Część druga
Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbyta w dniu 26 stycznia 2007r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, Błonie ul. Rynek 6

Ad 3.
pkt 4)
Przewodniczący Rady Pan Piotr Pniewski o godz. 1800 wznowił obrady V Sesji Rady Miejskiej na
podstawie dostarczonej listy obecności stwierdził quorum.
Następnie Przewodniczący Rady przypomniał, że w poniedziałek tj. w dniu 22 stycznia br. obrady
zakończyły się w punkcie dotyczącym poprawek zgłoszonych do budżetu i ustalenia wspólne Rady
Miejskiej oraz Burmistrza były takie iż odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji
merytorycznych Rady, z udziałem Burmistrza celem ustalenia możliwości wniesienia tych
poprawek
oraz poinformował, że:
•
wczoraj tj. 25 stycznia br. miało miejsce spotkanie wszystkich komisji merytorycznych
wraz z udziałem Burmistrza. Tu dodał, że obrady zakończyły się w dniu dzisiejszym ok.
godz. 030
•
strony wypracowały wspólne stanowisko. W tym miejscu Przewodniczący Rady poprosił o
zabranie głosu przez Burmistrza.
Głos zabrał Burmistrz Pan Zenon Reszka, który zwracając się w słowach do Przewodniczącego
Rady, Rady Miejskiej oraz zgromadzonych mieszkańców na wstępie swojej wypowiedzi
serdecznie podziękował wszystkim mieszkańcom za udział w sesjach i ogromne ich
zainteresowanie sprawami miasta i gminy.
Następnie Burmistrz stwierdził, że:
•
z uwagi na dużą ilość poprawek zgłoszonych na poprzedniej sesji – tu dodał, że było ich
ponad 20 – było nie możliwym uzgodnienie ich podczas trwania obrad,
•
wobec powyższego zapadła decyzja o przerwaniu obrad. Tu podziękował Radzie Miejskiej
za podjęcie takiej decyzji, która była skutkiem jego prośby.
i poinformował, że:
•
w ostatnią środę wraz z pracownikami merytorycznymi Urzędu brał udział w spotkaniu z
Radnym Jarosławem Hernikiem – autorem poprawek. Tu dodał, że analiza tych poprawek
trwała około 4-5 godzin.
•
pewne punkty udało się uzgodnić podczas wspomnianego spotkania, natomiast punkty,
które pozostały spornymi stanowiły „protokół rozbieżności” i zostały one wniesione pod
obrady Komisji Budżetowej zwołanej w czwartek,
•
z kolei w tym posiedzeniu wzięli udział wszyscy Radni, reprezentujący wszystkie komisje
stałe Rady Miejskiej i w wyniku odbytej dyskusji ustalono pewne poprawki. Tu dodał, że
część z proponowanych poprawek została uzgodniona oraz przyjęta, natomiast część nie
została przyjęta.
Następnie Burmistrz stwierdził, że w związku z tym, że w dniu wczorajszym w obecności
wszystkich Radnych zostało to przegłosowane, przyjęte i uzgodnione również z Burmistrzem, to w
celu uniknięcia długiej procedury głosowania nad poszczególnymi poprawkami wnosi do
protokołu oraz pod obrady Rady Miejskiej cyt. „wszystkie wczorajsze uzgodnienia jako
autopoprawkę Burmistrza do projektu budżetu”. Tu dodał, że:
•
wnosi jeszcze jedną sprawę, która nie była rozważana na wczorajszym posiedzeniu i może
zostać przegłosowana oddzielnie tj. poprawka dotycząca utwardzenia placu targowego i
placów parkingowych – tu wyjaśnił, że jest to informacja dla Radnych.

w dniu wczorajszym mowa była o 100 tys. zł, natomiast w dniu dzisiejszym, skutkiem
dokonanych uzgodnień należy dołożyć 100 tys. zł. jako wydatki oraz i jako dochody
zwiększenie renty planistycznej o kolejne 100 tys. zł. Tu dodał, że są podstawy, aby
przypuszczać, że ta renta powinna w tym roku wpłynąć do budżetu.
Kończąc swoją wypowiedź zwrócił się z propozycją do Przewodniczącego Rady o przyjęcie
budżetu w takiej formie.
•

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Radnych o przegłosowanie poprawki, która została
zgłoszona w tej chwili przez Burmistrza.
Głos zabrał Radny Jarosław Hernik, który zaproponował, że z uwagi na to, iż poprawka jest
zgłoszona przez Burmistrza, to może ona zostać potraktowana jako autopoprawka i wobec tego nie
wymaga to przegłosowania.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli nie będą miały miejsca głosy sprzeciwu, to zostanie to
tak przyjęte oraz zaproponował, aby ze względu na liczną obecność zainteresowanych przedstawić
główne treści autopoprawki.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają jeszcze jakieś uwagi, czy też
ewentualne poprawki do projektu uchwały budżetowej.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
pkt5)
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Błonie na rok 2007 z uwzględnieniem wszystkich autopoprawek
wniesionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska przyjęła budżet jednogłośnie.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Błonie na rok 2007 otrzymała numer V/22/07
– stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady skierował do Burmistrza słowa gratulacji.
Głos zabrał Burmistrz Pan Zenon Reszka, który zwracając się do Przewodniczącego Rady oraz
Radnych skierował słowa podziękowań za duży wkład pracy. Tu wyraził uznanie dla pracy
Radnych przy analizowaniu przez nich celowości wydatkowanych funduszy.
Następnie Burmistrz złożył podziękowanie na ręce Przewodniczącego Rady.
Na sali rozległy się brawa.
Przewodniczący Rady podziękował i udzielił głosu Radnemu Jarosławowi Hernikowi, który
zwracając się do Burmistrza podziękował za osiągnięty kompromis w dniu wczorajszym, a także
przeprowadzenie w dniu przedwczorajszym
dyskusji merytorycznej nad poszczególnymi
poprawkami. Tu Radny przyznał, że szczególnie cieszy go – jak i pozostałych Radnych –
rozpoczęcie realizacji inwestycji dotyczącej monitoringu miasta, która może przyczynić się do
poprawy bezpieczeństwa w mieście.
Radny Jarosław Hernik skierował także słowa podziękowań dla Radnych za merytoryczne dyskusje
w kwestii poszczególnych pozycji budżetu.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu Pani Barbara Wielogórska, która na wstępie swojej
wypowiedzi złożyła gratulacje Burmistrzowi za:
•
osiągnięcie consensusu z Radą Miejską oraz umieszczenie w budżecie o wiele więcej
pozycji niż Burmistrz proponował w pierwszej, autorskiej wersji tego dokumentu.

Następnie Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że pragnie zwrócić uwagę, iż do realizacji
zaplanowanych zadań potrzeba wielu, kompetentnych osób.
Głos zabrał Burmistrz Zenon Reszka, który stwierdził, że:
•
na co dzień spotyka się z dużym zaangażowaniem pracowników Urzędu. Tu dodał, że w
zdecydowanej większości wszyscy z nich są przygotowani do realizacji tych zadań.
oraz wyraził przekonanie, że:
•
po dokonaniu uchwalenia budżetu nastąpi praca nad jego realizacją ze szczególną
starannością,
•
może liczyć na wszystkich pracowników Urzędu. Tu zapewnił o własnym zaangażowaniu, a
co za tym idzie dobrze układającą się wzajemną współpracą.
Następnie Burmistrz podziękował pracownikom Urzędu za poniesiony wkład pracy przy
opracowywaniu budżetu, podkreślając to, iż angażowali oni swój czas popołudniowy.
Burmistrz skierował słowa szczególnych podziękowań oraz gratulacji do Skarbnik Gminy Pani
Haliny Ziental za największy wkład pracy nad projektem budżetu.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Halina Ziental, która poinformowała, że:
•
dochody Gminy wynoszą obecnie 45.821.621 zł, natomiast wydatki kształtują się w
wysokości 51.909.180 zł i w tej kwocie 12.450.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne,
•
wszystkie załączniki uchwały budżetowej, które podlegały poprawkom zostały już
poprawione, z wyjątkiem tej ostatniej poprawki, która w tej chwili zaistniała.
Przewodniczący Rady podziękował oraz zapytał, czy ktoś chce zabrać jeszcze głos w sprawie
uchwały budżetowej.
Zgłoszeń nie odnotowano.
Ad 4.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad i poinformował, że:
•
w dniu 5 stycznia br. otrzymał pismo od Burmistrza, będące prośbą o wniesienie do
porządku obrad sesji, projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady
Miejskiej w Błoniu do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu. Tu przytoczył treść uzasadnienia wniosku
Burmistrza.
•
sprawa była przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
Środowiska w dniu 11 stycznia br., w wyniku którego Komisja zaproponowała do składu na
obecną kadencję, dotychczasowych przedstawicieli Rady Miejskiej tj. osoby Panią Irenę
Waśniewską i Pana Grzegorza Banaszkiewicza oraz z poza Rady – Pana Seweryna
Chruścińskiego.
W tym miejscu Przewodniczący Rady stwierdził, że wymienieni Radni są obecni na sali i zapytał,
czy potwierdzają oni swoją akceptację odnośnie pracy w Radzie Społecznej przy Samodzielnym
Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
Przewodniczący Rady poprosił o odpowiedź Panią Irenę Waśniewską.
Radna Irena Waśniewska odpowiedziała twierdząco.
Przewodniczący Rady poprosił o odpowiedź Pana Grzegorza Banaszkiewicza.
Radny Grzegorz Banaszkiewicz odpowiedział twierdząco.
Przewodniczący Rady podziękował, a następnie poinformował, że jest w posiadaniu pisemnego
oświadczenia Pana Seweryna Chruścińskiego, w którym wyraził on zgodę na kandydowanie do
Rady Społecznej przy SGPZOZ w Błoniu w kadencji 2006-2010.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury.
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania nad projektem

uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Błoniu do składu Rady Społecznej
przy Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
W tym miejscu głos zabrał sołtys wsi Górna Wieś Pan Grzegorz Kaniewski, który zgłosił
kandydaturę Pana Włodzimierza Żabki.
Przewodniczący Rady zapytał, czy Pan Włodzimierz Żabka wyraża zgodę.
Pan Włodzimierz Żabka odpowiedział przecząco.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przedstawił treść projektu uchwały w sprawie powołania
przedstawicieli Rady Miejskiej w Błoniu do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu – tu przypomniał, że zgodnie z
obowiązującymi zasadami Przewodniczącym Rady Społecznej jest urzędujący Burmistrz - oraz
zapytał kto jest za przyjęciem uchwały.
Za głosowało 13 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 2.
Uchwała została przyjęta – nadano jej numer V/23/07 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad 5.
Przewodniczący Rady zarządził przejście do punktu porządku obrad w sprawie wyboru sołtysów i
rad sołeckich w sołectwach z terenu Gminy Błonie, a następnie poprosił o zreferowanie sprawy.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Artur Szlapa, który poinformował, że:
•
przedstawi projekt uchwały w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach z
terenu Gminy Błonie,
•
zgłasza autopoprawkę w kwestii terminu wyborów tj. dotychczasowa propozycja
przeprowadzenia wyborów w terminie od 01 lutego do 15 marca br. zostaje zastąpiona
terminem od 01 kwietnia do 15 maja br. Tu wyjaśnił, że:
- wynika to z konieczności poboru w drodze inkasa przez dotychczasowych sołtysów,
-natomiast przy utrzymaniu pierwszego z zaproponowanych terminów i założeniu, że osoby
powołane uchwałą z dnia 28.04.2003r. do poboru inkasa, czyli dotychczasowi sołtysi
zostaną ponownie wybrani, mogłoby skutkować brakiem zapasu czasu do powołania tych
osób na inkasentów,
- wspomniana uchwała, która w swej treści wskazuje osoby, które mogą pobierać inkaso
będzie obowiązywać do dnia 31 marca br., natomiast wybory odbędą się w terminie od 1
kwietnia i wówczas nowo wybrani sołtysi zostaną powołani jako osoby upoważnione do
poboru inkasa następną uchwałą.
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z wniesioną autopoprawką oraz uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady podziękował i zapytał, czy są pytania ze strony Radnych oraz sołtysów
odnośnie projektu uchwały.
Głos zabrała Radna Barbara Wielogórska, która poprosiła o wyjaśnienie, czy w sytuacji, kiedy
obecnie urzędujący sołtys nie zostanie ponownie wybrany, będzie zbierał pierwszą i drugą ratę
podatku.
Głos zabrał Sekretarz Gminy, który stwierdził, że dotyczy to tylko pierwszej raty i wyjaśnił, iż:
•
na następną sesję zostanie przygotowana uchwała nowelizująca dotychczasową uchwałę
dotyczącą poboru w drodze inkasa,
•
w dotychczasowej uchwale był zapis o treści „inkasentami podatku są sołtysi
poszczególnych sołectw” i gdyby w tej uchwale były tylko i wyłącznie nazwiska, dokument
nie podlegałby nowelizacji,

z uwagi na wymóg wejścia w życie uchwały w terminie 14 dni po jej ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym, a przede wszystkim to iż ta procedura trwa od 1 do 2 miesięcy,
istnieje zagrożenie, że wspomniane osoby mogłyby zbierać inkaso po upływie około 2
miesięcy od momentu ich wyboru,
•
nowa uchwała będzie nowelizowała spis - w miejsce sformułowania „sołtysi” zostanie
użyte sformułowanie „osoby upoważnione do pobierania inkasa” - i przed wyborem
nowych sołtysów zostanie ona ogłoszona.
I kontynuując wyjaśnienia poinformował, że:
•
nie możliwe było zorganizowanie wcześniejszych wyborów z uwagi na to, iż kadencja
sołtysów i rad sołeckich trwa 4 lata. Tu dodał, że kadencja ta może być przedłużona,
natomiast nie może być skrócona.
•

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził przejście do
głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach z
terenu Gminy Błonie wraz z autopoprawką.
Za głosowało 15 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała została przyjęta – nadano jej numer V/24/07 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad 6.
Przewodniczący zarządził przejście do punktu interpelacje i zapytania i zapytał kto chce zabrać
głos.
Głos zabrał sołtys wsi Faszczyce Stare Pan Tomasz Nadulny, który mając na uwadze trwający
remont drogi nr 579, zgłosił powstały problem przejazdu samochodów ciężarowych –
zmierzających do trasy Grodziskiej w kierunku Szymanowa - przez takie miejscowości Radonice,
Faszczyce Stare, Bieniewice. Pan Tomasz Nadulny zwrócił uwagę na niszczejącą nawierzchnię
dróg i zapytał kto poniesie powstałe w związku z tym koszty.
Głos zabrał p.o. Naczelnika WIT Pan Waldemar Tomaszewski, który poinformował, że:
•
zgodnie z przyjętą organizacją ruchu, którą wykonawca zatwierdził w Powiecie i w
Urzędzie Marszałkowskim samochody ciężarowe tzw. Tiry nie powinny jeździć przez
Radonice i ich przejazd tamtędy jest nielegalny,
•
wspomniana droga jest drogą powiatową i jeżeli zostanie ona uszkodzona koszty naprawy
poniesie Powiat.
Głos zabrał ponownie sołtys Pan Tomasz Nadulny, który zapytał, gdzie w takiej sytuacji są patrole
policji. Tu sołtys przypomniał przekazane uchwałą Rady środki finansowe dla Policji w wysokości
25 tys. zł.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem, jakie jest w tej
chwili wykorzystanie wspomnianych środków.
Głos zabrał Burmistrz Pan Zenon Reszka, który przychylił się co do słuszności spostrzeżeń sołtysa
w kwestii zaistniałego problemu co do uciążliwości związanych z remontem drogi 579 i
stwierdził, że:
•
temat remontu drogi 579 i związanych z tym uciążliwości jest wszystkim znany i od
początku kadencji jest on przedmiotem działań,
•
w kwestii objazdów jest dużo problemów. Tu dodał, że praktycznie przez miasto Błonie nie
powinny przejeżdżać samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10
ton, gdyż takie jest oznakowanie oraz są tablice informacyjne od strony Sochaczewa,
Warszawy, Grodziska.
Tu także nadmienił, że kierowcy powszechnie lekceważą umieszczone znaki.

oraz poinformował, że:
•
w grudniu miało miejsce wiele spotkań, a wśród nich spotkanie z Komendantem
Powiatowym Policji, Komendantem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji, Komendantem Policji w Błoniu. Tu dodał, że również na posiedzenie Komisji
Budżetu w dniu 25 stycznia br., na którym również poruszano problemy związane z
bezpieczeństwem, zostali zaproszeni: Zastępca Komendanta Powiatowego i Zastępca
Komendanta Policji w Błoniu.
•
w grudniu przedstawiciele Policji wskazywali na niedostateczną ilość środków finansowych
dla zapewnienia dodatkowych patroli dotyczących wspomnianej drogi. Tu zwrócił uwagę
na fakt, że Komenda Powiatowa Policji dysponuje tylko jednym patrolem – jednym wozem
na obsługę całego Powiatu. Tu także dodał, że Komenda Policji w Błoniu dysponuje
również jednym patrolem, ale kontrola ruchu drogowego nie jest ich zadaniem, gdyż to
należy do kompetencji Komendy Powiatowej.
i przypomniał, że:
•
z uwagi na tę sytuację została zaproponowana pomoc dla Policji – podpisanie w grudniu
porozumienia po akceptacji Rady Miejskiej – poprzez przeznaczenie kwoty 25 tyś. zł na
uruchomienie dodatkowych partoli,
•
zgodnie z otrzymanymi informacjami patrole odniosły bardzo duży skutek tj. ilość
samochodów ciężarowych zmniejszyła się. Tu dodał, że w rezultacie wystawiono około 300
mandatów.
Następnie Burmistrz poinformował, że:
•
na początku stycznia od Policji uzyskano informację, że zgodnie ze sporządzoną przez nich
specyfikacją patroli, zaczyna brakować funduszy i w związku z tym dodatkowe patrole stały
się już mniej widoczne.
W tym miejscu Burmistrz poprosił, aby głos zabrał radca prawny Pan Jacek Nasierowski, który
uzgadniał i prowadził sprawę.
Głos zabrał radca prawny Pan Jacek Nasierowski, który poinformował, że:
•
projekt porozumienia otrzymano od Policji, która zaproponowała wspomnianą kwotę,
•
są pewne niedoprecyzowania co do przeliczenia jednostkowo wyznaczonych „stawek”,
•
w porozumieniu zostało przyjęta wartość 25zł za patrol pieszy. Tu dodał, że nie przypomina
sobie wysokości kwoty za patrol zmotoryzowany.
•
przy umieszczeniu w porozumieniu treści o pełnieniu dyżurów patroli w godz. 600 – 1400 i
1400 – 2200 oraz założeniu, że na każdej zmianie musi być co najmniej 2 policjantów, kwota
25 tys. zł staje się odpowiednikiem wartości miesięcznej tych kosztów,
i podsumowując stwierdził, że:
•
obecnie kwestionowane jest to, że wspomniana kwota nie jest kwotą za realizację zadań w
skali rocznej.
Głos zabrał Radny Jarosław Hernik, który poinformował, że:
•
przygotowywał podobne porozumienie z Policją dla miasta Żyrardów, w którym to
dokumencie stawka zaproponowana przez tamtejszą policję wyniosła 15 zł. Tu wyraził
opinię, że być może różnica w kalkulacjach wynika z przyporządkowania rejonów tj. nie do
Warszawy, lecz do Radomia.
oraz zasugerował, aby zaproponowane stawki poddać negocjacjom, gdyż wartość 25 zł za godzinę
jest dość wysoką stawką w odniesieniu do cen rynkowych.
Następnie nawiązując do wypowiedzi sołtysa Pana T. Nadulnego, Radny poinformował, że
wskutek braku oznakowania ul. Gimnazjalnej w jej północnej części tj. od trasy poznańskiej,
ciężarówki jadące - najczęściej z Passu - wjeżdżają w tę drogę i poprosił, aby ustawić tam znaki
informacyjne o dopuszczalnym tonażu pojazdów.
Głos zabrał Burmistrz, który stwierdził, że – mając na uwadze porozumienie zawarte ze Stołeczną

Komendą Policji - sprawa zostanie sprawdzona i w przypadku stwierdzenia braku odpowiednich
znaków w tym rejonie zostaną one ustawione.
Głos zabrała Pani Krystyna Krasnowska, która zwracając się do Burmistrza poruszyła problem
złego stanu chodnika przy ul. Poniatowskiego i zwróciła uwagę na takie problemy jak:
•
w dalszym ciągu chodnik jest zarwany przy posesji nr 9. Tu przypomniała, że jeden z
mieszkańców zniszczył chodnik, ale poniósł karę pieniężną co – jak zaznaczyła - jest
równoznaczne z wpływem pieniędzy do kasy.
•
podobnie jest na całym odcinku tj. od ul. Engelmana w kierunku CPN,
oraz poprosiła o rozważenie możliwości:
•
przeniesienia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i ul. 3 –go Maja tj.
z lewej strony skrzyżowania na jego prawą stronę, z uwagi na brak możliwości dojścia do
„pasów” dla osób idących od strony rynku ulicą 3-go Maja,
•
potrzebę wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych na wysokości ul. Engelmana.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zwrócił uwagę, że ostatni z wymienionych punktów
dotyczy drogi wojewódzkiej.
Głos zabrał Burmistrz, który potwierdził, że dotyczy to drogi wojewódzkiej, ale zaznaczył, że nie
oznacza to iż nie będzie interwencji w tej sprawie. Tu także zwrócił uwagę, że:
•
bez zgody zarządcy drogi nie można prowadzić tam żadnych prac,
•
gmina nie będzie ponosić kosztów za drogę, która nie jest drogą gminną.
oraz stwierdził, że Wydział Inwestycyjno-Techniczny zwróci się do właściwego zarządcy drogi z
interwencją w tej sprawie. Tu zaznaczył, że stanowi to uwagę do protokołu.
Głos zabrała Pani Alicja Kwiatkowska, która zwróciła uwagę na to, że drogi na terenie miasta są
podzielone na różne kategorie, a co za tym idzie powstają nieporozumienia w ustalaniu ponoszenia
odpowiedzialności. Tu poinformowała, że zamieszkuje przy ul. Legionów, która to ulica na odcinku
od kapliczki do torów kolejowych jest drogą powiatową i wskazując na problem braku rozsądnego
uregulowania spraw drogowych podała przykład iż:
•
osobiście – w formie pisemnej, trzykrotnie interweniowała w Ożarowie, aby uregulowano
ten odcinek drogi powiatowej,
•
jej
starania
przyniosły efekty dopiero po
wydarzeniu się trzeciego wypadku
samochodowego - tu dodała, że gmina nie zajmowała się sprawą tej drogi - w rezultacie
doszło do naprawy nawierzchni drogi i odpowiedniego jej oznakowania.
Głos zabrał Burmistrz Pan Zenon Reszka, który przychylił się do stanowiska Pani Alicji
Kwiatkowskiej i wyjaśnił, że:
•
w kraju istnieje podział dróg na takie kategorie jak: drogi krajowe, wojewódzkie,
powiatowe i gminne oraz lokalne,
•
zgodnie z przepisami każdy zarządca odpowiada za swój pas drogi,
•
w sytuacji, kiedy np. droga krajowa dochodzi do miasta nie ma miejsca zmiana jej
kategorii,
•
taka jest rzeczywistość i tak należy ją przyjąć,
oraz dodał, że:
•
niektóre drogi powiatowe mogły by zostać przejęte, gdyby Gmina wystąpiła o to, ale należy
mieć świadomość iż wiązało by się to z koniecznością ponoszenia kosztów remontów. Tu
dodał, że koszty utwardzania dróg należą do największych dla gminy.
Głos zabrała Pani A. Kwiatkowska, która wyraziła spostrzeżenie, że nie ma wyjścia z tego impasu.

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że na poziomie gminy raczej trudno będzie znaleźć takie
wyjście.
Głos zabrała Radna Irena Waśniewska, która na wstępie swojej wypowiedzi podziękowała Radnym
za zaufanie odnośnie dokonania wyboru jej osoby do składu Rady Społecznej, a następnie
zwracając się do Burmistrza poruszyła problem ambulatorium chirurgicznego, prosząc o jak
najszybsze zajęcie się tą sprawą.
Głos zabrał Burmistrz, który na wstępie swojej wypowiedzi złożył serdeczne gratulacje członkom
Rady Społecznej przy SGPZOZ i mając na uwadze obecność na sali wielu mieszkańców stwierdził,
że w sprawie ambulatorium pragnie ponownie poinformować, że:
•
w budynku przychodni zdrowia, a ściślej na tej powierzchni gdzie znajdowało się
Pogotowie Ratunkowe, funkcjonuje nocna pomoc lekarska i ambulatorium chirurgiczne,
•
kiedy obejmował urząd w grudniu, zastał taką sytuację, że od października znana była już
informacja o tym iż nie będzie kontraktu na ambulatorium,
•
wobec zagrożenia, że od 1 stycznia ambulatorium w ogóle nie będzie funkcjonować,
uzgodnił z Panem dyrektorem Piotrowskim iż ambulatorium nie będzie zamknięte, ale
należy podjąć działania w kierunku uzyskania alternatywnych źródeł finansowania,
•
po przeprowadzonych rozmowach z Burmistrzem Ożarowa i Wójtem Leszna – jako gmin,
które najwięcej statystycznie korzystają z usług ambulatorium - uzyskana została deklaracja,
że gminy te mogą uczestniczyć w dofinansowaniu funkcjonowania ambulatorium,
•
podjęto rozmowy ze Starostą Powiatowym i jego wstępna deklaracja brzmiała, że rozważy
kwestię pomocy dofinansowania również na ten rok, natomiast w rezultacie Starosta
oświadczył iż z uwagi na brak podstaw prawnych, nie ma on możliwości finansowania
takich usług. Tu Burmistrz dodał, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta i nadal trwają
rozmowy.
I kontynuując wyjaśnienia poinformował, że:
•
od 1 stycznia ambulatorium zostało uruchomione awaryjnie i funkcjonuje ono w dni
robocze w godz. 1500 – 2200 ( tu dodał, że w godz. 800 – 1500 w przychodni przyjmuje chirurg),
natomiast w dni świąteczne czynne jest w godz. 800 – 2200,
•
niezależnie do podejmowanych prób w kierunku pozyskania finansowania z budżetów
samorządowych, prowadzone są działania i rozmowy dotyczące przywrócenia kontraktu z
NFZ. Tu dodał, że w tej sprawie zostało wystosowane pismo-odwołanie do Narodowego
Funduszu Zdrowia z kopią do Ministra Zdrowia, wraz z podpisami około 600 mieszkańców
Błonia. Tu także wyraził słowa podziękowań dla Radnej Pani Aldony Cyranowicz, która
nadzorowała akcję zbierania podpisów.
•
najlepszym rozwiązaniem byłoby przywrócenie kontraktu, ale trudność polega na tym, że
decyzje zostały podjęte nie tylko w stosunku do błońskiego ambulatorium, ale w skali
całego kraju. Tu dodał, że taka jest pewna polityka NFZ, aby tego typu ambulatoria były
zamykane.
•
ambulatorium i nocna pomoc lekarska jest - i była wcześniej – prowadzona w ramach
Powiatowego Pogotowia Ratunkowego, natomiast Starostwo Powiatowe oświadczyło, że w
przypadku braku kontraktu z NFZ nie może utrzymywać tego ambulatorium. Tu
przypomniał wypowiedź Starosty Pana Jana Żychlińskiego na Sesji w dniu 22 stycznia, na
które to posiedzenie Starosta został zaproszony.
Głos zabrał sołtys Łąk Pan Mieczysław Wiśniewski, który poruszył problem przywrócenia Łąk do
miasta. Tu przypomniał o dokonanym w 1973r. „przerzuceniu” posesji mieszkańców Łąk do
Żukówki i wskazał na potrzebę pilnego załatwienia tej sprawy.
Sołtys Pan M. Wiśniewski poruszył także temat drogi.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który stwierdził, że ustosunkuje się do pierwszej części

wypowiedzi sołtysa i poinformował, że:
•
odpowiedni projekt uchwały w tej sprawie został przygotowany i był on już tematem pracy
Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa,
•
wspomniana Komisja scedowała wydanie opinii na decyzję całej Rady,
•
na najbliższej sesji Rady Miejskiej ten punkt będzie procedowany
oraz poprosił, aby w temacie drogi głos zabrał Burmistrz.
Głos zabrał Burmistrz Pan Zenon Reszka, który wyjaśnił, że:
•
problem drogi jest znany. Tu podkreślił aktywną postawę sołtysa Pana Mieczysława
Wiśniewskiego jako działacza na rzecz sołectwa, a także wyraził słowa uznania dla pracy
wszystkich sołtysów.
a następnie przypomniał, że:
•
w latach 80-tych, kiedy budowano elektrociepłownię Pruszków, wskutek planowanej
budowy drogi dojazdowej odkupiono od mieszkańców odcinku gruntu – począwszy od
stacji Witanów, przez Faszczyce Stare, Łąki, aż do Rokitna i wykonano drogę z płyt
betonowych,
•
właścicielem wspomnianej drogi stała się elektrociepłownia Pruszków,
•
wskutek nieuruchomienia w ostateczności elektrociepłowni, nie wybudowano również
bocznicy, a sama droga pozostała,
•
w międzyczasie zmieniły się stosunki własnościowe w elektrociepłowni,
•
dla osób, które zakupiły działki w tym rejonie, powstał problem w uzgadnianiu wjazdów do
swoich nieruchomości z tej drogi,
•
w poprzedniej kadencji podjęto pewne rozmowy z firmą odnośnie możliwości wykupu
drogi betonowej na odcinku Łąki. Tu dodał, że taki sam problem jest w Faszczycach
Starych.
•
nie udało się dojść do porozumienia z właścicielem drogi, gdyż kwota, której zażądał była
zbyt wygórowana,
•
trwają próby podjęcia ponownych rozmów w miesiącu lutym, celem uzyskania możliwości
wykupu tej drogi i przejęcia jej przez gminę.
Głos zabrał Radny Jarosław Hernik, który zwracając się do Burmistrza nawiązał do poruszonego
na poprzedniej sesji tematu listy projektów kluczowych, którą ogłosił Marszałek, a w szczególności
projektu tzw. Paszkowianki dzięki któremu można byłoby realizować wschodnią obwodnicę dla
Błonia. Radny zapytał, czy:
•
były zaciągane informacje na ten temat, jak wyglądają prace,
•
czy nastąpi przystąpienie do zmiany Studium, a jeżeli tak to kiedy.
Głos zabrał Burmistrz, który poinformował, że:
•
jakiś czas temu MZDW zwróciło się do Gminy, jakie jest jej stanowisko,
•
w przygotowaniu jest odpowiedź do Mazowieckiego Zarządu Dróg odnośnie obwodnicy
wschodniej i prac związanych z tym tematem,
•
sprawą zajmuje się Wydział Planowania Przestrzennego. Tu dodał, że na dziś odpowiedź nie
jest jeszcze gotowa.
Głos zabrał ponownie Rady Jarosław Hernik, który zwrócił się z prośbą o mobilizację w działaniu
z uwagi na to iż te kluczowe projekty zostały podane w sposób hasłowy i gminy sąsiednie też mogą
się ubiegać o przyporządkowanie sobie tych środków.
Głos zabrał ponownie Burmistrz Pan Zenon Reszka, który poinformował, że nad tą sprawą pracuje
Wydział Planowania Przestrzennego.
Głos zabrał Pan Krzysztof Wojtyński, który mając na uwadze wypowiedź Radnego J. Hernika w
sprawie Studium poruszył kwestie iż:

w uchwalonym budżecie przewidziano renty planistyczne,
•
poprzednia Rada uznała Studium za nieaktualne,
•
bez uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego renty planistyczne będą „w
zawieszeniu”,
•
plany nie mogą być uchwalone bez zmiany Studium
i zapytał, czy będzie podjęta uchwała odnośnie przystąpienia do prac nad nowym Studium i kiedy
to będzie.
•

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że mówił już na ten temat na jednej z poprzednich Sesji i
przypomniał, iż:
•
jednym z podstawowych celów jest maksymalne przyśpieszenie prac dotyczących planów
zagospodarowania przestrzennego, które to zadania są prowadzone w oparciu o wieloletnią
umowę z Miejskim Zespołem Urbanistycznym z Żyrardowa,
•
zgodnie ze zmianami w prawie, plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny ze
studium uwarunkowań. Tu dodał, że w niektórych miejscach planu nie można uchwalić
dlatego, że jest niezgodny ze studium,
•
zapadła decyzja, iż Urząd zwróci się do Rady, aby rozpoczęły się równoległe prace
dotyczące zmiany studium uwarunkowań jak i również dalszego uchwalania planu. Tu
dodał, że tam gdzie jest to możliwe plan będzie uchwalany, tam gdzie ogranicza to studium,
będzie to procedowane równocześnie.
•
procedury uchwalania studium i planu zagospodarowania przestrzennego są bardzo
podobne. Tu dodał, że z uwagi na to iż wspomniane dokumenty cyt. „prawie się dublują”
pojawiły się protesty samorządów w całej Polsce w tej sprawie.
•
jeżeli w tzw. międzyczasie będą jakieś zmiany w prawie, będzie to brane pod uwagę.
Głos zabrała Radna Irena Waśniewska, która poruszyła problem Wydziału Integracji Europejskiej i
w związku z tym zadała pytanie czy skład osobowy został już skompletowany.
Radna zwróciła uwagę, że czas nagli i należałoby przyjąć strategię działania tego Wydziału z uwagi
na możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
W odpowiedzi Burmistrz Zenon Reszka odpowiedział, że:
•
ma tę sprawę na uwadze i stosowne decyzje są podejmowane na bieżąco,
•
zasadniczym zadaniem pracowników Wydziału Integracji Europejskiej jest pozyskiwanie
funduszy zewnętrznych,
•
jego koncepcja różniła się od koncepcji dotychczasowego Naczelnika tego wydziału i po
przeprowadzonej rozmowie uzgodniono, że współpraca nie jest możliwa. Tu Burmistrz
stwierdził, że wspomniany Wydział w ogóle nie zajmował się pozyskiwaniem środków
zewnętrznych, lecz innymi sprawami m.in. wydawaniem gazety itd.
i poinformował, że:
•
obecnie tylko jeden z pracowników Wydziału pełni swoje obowiązki, natomiast druga z
osób znajduje się na urlopie macierzyńskim – powróci do pracy za kilka miesięcy,
•
redagowanie gazetki zostało przyporządkowane Ośrodkowi Poniatówka,
•
pracownik WRGN został ulokowany w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym i do jego
zadań należy wyłącznie analizowanie możliwości składania wniosków z różnego rodzaju
funduszy zewnętrznych, jak i również analiza projektów i inwestycji, które są już bądź będą
opracowane,
•
w tym roku będzie miało miejsce tzw. „nowe rozdanie” środków unijnych w programie
2007-2013,
•
aktualnie nie są znane jeszcze żadne szczegóły odnośnie tych procedur, jak i nie są
przyjmowane wnioski. Tu dodał, że pracownik Wydziału na bieżąco monitoruje tę sytuację
oraz jest to osoba, która spełnia podstawowe kryteria jeżeli chodzi o pracę na tym
stanowisku z uwagi na ukończone szkolenia w tym kierunku.

oraz podsumowując stwierdził, że są brane pod uwagę rozważania odnośnie obecnej struktury
urzędu oraz ewentualne zatrudnienie jednej osoby na równorzędnym bądź podobnym stanowisku.
Głos zabrał Pan Zbigniew Bajkowski, który zasugerował zwrócenie szczególnej uwagi na takie
kwestie jak:
•
potrzeba rozwiązania najbardziej palącego dla miasta problemu jakim jest realizacja
nowego przebiegu trasy 579,
•
uporządkowanie spraw dróg poza gminnych - tu przytoczył przykład, że miasto Sochaczew
zastosowało tzw. zlecenie prac w ramach inwestora zastępczego i tą metodą zmobilizowało
służby wojewódzkie do zajęcia się sprawą dróg leżących na jego terenie – gdyż nie można
dopuścić do tego, ażeby przez gminę przechodziły eksterytorialne korytarze, które cyt.” tak
naprawdę nikogo nie obchodzą”. Tu także dodał, że należy doprowadzić do tego, aby
właściciele tych dróg dostosowali je do wymogów prawa i bezpieczeństwa ruchu
drogowego w Europie.
•
bezpieczeństwo na drogach, a w szczególności zabezpieczenie przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Piłsudskiego. Tu dodał, że jest to bardzo niebezpieczne
miejsce, gdyż dochodzi tam do mijania się tzw. Tirów i w ostatnim czasie jeden z
samochodów ciężarowych złamał słup telefoniczny oraz zerwał kabel. Tu także wyraził
sugestię iż z uwagi na dzieci przechodzące przez tamto przejście, należałoby ustawić tam
tzw. „posterunek dla stopów”. Kończąc swoją wypowiedź Pan Z. Bajkowski wskazał także
na potrzebę dokonywania kontroli osób, które pełnią dyżury na wspomnianych przejściach
dla pieszych z uwagi na to iż bywa, że osoby te znajdują się w stanie nietrzeźwym.
Głos zabrał Przewodniczący Rady w uzupełnieniu do wypowiedzi przedmówcy odnośnie remontu
drogi 579 oraz powołując się na pismo, które wpłynęło do Burmistrza w dniu 22 stycznia br. od
mieszkańców ulic: Grodziskiej, Bieniewickiej, Kolejowej, Towarowej i Niecałej, przypomniał, że
w dniu 27 stycznia odbędzie się spotkanie Burmistrza i odpowiednich pracowników Urzędu wraz z
mieszkańcami, z ich inicjatywy. Tu dodał, że spotkanie będzie miało miejsce o godz. 1600 w salce
katechetycznej nr 4.
Głos zabrał Radny Jacek Jeliński, który zwracając się do Burmistrza zasugerował, aby zostało
zorganizowane spotkanie dla Radnych z pracownikiem WRiIE, w celu zapoznania ich odnośnie
sposobów sporządzania projektów wniosków o przydział środków unijnych oraz poszerzenia
wiedzy na ten temat.
W odpowiedzi Burmistrz przychylił się do tej propozycji oraz poinformował, że posiada materiały
dla Radnych odnośnie wszystkich funduszy unijnych, których to dokumentów kserokopie przekaże
Radnym. Następnie Burmistrz stwierdził, że oczekuje na wynik uzgodnień ze strony Radnych, czy
chcą oni uczestniczyć w takim spotkaniu w całym gronie, czy też w ramach konkretnej Komisji.
Wobec zbiorowej odpowiedzi Radnych potwierdzającej chęć uczestnictwa całej Rady, Burmistrz
stwierdził, że oczekuje na propozycję terminu, do którego on się dostosuje.
Głos zabrał Naczelnik WRGN Pan Alfred Sobczak, który poinformował, że:
•
4 lutego br. odbędą się wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Tu dodał, że jest to
wiadomość dla wszystkich płatników podatku rolnego, gdyż te osoby mają prawo wyborcze,
•
wspomniane wybory odbędą się w wyznaczonym miejscu tj. Poniatówce w godz. 8 00 – 1800
natomiast spis wyborców jest w dniach od 22 stycznia do 2 lutego br. do wglądu w Urzędzie
Miasta i Gminy Błonie, na ul.Nowakowskiego w pokoju Nr 4.
•
z uwagi na dwumandatowy do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej wybierani są
dwaj kandydaci. Tu dodał, że zgłosili się i tymi kandydatami są: Pan Stefan Nowak, sołtys
wsi Wawrzyszew oraz Pan Waldemar Ośko z Rokitna.
oraz poinformował o przygotowanych do przekazania dla sołtysów następujących materiałów:

•
•

obwieszczeniach odnośnie wspomnianych wyborów,
informacji: o biopaliwach oraz polskiej giełdzie internetowej, w której jedna z firm
zaproponowała nieodpłatne zamieszczanie drobnych ogłoszeń o sprzedaży maszyn.

Głos zabrała Radna Irena Waśniewska, która nawiązując do zamieszczonego ogłoszenia o naborze
na stanowisko Zastępcy Naczelnika ds. Inwestycyjno-Technicznych oraz stanowisko drogowca
zwróciła się do Burmistrza z zapytaniem, czy wpłynęły oferty i czy już odbył się konkurs.
Następnie Radna poddając pod rozważanie dotychczasowy brak realizacji tego tematu, zwróciła
uwagę, że są to stanowiska strategiczne i należy rozpatrzyć kwestię motywacji finansowej. Tu
Radna zasugerowała, że może być to ewentualny powód braku zgłoszeń na stanowisko drogowca.
Tu także wskazała, że nieobsadzenie stanowiska drogowca oraz niekompletna obsada w Wydziale
Inwestycyjno-Technicznym mogą stanowić zagrożenie dla realizacji budżetu.
Burmistrz poprosił o wypowiedź w tej sprawie Sekretarza Gminy.
Sekretarz Gminy Pan Artur Szlapa poinformował, że:
•
został ogłoszony konkurs na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału InwestycyjnoTechnicznego oraz na stanowisko Inspektora ds. dróg,
•
termin składania dokumentów upływa 2 lutego,
•
na dzień dzisiejszy nie wpłynęły żadne oferty,
•
miały jedynie miejsce zapytania telefoniczne
oraz wyjaśnił, że:
•
Urząd jest zobligowany tzw. widełkami jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia w
samorządzie. Tu dodał, że zastosowanie nawet górnego pułapu „widełek” nie jest zawsze
zadowalające dla osób, które mają odpowiednie uprawnienia oraz wykształcenie, gdyż
obecnie prywatne firmy proponują więcej.
Głos ponownie zabrała Radna Irena Waśniewska, która zapytała czy wobec takiej sytuacji
rozważane jest alternatywne wyjście.
W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że rozważane są różne wyjścia, w tym alternatywne również.
Głos zabrała Pani Krystyna Krasnowska, która na wstępie swojej wypowiedzi stwierdziła, że w
ubiegłej kadencji uzyskała obietnicę, iż cyt. „problem ul. Kilińskiego” zostanie rozwiązany.
Następnie Pani K. Krasnowska przybliżyła szczegóły tej sprawy:
•
ul. Kilińskiego z jednej strony dochodzi do ul. Jana Pawła II, na której to drodze samochody
(kierując się od rynku) parkują po prawej stronie, natomiast z drugiej strony przedmiotowa
ulica dochodzi do ul. Poznańskiej, na której to drodze (kierując się od rynku) samochody
parkują po lewej stronie,
•
ruch ulicą Kilińskiego jest dwustronny i przy wyjeździe z tej ulicy w ul. Poznańską nie
widać samochodów jadących ze strony rynku oraz przy wyjeździe z wspomnianej ulicy w
ul. Jana Pawła II nie widać samochodów jadących od rynku. Tu zwróciła uwagę, że
skutkiem tego dochodzi do częstych stłuczek.
Ponad to Pani Krystyna Krasnowska przypomniała, że zgodnie z deklaracjami, które uzyskała w
poprzedniej kadencji, miało dojść do uporządkowania ul. Kilińskiego w ramach działań miasta oraz
spółki Geotermia. Tu dodała, że wspomniana ulica jest bardzo zniszczona, a dodatkowo do jej
dalszej dewastacji przyczynił się remont drogi 579.
W odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, że w tegorocznym budżecie chodnik przy ul. Kilińskiego został
przewidziany do realizacji, natomiast w odniesieniu do poruszonej przez przedmówczynię kwestii
zwrócił się z propozycją – tu zwrócił się także do mieszkańców - , aby tego typu sprawy dotyczące
organizacji ruchu drogowego jak uwagi, czy też wątpliwości co do na przykład ustawienia

konkretnych znaków drogowych, były wnoszone do Urzędu w formie podań.
Głos zabrał Radny Jarosław Hernik, który zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem, kiedy zostanie
zmieniony objazd jeżeli chodzi o remont drogi 579. Tu dodał, że zima zastała drogowców i
zapewne remont przedłuży się.
I kontynuując Radny zapytał:
•
czy nowy objazd – proponowany ze strony Gminy – został już uzgodniony,
•
jeżeli powyższe nie zostało zrealizowane, to na jakim etapie jest ta sprawa.
Burmistrz poprosił o odpowiedź p.o. Naczelnika WIT Pana Waldemara Tomaszewskiego, który
wyjaśnił, że:
•
skierowano wystąpienie do MZDW i uzyskano negatywną odpowiedź odnośnie możliwości
zmiany organizacji ruchu motywując to tym, że dotychczasowa organizacja ruchu
cyt.”została zatwierdzona przez wszystkie służby”,
•
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wysłał zapytanie do firmy, która zaprojektowała
oraz zatwierdziła tę organizację ruchu i uzyskano odpowiedź, że remont zakończy się
szybciej aniżeli tę organizację ruchu trzeba będzie zmieniać,
oraz poinformował, że mając na uwadze warunki zimowe, zostanie skierowane ponowne
wystąpienie do MZDW w sprawie zmiany organizacji ruchu.
Głos zabrał Radny Jarosław Hernik, który stwierdził, że należy zwrócić uwagę na taką kwestię iż:
•
na ul. Piłsudskiego znajduje się mostek – tu odwołał się do wypowiedzi dyrektora ZUK
Pana Ropiaka – i zgodnie z wykonaną ekspertyzą pojazdy o masie całkowitej powyżej 12
ton nie powinny się tamtędy poruszać, ze względu na zagrożenie zarwaniem się budowli,
•
wykonawca deklarował, że poniesie odpowiedzialność jeżeli wspomniany obiekt mostek
ulegnie zarwaniu. Tu Radny podkreślił, że wykonawca również deklarował iż 6 stycznia
zakończy remont lecz opóźnienie wynosi już 3 tygodnie.
•
w związku z tą sytuacją wysłanie jedynie pisma i oczekiwanie na odpowiedź nie jest
najlepszą metodą, gdyż w efekcie zniszczeniu ulega to na co stosunkowo niedawno były
wydawane pieniądze.
Głos zabrał Pan W. Tomaszewski, który stwierdził, że ze strony Urzędu nie ma innych możliwości
działań, jak tylko wnioskowanie o zmianę organizacji ruchu – jak zaznaczył – co też wykonano.
Głos zabrał Radny Jarosław Hernik, który wyraził zrozumienie dla tego stanowiska, ale stwierdził
również, że poprzez działanie polegające na ustawicznym przypominaniu urzędnikom ich
powinności można doprowadzić w końcu do szybszych efektów.
Głos zabrał Burmistrz, który stwierdził, że w uzupełnieniu pragnie poinformować, że:
•
osobiście sformułował wniosek o zmianie ruchu z zaznaczeniem, iż cyt. „mostek grozi
zawaleniem” i w związku z tym prosi o szybką interwencję,
•
przeprowadził rozmowę telefoniczną z Zastępcą Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Warszawie Panem Pielakiem, który obiecał, że zajmie się sprawą
natychmiast i wystąpił on z pismem do projektanta objazdów, który to z kolei wystąpił do
wykonawcy. Tu Burmistrz dodał, że wszyscy dopełnili formalności.
•
w rezultacie uzyskano odpowiedź, że koszty wykonania tablic są bardzo wysokie. Tu
podsumował, że mimo dokonanych interwencji stanowiska są nie zmienne. Tu także dodał,
że osobiście dokonywał interwencji telefonicznych w tym temacie.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który przychylił się do stanowiska, że rozmowy z MZDW
prowadzi się w dość trudny sposób. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że należy podjąć starania
w kierunku uświadomienia MZDW iż będzie on brać udział w kolejnej, olbrzymiej inwestycji na

terenie Gminy Błonie, natomiast zaufanie mieszkańców do wykonawcy zostało już poważnie
naruszone.
Głos z sali zabrał mieszkaniec Pan ..., przypominając wniosek, który był zgłoszony podczas
ubiegłej kadencji w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z Bramek na trasę
poznańską.
Głos zabrał Burmistrz Pan Zenon Reszka, który zaproponował, aby tego typu sprawa została
przekazana przez mieszkańców na piśmie i wniosek ten – wraz z poparciem Urzędu – zostanie
skierowany do Zarządcy drogi krajowej.
Głos z sali zabrał ponownie Pan ....., który zwrócił się z prośbą, aby w miejscowości Wola Osiecka
lub przy wjeździe z szosy poznańskiej do Bramek ustawić znaki drogowe o dopuszczalnym tonażu
pojazdów. Tu wyjaśnił, że nowa nawierzchnia drogi narażona jest na niszczenie przez
przejeżdżające tamtędy samochody ciężarowe.
W odpowiedzi Burmistrz ponownie zaproponował, aby sformułowano wniosek na piśmie, celem
rozpatrzenia sprawy w kwestii możliwych objazdów.
Głos zabrała Radna Wanda Wójcicka, która poruszyła temat przeprowadzonej w ubiegłym roku
inwentaryzacji eternitu na terenie miasta i gminy Błonie i mając na uwadze stwierdzone wówczas
duże ilości, zapytała, jakie będą dalsze kroki w tej sprawie.
Głos zabrał Naczelnik WRGN Pan Alfred Sobczak, który poinformował, że:
•
zostanie opracowany program utylizacji eternitu. Tu dodał, że jest to zadanie obszerne.
•
w tym tygodniu Wydział otrzymał pilotażowy wzór opracowanego programu i jest to w
formie broszury, która została rozesłana do powiatów i gmin, zgłaszających duże ilości
eternitu na swoich terenach.
•
aktualnie inspektorzy ds. ochrony środowiska zapoznają się ze szczegółami tego
opracowania
oraz dodał, że:
•
„zakończono sprawę” z Powiatem. Tu wyjaśnił, że na początku inwentaryzacja była
prowadzona w sposób amatorski, ale przy dużym nakładzie pracy sołtysów w pozyskiwaniu
danych podstawowych i następnie dokonano uściśleń w sensie sprecyzowania danych
technicznych typu: określenia stopnia zużycia, określenia terminów, które z obiektów
wymagają wcześniejszej rozbiórki; mogą jeszcze poczekać; mogą zostać zabudowane.
•
powyższe dane posłużą do opracowania powiatowego programu utylizacji eternitu, który to
program będzie umieszczony w programie wojewódzkim,
•
nie są znane aktualnie takie kwestie jak: wartość możliwych do uzyskania środków
unijnych oraz termin tej realizacji.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który w uzupełnieniu dodał, że problem azbestu ma zostać
rozwiązany w Polsce do końca 2030r. Tu skierował zapytanie do Naczelnika WRGN, czy
sformułowano docelowy termin w skali Powiatu.
W odpowiedzi Naczelnik WRGN poinformował, że Powiat zbiera dane, które posłużą mu do
opracowania programu.
Głos zabrał Pan Krzysztof Wojtyński, który zwracając się do Burmistrza zapytał kiedy i na jakich
zasadach nastąpią zmiany w Radach Nadzorczych spółek oraz w Związkach Komunalnych, w
których Gmina ma udziały tj. Geotermia, Związek Utrata, Związek Kampinos.

Głos zabrał Przewodniczący Rady, który przypominał, że dokonano już zmiany przedstawicieli
Gminy w Związku Kampinos, natomiast w kwestii pozostałych, wymienionych podmiotów
poprosił o wypowiedź Pana Burmistrza.
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że:
– dokonano zmian wynikających – tu przypomniał wypowiedź Przewodniczącego Rady – z
upływu kadencji Rady, a więc w składzie Związku Kampinos, czy też Radzie Społecznej
Pogotowia,
– tego typu sprawy są w większości załatwione, natomiast jeżeli zajdzie konieczność, to decyzje
będą podejmowane na bieżąco.
Głos zabrał Pan Krzysztof Wojtyński i zapytał, czy zasadne jest, aby w spółce Geotermia, w której
Gmina ma 20% udziału przedstawicielem był Pan Stępień.
W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że Pan Stępień jest członkiem Rady Nadzorczej, ale
jednocześnie wyraził niepewność kwestii, czy to jest powołanie przez Gminę Błonie i wobec tego
zaproponował, że na następną Sesję zostanie przygotowana odpowiedź w tym temacie.
Głos zabrał Radny Jarosław Hernik, który stwierdził, że:
•
Pan Burmistrz Stępień był przedstawicielem Gminy w Radzie Nadzorczej,
•
w przypadku spółki akcyjnej o dużym kapitale jest właściwe, aby to Burmistrz był
reprezentantem Gminy. Tu dodał, że warto byłoby podtrzymać tę tradycję. Tu także podał
przykład, że Burmistrz Mszczonowa, która to Gmina ma około 20% udziału w Geotermii
Mazowieckiej,
jest również
reprezentantem tejże Gminy w Radzie Nadzorczej
wspomnianej spółki.
Głos zabrał Burmistrz Pan Zenon Reszka, który stwierdził, że:
•
sytuacja zostanie sprawdzona poprzez zapoznanie się z zapisami Statutu Spółki, a w
szczególności jak wyglądają wybory do jej Rady Nadzorczej tj. czy to każda z gmin
deleguje przedstawiciela, bądź też Burmistrz pełni tę funkcję z urzędu lub też maja miejsce
wybory na Zgromadzeniu przedstawicieli.
Głos zabrał Radny Jarosław Hernik, który wyjaśnił, że Gminie Błonie jako jednemu z największych
akcjonariuszy przysługuje miejsce w Radzie Nadzorczej. Tu dodał, że to Gmina deleguje
przedstawiciela. Tu także wyjaśnił, że nie ma obowiązku, aby był to Burmistrz, natomiast odkąd
zostały objęte akcje w zamian za aport, czyli kotłownię przy ul. Kilińskiego oraz ciepłociągi to od
tego czasu Burmistrz Stępień reprezentował Gminę w Radzie Nadzorczej.
Głos zabrał Radny Jacek Jeliński, który w imieniu Kierownika Domu Kultury w Radzikowie Pani
Marii Woynarowskiej oraz Dyrektora Ośrodka Kultury Poniatówka Pana Dariusza Sitarskiego,
skierował serdeczne zaproszenie na dzień 27 stycznia br. na godz. 1530 do siedziby Ochotniczej
Straży Pożarnej w Błoniu, na występy zespołu „Tęcza” na przedstawienie Jasełkowe.
Ad 7.
Wobec braku dalszych zapytań, Przewodniczący Rady o godz. 1935 zakończył obrady drugiej części
V Sesji Rady Miejskiej w Błoniu.
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