Protokół Nr IV/2002
z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniu 23 grudnia 2002 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Błonie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z Sesji w dniu 2 i 9 grudnia 2002 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych na 2003 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do składu
gromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Błoniu
ze składu Rady Społecznej przy:
− Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu,
− Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Pogotowie
Ratunkowe w Błoniu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Błoniu
do składu Rady Społecznej przy:
− Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu,
− Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Pogotowie
Ratunkowe w Błoniu.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie Sesji.
Ad. l
O godz. 15.00 IV Sesję Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Jarosław Hernik.
Powitał zebranych i następnie na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu stwierdził quorum, a zatem prawomocność obrad.
Ad. 2
Przewodniczący Rady poinformował, że po przekazaniu Radnym porządku obrad Sesji do
Prezydium Rady wpłynął od Burmistrza projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr 180/II/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2003 r. i zaproponował wprowadzenie w/w projektu do porządku
obrad po punkcie 4 jako punkt 5.
Skierował pytanie do Radnych - czy w związku z tym zgłaszają uwagi.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad.
Za zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie jako punkt 5 - Podjecie uchwały
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 180/II/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. - głosowało 12
Radnych, przeciw 0. wstrzymało się 0. Zmianę porządku obrad przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że proponowany porządek obrad przyjęto
uwzględniając powyższą zmianę.

Ad. 3
Przewodniczący Rady poinformował, że w Biurze Rady Miejskiej były wyłożone protokoły
z Sesji w dniu 2 i 9 grudnia 2002 r. Skierował pytanie do Radnych - czy ktoś wnosi uwagi do
niniejszych protokołów.
Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady p. Wiesława Wołczyńska, która przedstawiła
pozytywne uwagi dot. sporządzonych protokołów.
Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem
protokołów. Za głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Protokoły z obrad
Rady Miejskiej w dniu 2 i 9 grudnia 2002 r. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r. przedstawiła i szczegółowo
zarówno w zakresie zmiany w dochodach, jak i zmiany w wydatkach omówiła p. Halina
Ziental - Skarbnik Gminy. W odniesieniu do zwiększenia planu wydatków o kwotę 105.000,zł - w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- p. Skarbnik wyjaśniła, że dotyczy to zapłaty firmie KALOR za wykonane roboty
o charakterze inwestycyjnym, co jednocześnie pomoże tej firmie w zgromadzeniu środków
na zakup gazu w związku z prowadzoną przez nią działalnością w zakresie eksploatacji
kotłowni miejskich - tu p. Skarbnik nadmieniła o kłopotach finansowych firmy KALOR
wynikających m.in. z nieterminowego wywiązywania się Spółdzielni Mieszkaniowej
w zakresie przekazywania należnych kwot za przekazywaną energię cieplną i zwróciła
uwagę, że może to jednocześnie skutkować obciążeniem gminy za zakup gazu przez firmę
KALOR.
W podsumowaniu swojego wystąpienia p. Skarbnik:
- zwróciła uwagę, że od skutecznej realizacji dochodów zależy harmonijne wejście w rok
2003 tzn. bez obciążeń,
- zwróciła uwagę na przedstawiony Radzie wykaz dot. realizacji założonych wydatków na
planowane w 2002 r. zadania inwestycyjne,
- powracając do sprawy zaopatrzenia kotłowni miejskich w paliwo gazowe zwróciła uwagę
na trójstronny charakter umowy w tym zakresie, wskazując na takie podmioty jak
Gazowania, Gmina (właściciel sieci) i firma KALOR (eksploatator). W związku
z koniecznością zakupu gazu przez firmę KALOR i jednoczesnym umożliwieniem
dokonania tego zakupu wobec istniejących w tej firmie trudności finansowych, przedstawiła
propozycję skierowania środków w wysokości 108.000,- z nierozdysponowanej rezerwy
ogólnej na pokrycie wydatków dokonanych przez firmę KALOR związanych
z wykonanymi robotami inwestycyjnymi.
Przewodniczący Rady podziękował p. Skarbnik i otworzył dyskusję dot. zaprezentowanego
projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Antoni Mrzygłocki, który:
- przyznał, że na modernizację sieci ciepłowniczej trzeba kierować środki finansowe,
- wyjaśnił, że mimo tego, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa miała i ma kłopoty finansowe to
priorytetem dla niej jest przekazywanie wpłat za przesyłane ciepło i na bieżąco wyszła
z tego rodzaju długu,
- skierował pytanie do Naczelnika Wydziału Inwestycyjnego - z czego wynika wykazana
realizacja takich inwestycji jak: wodociąg w ul. Klonowej (brak realizacji) i w ul. Legionów
zapytał - czy niskie wykonanie świadczy o ewentualnym przesunięciu środków na rok
przyszły.

Pani Helena Koźlicka - Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego odpowiedziała, że:
- o nie podejmowaniu realizacji wodociągu w ul. Klonowej decyzję podjął Zarząd Miasta
i nie zlecono wykonania dokumentacji. Jeśli obecna Rada przyjmie tę inwestycję do planu
to będzie ona realizowana, a jeśli nie to zostanie przesunięta na dalszy bliżej nieokreślony
termin,
- w odniesieniu do ul. Legionów przyjęto szacunkową kwotę 35.000,- wg kosztorysu
inwestorskiego. Inwestycję wykonano w pełnym zakresie po tzw. kosztach własnych i stąd
wynika tak niskie wykonanie,
- w Białutkach wykonano pełen zakres z jednoczesnym zaoszczędzeniem planowanych kwot
w związku ze skróceniem trasy wodociągu.
Radny A. Mrzygłocki podziękował za wyjaśnienia i wyraził zadowolenie z dokonanych
oszczędności.
Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Wiesława Wołczyńska - poprosiła o przedstawienie
krótkiej informacji nt. sytuacji finansowej w pomocy społecznej.
Sytuację finansową Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła p. Anna Fuglewicz Kierownik
Ośrodka informując, że:
- sytuacja finansowa jest b. dobra,
- Ośrodek dysponuje odpowiednimi środkami na realizację nałożonych na niego zadań np.
takich jak zaopatrzenie w opał, organizowanie posiłków,
- brak długów, a dokonane oszczędności np. z tytułu nie zrealizowania wydatków
przeznaczonych na ewentualny pochówek któregoś z podopiecznych będą na koniec
grudnia przekazane do budżetu gminy.
Następnie głos zabrał Radny Krzysztof Włodarczyk, który jako Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa zwrócił się do Rady o poparcie zwiększenia wydatków na Straż Miejską
z uwagi na sytuację finansową w Policji ograniczającą ilość patroli, a tym samym
zwiększony udział Straży Miejskiej w tych patrolach, powodujący zwiększenie obowiązków,
jak również wydatków związanych z zakupem paliwa.
Radna Wanda Wójcicka skierowała pytanie do p. Skarbnik - czy dokonano złego wyliczenia
zakładanej kwoty na wynagrodzenia jeśli chodzi o Straż Miejską.
Pani H. Ziental odpowiedziała, że nie było żadnych podwyżek, ale nie jest obecnie w stanie
odpowiedzieć na to pytanie.
Radna Irena Waśniewska zapytała czego dot. kwota 300.000.- w wydatkach w rozdz.
Gospodarka ściekowa.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwota ta dot. modernizacji oczyszczalni i sieci
kanalizacyjnych i dot. dodatkowych robót, które nie objęte były harmonogramem,
a wykonała je firma PEKUM.
Naczelnik WIT p. H. Koźlicka:
- odpowiedziała, że dokonane było przeniesienie płatności za roboty wykonane przez firmę
PEKUM w roku 2001 oraz wykonano II etap kanalizacji sanitarnej w Radonicach
i ul. Mokrej, a rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód nie dotyczy tylko budowy
kanalizacji,
- przyznała, że uchwalono za mały plan.

Ponieważ nie zgłoszono więcej pytań Przewodniczący Rady zaproponował przeprowadzenie
głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.
Przystąpiono do głosowania jawnego. Za przyjęciem projektu głosowało 11 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się ....... Głosowanie powtórzono w związku z błędnym policzeniem
głosów.
Za głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymał się 1. Uchwałę podjęto - otrzymała
Nr 189/IV/2002 - stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Skarbnik Gminy H. Ziental zapytała - czy może uważać, że uchwała w sprawie
rozdysponowania rezerwy ogólnej również jest przyjęta przez Radę.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że przy dokonywaniu zmiany porządku obrad nie
wnoszono o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały.
Radny G. Banaszkiewicz stwierdził, że uchwała ta też dotyczy zmian w budżecie gminy
i wniósł o wprowadzenie 5 min. przerwy na powielenie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady przychylił się do wniosku i zarządził przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Radni otrzymali projekt uchwały dot. rozdysponowania rezerwy ogólnej, który omówiła
pokrótce p. Skarbnik, przypominając wcześniej sygnalizowaną sprawę pokrycia wydatków
związanych z eksploatacją kotłowni poniesionych przez firmę KALOR.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Głos zabrał Radny G. Banaszkiewicz, który:
- podziękował, że sprawa trafiła na Sesję,
- poprosił o zapisanie, aby w związku z tym, że przeznaczono środki na pokrycie wydatków
przez firmę KALOR nie doszło do sytuacji, że firma ta w styczniu przyszłego roku będzie
upominała się od gminy o pokrycie innych zobowiązań, co mogło by spowodować
konieczność przesunięcia środków z innych działów np. z administracji, czy oświaty.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w uchwale nie można dokonać takiego zapisu. Przyznając
zasadność uwagi Radnego, jednocześnie wyjaśnił, że w kontekście zadań własnych gminy,
w których zawiera się zaopatrzenie ludności w ciepło, w przypadku zaprzestania działalności
przez KALOR zadanie to będzie musiała realizować gmina.
W odniesieniu do uwagi Radnego G. Banaszkiewicza Pani Skarbnik dodała, że do KALORU
można skierować stosowne pismo.
Radni nie zgłosili innych pytań do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. Za przyjęciem projektu głosowało 13
Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto - otrzymała Nr 190/IV/2002
- stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5
Wyjaśnienie dot. zmian ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 180/II/2002 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2003 r. przedstawiła p. Bogumiła Koprowska - Inspektor
w Wydziale Finansowym UMiG, która poinformowała m.in., że zgodnie z sugestią RIO
należy dokonać korekty zakresu przedziałów osi i jest to korekta czysto techniczna nie
wpływająca na merytoryczną treść podjętej wcześniej uchwały.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w § 2 uchwały należy zastąpić słowa „podlega
ogłoszeniu” słowami „podlega opublikowaniu”. Poprosił również Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Komunalnych o przedstawienie opinii Komisji, która omawiała powyższy
projekt.

Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Malejko poinformował Radę, że Komisja
przeanalizowała projekt uchwały i pozytywnie zaoopiniowała wprowadzenie omówionych
zmian.
Przewodniczący Rady otworzył następnie dyskusję dot. przedstawionego projektu uchwały.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził
głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 180/II/2002
z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2003 r. z uwzględnieniem poprawki w § 2 jw.
Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem projektu głosowało 13 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto - otrzymała Nr 191/IV/2002 - stanowi załącznik
do protokołu.
Ad. 6
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie
wniosków dot. wysokości diet.
Radny Tomasz Malejko - Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja:
• proponuje zwiększenie stawek diet z uwagi na duży zakres pracy przy jednoczesnym
zmniejszonym składzie osobowym Radnych - tu podał następujące wysokości:
- dla Przewodniczącego Rady
1000,- zł/miesięcznie
- dla Wiceprzewodniczących
850,- zł/miesięcznie,
- dla Przewodniczących Komisji
850,- zł/miesięcznie
- dla Radnych
700,- zł/miesięcznie
oraz uwzględnianie potrąceń za nieobecności
- za każdą nieobecność na Sesji
120,- zł
- za każdą nieobecność na Komisji 60,- zł
• wnosi o przedstawienie informacji w środkach masowego przekazu na jakiej podstawie
podwyższono diety dla Radnych oraz, że mimo podwyższenia diet na działalność Rady
przeznaczono ok. 60.000,-zł mniej niż w poprzedniej kadencji.
Przewodniczący Rady podziękował p. T. Malejce i otworzył dyskusję.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady zgłosił wprowadzenie następujących poprawek do projektu uchwały:
1) wykreślenie w tytule uchwały „na 2003 r.”,
2) w podstawie prawnej wprowadzenie: oprócz ust. 4 i 8 dodanie „ust. 6” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określającego jaka może być maksymalna stawka
diety oraz dodanie zapisu „w związku z § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26
lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
(Dz. U. Nr 61, poz. 710) - również regulującego wysokość diety,
3) wykreślenie pkt-u 7 z Regulaminu wypłat diet.
Przewodniczący Rady zapytał czy Radca Prawny ma uwagi do zgłoszonych przez niego
zmian.
Radca Prawny J. Nasierowski ustosunkował się do proponowanych przez Przewodniczącego
zmian, nie podzielając poglądu o konieczności ich wprowadzenia.

Przewodniczący Rady podtrzymał swoje stanowisko.
Radna Ewa Podyma zwróciła uwagę, że kwestie prawne powinny być wcześniej wyjaśniane
na zasadzie porozumienia między Radcą i Przewodniczącym Rady.
Przewodniczący Rady zaproponował przeprowadzenie głosowania dot. wprowadzenia
do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet zaproponowanych przez siebie jw.
zmian. Za wprowadzeniem zmian głosowało 6 Radnych, przeciw l, wstrzymało się 5.
Przewodniczący poddał zatem pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający powyższe
zmiany. Za przyjęciem projektu głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymał się 1.
Uchwała otrzymała Nr 192/IV/2002 - stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7
Przywołując przepisy Statutu Gminy regulujące konieczność zatwierdzenia przez Radę
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Rady poinformował,
że Komisja dokonała wyboru na tę funkcję Radnego Grzegorza Banaszkiewicza.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały w tej sprawie.
Przewodniczący Rady poddał zatem projekt pod głosowanie. Za przyjęciem projektu
w sprawie zatwierdzenia wyboru Radnego Grzegorza Banaszkiewicza na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej głosowało 13 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Rada jednogłośnie
zatwierdziła wybór Grzegorza Banaszkiewicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała otrzymała Nr 193/IV/2002 - stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8
Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi, który:
- pokrótce przedstawił cele powołania Związku Komunalnego,
- uznał za zasadne kontynuowanie prac w ramach Związku z uwagi na wynikające z ustawy
obowiązki dot. gospodarki odpadami,
- przedstawił propozycję ponownego powołania p. Mirosławy Pawlak jako dodatkowego
przedstawiciela Gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Brwinów.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi i otworzył dyskusję.
Radny Antoni Mrzygłocki zapytał - czy na sali jest obecna p. Pawlak.
Przewodniczący Rady usprawiedliwił nieobecność p. Pawlak oraz poinformował, że wyraziła
ona zgodę na pełnienie funkcji dodatkowego przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu
Związku.
Głos zabrał Radny Tomasz Malejko, który stwierdził, że popiera propozycję,
że przedstawicielem powinien być pracownik, ale ma wątpliwości czy nie spowoduje to,
że praca w Wydziale zostanie cyt. „zaniedbana” - tu Radny stwierdził, że złożył pismo
w Urzędzie w Ochronie Środowiska i w ciągu pół roku nie zostało ono cyt. „rozwiązane”.
Radny Antoni Mrzygłocki - zapytał czy jest szansa, aby w niedalekiej przyszłości w Związku
Komunalnym wykupić teren na wysypisko śmieci, aby nie korzystać z obcych wysypisk.

Burmistrz odpowiedział, że jest to b. trudne. Ponadto przedstawił informacje
o podejmowanych przez inne gminy próbach w kierunku uruchomienia zakładów
nowoczesnej utylizacji odpadów, ale jak podkreślił jest to inwestycja bardzo kosztowna.
Stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić odpowiedzi co do przyszłej
lokalizacji wysypiska. Jeszcze raz wniósł o przyjęcie przez Radę kandydatury p. M. Pawlak.
Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt
uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem projektu głosowało 13 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto - otrzymała Nr 194/IV/2002 - stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 8
Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi, który:
- przedstawił skład poprzedniej Rady Społecznej,
- wniósł o odwołanie Rady Społecznej w pełnym składzie,
- poinformował o istniejącym konflikcie między Dyrektorem a pracownikami w gminnej
placówce służby zdrowia i podjętą próbą doprowadzenia przed końcem roku do mediacji.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał w sprawie odwołania Rady
Społecznej przy SGPZOZ i SGPZOZ - Pogotowie Ratunkowe w Błoniu.
Głos zabrał Radny G. Banaszkiewicz, który na ręce p. Wandy Wójcickiej złożył dla
wszystkich członków Rady Społecznej podziękowanie za dotychczasową pracę.
Przewodniczący Rady poddał projekty uchwał pod głosowanie:
1) za przyjęciem projektu uchwały w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miejskiej
w Błoniu ze składu Rady Społecznej przy SGPZOZ w Błoniu głosowało 13 Radnych,
przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto - otrzymała Nr 195/IV/2002 - stanowi
załącznik do protokołu.
2) za przyjęciem projektu uchwały w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miejskiej
w Błoniu ze składu Rady Społecznej przy SPZOZ - Pogotowie Ratunkowe w Błoniu
głosowało 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwałę podjęto - otrzymała
Nr 196/IV/2002 - stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10
Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi, który zaproponował następujące
kandydatury do składu Rady Społecznej gminnych placówek służby zdrowia:
1) Irenę Waśniewską
- wyraziła zgodę
2) Seweryna Chruścińskiego
- wyraził zgodę
3) Krzysztofa Włodarczyka
- wyraził zgodę
4) Grzegorza Banaszkiewicza
- wyraził zgodę
Radca Prawny J. Nasierowski zwrócił uwagę, że Statut tych placówek limituje rzedstawicieli
Rady w składzie Rady Społecznej do 3 osób.
Burmistrz zaproponował wybranie 3-osobowego składu z podanych kandydatur.
Radny Krzysztof Włodarczyk podziękował za zgłoszenie Jego kandydatury, ale uzasadniając
wielością obowiązków wynikających z członkostwa w kilku komisjach Rady Miejskiej
złożył rezygnację. Rezygnację przyjęto.

Radna Ewa Podyma zgłosiła kandydaturę Radnej Wandy Wójcickiej.
Głos zabrał p. Seweryn Chruściński, który złożył rezygnację z kandydowania, ale wobec
wystąpienia p. Wiesławy Wołczyńskiej popierającego i uzasadniającego Jego przydatność
w Radzie Społecznej m.in. z racji pełnionej także w poprzedniej kadencji funkcji
Przewodniczącego Komisji Zdrowia - pozostał przy kandydowaniu.
W dalszej części tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
w sprawie powołania:
1) przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Rady Społecznej przy SGPZOZ w Błoniu
spośród w/w kandydatów.
Głosowano jawnie. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów „za”
- Irena Waśniewska
- Seweryn Chruściński
- Grzegorz Banaszkiewicz
- Wanda Wójcicka

-

7 głosów
12 głosów
11 głosów
6 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że głosowanie było ważne i następnie wobec w/w wyników
odczytał projekt uchwały, stwierdzając że Rada Miejska powołała do składu Rady
Nadzorczej SGPZOZ następujące osoby:
1) Irenę Waśniewska
2) Seweryna Chruścińskiego
3) Grzegorza Banaszkiewicza.
Uchwała otrzymała Nr 197/IV/2002 - stanowi załącznik do protokołu.
2) przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Rady Społecznej SPZOZ - Pogotowie
Ratunkowe w Błoniu spośród w/w kandydatów.
Głosowano jawnie. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów „za”
- Irena Waśniewską
- Seweryn Chruściński
- Grzegorz Banaszkiewicz
- Wanda Wójcicka

- 8 głosów
- 10 głosów
- 10 głosów
- 7 głosów

Wobec powyższego wyniku głosowania Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały
i stwierdził, że Rada Miejska powołała do składu Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego
następujące osoby:
1) Irenę Waśniewską
2) Seweryna Chruścińskiego
3) Grzegorza Banaszkiewicza.
Uchwała otrzymała Nr 198/IV/2002 - stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11
W punkcie tym:
• Radna Wanda Wójcicka wniosła w swoim imieniu i w imieniu mieszkańców
o organizowanie Sesji Rady w późniejszych godzinach, nie o godz. 15-tej.
• Radny Grzegorz Banaszkiewicz skierował uwagi do Prezesa MPWiK odnośnie nie
odbierania telefonów na oczyszczalni oraz poprosił o wyjaśnienie przyczyn awarii, która

spowodowała niedostarczenie wody mieszkańcom w dużej części miasta.
Prezes B. Ziółkowski ustosunkował się do uwag odnośnie nie odbierania telefonów oraz
wyjaśnił jakie mogły być przyczyny awarii wodociągu, jednocześnie stwierdzając,
że wszelkie awarie są usuwane w miarę możliwości niezwłocznie.
• Przewodniczący Rady przekazał Radnym informacje nt. terminów posiedzeń Komisji oraz
przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
Ad. 12
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Hernik o godz. 17.00 zamknął IV Sesję Rady
Miejskiej i jednocześnie zaprosił wszystkich na uroczyste spotkanie opłatkowe z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.

Protokołowała:
Anna Sawicka
Przewodniczący Rady
Jarosław Piotr Hernik

