Protokół Nr II/2006
z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniu 4 grudnia 2006r.
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Jana Pawła II w Błoniu
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z Sesji w dniu 27 listopada 2006r.
3. Procedura związana z wyborem II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu.
1) Zgłoszenie kandydatów.
2) Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.
3) Wydanie kart do głosowania.
4) Głosowanie tajne.
5) Ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników tajnego
głosowania w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
6) Stwierdzenie wyboru I i II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu.
4. Wręczenie Panu Zenonowi Reszce przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej
zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Błonie.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
6. Wystąpienia Burmistrzów.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie Sesji.
Ad 1.
O godz. 1700 obrady II Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Pan Piotr Pniewski,
który na wstępie stwierdził quorum, a następnie powitał zaproszonych gości:
•
księdza Jana Wolskiego proboszcza parafii Św. Trójcy,
•
księdza Tadeusza Jaworskiego proboszcza parafii Narodzenia Pańskiego,
•
Pana Zbigniewa Stępnia Burmistrza Miasta i Gminy Błonie kadencji 2002-2006,
•
Burmistrza - elekta,
•
Panią Ewę Tuzimską Burmistrza Miasta i Gminy Błonie kadencji 1990-1998,
•
Pana Janusza Adamskiego Burmistrza Miasta i Gminy Błonie kadencji 1998-2002,
•
Pana Jacka Fuglewicza Przewodniczącego Rady Miejskiej I i II kadencji,
•
Pana Józefa Wójcicka Przewodniczącego Rady Miejskiej III kadencji,
•
Pana Jana Żychlińskiego Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
•
Pana Leszka Tokarczyka Wicestarostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
•
przedstawicieli Związków Kombatanckich: Pana Leona Ceglarza – Prezesa Koła Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Pana Wiktora Kacprzaka – Prezesa
Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Błonie „Bagno”, Panią Marię Nowicką Wiceprezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Błonie „Bagno”, Pana Janusza
Szonerta – Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych,
•
Pana Władysława Nowakowskiego Prezesa Towarzystwa Ziemi Błońskiej,
•
Radnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz kandydatów na Burmistrza,
startujących w obecnych wyborach,
•
Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Panią Jolantę Żurawińską,
•
przedstawicieli policji w osobie Pana Grzegorza Kondrackiego,
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•
•
•
•

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pana
Mariusza Jankiewicza,
Gospodarzy lokalu, w którym odbywa się Sesja w osobach: Prezesa Miejsko-Gminnego
OSP Pana Krzysztofa Nowaka oraz Prezes OSP w Błoniu Pani Barbary Świerczyńskiej,
pracowników Urzędu Miasta i Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy,
oraz wszystkich mieszkańców.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Piotr Pniewski zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego
porządku obrad. Wobec braku uwag, Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu
porządku obrad.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z Sesji z dnia 27 listopada 2006r. był wyłożony w
Biurze Rady, nie wpłynęły żadne uwagi i zapytał, czy w chwili obecnej Radni mają jakieś uwagi
do protokołu. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania nad
przyjęciem protokołu z Sesji z dnia 27 listopada 2006 r.
Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie
Przewodniczący Rady zarządził przejście do następnego punktu porządku obrad.
Ad 3.
Przewodniczący Rady:
- przypomniał, że
na Sesji w dniu 27 listopada 2006r. został wybrany I-szy
Wiceprzewodniczący Rady,
- wskazał, że na Sesji obecnej należy dokonać uzupełnienia składu Rady o drugiego
Wiceprzewodniczącego,
- poinformował, że w związku z powyższym nastąpi przystąpienie do procedury związanej z
wyborem II-go Wiceprzewodniczącego,
- poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Ppkt. 1)
Głos zabrała Radna Irena Waśniewska, która zgłosiła kandydaturę Pani Aldony Cyranowicz.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnej Aldony Cyranowicz, czy wyraża ona zgodę na
kandydowanie.
Radna Pani Aldona Cyranowicz odpowiedziała twierdząco.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zgłosił kandydaturę Pani Wandy Wójcickiej.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnej Wandy Wójcickiej, czy wyraża ona zgodę na
kandydowanie.
Radna Wanda Wójcicka odpowiedziała twierdząco.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne zgłoszenia. Radni nie zgłosili innych kandydatur.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na tym lista kandydatów została zamknięta.
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Ppkt. 2)
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur Radnych do składu Komisji Skrutacyjnej.
Radna Wanda Wójcicka zgłosiła kandydaturę Radnego Marcina Kołoty.
Przewodniczący Rady zapytał Radnego Marcina Kołotę, czy wyraża on zgodę na pracę w Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Marcin Kołota odpowiedział twierdząco.
Radny Karol Kuliński zgłosił kandydaturę Radnego Stanisława Janowskiego.
Przewodniczący Rady zapytał Radnego Stanisława Janowskiego, czy wyraża on zgodę na pracę w
Komisji Skrutacyjnej.
Radny Stanisław Janowski odpowiedział twierdząco.
Radny Marcin Kołota zgłosił kandydaturę Pana Jacka Jelińskiego.
Przewodniczący Rady zapytał Radnego Jacka Jelińskiego, czy wyraża on zgodę na pracę w
Komisji Skrutacyjnej.
Radny Jacek Jeliński odpowiedział twierdząco.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej i
zapytał - kto z Radnych jest za przyjęciem następującego składu Komisji Skrutacyjnej – Pan Marcin
Kołota, Pan Stanisław Janowski, Pan Jacek Jeliński.
Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zatwierdziła jednogłośnie skład Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady poprosił o ukonstytuowanie się Komisji i przygotowanie kart do głosowania
i na ten czas ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Ppkt. 3)
Po przerwie Przewodniczący Rady:
- wznowił obrady,
- ogłosił przystąpienie do procedury głosowania,
- poprosił Komisję Skrutacyjną o wydanie kart do głosowania tajnego.
W tym czasie Radnym została także przekazana przez członków Komisji Skrutacyjnej informacja o
sposobie głosowania. Po zapoznaniu się z tą informacją Radni nie zgłosili uwag.
Ppkt. 4)
Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania - tu przypomniał Radnym, że głosowanie
będzie odbywać się w sposób tajny - i poinformował, że Radni będą głosować w kolejności
alfabetycznej.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej dokonali sprawdzenia urny wyborczej.
Przewodniczący Rady Piotr Pniewski odczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska Radnych,
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którzy według tego porządku przystępowali do głosowania.
Po zakończonym głosowaniu, Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o ustalenie
wyników głosowania tajnego i na ten czas ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.
Komisja Skrutacyjna udała się w osobne miejsce w celu policzenia głosów i sporządzenia
protokołu.
Ppkt. 5)
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej Pana Jacka Jelińskiego o przedstawienie wyników głosowania tajnego w sprawie
wyboru II-go Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Jacek Jeliński, który odczytał protokół
Komisji
Skrutacyjnej (zał. Nr 2) i ogłosił, że w głosowaniu tajnym drugim
Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Błoniu została Pani Wanda Wójcicka.
Na sali rozległy się brawa.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który złożył gratulacje nowo wybranej Wiceprzewodniczącej
i zarządził przejście do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Błoniu, poprzedzając tę czynność odczytaniem treści projektu uchwały.
Za głosowało 13 Radnych, przeciw 2, wstrzymało się 0.
Uchwała stwierdzająca wybór I-go i II-go Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została
przyjęta – otrzymała Nr II/2/06 – stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do następnego punktu porządku obrad.
Ad 4.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji
Wyborczej Panią Jolantę Żurawińską.
Pani Jolanta Żurawińska w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej:
- odczytała w pełnym brzmieniu treść zaświadczenia o wyborze Pana Zenona Reszki na
Burmistrza Miasta i Gminy Błonie,
- następnie wręczając to zaświadczenie Panu Zenonowi Reszce złożyła gratulacje i
życzenia owocnej pracy.
Na sali rozległy się brawa.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do następnego punktu porządku obrad.
Ad 5.
Zwracając się do zebranych Przewodniczący Rady
powstanie z miejsc.

Piotr Pniewski poprosił wszystkich o

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pniewski poprosił Pana Zenona Reszkę o podejście do
mównicy i złożenie ślubowania.
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Pan Zenon Reszka złożył przed Radą Miejską ślubowanie w treści zgodnej z art. 29 a ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
wypowiadając słowa:
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Na sali rozległy się brawa.
Przewodniczący Rady poprosił zgromadzonych o zajęcie miejsc i zarządził przejście do następnego
punktu obrad.
Ad 6.
Przewodniczący Rady udzielił głosu ustępującemu Burmistrzowi Panu Zbigniewowi Stępniowi,
który dokonując podsumowania kadencji 2002-2006, na wstępie swojej wypowiedzi zwrócił
uwagę, że była to kadencja inna od poprzednich z uwagi na to, iż wyboru przedstawicieli władzy
wykonawczej dokonywali w wyborach bezpośrednich mieszkańcy, co w efekcie prowadzi do
stabilizacji lokalnego samorządu, poprzez wzmocnienie pozycji wójta, burmistrza, prezydenta
miasta, a także określenia jego personalnej odpowiedzialności za prowadzenie spraw
samorządowych.
Pan Zbigniew Stępień przypomniał że przez dwie kadencje tj. od roku 1990 do 1998 roku pełnił
funkcję zastępcy Burmistrza, zaś gmina została przekazana w trzecią kadencję samorządową w
dobrej kondycji finansowej.
Następnie zwrócił uwagę, że niestety inaczej rzecz się miała kiedy w roku 2002 wraz z Radą
Miejską przejmował władzę i obowiązki, gdyż wówczas Gmina była zadłużona w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 14,7 mln złotych, oraz w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 800 tys. zł, które to pożyczki zaciągnięte
zostały przez poprzedni zarząd na konieczną modernizację oczyszczalni ścieków i budowę
kanalizacji sanitarnej. Poinformował również, że poza tym zaciągnięto komercyjne kredyty w
Banku PKO BP na budowę mieszkań przy ul. Lesznowskiej, w Bieniewicach i na przekształcenie
byłego biurowca MERY na mieszkania komunalne.
Dalej Burmistrz stwierdził, że w poprzedniej kadencji podjęto kilka nietrafionych decyzji, których
skutki finansowe ponoszone są przez Gminę do chwili obecnej i tu podał takie przykłady jak:
w wyniku przejęcie Zakładów Opieki Zdrowotnej od Starosty Grodziskiego na podstawie
art 23', Gmina musiała wypłacić zaległe zobowiązaniami na rzecz pracowników:
- Pogotowia Ratunkowego na kwotę 59 tys. zł,
- Samodzielnego Gminnego Publicznego ZOZ na kwotę 240 tys. zł – tu dodał, że
dodatkowo z tytułu umorzeń czynszu za wynajem powierzchni w przychodni zdrowia w latach
1999 -2002 łączna kwota zwolnień wyniosła 690 tys. i zwrócił uwagę, że gdyby wymienione
palcówki zostały przejęte w sposób właściwy, Gmina nie poniosła by kosztów w takiej
wysokości. Podkreślił wyraźnie , że obecnie Gmina nie dokłada do tych palcówek.
•
Gmina poniosła koszty związane z utworzeniem i zorganizowaniem TBS – tu wymienił
opracowanie dokumentacji budowlanej i pozwolenia na budowę – tu wskazał, że do
realizacji tego pomysłu nigdy nie doszło, bo w czasie bieżącej kadencji tylko 2 osoby
wyraziły zainteresowanie tą formą uzyskania mieszkania, a Gmina poniosła dodatkowe
•
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koszty związane z likwidacją TBS, która do tej pory nie jest jeszcze zakończona.
•
nie wykupienie działki z ujęciem wody w Kopytowie - tu Burmistrz poinformował, że
w 1998 r. gdy pełnił funkcję Z-cy Burmistrza cena tej działki była wynegocjowana na
poziomie 4 USD/m2 , a obecnie wyceniono ją na poziomie 28 USD i udało się ostatecznie
wynegocjować kupno za cenę 15 USD/m2 .
•
nie skorzystanie z okazji co do możliwości przejęcia wodociągu w rejonie ulicy Fabrycznej
za długi Zakładów MERA wobec Gminy, czego skutkiem jest poniesienie obecnie przez
Gminę wydatków w wysokości 70 tys. zł na zakup wodociągu od Syndyka,
•
nie zadbano o opracowanie podstawowych dokumentów koniecznych przy ubieganiu się o
środki zewnętrzne,
W odniesieniu do powyższych przykładów działalności poprzedniego Zarządu Burmistrz
Z. Stępień wskazał, że na początku mijającej kadencji były sytuacje, że wydawało się, iż zabraknie
pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń należnych pracownikom.
Dalej Burmistrz podkreślił, że przekazuje Gminę w dobrej sytuacji finansowej i na dowód tego
wskazał na dokonania mijającej kadencji:
•
przyjęcie i opracowanie najważniejszych podstawowych dokumentów, niezbędnych przy
ubieganiu się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji w Gminie – tu Burmistrz
wymienił podjęte uchwały w sprawie przyjęcia:
- Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2020,
- Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
- Wieloletniego Planu Finansowego,
- Planu Rozwoju Lokalnego,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy,
- Planu zagospodarowania przestrzennego dla wielu obszarów – zarówno na terenie
miasta jak i na terenach wiejskich,
oraz opracowanie Studium Rewitalizacji Miasta Błonie,
•
przeprowadzenie zgodnie z projektem modernizacji rynku,
•
rozpoczęcie procesu przebudowy i rewitalizacji zieleni miejskiej. Tu dodał, że w projektach
tych uwzględniono takie gatunki drzew, które nie będą sprzyjać inwazji szpaków.
•
terminowe zakończenie miejskiej oczyszczalni ścieków. Tu podkreślił, że uzyskano efekt
ekologiczny lepszy niż zakładał projekt i uzyskano 30%-we umorzenie pożyczki z
WFOŚiGW,
•
przejęcie i zmodernizowanie stację uzdatniania wody w Passie przy udziale finansowym
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie ok. 2000 tys.zł,
•
straż pożarna wzbogaciła się o dwa samochody dostosowane do działań ratowniczogaśniczych, z których jeden był tarasowany, a drugi zakupiony jako nowy,
•
doprowadzenie do generalnego remontu drogi wojewódzkiej nr 579 w obszarze miasta na
odcinku od trasy poznańskiej do Żukówki. Tu dodał, że obecnie trwa remont i wyraził
nadzieję, że zostanie on ukończony w tym roku. Tu także skierował do mieszkańców słowa
przeprosin za utrudnienia związane z tym remontem.
•
uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta obejmującego
przebieg drogi wojewódzkiej nr 579 stworzyło możliwość budowy wiaduktu nad torami
PKP oraz możliwość budowy zachodniej obwodnicy centrum Błonia w najbliższych latach
tj. 2008-2010. Tu dodał, że dzięki współpracy z Radą Miejską oraz przy aktywnym wsparciu
ze strony Stowarzyszenia Drogi Błonia, wspomniana inwestycja znalazła się w WPI
Województwa Mazowieckiego oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym, co daje
możliwość finansowania jej ze środków unijnych.
•
powstały dwa wielkopowierzchniowe obiekty handlowe: Marcpol i Biedronka,
•
opracowano koncepcję rozbudowy centrum edukacyjno-kulturalnego w Błoniu w miejscu
6

kina i koncepcję budowy centrum kulturalno-sportowo-usługowego w Bramkach i obydwa
wspomniane obiekty są do realizacji w nadchodzącej kadencji.
•
w ramach programu aktywizacji i integracji podregionów SMEnterReg opracowano
koncepcję zagospodarowania glinianek zgodnie z zatwierdzonym przez zarząd
Województwa Mazowieckiego projektem budowy ścieżek rowerowych pn. „Zielony
rowerowy szlak Mazowsza”,
•
przez partnerstwo SMenterReg zatwierdzony jest do realizacji projekt rewitalizacji
i rewaloryzacji rzeki Utraty i jej zlewni obejmujący obszar ok. 900 km2 na terenie kilku
powiatów, gmin i miast – projekt ten ma szanse na dofinansowanie ze środków unijnych
skierowanych na ochronę środowiska,
•
od dwóch lat Gmina nie dokłada do ogrzewania miasta, a Spółka Geotermia Mazowiecka w
latach 2005-2006 zainwestowała w modernizację systemu ogrzewania w Błoniu na kwotę
ok. 1 mln 400 tys. zł, natomiast w sierpniu br. spółka przedłożyła plan uciepłownienia
miasta, który obejmuje te obszary, które do tej pory nie są zaopatrywane przez kotłownię,
•
trudną i powszechnie nie akceptowaną decyzją było przekształcenie przez likwidację
gminnego pogotowia ratunkowego w powiatową stację ratownictwa medycznego. Tu dodał,
że decyzja ta – wbrew obawom i protestom mieszkańców – nie spowodowała pogorszenia w
dostępności do usług świadczonych przez ratownictwo medyczne.
•
Przeprowadzono znaczące remonty i termomodernizację w palcówkach oświatowych i
kulturalnych. Tu Burmistrz poinformował, że w ubiegłym miesiącu został zakupiony
budynek od Zakładu Doskonalenia Zawodowego na potrzeby szkoły podstawowej Nr 1.
•
zakupiony został budynek – po banku spółdzielczym – z zamiarem przekazania go na
siedzibę Komisariatu Policji w Błoniu,
•
wyremontowano znaczącą liczbę ulic, chodników i dróg zarówno gminnych, jak i
powiatowych i wojewódzkich na terenie miasta i gminy – tu Burmistrz wyjaśnił, że drogi
powiatowe były remontowane przy 30%-owym udziale finansowym gminy,
•
w roku 2005. Gmina Błonie znalazła się w „złotej setce samorządów” oraz uzyskała tytuł
gminy „Fair-play”.
Następnie Burmistrz Zbigniew Stępień poinformował, że szczegółowe sprawozdanie z kadencji
zostało umieszczone w Błońskim Informatorze Samorządowym oraz na stronie internetowej
Gminy.
Dokonując podsumowania Burmistrz stwierdził, że uważa iż:
•
dotrzymał przysięgi złożonej 4 lata temu na tej sali,
•
odchodzi z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku,
a także skierował słowa serdecznych podziękowań do:
- wszystkich, którzy byli zaangażowani w Jego kampanię wyborczą,
- osób pracujących w komisjach wyborczych,
- mieszkańców, którzy oddali swoje głosy na jego osobę,
- do wszystkich pracowników Urzędu na czele, z Panią Skarbnik, Panem Sekretarzem i
Naczelnikami Wydziałów oraz pracowników i dyrektorów jednostek podlegających
gminie, a także wszystkich osób z którymi przyszło mu współpracować.
Następnie Burmistrz Pan Zbigniew Stępień kierując słowa do Burmistrza Pana Zenona Reszki
poprosił o przyjęcie szczerych, serdecznych gratulacji i wskazując, że wprawdzie nastąpiło już
przekazanie najważniejszych spraw, zadeklarował że jest do dyspozycji jeżeli zajdzie taka
potrzeba.
Na sali rozległy się brawa.
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Głos zabrał Przewodniczący Rady Piotr Pniewski, który w imieniu Rady Miejskiej V kadencji
skierował do Burmistrza kadencji 2002-2006 Pana Zbigniewa Stępnia słowa najserdeczniejszych
podziękowań za 12-letni okres pracy na terenie Gminy Błonie, obejmujący 8 lat jako zastępca
Burmistrza i ostatnie 4 lata na stanowisku Burmistrza.
Na sali rozległy się brawa.
Ponownie zabrał głos Burmistrz Pan Zbigniew Stępień, który podziękował za te słowa i dodał, że
Błonie jest dla niego drugim miejscem na ziemi, które darzy takim samym uczuciem jak swoje
miejsce urodzenia.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który poprosił o zabranie głosu przez Burmistrza Miasta i
Gminy Błonie Pana Zenona Reszkę.
Głos zabrał Burmistrz Pan Zenon Reszka, który zwracając się do Przewodniczącego Rady,
ustępującego Burmistrza, Radnych, zaproszonych gości, mieszkańców Miasta i Gminy Błonie:
•
skierował słowa podziękowań: wyborcom, którzy mu zaufali i oddali swój głos na Jego
kandydaturę zarówno w I-szej, jak i II-iej turze wyborów - w tym miejscu na sali rozległy
się brawa – a także wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach,
•
podziękował mieszkańcom za wyrozumiałość, podkreślając, że kampania wyborcza rządzi
się swoimi prawami i stąd może była ona dla niektórych uciążliwa,
•
w tym miejscu podziękował mieszkańcom za ich troskę o miasto, która wyraża się
ogromnym zainteresowaniem życiem miasta. Tu zwrócił się z apelem o zachowanie
spokoju, gdyż – jak stwierdził – mieszkańcy dokonali wyboru takiego Burmistrza, który
jest człowiekiem odpowiedzialnym i będzie podejmował decyzje dobre dla tego miasta,
•
podziękował wszystkim sołtysom, przewodniczącym rad osiedlowych za możliwość
zorganizowania spotkań wyborczych,
•
podziękował wszystkim organizacjom, instytucjom – tu szczególnie Prezes OSP Błonie Pani
Barbarze Świerczyńskiej i wszystkim Prezesom OSP w terenie za umożliwienie
skorzystania z pomieszczeń w celu organizacji spotkań z mieszkańcami,
•
podziękował Dyrektorowi Ośrodka Kultury Poniatówka Panu Dariuszowi Sitarskiemu i
Dyrektorowi Filii w Radzikowie Pani Marii Woynarowskiej za umożliwienie wszystkim
komitetom wyborczym organizacji spotkań z mieszkańcami,
•
podziękował członkom swojego Komitetu Wyborczego i wszystkim osobom, które
pomagały i wspierały ten Komitet. Tu dodał, że nie jest w stanie wymienić wszystkich, ale
pozwoli sobie na wymienienie pełnomocnika Pana Tomasza Laskowskiego.
•
podziękował mieszkańcom za wyrazy poparcia, słowa otuchy i wsparcie,
•
podziękował wszystkim pozostałym kandydatom startującym w wyborach na Burmistrza za
uczciwą i rzetelną kampanię wyborczą,
•
podkreślił, że kampania ta już się skończyła i zwrócił się z apelem o porzucenie pewnych
waśni oraz sporów, które były właściwe dla kampanii wyborczej i zaapelował o
przystąpienie do pracy dla dobra miasta i gminy, dla dobra wszystkich mieszkańców.
Kontynuując wypowiedź Burmistrz Pan Zenon Reszka:
•
podziękował ustępującemu Burmistrzowi Panu Zbigniewowi Stępniowi za wieloletnią pracę
na rzecz miasta w okresie trzech kadencji,
•
podziękował pozostałym Burmistrzom tj. Pani Ewie Tuzimskiej za I i II kadencję oraz Panu
Burmistrzowi Januszowi Adamskiemu za III kadencję,
•
podziękował wszystkim pracownikom i Naczelnikom Urzędu, pracownikom i dyrektorom
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jednostek komunalnych,
•
podziękował nauczycielom, pracownikom oświaty, dyrektorom szkół i przedszkoli. Tu
dodał, że są to słowa podziękowań za w większości apolityczną postawę pracowników w
trakcie kampanii wyborczej.
•
podziękował Miejskiej Komisji Wyborczej z Przewodniczącą Panią Jolantą Żurawińską, a
także wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych,
•
złożył gratulacje wybranym Radnym Gminy i Radnym Powiatu, a także Przewodniczącemu
Rady Panu Piotrowi Pniewskiemu oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Tu
Burmistrz Pan Zenon Reszka wyraził przekonanie, że współpraca z Radą Miejską będzie
układała się na jak najlepszym poziomie dla dobra miasta i gminy i dodał, że ze swojej
strony deklaruje taką współpracę.
Wystąpienie Burmistrza zgromadzeni przyjęli brawami.
Następnie Burmistrz Pan Zenon Reszka skierował słowa podziękowań i wdzięczności do swoich
rodziców oraz słowa szczególnych podziękowań dla żony.
Na sali rozległy się brawa.
Kontynuując Burmistrz Pan Zenon Reszka przedstawił najważniejsze propozycje programu pracy
w nadchodzącej kadencji w poszczególnych dziedzinach, zapowiadając:
• gospodarka i inwestycje:
- dokończenie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego,
- maksymalne wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej. Tu przypomniał, że na
dofinansowanie samorządów, w latach 2007-2013 przewidziane jest przeznaczenie z
funduszy unijnych kwoty ponad 16 mld EURO z wykorzystaniem na takie cele jak: drogi,
ekologia, walka z bezrobociem i wskazał na konieczność przygotowania dobrych
pomysłów, koncepcji, dokumentacji, a także samych wniosków.
- kontynuowanie działań poprzedniej Rady i Burmistrza w zakresie strefy ekonomicznej w
Passie. Tu dodał, że jeden z inwestorów zewnętrznych planuje utworzenie miejsc pracy dla
około 1600 osób, a drugi z nich około 300 miejsc pracy.
- modernizację dróg gminnych, współdziałanie w zakresie modernizacji i remontów dróg
powiatowych i wojewódzkich. Tu dodał, że działania obejmą również pilne zakończenie
rozpoczętego remontu drogi wojewódzkiej nr 579, a także wspomniał kwestię rozwiązania
nowego przebiegu drogi 579 tzw. zachodniej obwodnicy centrum Błonia i to, że w tej
sprawie zostały podjęte decyzje przez poprzedniego Burmistrza i Radę Miejską oraz wyraził
pragnienie sfinalizowania tej inwestycji w latach 2008-2010,
• budownictwo komunalne:
- wobec sygnałów od mieszkańców wskazujących na potrzeby w tej kwestii, będzie to
przedmiotem wspólnych rozważań z Radą,
• bezpieczeństwo:
- konieczne zapewnienie i odpowiednie oznakowanie wjazdów, dojazdów do miasta i
gminy,
- wprowadzenie monitoringu w miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością,
- wspieranie placówek ochotniczej straży pożarnej w Błoniu i całej gminie,
- współpraca z zawodową strażą pożarną, znajdującą się na naszym terenie,
- współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi i położenie dużego nacisku na
poprawę bezpieczeństwa w szkołach,
• służba zdrowia i opieka socjalna:
- zapewnienie właściwego funkcjonowania gminnego ośrodka zdrowia,
- opieka nad osobami niepełnosprawnymi i ubogimi poprzez zapewnienie właściwego
funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej,
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•

- udzielanie wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo i w tej
kwestii rola OPS nie będzie ograniczona tylko do udzielania zasiłków, lecz położy się
nacisk na to, aby samorządowi pracownicy socjalni wiedzieli wszystko o rodzinach, w
których dzieje się źle i które potrzebują pomocy,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii jako ważne zadanie dla samorządu i
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
pogotowie ratunkowe - najważniejszą rzeczą jest, że jest ono w Błoniu i dokładane
starania, żeby zawsze było w Błoniu i aby w przypadku potrzeby karetka mogła dojechać
jak najszybciej na miejsce zdarzenia.

W tym miejscu wystąpienie zostało nagrodzone brawami.
•

rolnictwo i mieszkańcy wsi:
- modernizacja i remonty dróg na terenach wiejskich,
- współpraca z sołectwami i organizacjami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
- wspierania lokalnych ochotniczych straży pożarnych i innych organizacji społecznych
działających na terenach wiejskich,
• oświata, kultura i młodzież:
- zapewnienie dobrych warunków nauki, jako jeden z najważniejszych obowiązków gminy
- konieczność utrzymania na odpowiednim poziomie szkół, przedszkoli, boisk sportowych,
- zapewnienie odpowiedniego poziomu nauczania i kadry nauczycielskiej,
- organizacja dodatkowych zajęć i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie działalności ośrodka kultury „Poniatówka”,
- realizacja budowy obiektu kulturalno-oświatowego w miejsce obecnego kina,
- powołanie Młodzieżowej Rady Gminy jako instytucji usankcjonowanej w ustawie o
samorządzie. Tu dodał, że przygotowane zostały już pewne koncepcje w tej sprawie i na
jedno z najbliższych posiedzeń Rady Miejskiej zostanie skierowany projekt w tej sprawie.
Burmistrz stwierdził, aby w tej Radzie młodzież była reprezentowana zarówno terytorialnie,
jak i skupiała pewne środowiska młodzieżowe z naszej Gminy. W tym miejscu Burmistrz
skierował słowa podziękowań do całej młodzieży błońskiej za ogromne zaangażowanie w
wyborach.
To wystąpienie zostało nagrodzone brawami.
• kultura fizyczna i rekreacja:
- konieczność modernizacji i rozbudowy obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym
stadionu miejskiego użytkowanego przez Klub Sportowy „Błonianka”. Tu Burmistrz
podkreślił znaczenie tego zadania z uwagi na zbliżające się obchody 90-lecia istnienia
Klubu.
- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- kontynuacja programu – wspomnianego przez Burmistrza Stępnia dot. zagospodarowania
terenu glinianek,
- powrót do tematu budowy basenu. Tu Burmistrz podkreślił, że zdaje sobie sprawę, że jest
to inwestycja zarówno kosztowna w budowie, jak i późniejszym utrzymaniu, ale uważa że
obliguje nas do realizacji tej inwestycji zarówno obecność w Unii, jak i to, że jesteśmy
miastem o bogatych tradycjach, a ponadto będzie to obiekt z którego skorzysta wiele
pokoleń.
W tym miejscu na sali rozległy się brawa.
• administracja i gospodarka komunalna:
- sprawny i przyjazny dla interesanta urząd gminy, czego realizacja będzie miała wyraz w
pracy pracowników tego Urzędu i w dążeniu do załatwiania spraw w jak najkrótszym
czasie i w tym celu dopasowanie i pewne zmiany struktury organizacyjnej Urzędu,
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- rozważenie kwestia lokalizacji w jednym miejscu siedziby urzędu z uwagi na obecne
rozrzucenie służb urzędu w różnych punktach miasta i wynikające z tego tytułu
ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu, obiegu dokumentów i utrudnienia dla
mieszkańców w załatwianiu spraw. Tu burmistrz wskazał na potrzebę powrotu do
koncepcji rozbudowy urzędu.
W tym miejscu na sali rozległy się brawa.
- nadzór nad działalnością firm komunalnych takich jak ZUK, MPWiK i konieczne
ograniczenia kosztów ich działalności, mających wpływ na ceny wody, ścieków, wywozu
śmieci.
Kończąc wypowiedź Burmistrz:
- zwrócił się do pracowników urzędu, firm komunalnych z apelem i prośbą o zachowanie
spokoju, wskazując, że miasto i gmina potrzebuje ich rzetelnej i uczciwej pracy i od ich
zaangażowania zależy realizacja nakreślonych zadań,
- kierując słowa do pracowników UMiG zapewnił, że dołoży maksymalnych starań, aby
rozwiązać zaistniałe konflikty i problemy, które zaistniały w ostatnim czasie,
- przyznał, że przedstawiony program pracy jest dość trudny, ale stwierdził, że jest możliwy
do realizacji,
- uprzedził, że nie wszystkie zadania inwestycyjne będą realizowane jednocześnie, ale
wskazał, że kolejność ich realizacji będzie uzgodniona z Radą Miejską, rozpoczynając od
najpilniejszych,
- zadeklarował, że te działania, które wymagają niewielkich nakładów finansowych i
wysiłków zostaną podjęte natychmiast,
- zapewnił, że wszystkie decyzje i sprawy będą podejmowane w sposób przejrzysty i
uczciwy i przy zachowaniu interesu większości mieszkańców i dla jak najlepszego rozwoju
mieszkańców. Tu na sali rozległy się brawa.
Kończąc wystąpienie Burmistrz stwierdził, że:
- funkcja burmistrza to ogromne wyzwanie dla każdego człowieka i dla Niego
również, zapewnił, że jest do tej funkcji dobrze przygotowany. Tu wspomniał, że
posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym również na
stanowiskach kierowniczych, a także doświadczenie jako Radny we wcześniejszej
kadencji Rady Miejskiej. Tu także poinformował o swoim wykształceniu tj.
ukończonych studiach magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego.
- dołoży wszelkich starań, aby temu wyzwaniu podołać,
- pragnie być Burmistrzem wszystkich mieszkańców, niezależnie od różnic
poglądów,
i podkreślił, że najwyższe dla Niego wartości takie jak „Bóg, Honor i Ojczyzna” nie będą pustymi
słowami.
W tym miejscu na sali rozległy się brawa.
oraz zapewnił, że:
-

jako Burmistrz będzie nie tylko dobrym gospodarzem, ale chce przywrócić miastu
należne mu miejsce na mapie powiatu, Mazowsza i ojczyzny, którą jest Polska.
Wystąpienie Burmistrza nagrodzono brawami.
I dalej Burmistrz stwierdził, że:
- pragnie również przywrócić godność i szacunek naszemu
miastu i jego
mieszkańcom, ponieważ wynika to także z naszej tradycji, kultury i ponad 700letniej historii naszego miasta,.
- chce, aby wspólnie doprowadzono do tego, by wszyscy byli dumni z tego, że
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mieszkają w Gminie Błonie, że są błoniakami i mieszkają w naszej małej ojczyźnie,
którą jest ziemia błońska.
Na sali rozległy się brawa.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za wystąpienie.
Ad 7.
Przewodniczący Rady poinformował, że składa pisemną interpelację-zapytanie do Burmistrza
Miasta i Gminy dotyczącą rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 579 i jest wyrazem
niepokoju mieszkańców ulic: Grodziskiej, Towarowej, Bieniewickiej w związku z brakiem
informacji na nurtujące ich pytania (w kwestii wjazdów na posesje)
Przewodniczący Rady zapowiedział termin i miejsce najbliższej Sesji Rady Miejskiej tj. 8 grudnia
2006 r. godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy wskazując na konieczność podjęcia do
dnia 15 grudnia br. uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2007.
Z sali padło pytanie, czy obrady sesji będą zamknięte.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że obrady sesji są otwarte, a wspomniana sesja odbędzie się w sali
konferencyjnej Ratusza.
Ad 8.
Z uwagi na brak dalszych uwag, godz. 1830 Przewodniczący Rady zakończył obrady II Sesji Rady
Miejskiej.
Protokołowały:
Anna Sawicka
Beata Waluk
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski
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