Protokół Nr I/2002
z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniu 18 listopada 2002 r,
w sali OSP w Błoniu.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wręczenie radnym i Burmistrzowi zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
8. Przekazanie przewodniczenia obradom Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
9. Zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
10. Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.
11. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
12. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie Sesji.
Inaugurację I Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto odegraniem hymnu narodowego. Następnie Pan
Piotr Pniewski Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji:
- powitał wszystkich zgromadzonych, a szczególnie zaproszonych przez siebie gości (lista
w załączeniu),
- życzył nowej Radzie wszystkiego najlepszego oraz dobrej współpracy w nadchodzącej kadencji,
- zwrócił się do p. Wiesławy Wołczyńskiej seniora wśród Radnych o poprowadzenie
obrad do momentu wyboru Przewodniczącego Rady.
Ad. 1.

Pani Wiesława Wołczyńska dokonała otwarcia I Sesji Rady Miejskiej w kadencji 2002-2006.
Ad. 2
Prowadząca obrady W. Wołczyńska zwróciła się do Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej o wręczenie radnym i Burmistrzowi zaświadczeń o wyborze oraz w związku
z wyborem pogratulowała zarówno Burmistrzowi jak i Radnym.
Pan Ryszard Maszczyk Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w imieniu Komisji
pogratulował wszystkim wyboru, życzył sukcesów w rządzeniu miastem, a następnie wywołując
wg alfabetycznej kolejności nazwiska Radnych (lista zał. Nr 1) wręczył im zaświadczenia.
Następnie ogłosił, że w drugiej turze wyborów na Burmistrza wybrany został p. Zbigniew Antoni
Stępień, któremu również wręczył zaświadczenie. W tym momencie na sali rozległy się brawa.
Przewodniczący Gminnej Komisji złożył życzenia nowemu Burmistrzowi, jak również
podziękował p. Teodozji Ruszkowskiej Naczelnikowi Wydziału Ogólnego za zaangażowanie
i pomoc przy organizacji pracy Gminnej Komisji Wyborczej.

Ad. 3
Prowadząca obrady p. W. Wołczyńska poinformowała Radnych, że zgodnie z art. 23 a ust. l i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu radni składają ślubowanie - tu podała w jaki sposób to się odbywa, oraz że ślubowanie
może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie poprosiła wszystkich o powstanie i po odczytaniu roty w brzmieniu zgodnym z art. 23
a ust. l ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591
ze zm.) wywołując wg listy (zał. Nr 1) kolejno wszystkich Radnych przyjęła od nich ślubowanie.
Ad. 4.
Prowadząca obrady przedstawiła Radzie proponowany porządek obrad, a następnie skierowała
pytanie - czy ktoś z Radnych zgłasza ewentualne zmiany do porządku obrad przypominając, że do
ich zatwierdzenia wymagana jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady.
Zmian nie zgłoszono.
Porządek obrad poddano pod głosowanie. Za przyjęciem porządku głosowało 15 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 0. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 5
Prowadząca obrady skierowała prośbę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Kandydaturę p. Jarosława Hernika zgłosił Radny Roman Bakon.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Prowadząca obrady zwróciła się do p. Jarosława Hernika - czy wyraża zgodę na
kandydowanie.
Pan J. Hernik odpowiedział twierdząco.
Ad. 6.
Prowadząca obrady poinformowała Radę, że w związku z przeprowadzeniem w następnym
punkcie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej istnieje konieczność powołania Komisji
Skrutacyjnej i poprosiła o zgłaszanie kandydatur do składu tej Komisji.
Radna Ewa Podyma zgłosiła kandydaturę Radnej Wandy Wójcickiej. Radny Krzysztof
Włodarczyk zgłosił kandydaturę Radnego Romana Bakona. Radny Antoni Mrzygłocki zgłosił
kandydaturę Radnego Grzegorza Banaszkiewicza.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Prowadząca obrady poddała pod głosowanie zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Rada zatwierdziła skład Komisji
Skrutacyjnej jednomyślnie.
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:
Przewodnicząca
Członkowie:

- Wanda Wójcicka
- Roman Bakon
- Grzegorz Banaszkiewicz

Prowadząca obrady zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania
tajnego i na ten czas ogłosiła przerwę w obradach do godz. 14.40.
Po przerwie wznowiono obrady.

Ad. 7.
Prowadząca obrady zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania oraz,
poinformowała, że na sali obrad znajduje się kabina, z której Radni mogą skorzystać podczas
głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o sprawdzeniu urny, a o wyjaśnienie
zasad głosowania zwróciła się do Radcy Prawnego.
Pan Jacek Nasierowski Radca Prawny dokonał stosownego wyjaśnienia.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania i Radni przystąpili do głosowania
tajnego.
Po zakończonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia
w celu policzenia głosów i sporządzenia protokołu. Na ten czas Prowadząca obrady ogłosiła
przerwę w obradach do godz. 15.00.
Po zakończeniu pracy przez Komisję Skrutacyjną p. W. Wołczyńska wznowiła obrady i zwróciła
się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.
Pani Wanda Wójcicka Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji
Skrutacyjnej (zał. Nr 2) i ogłosiła, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Błoniu wybrany został Radny Jarosław Piotr Hernik.
Na sali rozległy się brawa.
Prowadząca obrady podziękowała Komisji Skrutacyjnej. Następnie złożyła gratulacje i życzenia
Przewodniczącemu Rady oraz stwierdziła, że uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady została przyjęta przez Radę. Uchwała otrzymała Nr 165/I/2002 - stanowi załącznik
do protokołu.
Ad. 8
Po powyższym p. Wiesława Wołczyńska przekazała prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady
- Jarosławowi Hernikowi, który podziękował za wybór, jak również wyraził nadzieję, że przez
4 lata kadencji Rada będzie wspólnie godnie pracować na rzecz miasta.
Ad. 9 i 10
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Radnych - czy wyrażają zgodę, aby Komisja
Skrutacyjna pozostała w takim samym składzie przy przeprowadzaniu wyboru
Wiceprzewodniczących. W głosowaniu za pozostawieniem takiego samego składu Komisji
Skrutacyjnej opowiedziało się 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przewodniczący Rady
ogłosił zatem, że Komisja Skrutacyjna pozostaje w składzie:
1. Wanda Wójcicka
2. Roman Bakon
3. Grzegorz Banaszkiewicz.
Następnie zwrócił się do Radnych o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej.
Radna Wanda Wójcicka zgłosiła kandydaturę Radnej Heleny Szymańskiej.
Radny Krzysztof Włodarczyk zgłosił kandydaturę Radnej Wiesławy Wołczyńskiej.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady skierował pytanie do w/w kandydatów kandydowanie. Zgłoszeni kandydaci wyrazili taką zgodę.

czy wyrażają zgodę na

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania urny oraz kart do głosowania - na ten czas
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Po zakończeniu pracy przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Rady wznowił obrady.
Ad. 11.
Przed przystąpieniem Radnych do głosowania Przewodniczący Rady zwrócił się do Radcy
Prawnego o przedstawienie informacji nt. zasad głosowania.
Radca Prawny Jacek Nasierowski przedstawił stosowną informację.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania i Radni przystąpili do głosowania
tajnego.
Po zakończonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia
w celu policzenia głosów i sporządzenia protokołu. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
w obradach do czasu zakończenia pracy przez Komisję Skrutacyjną.
Po zakończeniu pracy przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Rady wznowił obrady
i zwrócił się do Przewodniczącej Komisji o podanie wyników głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Wanda Wójcicka odczytała protokół Komisji (zał. Nr 3)
i ogłosiła, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącymi Rady bezwzględną większością
głosów wybrane zostały: Radna Helena Szymańska i Radna Wiesława Wołczyńska.
Na sali rozległy się brawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił, że uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej została dokonana. Uchwała otrzymała Nr 166/I/2002
- stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady zaprosił Wiceprzewodniczące Rady do stołu Prezydialnego.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Hernik udzielił głosu Panu Zbigniewowi Antoniemu
Stępniowi, który złożył przed Radą ślubowanie w treści zgodnej z art. 29 a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), dodając słowa
„Tak mi dopomóż Bóg”. Na sali rozległy się brawa.
Następnie Burmistrz Zbigniew Stępień w swoim wystąpieniu:
− podkreślił znaczenie nowej zasady dot. wyboru Burmistrza oraz odpowiedzialności związanej
z pełnieniem tej funkcji,
− poinformował o swoim związaniu z Gminą Błonie poprzez więzi rodzinne,
− poinformował o pełnieniu funkcji Z-cy Burmistrza w II kadencji Rady oraz o swoim
ostatnim miejscu zatrudnienia,
− nakreślił propozycje programu pracy w nadchodzącej kadencji deklarując:
• dbałość o równomierny rozwój miasta, jak i terenów wiejskich,
• kontynuację pomocy finansowej dla najlepszych uczniów w formie stypendiów zgodnie
z dotychczasowym regulaminem oraz dążenie do utworzenia samorządowego funduszu
stypendialnego wspierającego uzdolnionych uczniów z biednych rodzin dla umożliwienia
im nauki w szkołach ponadgminazjalnych,

• uwzględnienie w budżecie gminy środków finansowych na naukę języków obcych dzieci
i młodzieży,
• inicjowanie różnorodnych form edukacji ekologicznej we wszystkich placówkach
oświatowych w gminie,
• zapewnienie warunków do dalszego funkcjonowania oddziałów integracyjnych w przedszkolach i szkołach,
• wspieranie opieki zdrowotnej i medycyny ratunkowej oraz zasadność funkcjonowania
publicznej służby zdrowia podległej samorządowi i niepublicznej służby zdrowia,
• koordynację działań wszystkich stowarzyszeń i instytucji działających w ramach pomocy
społecznej,
• popieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy losu osób bezdomnych
i opuszczonych,
• poszerzenie dotychczasowej bogatej oferty Ośrodka Kultury o zajęcia dla młodzieży oraz
wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do kultywowania tradycji i obrzędów
ludowych wspierając min. Zespół „TĘCZA” z Radzikowa,
• wspieranie sportu w szkołach oraz koordynację masowych imprez sportowych młodzieży
szkolnej na poziomie gminy i powiatu (zawody, spartakiady, parafiady itp.),
• przychylność i ewentualną pomoc samorządu we wszelkich inicjatywach organizacji
młodzieżowych takich jak ZHP, ZHR, Ruch Czystych Serc, Świetlica o Uśmiech Dziecka
angażujących młodzież do czynnego udziału w życiu społecznym, akcji charytatywnych
oraz pracy z dziećmi zaniedbanymi itp,
• pomoc organizacyjną i finansową oraz należyty szacunek ze strony samorządu dla
organizacji kombatanckich,
• partnerstwo w stosunku do działań Towarzystwa Ziemi Błońskiej,
• dalszą współpracę z OSP z terenu całej gminy,
• pomoc honorowym dawcom krwi,
• wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa,
• preferowanie działań sprzyjających powstawaniu krajowych małych i średnich przedsiębiorstw
zapewniających miejsca pracy dla mieszkańców gminy,
• finansowe wspieranie policji w celu zapewnienia jej większej skuteczności działania na
rzecz bezpieczeństwa w gminie,
• kontynuację rozpoczętych inwestycji min. takich jak: modernizacja oczyszczalni, budowa
budynku mieszkalnego w Bieniewicach, dokończenie modernizacji Rynku wg istniejącego
projektu,
• poprawę funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy zmierzającą do sprawnej i terminowej
obsługi interesantów, a szczególnie inwestorów.
Na koniec swojego wystąpienia Burmistrz Z. Stępień podziękował i wyraził wdzięczność bliskim
sobie osobom oraz oficjalnie podziękował wszystkim mieszkańcom gminy za obdarzenie
Go kredytem zaufania w wyborach, jak również tym którzy bezinteresownie zaangażowani byli
w kampanię wyborczą. Zapewnił także, że postara się spełnić wszystko to co deklarował zarówno
w kampanii wyborczej, jak i w obecnym wystąpieniu. Zgromadzeni brawami przyjęli wystąpienie
Burmistrza.
Burmistrz Z. Stępień podziękował, a kierując słowa do przedstawicieli ustępującego Zarządu
Miasta i Gminy - Burmistrza Janusza Adamskiego i Z-cy Burmistrza Zdzisława Wachnika
podkreślił, że w miarę potrzeby będzie podejmował z nimi współpracę przy rozwiązywaniu
problemów związanych z funkcjonowaniem gminy.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Januszowi Adamskiemu, który:
• podziękował wszystkim,
• pokrótce podsumował mijającą kadencję,
• życzył nowemu Burmistrzowi, aby miał jak najwięcej czasu na bezpośrednie kontakty

z mieszkańcami, podkreślając ich znaczenie w bieżącej pracy,
• życzył Burmistrzowi pełnej współpracy z Radą Miejską, wytrwałości w pełnieniu funkcji oraz
powodzenia zarówno w kontynuacji zadań rozpoczętych, jak i tych zamierzonych.
Wystąpienie przyjęto brawami.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Hernik w imieniu Rady podziękował Burmistrzowi
Januszowi Adamskiemu i całemu Zarządowi poprzedniej kadencji za ostatnie cztery lata dobrze
wykonanej pracy.
Ad. 13
W punkcie tym Radni nie zgłosili zapytań i interpelacji.
Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Zenonowi Reszce, który:
- poinformował, że pod nieobecność p. Jerzego Wójcika, który nie mógł przybyć na Sesję
reprezentuje Komitet Wyborczy PRAWICA.
- w imieniu w/w Komitetu podziękował wszystkim ugrupowaniom i komitetom za spokojną
kampanię wyborczą, jednocześnie przepraszając w imieniu tego komitetu jeśli coś w tej
kampanii było nie w porządku,
- pogratulował wyboru p. Zbigniewowi Stępniowi oraz wszystkim nowo wybranym Radnym, tym
którzy nie zostali wybrani życzył, aby w innej formie mogli realizować swoje zamierzenia
i plany oraz pomagać wszystkim potrzebującym - tu zaapelował aby nie wycofywali się z życia
publicznego,
- życzył Burmistrzowi dobrej współpracy z Radą, a Radzie dobrych uchwał i dobrego
stanowienia prawa dla dobra całego społeczeństwa,
- podziękował Burmistrzowi Z. Stępniowi za słowa odnoszące się do Rady i Zarządu poprzedniej
kadencji,
- zadeklarował, że ugrupowanie które reprezentuje jest otwarte na współpracę ze wszystkimi
siłami działającymi dla dobra miasta i gminy i dla których interes ten jest najważniejszy.
Wystąpienie przyjęto brawami.
Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Gabrielowi Janowskiemu - Posłowi na Sejm RP, który
między innymi zwracając się do wszystkich obecnych:
- podkreślił wysoką kulturę towarzyszącą obecnej Sesji, której przejawem jak stwierdził jest
kształtowanie nowej polskiej rzeczywistości poprzez uznanie zarówno dla odchodzącej, jak
i nowej władzy,
- pogratulował budowania samorządności w duchu a politycznym,
- wyraził zadowolenie z przedstawionej przez Burmistrza wizji dalszego funkcjonowania
i rozwoju gminy,
- uznał, że budowanie nowej rzeczywistości dla kraju powinno rozpocząć się właśnie od szczebla
gminnego,
- podkreślił, że działanie organów samorządu to nie jest sprawowanie władzy lecz służba
mieszkańcom.
Wystąpienie przyjęto brawami.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Józefowi Wójcikowi Przewodniczącemu Rady
III kadencji, który:
- również wyraził zadowolenie z formy przekazania władzy,
- podkreślił znaczenie deklaracji ciągłości realizacji niektórych przedsięwzięć i wyraził
życzenie, aby nowej Radzie udało się zrealizować to czego nie udało się poprzedniej,
- kierując słowa do ustępującego i nowego Burmistrza złożył życzenia, aby przez następną

kadencję trwała między nimi współpraca dla dobra gminy.
Wystąpienie przyjęto brawami.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Krzysztofowi Włodarczykowi, który w imieniu
Miejsko-gminnego Klubu SLD:
- złożył podziękowanie wszystkim za kulturalną kampanię wyborczą,
- życzył wszystkim, aby służba dla Polski i dla gminy traktowana była poważnie i aby zrobić
wszystko by wszystkim żyło się lepiej, a podziały polityczne na wyższych szczeblach nie
wpływały na pracę Radnych.
Wystąpienie przyjęto brawami.
Na koniec Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Januszowi Adamskiemu, który
podziękował gospodarzowi obiektu p. Barbarze Świerczyńskiej Prezesowi OSP w Błoniu
za przychylność i udostępnianie sali na różnego rodzaju spotkania.
Wystąpienie przyjęto brawami.
Wobec wyczerpania listy chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Rady przechodząc
do następnego tzn. 14 punktu porządku obrad zamknął I Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.
Protokołowała:
Anna Sawicka
Jarosław Hernik

