Protokół Nr VI/2003
z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniu 03 marca 2003 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Błonie
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z Sesji w dniu 20 stycznia 2003 r.
3. Przyjęcie Stanowisk w sprawie:
1) włączenia obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych do programu
obchodów „Dni Błonia-2003”,
2) wystąpienia o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi”.
4. Procedura uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.:
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
2) Odczytania opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w tym Komisji Budżetu
i Spraw Komunalnych.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obsługi bankowej budżetu gminy Błonie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
- fragment wsi Dębówka,
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie
- fragment wsi Pass,
3) zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Błonie dla części wsi Bramki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych:
1) zmieniającej Uchwałę Nr 183/II/2002 Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości,
2) w sprawie wydzierżawienia gruntów z zasobów gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
Miejskiej na 2003 r. i uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
10.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania ze składu osobowego:
1) członka Komisji Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
2) członka Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie Sesji.
Ad. l
O godz. 15.00 VI Sesję Rady Miejskiej w Błoniu otworzył Przewodniczący Rady Jarosław
Hernik.
Powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy i zaproszonych gości, a następnie na
podstawie listy obecności Radnych (zał. Nr 1) stwierdził quorum wymagane do
prawomocności obrad.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z V Sesji Rady Miejskiej w dniu
20 stycznia 2003 r., był wyłożony w Biurze Rady i na dzień dzisiejszy nie wpłynęły do niego
uwagi. Zapytał Radnych - czy obecnie zgłaszają uwagi do protokołu. Radni nie zgłosili
uwag, więc Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu
z poprzedniej Sesji. Za głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzednich obrad.
Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek dot. wprowadzenia zmian w porządku obrad
jn.:
1. wykreślenie z pkt-u 7 ppkt-ów l i 2 dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Błonie dla fragmentu wsi Pass i Dębówka w związku z wycofaniem
projektów uchwał przez wnioskodawcę,
2. wprowadzenie do pkt-u 10 jako ppkt 3 - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu
osobowego członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - w związku ze złożoną rezygnacją
przez p. Helenę Szymańską.
Przewodniczący Rady skierował pytanie do Radnych - czy mają uwagi do porządku obrad.
Ponieważ Radni nie zgłosili uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem zgłoszonych przez siebie jw. zmian.
Za wprowadzeniem w/w zmian do porządku obrad głosowało 12 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Rada przyjęła zmiany do porządku obrad jednogłośnie.
Ad. 3
ppkt l
Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu p. Sewerynowi Chruścińskiemu, który:
- w imieniu Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Przyłącz się do nas" poinformował, że realizacja obchodów
Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych będzie przebiegała pod patronatem
Wojewody Mazowieckiego, PFRON-u, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
Urzędu Miasta i Gminy, Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Pruszkowskiego,
- określił datę, miejsce, główne założenia programowe, a także głównych uczestników tych
obchodów tzn. osoby niepełnosprawne uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
mieszkańców Domów Środowiskowych i Domów Pomocy Społecznej,
- nakreślił główne cele jakie przyświecały ustanowieniu roku 2003 Rokiem Osób
Niepełnosprawnych oraz przedstawił założenia organizacyjne obchodów podczas Dni
Błonia.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o kierowanie pytań.
Ponieważ Radni nie zgłosili pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że zasadnym byłoby
wyrażenie woli włączenia obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych
do programu Dni Błonia i zaproponował głosowanie nad przyjęciem Stanowiska w tej
sprawie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęcie Stanowiska głosowało 12 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 0. Rada jednogłośnie przyjęła Stanowisko w sprawie włączenia
obchodów ERON do programu Dni Błonia - 2003. Stanowisko otrzymało Nr 1/2003
- stanowi załącznik do protokołu.

ppkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uzasadnienia do Stanowiska w sprawie
wystąpienia o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi” dla Pana doc. dr. Władysława
Nowakowskiego.
Ponieważ Radni nie zgłosili uwag, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem w/w Stanowiska. Za głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższe Stanowisko, które otrzymało Nr 2/2003
i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Miejskiej zgodnie z zawartą w porządku obrad procedurą uchwalania
budżetu zwrócił się do p. Haliny Ziental - Skarbnika Gminy o przedstawienie i omówienie
projektu uchwały budżetowej na 2003 r.
Skarbnik Gminy p. H. Ziental:
- na wstępie poinformowała Radę, że prezentowany projekt uchwały budżetowej znacznie
różni się od projektu opracowanego i przekazanego Regionalnej Izbie Obrachunkowej przez
poprzedni Zarząd Miasta i Gminy. Posiadana opinia RIO nie będzie zatem dotyczyła
przedstawianego obecnie projektu, ale w stosunku do niego również wypowie się Kolegium
Regionalnej Izby,
- w oparciu o przedstawiony Radzie projekt uchwały budżetowej szczegółowo omówiła
poszczególne zapisy zawarte w §-ach 1-12 i poinformowała m.in. o założonej wysokości:
-

dochodów budżetu gminy w kwocie 30.936.790,-,
wydatków w kwocie 37.413.807,- w tym wydatków inwestycyjnych w kwocie
12.602.000,
przychodów w kwocie: 8.193.000,- i rozchodów w kwocie 1.715.983,długu gminy na kwotę 12.329.525,planowanej rezerwie na łączną kwotę 742.000,- w tym: rezerwie ogólnej
w wysokości 200.000,- i rezerwie celowej w wysokości 542.000,- rozdysponowanej
na: służbę zdrowia - 500.000,-, 12.000,- Policję, 30.000,- OSP

oraz ustaleniu wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania, a mianowicie 1.500.000,-.
Przewodniczący Rady podziękował p. Skarbnik i poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetowej o przedstawienie opinii.
Radny Tomasz Malejko Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
poinformował Radę, że:
- Komisja na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. po szczegółowym zapoznaniu się
z przedstawionymi poprawkami do projektu budżetu na 2003 r. jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała ostateczną wersję uchwały budżetowej wraz z ałącznikami
zawierającymi w § l ogólną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości
30.936.790,-, w § 2 ogólną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości
37.413.807,- w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 12.602.000,-,
- Komisje Zdrowia, Bezpieczeństwa, Ładu Przestrzennego również pozytywnie
zaopiniowały powyższą wersję uchwały budżetowej.

Na koniec swojego wystąpienia p. T. Malejko podziękował p. Skarbnik i p. Naczelnik WIT
za pomoc w opracowaniu i omówienie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty o przedstawienie opinii.
Radna Ewa Podyma Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że Komisja również
pozytywnie opiniuje projekt budżetu.
Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącym Komisji i realizując kolejny punkt
procedury poprosił p. Skarbnik o przedstawienie opinii RIO.
Pani H. Ziental odczytała wydaną w dniu 3 grudnia 2002 r. opinię RIO o przedłożonym przez
Zarząd Miasta i Gminy Błonie projekcie uchwały budżetowej wraz z załącznikami.
Z powyższego wynikało, że RIO pozytywnie zaopiniowała projekt, kierując jedynie uwagi
odnośnie przeznaczenia środków w budżecie na Gminną Spółkę Wodną oraz TBS.
Przewodniczący Rady podziękował p. Skarbnik i otworzył dyskusję, na wstępie której
skierował pytanie do p. Skarbnik - czy skoro przedstawiony projekt uchwały budżetowej jest
tak diametralnie różny od poprzedniego to RIO nie powinna ponownie wydać opinii.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że zachowane są wszystkie wymogi wynikające z ustawy
o finansach publicznych, zastosowano się do uwag RIO, więc nie sądzi aby opinia nie
miałaby być pozytywna.
Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Wiesławie Wołczyńskiej, która odczytała swoje
oświadczenie dotyczące budżetu gminy 2003 r., a następnie przekazała je jako załącznik do
protokołu.
Do uwag p. W. Wołczyńskiej zawartych w oświadczeniu a dot. min. rozbudowy Gimnazjum
Nr 2 ustosunkowała się Radna W. Wójcicka, uznając że są one nie na miejscu wobec
uczestniczenia p. Wołczyńskiej w pracach Tymczasowej Rady Oświaty opracowującej sieć
szkół.
Przewodniczący Rady udzielił następnie głosu Radnemu K. Włodarczykowi, który w imieniu
Komisji Bezpieczeństwa podziękował Radzie za pozytywne ustosunkowanie się do kwestii
zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Błoniu i utworzenie na ten cel rezerwy.
Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował
przystąpienie do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały budżetowej w brzmieniu
przestawionym przez p. Skarbnik. Za przyjęciem projektu w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2003 r. głosowało 13 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto
jednogłośnie - otrzymała Nr 8/VI/2003 - stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie obsługi bankowej budżetu gminy przedstawiła p. Skarbnik.
Do projektu Radni nie zgłosili uwag. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem projektu głosowało 13 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę
podjęto - otrzymała Nr 9/VI/2003 - stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6
Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Skarbnik, która:
- w oparciu o przedstawiony projekt uchwały poinformowała o rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- wyjaśniła, że obecnie w stosunku do poprzedniej uchwały w tej sprawie
uszczegółowiono rodzaj przedstawianych materiałów zgodnie z klasyfikacją
budżetową,
- zwróciła uwagę, że obecnie na etapie projektu budżetu Radni będą również
zapoznawać się z załącznikiem stanowiącym informację dot. mienia komunalnego.
Przewodniczący Rady podziękował p. Skarbnik i otworzył dyskusję. Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
pod głosowanie. Za przyjęciem projektu głosowało 13 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - otrzymała Nr 10/VI/2003 - stanowi załącznik do
protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę w obradach w związku
z oczekiwaniem na przybycie p. A. Markert mającej referować kolejny punkt porządku obrad.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad. 7
Przewodniczący Rady poprosił p. A. Markert o omówienie projektu uchwały w sprawie
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla
części wsi Bramki.
Pani A. Markert poinformowała, że:
- projekt uchwały zostaje przedstawiony do podjęcia w związku z wnioskiem
właściciela działki zainteresowanego przyspieszeniem uchwalenia zmiany planu,
jednocześnie mającego świadomość, że w przypadku zastrzeżeń Urzędu
Wojewódzkiego sprawa może zostać wycofana,
- działka jest przeznaczona pod budowę obiektu usługowego z zapewnioną
obsługą komunikacyjną,
- przedstawiony do uchwalenia plan nie obejmuje obszaru trasy Poznańskiej.
Przewodniczący Rady podziękował p. A. Markert i poprosił Przewodniczącą Komisji Ładu
Przestrzennego o przedstawienie opinii.
Radna Helena Szymańska - Przewodnicząca w/w Komisji poinformowała, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Ponieważ Radni nie zgłosili uwag Przewodniczący
Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały.
Za przyjęciem projektu w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Bramki głosowało 13 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - otrzymała Nr 11/VI/2003 - stanowi załącznik do
protokołu.

Ad. 8.
Projekty uchwał w sprawach majątkowych przedstawiła p. Jadwiga Oliwa, która:
1) wyjaśniła, że proponowane w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
sprzedaży nieruchomości wyrażenie zgody na rozłożenie płatności na raty roczne
przez okres 10 lat jest przychyleniem się do wystąpienia w tej sprawie byłego
właściciela wymienionej działki.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego
o przedstawienie opinii. Radna H. Szymańska Przewodnicząca w/w Komisji
poinformowała, że Komisja pozytywnie opiniuje powyższy projekt.
Jednocześnie p. H. Szymańska zwróciła się do Radcy Prawnego o opinię, czy nie można
zawrzeć klauzuli obwarowującej ponowną sprzedaż działki przez właściciela, w tym
wypadku
p. Gutkowskiego.
Radca Prawny J. Nasierowski:
- zwrócił uwagę, że prawo własności jest najważniejszym prawem i wszelkie jego
ograniczenia muszą mieć umocowanie w ustawie,
- poinformował, że mechanizm płatności proponowany w projekcie uchwały opiera
się na przepisach art. 70 ustawy o gospodarce nieruchomościami - tu przytoczył
zapisy tego artykułu,
- stwierdził, że zarówno k.c. jak i ustawa o.g.n. w zakresie rozliczeń nie przewidują
możliwości wprowadzenia obwarowania, a zatem nie można wprowadzić takich
zapisów do uchwały.
Przewodniczący Rady przytoczył przepisy art. 68 ustawy o.g.n, jednakże Radca Prawny
wyjaśnił, że zapisy tego artykułu nie odnoszą się do sprawy o jaką pytała p. Szymańska.
Radna W. Wójcicka zapytała - czy takiej klauzuli nie można zawrzeć w umowie.
Radca Prawny stwierdził, że nie można.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada nie ma możliwości wiążącej do zawarcia takiej
klauzuli w uchwale, ale celowym byłoby zapytanie się notariusza czy nie można zawrzeć
takiej klauzuli w umowie.
Pani J. Oliwa wyjaśniła, że przed sporządzeniem aktu notarialnego będzie dokonany protokół
uzgodnień między stronami i sprawa ta będzie wówczas zawarta w tym protokole.
Przewodniczący Rady zaproponował zamknąć dyskusję i przystąpić do głosowania.
Rada przyjęła tę propozycję. Za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
183/II/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości głosowało 12
Radnych, przeciw 0, wstrzymał się 1. Uchwałę podjęto - otrzymała Nr 12/VI/2003
- stanowi załącznik do protokołu.
2)

Pani J. Oliwa przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
gruntów z zasobów gminy.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Ładu o przedstawienie opinii.
Radna H. Szymańska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i następnie skierował pytanie do p. J. Oliwy
- z jakiego powodu oddaje się te działki w dzierżawę - czy to jest na wniosek.

Pani J. Oliwa potwierdziła, że wynika to z wniosków osób zainteresowanych, dotychczas
dzierżawiących te działki.
Przewodniczący Rady zapytał - czy poprzednie umowy były zawierane na czas określony.
Pani J. Oliwa poinformowała, że były to umowy na czas oznaczony.
Przewodniczący Rady zapytał - dlaczego Rada ustala czynsz dzierżawny, czy to nie jest
w kompetencji Burmistrza.
Pani J. Oliwa potwierdziła, że jest to w kompetencji Burmistrza.
Radca Prawny poinformował, że zamieszczanie tego rodzaju zapisów w uchwale było ogólnie
przyjętą zasadą, z którą się nie zgadzał.
Przewodniczący Rady zaproponował zatem wykreślenie z projektu uchwały zapisów dot.
wysokości czynszu dzierżawnego, uzasadniając że ze względów formalnych Rada nie
powinna ich zawierać w uchwale.
W związku z dalszą dyskusją co do ujmowania w uchwale Rady wysokości czynszu
dzierżawnego, a następnie zgłoszonym przez Radnego K. Włodarczyka wnioskiem
o wykreślenie zapisów określających wysokość czynszu dzierżawnego z projektu uchwały
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za wykreśleniem wysokości czynszu dzierżawnego z projektu uchwały głosowało 4 Radnych,
przeciw 4, wstrzymało się 5. Przewodniczący Rady ogłosił, że wniosek nie przeszedł
i następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały
w brzmieniu przedstawionym przez p. J. Oliwę głosowało 9 Radnych, przeciw l, wstrzymało
się 2. Uchwałę podjęto - otrzymała Nr 13/VI/2003 - stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9
Do planów pracy na 2003 r. przedstawionych przez wszystkie merytoryczne Komisje Rady
Miejskiej oraz rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono uwag, zatem
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia
tych planów.
Za głosowało 13 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - otrzymała Nr 14/VI/2003 - stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 10
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Radnej Małgorzaty Berent dot. rezygnacji
z członkostwa w Komisji Budżetu oraz Komisji Ładu Przestrzennego, a następnie zarządził
głosowanie nad projektami uchwał w następującej kolejności:
1) projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu osobowego członka Komisji Budżetu
i Spraw Komunalnych. Za głosowało 9 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 3.
Rada podjęła uchwałę o odwołaniu p. M. Berent ze składu Komisji Budżetu.
Uchwała otrzymała Nr 15/VI/2003 - stanowi załącznik do protokołu.
3) projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu osobowego członka Komisji Ładu
Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Za głosowało 8 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 2. Rada podjęła uchwałę o odwołaniu p. M. Berent ze
składu w/w Komisji. Uchwała otrzymała Nr 16/VI/2003 - stanowi załącznik do
protokołu.

Przewodniczący Rady podziękował Radnej za dotychczasową pracę w Komisjach,
a następnie odczytał wniosek Radnej Heleny Szymańskiej dot. rezygnacji z członkostwa
w Komisji Oświaty i poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem projektu
w sprawie odwołania ze składu osobowego członka Komisji Oświaty głosowało 9 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 2. Rada Miejska odwołała p. Helenę Szymańską z powyższej
Komisji. Uchwala otrzymała Nr 17/VI/2003 - stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11
Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady skierował
pytanie do zebranych - kto chciałby zabrać głos.
O głos poprosił p. Niewiadomski sołtys wsi Kopytów, który:
- zapoznał Radę z pismem mieszkańców z dnia 10.10.2000 r. skierowanym do
Burmistrza dotyczącym ujęcia w planie zadań inwestycyjnych na 2001 r. 800 m
drogi w Kopytowie.
- poinformował, że na Sesji odbywającej się w Białutach mieszkańcy Kopytowa
otrzymali zapewnienie od byłego Burmistrza, że sporządzona jest dokumentacja na
w/w drogę,
- przedstawił informacje nt. złego stanu tego odcinka drogi.
Przewodniczący Rady podsumowując wystąpienie p. Niewiadomskiego stwierdził,
że rozumie, iż jest to prośba o położenie asfaltu na wskazanym odcinku drogi i Rada
przyjmuje to do wiadomości.
Następnie o głos poprosił Burmistrz, który:
- podziękował Radzie za uchwalenie budżetu oraz wyraził nadzieję, że uda się go
zrealizować,
- przedstawił następnie informacje o uruchomieniu Programu "Szansa 1000" oraz
punktu konsultacyjno-doradczego przy Powiatowym Urzędzie Pracy mających
zapobiec zjawisku nasilającego się bezrobocia w naszym regionie poprzez pomoc
osobom bezrobotnym oraz ich aktywizację,
poinformował o planowanym na dzień 5 marca br. kolejnym roboczym spotkaniu
w Starostwie w sprawie realizacji w/w Programu,
- zaapelował do Radnych o włączenie się do akcji przeciwdziałania bezrobociu
i pomoc w wyszukiwaniu firm, które zatrudniałyby bezrobotnych,
- poinformował o prawdopodobnym ogłoszeniu upadłości przez Z-dy MERA
i w związku z tym znalezieniu się ok. 500 osób w bardzo trudnej sytuacji pozostania
bez pracy, ale zwrócił uwagę, że sytuacja tych osób w zakresie zaspokojenia
roszczeń pracowniczych była by jeszcze gorsza w przypadku ewentualnie
przeprowadzonej restrukturyzacji w związku ze zmianą ustawy prawo upadłościowe,
- podkreślił, że próbuje się włączyć samorządy do rozwiązywania problemów jakie
leżą w gestii administracji rządowej i mimo trudności gmina nie uchyla się od tego,
- poinformował o inicjatywie Marszałka Województwa w zakresie utworzenia
funduszu poręczeń kredytowych dla pracodawców i stwierdził, że jest to dobra idea
jednakże nasza gmina ze względu na taką, a nie inną sytuację finansową nie może
włączyć się do tej inicjatywy.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi.

Następnie głos zabrał p. Zygmunt Karlicki, który:
- poprosił o zweryfikowanie uchwały budżetowej w zakresie przeznaczenia dotacji dla
Klubów Sportowych, uznając że przeznaczono kwotę nie adekwatną do potrzeb
Klubów,
- wskazał na szczególne znaczenie sportu w wychowaniu dzieci i młodzieży,
- zaproponował dokonanie weryfikacji zaplanowanych dla ZUK środków finansowych
przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych, uznając że nie zostaną one
w pełni wykorzystane np. na ogrzewanie i w związku z tym można by je przeznaczyć
na sport,
- poprosił o pozytywne ustosunkowanie się do przedstawionej propozycji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza i p. Skarbnik o ustosunkowanie się do
powyższej wypowiedzi oraz porównanie jakie środki do tej pory otrzymywały Kluby na
sport.
Pani H. Ziental odpowiedziała, że:
- do półrocza roku ubiegłego na sport Kluby otrzymywały pieniądze nie tylko na tzw.
czystą działalność sportową, ale także na pokrycie kosztów administracyjnych,
- od półrocza ub. r. Zarząd zmienił zasady i wyłączył koszty administracyjne poprzez
przekazanie administrowania obiektami Klubów Błonianka i OLYMP Zakładowi
Usług Komunalnych,
- w roku bieżącym zaplanowano:
* 120.000,- zł na tzw. utrzymanie obiektów i jeśli nie będzie poniesionych kosztów
w tej wysokości to ZUK nie otrzyma całej tej kwoty,
* 120.000,- zł na Kluby na działalność sportową i podziału dokona Burmistrz
w ramach układu wykonawczego budżetu,
* 30.000,- zł na ogólnogminne działania w zakresie sportu.
Podsumowując swoją wypowiedź p. Skarbnik:
- podkreśliła, że sytuacja finansowa jest niezadowalająca nie tylko w sporcie, ale np. także
w oświacie,
- przypomniała, że obecny rok budżetowy zawiera kilka nietypowych wydatków
– tu wymieniła 13-tki SGPZOZ, pokrycie kosztów zakupu gazu,
- stwierdziła, że jeśli okaże się, że nie wszystkie środki finansowe zostaną wykorzystane na
administrowanie obiektami sportowymi, czy też na ogólnogminne imprezy sportowe to będą
przerzucone na działalność sportową Klubów.
Przewodniczący Rady podziękował p. Skarbnik.
Ponieważ nie było więcej głosów z sali Przewodniczący Rady:
- poinformował, że w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Radną wybrano
p. Barbarę Wielogórską i na najbliższej Sesji odbędzie się zaprzysiężenie,
- odczytał pismo Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (zał. do protokołu) - tu p. Skarbnik
wyjaśniła, że nasza gmina włączyła się do akcji prowadzonej przez Fundację prof. Religii
deklarując kwotę 100,-zł miesięcznie przez 5 lat na rzecz badań nad sztucznym sercem,
- odczytał pismo Radnego gm. Mikołajki kierującego prośbę o wsparcie finansowe leczenia
chorego dziecka - Przewodniczący Rady poinformował, że dla osób zainteresowanych
pomocą pismo będzie do wglądu w Biurze Rady,
- odczytał pismo Burmistrza skierowane do Komendanta Stołecznego Policji wyrażające
podziękowanie za dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie,

a jednocześnie wnoszące o utrzymanie patroli Oddziałów Prewencji.
Tu głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa p. K. Włodarczyk, który wyjaśnił,
że w związku z wycofaniem patroli Komisja wnioskowała o skierowanie takiego pisma
uznając zasadność przywrócenia patroli w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta
i gminy.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Pawłowi Białeckiemu Radnemu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, który:
- poinformował o projekcie przyznania 17 etatów dla Policji w całym Powiecie w tym
większej części dla Ożarowa, ale także i dla Błonia,
- poinformował, że w Starostwie czynione są starania o oddziały Policji Konnej i być może
uda się wprowadzić patrole konne w Błoniu.
Przewodniczący Rady poprosił o uwzględnienie w protokole, że Z-ca Komendanta
Powiatowego zapewniał, że będzie się starał o 5 etatów dla Policji w Błoniu.
Następnie Przewodniczący Rady w związku z pismem Z-cy Komendanta Stołecznego Policji
w sprawie zakupu samochodów dla Policji udzielił głosu p. K. Włodarczykowi, który w
imieniu Komendanta Posterunku w Błoniu, który musiał opuścić obrady poinformował, że:
- p. Komendant czyni starania w kwestii wyjaśnienia czy podane ceny stanowią 50% czy
100% i ile musiałaby wynosić kwota dofinansowania,
- jeżeli okazało by się, że była by to podwójna kwota o jakiej wcześniej mówiono to może
należałoby ze względu na takie a nie inne możliwości budżetu gminy poszukać
dodatkowych źródeł wsparcia tego zakupu (np. zwrócenie się do mieszkańców poprzez
Parafie lub w innej formie),
- uznał, że zarówno ze względu na stan samochodów jakimi obecnie dysponuje policja,
jak i konieczność dalszej poprawy bezpieczeństwa w mieście zakup samochodu jest
niezbędny.
Przewodniczący Rady podziękował p. K. Włodarczykowi i udzieli głosu p. H. Szymańskiej.
Radna H. Szymańska zwróciła się do Burmistrza o przedstawienie informacji dot.
działalności punktu informacyjnego o Unii Europejskiej.
Burmistrz Z. Stępień:
- poinformował o zatrudnieniu poprzez Powiatowy Urząd Pracy 2 osób bezrobotnych
- absolwentów SGGW, których staż będzie wynosił 4 m-ce oraz zostaną przeszkoleni
w zakresie tematyki dot. Unii Europejskiej i wyposażeni w odpowiednie materiały przez
Komitet Integracji Europejskiej,
- poinformował, że gmina zabezpieczyła tym osobom miejsce pracy i wyposażenie w sprzęt
biurowy, natomiast koszty wynagrodzenia ponosi Powiatowy Urząd Pracy.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi, a następnie zwrócił uwagę, że do
materiałów na Sesję został załączony Plan pracy Rady na 2003. Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady podziękował zatem wszystkim za uczestnictwo w obradach i o godz.
17.25 zamknął VI Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.
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