadzonej na Jego polecenie
przez Straż Miejską.
•
•
•

Sołtys Pan M. Niedziński wrócił do tematu drogi Stary Łuszczewek-Rochaliki,
proponując zorganizowanie spotkania z mieszkańcami dla przedstawienia i
rozeznania sprawy.
Radna Aldona Cyranowicz przekazała prośbę mieszkańców o spowodowanie
lepszego oznakowania toalety miejskiej.
Radny Stanisław Czaplicki zgłosił problem oznakowania i potrzebę instalacji
świateł pulsacyjnych przy drodze w Bieniewicach ze względu na dużą ilość zdarzeń
z udziałem samochodów w tym miejscu.

Burmistrz poinformował, że w rozmowie z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg uzyskał
zapewnienie o umieszczeniu w tym miejscu tablicy o zmianie organizacji ruchu.
•

Radna Irena Waśniewska przekazała prośbę mieszkańców o wybudowanie nowej
toalety miejskiej i zamontowanie koszy na śmieci.

W kwestii toalety miejskiej Burmistrz zadeklarował zastanowienie się nad tematem budowy nowej
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toalety miejskiej oraz dalej poinformował o planowanej budowie 5 śmietników i przekazanych do
WZP materiałach do przetargu. Zasygnalizował konieczność zmian w budżecie, które umożliwią
realizację budowy dalszej ilości wiat śmietnikowych.
•

Radna Jadwiga Sowińska przypomniała, że również składała wniosek o budowę
toalety i poparła obecne wystąpienia w tym temacie.
• Przewodniczący Rady przypomniał temat oświetlenia ul. Towarowej wzdłuż
cmentarza oraz zgłosił potrzebę wykonania schodków na wyjściu od strony
rozlewiska rzeki Rokitnicy do ul. Grodziskiej – tu zaznaczył, że temat ten zgłosił
Z-cy Naczelnika WIT p. Krzysztofowi Piechocie.
Burmistrz p. Z. Reszka odpowiedział, że widzi możliwość zrobienia schodków przy okazji prac
związanych z budową chodnika przy rzece do cmentarza, a wykonanie oświetlenia rozważane jest
w aspekcie zainstalowania oświetlenia solarowego.
• Radna J. Sowińska ponownie przypomniała o zgłaszanej sprawie konieczności
wyznaczenia przejść dla pieszych w ulicy Bieniewickiej, a także Modlińskiej,
Passowskiej.
Na tym zakończono ten punkt porządku obrad.
Ad. 11
O godz. 22.30 Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXIV Sesję Rady Miejskiej.
Protokołowały:
Mirosława Puchalska
Anna Sawicka
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski
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