P R O T O K Ó Ł NR VIII/2007
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
W obradach udział wzięli: Burmistrz Tarczyna, radni i sołtysi wg załączonych list obecności,
pracownicy Urzędu Miejskiego, zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy Tarczyn.
Nadzór, nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad, pełniła Pani Teresa Piekarczyk
radca prawny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie Jan Dębski otworzył VIII Sesję Rady, powitał
zebranych.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 13 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecni radni: Marek Młynarczyk, Paweł Młoźniak.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad zawierający zmiany
wprowadzone na posiedzeniu Komisji Rady.
Zmiany te to wykreślenie punktu 12: uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ulicę Ogrodową w
Tarczynie oraz wprowadzenie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności części niezabudowanej
nieruchomości położonej w Tarczynie – pkt 12,
- w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Tarczynie – pkt 13.
Proponowany porządek po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z VI Sesji.
5. Przyjęcie protokółu z VII Sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
7. Pytania, interpelacje.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu.
a) przedłożenie sprawozdania przez Burmistrza Tarczyna
b) wniosek Komisji Rewizyjnej
c) opinie RIO
d) dyskusja
9. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tarczyna absolutorium z wykonania budżetu
gminy za 2006r.
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10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Tarczyna.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności części
niezabudowanej nieruchomości położonej w Tarczynie,
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Tarczynie.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 13 radnych, 13 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4.
Przyjęcie protokółu z VI Sesji.
Uwag do protokółu z VI Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu z VI Sesji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
Protokół został przyjęty.
Do pktu 5.
Przyjęcie protokółu z VII Sesji.
Uwag do protokółu z VII Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Do pktu 6.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Barbarę Galicz Burmistrza Tarczyna
o zabranie głosu.
Pani Burmistrz złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 14 marca 2007 r. do
26 kwietnia 2007r.
W zakresie inwestycji:
Inwestycje realizowane
•

Droga w Rembertowie:

19.03.2007 r. podpisano umowę z PRID Grójec na zakończenie przebudowy drogi
gminnej- ul. Kościelnej w Rembertowie. Roboty zostały już zakończone, trwają
przygotowania do odbioru tej inwestycji. W ramach tej umowy wykonawca wykonał nową
nawierzchnie asfaltową wraz z niezbędnym przygotowaniem podbudowy na powierzchni
ok. 1400m2 .
•

Składowisko w Jeżewicach:

Gmina realizując postanowienia Nadzoru Budowlanego pozyskała nieodpłatnie duże ilości
ziemi, którą firmy: POL-AQUA z Piaseczna i BOJAN z Warszawy zasypały kwaterę A
składowiska oraz zgromadzone zostały masy ziemi do obsypania kwatery B. Zlecono już
firmie ARCADIS niezbędną korektę projektu rekultywacji składowiska.
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Zamówienia publiczne:
W dniu 4 kwietnia 2007 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:
„Modernizację drogi gminnej w miejscowości Przypki - Nosy”. Otwarcie ofert
nastąpiło w dniu dzisiejszym t. j. 26.04.2007r.
2. W dniu 20 kwietnia 2007 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:
„Rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rembertów i Kopana”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2007 roku.
3. W dniu 23.04.2007r. odbył się przetarg nieograniczony na „Zorganizowanie kolonii
letnich dla dzieci”. Wpłynęły 3 oferty, które zostaną rozpatrzone.
•

1.

W trakcie przygotowywania jest:
Przetarg nieograniczony na: „Budowę gminnej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w miejscowości Ruda”.
2. Przetarg nieograniczony na: „Budowę wielofunkcyjnego boiska szkolonego” przy
Szkole Podstawowej w Tarczynie.
3. Przetarg nieograniczony na: „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Przypki”.
4. Przetarg nieograniczony na: „Bankową obsługę budżetu Gminy Tarczyn”.
1.

•

W zakresie planowania przestrzennego:

- Wydano 120 wypisów i wyrysów, zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Tarczyn oraz postanowień dotyczących podziału działek.
- Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania, obręb
Tarczyn działki nr ew. 307/11, 307/15, 307/17, 308/3, zorganizowano dyskusję publiczną
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.
- W dniu 16.03.2007r. przesłano do jednostek uzgadniających projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn, obręb Grzędy , działki nr ew.
7/2, 8, 9.
- Uzyskano pozytywną opinię Piaseczyńskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej
dotyczącą projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obręb Drozdy działki nr ew. 7/2 i 10 oraz obręb Tarczyn, działka nr ew.502/13.
•

W zakresie oświaty, kultury i sportu:

- Ogłosiłam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana
Stępkowskiego w Tarczynie, w związku z tym, że kadencja dyrektora dobiegła końca (oferty
mogą być składane do 30 kwietnia 2007 r.).
- Wspólnie ze Starostą Piaseczyńskim, Akcją Katolicką i wszystkimi gminami Powiatu
Piaseczyńskiego współorganizowałam sympozjum na temat: „Wychowanie wspólnym
zadaniem: rodziny, szkoły, Kościoła, państwa”, które odbyło się 21 kwietnia br. w Piasecznie.
Na to spotkanie zostali zaproszeni m.in. dyrektorzy szkół, katecheci.
- Odbyłam spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w celu omówienia spraw
organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem szkół i przedszkola.
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•

W zakresie pomocy społecznej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości 7 500 zł,
- zasiłków okresowych w wysokości 5 950 zł,
- zasiłków stałych w wysokości 16 715 zł,
- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 2 483,64 zł,
- dodatków mieszkaniowych w wysokości 9 149 zł,
- posiłki – obiady 14 656 zł
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w łącznej wysokości 315 242 zł.
•

W zakresie geodezji i rolnictwa:

- Na bieżąco wprowadzano zmiany w ewidencji gruntów , udostępniano dane, wydawano
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów.
- Prowadzono bieżące prace związane między innymi z aktualizacją map ewidencyjnych ,
aktualizacją numeracji porządkowej , podziałami nieruchomości .
•

W zakresie gospodarowania mieniem gminnym:

- Prowadzono rokowania w sprawie nabycia gruntu pod tereny sportowo – rekreacyjne w
Tarczynie z Panem Kazimierzem Porębskim.
- Dokonano wyceny nieruchomości gminnej we wsi Prace Duże do celów sprzedaży
nieruchomości , wyceny części nieruchomości do nabycia na rzecz Gminy, oraz wyceny 6
nieruchomości do celów przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
- Wydano 5 decyzji przekształcających użytkowanie wieczyste we własność nieruchomości.
- W drodze decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości nabyto na rzecz gminy
Tarczyn na poszerzenie drogi gminnej działkę nr 65/12 o powierzchni 593 m2 w obrębie
SHRO Pawłowice .
- Wydano 50 zaświadczeń z zakresu działania referatu.
• W zakresie gospodarki komunalnej:
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
- dokonano usunięcia awarii na przyłączu w miejscowości Kopana, Księżak, Tarczyn,
- zakupiono zabezpieczenia do hydrantów w ilości 50 szt.
- dokonano udrożnienia kanalizacji sanitarnej w ul. Komornickiej i ul. Reszki w Tarczynie
oraz w Domu Nauczyciela w Woli Przypkowskiej,
- sukcesywnie dokonuje się przeglądu, legalizacji i wymiany urządzeń pomiarowych,
- podpisano
umowę
na
usługę
związaną
z
odczytywaniem
i pobieraniem należności za wodę i ścieki; inkasent rozpoczął pracę 25 kwietnia od trasy
nr 26 – Nosy,
- wysłano upomnienia na zaległości za wodę w ilości 80 szt.
•

-

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

zlecono uzupełnienie dokumentacji technicznej budynków na wschodniej strony Rynku
oraz budynku przy ul. Grójeckiej i ul. Niecałej w Tarczynie

4

-

-

-

we własnym zakresie przeprowadza się remonty lokali komunalnych na ul.
Stępkowskiego i ul. Sportowej w Tarczynie, celem zasiedlenia lokatorów z budynków
przeznaczonych do rozbiórki
we własnym zakresie wykonano remont komina w lokalu przy ul. Reszki w Tarczynie
zlecono wykonanie okien w lokalach komunalnych w ilości 8 szt.
przygotowano umowy na najem lokali w nowym budynku przy ul. Stępkowskiego w
Tarczynie, trwa podpisywanie umów na najem lokali oraz z Zakładem Energetycznym na
dostawę energii,
na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny,
wodę i kanalizację ,
wysłano upomnienia za czynsz najemny do wszystkich lokatorów, którzy mają
zadłużenia,
wnioski na podłączenie się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, wydawanie decyzji na
zajęcie pasa drogowego - rozpatrywane są na bieżąco .

• W zakresie dróg gminnych :
- zlecono wykonanie cząstkowych remontów nawierzchni dróg firmie Deso- Bis z Warki,
planowane rozpoczęcie prac koniec kwietnia,
- trwają prace remontowe na drogach powiatowych,
- dokonano kompleksowego oczyszczenia rowu wzdłuż ul. Warszawskiej w Tarczynie,
- trwają prace bieżącego utrzymania i równania dróg gminnych na terenie gminy Tarczyn,
stopień realizacji 80 %,
- zlecono wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta,
- przygotowano umowę na utrzymanie zieleni na 2 lata (w związku z zwiększonym zakresem
prac),
- dokonano uzupełniającym nasadzeń na terenie parku i miejskich skwerów,

W zakresie podatków i opłat lokalnych:
Wydano :
- 2 decyzje pozytywne umarzające zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę
832,00 zł.
- 2 decyzje bezprzedmiotowe,
- 2 zawiadomienia o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek od środków transportu,
- 11 zawiadomień o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od
nieruchomości,
- 9 tytułów wykonawczych,
- 733 upomnienia na zaległości podatku rolnego i od nieruchomości,
- 26 wezwań do zapłaty opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 15 upomnień na zaległości podatku od nieruchomości jednostki prawne,
•

• Wymiar podatkowy:
Wydano:
- 66 zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego , dochodowości z gospodarstwa rolnego
oraz 36 - o nie zaleganiu w podatkach,
- 147 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wykonano listę do wypłaty w
miesiącu maju na kwotę – 44.763,63 zł ,
- 64 decyzje w sprawie podatków na podstawie złożonych informacji w sprawie podatku od
nieruchomości oraz danych z ewidencji gruntów i budynków,
• Działalność gospodarcza:
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Wydano:
- 18 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla nowych
przedsiębiorców,
- 11 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
- 10 decyzji na wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
Odbyłam spotkania:
1. Z Panem Starostą Piaseczyńskim i dyrektorem Firmy „Zielona Budka” w sprawie
modernizacji drogi powiatowej Kotorydz - „Zielona Budka”. Prace rozpoczną się wkrótce na
odcinku od skrzyżowania do Kotorydza do Firmy „Zielona Budka”.
Na modernizację drogi powiatowej do Złotokłosu został złożony wniosek o dofinansowanie
ze środków unijnych. Na środki te można liczyć pod koniec roku, bądź na początku
przyszłego. W związku z tym, że w momencie opadów deszczu nie można dojechać
samochodami ciężarowymi do „Zielonej Budki”, podjęta została decyzja o wyłączeniu 500600m odcinka i będzie on wykonany w niedługim czasie.
2. Z Panem Wicestarostą Powiatu Piaseczyńskiego i Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg
– gdzie były omawiane remonty dróg i stopień ich zaawansowania.
W ubiegłym tygodniu jeździliśmy po terenie z panem Wicestarostą Piaseczyńskim
i Panią Danutą Goss dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i zwracaliśmy uwagę na to
gdzie należy wykonać prace, które ulepszyłyby i usprawniły poruszanie się po drogach
powiatowych Gminy Tarczyn.
3. Z Dyrektorem Zakładu Energetycznego w Konstancie Jeziorna i Dyrektorem Rejonu
Warszawa Rembertów w sprawie modernizacji sieci elektrycznych.
4. Z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie pozyskiwania destruktu przy
pracach na drogach krajowych.
5. Z Panią Siewniak w sprawie pozyskania terenu na poszerzenie drogi gminnej w
Pawłowicach (nieodpłatnie).
6. Z Firmą SATO Białystok w sprawie remontu stacji uzdatniania wody . Omawiano stacje w
Tarczynie, Pawłowicach i Suchodole.
7. Z Dyrektorem PAN w Jastrzębcu na temat lokali w Drozdach i pozyskiwania terenów dla
naszej Gminy.
8. Z Firmą ELGO w sprawie modernizacji sieci energetycznej w Józefowicach i o możliwości
przedłużenia oświetlenia elektrycznego w kierunku do kolejki wąskotorowej. Jest za
Józefowicami nieoświetlony odcinek przy drodze wojewódzkiej i dochodzi tam do
nieszczęśliwych wypadków. Podejmujemy działania, by wykorzystać sytuację i oświetlić ten
teren.
9. Z projektantem P. Wilczyńskim celem omawiania kolejnych projektów naszych dróg
gminnych jak również projektu na kanalizację ściekową.
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10. Z Panem Prezesem Firmy „Conbud” w sprawie przekazania naszego budynku
komunalnego.
11. Z Wójtem z Żabiej Woli w sprawie wspólnych inwestycji, które głównie dotyczą dróg
sąsiadujących z Gminą Żabia Wola. Jesteśmy umówione w tej sprawie również z Panią
Starościną Powiatu Pruszkowskiego.
12. Uczestniczyłam w VI Mazowieckim Forum Samorządowym w Warszawie poświęconym
inwestycjom finansowanym przez środki Unii Europejskiej.
13. Uczestniczyłam w Forum Energetycznym Samorządowców poświęconym współpracy
samorządów, Zakładu Energetycznego w Konstancie Jeziorna jak również Zakładu
z ul. Mokrej polegającej na wspólnym występowaniu o dofinansowanie ze środków unijnych
modernizacji sieci energetycznej i oświetlenia.
Sołtysi zwracają się do mnie z prośbą o uzupełnienie oświetlenia i tam gdzie są to pojedyncze
lampy będziemy się starać uzupełnić, a tam gdzie będzie potrzebna modernizacja linii to
zadania będą planowane i realizowane po kolei.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
Za przyjęciem sprawozdanie głosowało 13 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 7.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 8.
Sprawozdanie z wykonania budżetu.
a) przedłożenie sprawozdania przez Burmistrza Tarczyna,
b) wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) opinie RIO,
d) dyskusja.
a) Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz Tarczyna w ustawowym terminie,
Zarządzeniem Nr 21/07 z dnia 15 marca 2007 roku, przedłożył sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2006. Sprawozdanie zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radni niezwłocznie otrzymali kserokopie sprawozdania, które omawiane było na
posiedzeniach Komisji.
b) Wniosek Komisji Rewizyjnej
Głos zabrała Anna Burakowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała uchwałę
Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Tarczyna
za 2006r., następnie poinformowała, że Komisja Rewizyjna w dniach 20 marca 2007 r.
i 23 marca 2007 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu Gminy za 2006r.
W ocenie Komisji Rewizyjnej Burmistrz Tarczyna w 2006r. prawidłowo realizował plan
wydatków rzeczowych, w tym także plan wydatków inwestycyjnych. W oparciu o wyniki
finansowe Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarczynie podjęła uchwałę w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tarczyna za rok 2006 z wykonania budżetu
Gminy. W opracowaniu opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarczynie i
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głosowaniu udział wzięli: Anna Burakowska Przewodnicząca Komisji, Mieczysław
Pobudkiewicz Zastępca Przewodniczącej, członkowie: Marek Młynarczyk, Andrzej Perzyna.
Za przyjęciem wniosku o udzielenie absolutorium głosowało 4 członków Komisji Rewizyjnej,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała wraz z załącznikiem – protokółem, przekazana została Przewodniczącemu Rady,
następnie przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z prośbą o
zaopiniowanie.
c) opinie RIO
Elwira Górecka Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 35/2007/P Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Tarczyn sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2006r.wraz z
uzasadnieniem – opinia pozytywna.
Przybył radny Paweł Młoźniak – na sali obecnych 14 radnych.
Anna Burakowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę Nr 60/2007/P
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2007r. wyrażającą opinię o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Tarczynie wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarczyna - opinia pozytywna.
d) Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z wykonania
budżetu informując zebranych, że było ono omawiane na posiedzeniu Komisji Rady.
W związku z tym, że nikt z radnych nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady zamknął
ten podpunkt, przechodząc tym samym do następnego punktu porządku obrad.
Do pktu 9 .
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.
Jan Dębski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie odczytał projekt uchwały.
Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały – głosowanie jawne.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr VIII/41/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarczyna została
podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Elwira Górecka Skarbnik Gminy zapoznała zebranych z projektem zmian w budżecie Gminy,
zawierającym zmiany wprowadzone na posiedzeniu Komisji tj.:
zwiększenie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000zł
z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych oraz w dziale 750 Administracja
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publiczna o kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Urzędu
Miejskiego, zgodnie z uzasadnieniem:
Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych w § 952 Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
dotyczących modernizacji SUW w Tarczynie kwotę 440.000 zł i rozbudowy SUW w
Pawłowicach kwotę 500.000 zł
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000 zł wpływy ze sprzedaży gruntów
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 200.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na
dofinansowanie docieplania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych i budowy
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tarczynie
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 100.000
zł sprzedaż wody
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 420.000 zł wydatki inwestycyjne dot. Wodociągu
III/1/2 Racibory, Nowe Racibory, Kawęczyn o kwotę 320.000 zł i wodociąg - Projekt IV
Zach. część gminy 100.000 zł
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14.400 zł
wynagrodzenia bezosobowe w OSP w Pracach Małych
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 180.000 zł wydatki inwestycyjne dot. budowy Sali
gimnastycznej przy Przedszkolu w Tarczynie 100.000 zł i Modernizacji dachu budynku
Zespołu Szkół w Pamiątce 80.000 zł
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 670.000 zł wydatki
inwestycyjne dot. programu porządkowania gospodarki ściekowej 70.000 zł, kanalizacji
deszczowej - osiedle w Tarczynie 500.000 zł i kanalizacja deszczowa -projekt zlewnia Z1 i Z2
Tarczyn 150.000 zł
Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100.000 zł wydatki dot.
projektu budynku domu kultury w Tarczynie
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 940.000 zł z przeznaczeniem na modernizację
SUW w Tarczynie i rozbudowę SUW w Pawłowicach
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 870.000 zł z przeznaczeniem na wydatki
inwestycyjne dot. dróg i chodników 370.000 zł oraz dróg i chodników na osiedlu w Tarczynie
500.000 zł
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na usługi
pozostałe i remontowe w budynkach komunalnych
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 110.200 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe
i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na zakup samochodu na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Tarczynie
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.200 zł z
przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w OSP w Suchodole
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na docieplania
budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych 200.000 zł i budowy boiska
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wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tarczynie 250.000 zł
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł wydatki
inwestycyjne dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Pawłowicach
Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę
kompleksu rekreacyjno - sportowego
Radny Paweł Młoźniak:
W dziale 600 zaplanowane jest 2mil. na budowę dróg i kanalizacji na osiedlu domków
jednorodzinnych. Z tego co wiem zawiązał się komitet, który zobowiązał się zebrać pewną
kwotę pieniędzy. Chciałbym uzyskać informacje ile komitet zobowiązał się wpłacić pieniędzy
na inwestycję i ile pieniędzy zostało zebrane.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna:
Komitet zawiązał się zdecydowanie wcześniej. Inicjatorem jego zawiązania był Pan
Kazimierz Odolski. Zebrane przez komitet środki to ok. 100.000zł, zadeklarowane było
170.000zł i z komitetem podpisane było porozumienie, że w momencie gdy będą zebrane
środki to gmina zobowiązuje się do wykonania kanalizacji deszczowej, dróg i chodników.
Kanalizacja deszczowa to kosztowna inwestycja - ilość dróg na osiedlu jest też duża mimo, że
osiedle jest niewielkie. Mieszkańcy imiennie zadeklarowali wsparcie finansowe i mamy
nadzieję, że Pan Kazimierz Odolski uczestniczący w spotkaniach oraz radny Andrzej
Pszczółka będą wszystko robili, by mieszkańców zmobilizować do wywiązania się ze
zobowiązań i deklaracji. Niektórzy powiedzą, że mieszkańcy niektórych miejscowości nie
płacą. Jest to duża inwestycja i dotyczy określonej grupy ludzi osiedla domków
jednorodzinnych czyli nie są to drogi przelotowe, a w pierwszej kolejności wykonywane są
drogi strategiczne. Nie ukrywam, że teraz drogi wyglądają względnie ale gdy popada deszcz
po osiedlu nie da się poruszać – są kałuże i dziury, dlatego też rada podejmuje tu tak trudne
działania. Inwestycje na osiedlu wymagają dużych środków finansowych i chcemy etapować
te inwestycje w ten sposób, że wykonany zostanie kawałek kanalizacji i na tym odcinku
położona będzie nawierzchnia drogi. Dlaczego etapowanie? Najlepiej byłoby zrobić całą
kanalizację, ale wtedy należałoby wykonać wszystkie drogi, bo inaczej kanalizacja z
upływem czasu mogłaby ulec zamuleniu – i wtedy byłyby dodatkowe koszty, a ponieważ nie
stać nas na wykonanie całej inwestycji jednorazowo więc będziemy etapować i będziemy cały
czas w kontakcie z mieszkańcami z komitetem i mam nadzieję, że mieszkańcy to zrozumieją.
Jak słuchaliście mojego sprawozdania i planów, które Rada ustaliła to plany są ogromne.
Inwestycje na tę kadencję są duże, należy mieć tylko nadzieję, że środki unijne będą też duże
i pozwolą na ich realizację.
Więcej głosów nie było.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr VIII/ 42/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
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Przestrzennego Centrum Tarczyna.
Elżbieta Lubańska kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy odczytała
przygotowany projekt uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr VIII/43/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Tarczyna została podjęta.
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności części
niezabudowanej nieruchomości położonej w Tarczynie.
Barbara Gembala kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła przygotowany
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady dodał, że nieruchomość ta powiększy teren przeznaczony na rekreację i
sport - inicjatywa godna poparcia.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr VIII/44/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności
części niezabudowanej nieruchomości położonej w Tarczynie została podjęta.
Do pktu 13.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Tarczynie.
Dorota Jakubowska z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
odczytała uchwałę Rady Społecznej SPZOZ.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Uchwała Nr VIII/45/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie została podjęta.
Do pktu 14.
Wolne wnioski.
Radny Krzysztof Malczewski:
W sprawozdaniu Burmistrza Tarczyna była informacja, że odbyło się spotkanie z Wójtem
Żabiej Woli. Chciałem zapytać czy dotyczyło ono drogi Borowiec - Zaręby. Droga ta należy
do gminy Żabia Wola a jest równana przez Gminę Tarczyn, czy na ten temat były rozmowy?
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna:
Były rozmowy na temat dróg łączących obie Gminy również tej drogi. Jeśli chodzi o granice
Gminy to nie wiedziałam, że są tu jakieś niejasności. Trzeba sprawdzić w Referacie Geodezji
jak przebiega granica Gminy. Teraz wynika, że równana była nie nasza droga ale
pomagaliśmy mieszkańcom. Staramy się motywować powiat i sąsiednie gminy do tego, żeby
jednak drogi były robione przez te gminy do których należą, dlatego, że każdy ma określone
pieniądze i nie możemy ponosić nakładów finansowych na drogi, które nie leżą na terenie
naszej gminy. Natomiast rozmawialiśmy również o drodze łączącej Księżak z Gminą Żabia
Wola. Jest to droga tłuczniowa. W zeszłym roku nie udało się tam położyć asfaltu, może teraz
uda się wspólnie z innymi samorządami to zrobić. Z drogi tej korzystają głównie mieszkańcy
Tarczyna i Żabiej Woli.
Za tydzień jest kolejne spotkanie w związku z tym ustalimy granice Gminy i sprawdzimy w
terenie na czyim terenie znajduje się droga Borowiec – Zaręby. Pani Wójt Gminy Żabia Wola
jest osoba otwartą ale też ma ograniczone środki, myślę, że doprowadzimy do tego, żeby ta
droga była przejezdna, narazie jest ona gruntowa i w tym roku w gminie Żabia Wola nie ma
środków na jej docelowe utwardzenie, ale wspólnie możemy podjąć takie zabiegi, by ta droga
była przejezdna. Nie możemy współfinansować drogi nie naszej. Musimy również podjąć
rozmowy z Burmistrzem Piaseczna, bo teren Gminy Piaseczno sięga do Marylki – ul. Mokra i
prostopadła do niej. Część drogi została wykonana w ubiegłej kadencji, gdzie gmina Tarczyn
partycypowała w kosztach dlatego, że nasi mieszkańcy korzystają najwięcej z tej drogi, ale
jest tam tak, że część drogi należy do Gminy Tarczyn, a część do Gminy Piaseczno. Dlatego
też będziemy podejmować wspólne działania, by tę drogę dokończyć – wykonać na razie w
tłuczniu. Jak wspomniałam w sprawozdaniu nawierzchnia asfaltowa obecnie jest
wykonywana na drodze Marianka – Nosy do Przypek, droga Kolonia Wola Przypkowska do
Przypek - jest drogą gruntową i rozmawiałam z sołtysem, radnym i też dobrze by było ją
zrobić. Kolejna droga to droga przez Jeżewice - będzie robiona na tej drodze nawierzchnia
asfaltowa. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Środków nie jest dużo i ciągle musimy
wybierać i tu decyzję podejmują radni i drogi te zostały już jakby uszeregowane w jakiej
kolejności mamy je realizować i będziemy się starać tej kolejności trzymywać.
Radna Hanna Sowińska poprosiła o informacje na temat kolonii letnich.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna:
Dzieci z Gminy Tarczyn rokrocznie wyjeżdżają na kolonie letnie z opieki społecznej i
ponieważ kwota kolonii przekraczała kwotę wolną od przetargu, ogłoszony był przetarg.
Zgłosiły się trzy firmy, trwają prace nad rozstrzygnięciem przetargu. Kandydatów na kolonię
zgłaszają dyrektorzy szkół, opieka społeczna i dotyczy to dzieci o złej sytuacji materialnej.
Przetarg ogłaszany jest wcześniej, by do końca roku szkolnego ustalić listę dzieci
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wyjeżdżających.
Ryszard Surała sołtys wsi Janówek:
Czy ważne są uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności
części niezabudowanej nieruchomości położonej w Tarczynie i w sprawie zatwierdzenia
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
podjęte na tej Sesji Rady, bo nie było ich w proponowanym porządku obrad.
Przewodniczący Rady:
Czytałem proponowany porządek obrad zawierający uchwały wprowadzone do niego na
posiedzeniu Komisji Rady – 15 punktów - i w tej formie został zrealizowany.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Pani Burmistrz poinformowała, że od 1 maja będą przyjmowane wnioski o rejestrację
pojazdów i o wydanie prawa jazdy w punkcie obsługi interesanta. Osoba zajmująca się tymi
zadaniami odeszła na emeryturę, Starostwo ograniczyło część etatu – stąd ta zmiana.
Wnioski będą odbierane przez Starostwo jeden raz w tygodniu.
Barbara Gembala kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa poinformowała zebranych o
konkursie „ Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna poinformowała zebranych, że z dniem 1 czerwca 2007
uruchomiona będzie prywatna komunikacja na terenie Gminy Tarczyn oraz do Warszawy i
Piaseczna. Przewidywany termin uruchomienia linii specjalnej to 7 maj 2005r.
Radni oraz sołtysi otrzymali rozkłady jazdy i cenniki opłat za przejazdy.
Andrzej Ozimek sołtys wsi Kopana spytał czy prawdą jest, że zmiana płyty w tablicy
ogłoszeniowej wymaga zgody Burmistrza.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jest to decyzja kierownika Referatu Pani Grażyny Sas.
Pan Andrzej Ozimek poinformował, że Pani Grażyna Sas kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej powiedziała, że to jest decyzja Pani Burmistrz.
Pani Burmistrz poinformowała, że wynikało to z braku środków finansowych w gospodarce
komunalnej i stąd taka informacja. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
spowodowało przesunięcie środków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i Pani
Grażyna Sas będzie mogła podejmować takie decyzje.
Barbara Lenart sołtys wsi Księżak spytała, czy przewidziane jest utwardzenie drogi Księżak
– Przypki.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że teraz nie jest przewidziana, ale w momencie pozyskania
środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego będzie brana pod uwagę.
Więcej głosów nie było.
Do pktu 15.
Zamknięcie obrad.
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął VIII Sesję
Rady.

Protokółowała:
Zofia Kruppe
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WYCIĄG Z ROTOKÓŁU VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE
z dnia 26 kwietnia 2007r
Do pktu 8.
Sprawozdanie z wykonania budżetu.
a) przedłożenie sprawozdania przez Burmistrza Tarczyna,
b) wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) opinie RIO,
d) dyskusja.
a) Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz Tarczyna w ustawowym terminie,
Zarządzeniem Nr 21/07 z dnia 15 marca 2007 roku, przedłożył sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2006. Sprawozdanie zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radni niezwłocznie otrzymali kserokopie sprawozdania, które omawiane było na
posiedzeniach Komisji.
b) Wniosek Komisji Rewizyjnej
Głos zabrała Anna Burakowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała uchwałę
Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Tarczyna
za 2006r., następnie poinformowała, że Komisja Rewizyjna w dniach 20 marca 2007 r.
i 23 marca 2007 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu Gminy za 2006r.
W ocenie Komisji Rewizyjnej Burmistrz Tarczyna w 2006r. prawidłowo realizował plan
wydatków rzeczowych, w tym także plan wydatków inwestycyjnych. W oparciu o wyniki
finansowe Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarczynie podjęła uchwałę w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tarczyna za rok 2006 z wykonania budżetu
Gminy. W opracowaniu opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarczynie i
głosowaniu udział wzięli: Anna Burakowska Przewodnicząca Komisji, Mieczysław
Pobudkiewicz Zastępca Przewodniczącej, członkowie: Marek Młynarczyk, Andrzej Perzyna.
Za przyjęciem wniosku o udzielenie absolutorium głosowało 4 członków Komisji Rewizyjnej,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała wraz z załącznikiem – protokółem, przekazana została Przewodniczącemu Rady,
następnie przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z prośbą o
zaopiniowanie.
c) opinie RIO
Elwira Górecka Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 35/2007/P Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Tarczyn sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2006r.wraz z
uzasadnieniem – opinia pozytywna.
Przybył radny Paweł Młoźniak – na sali obecnych 14 radnych.
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Anna Burakowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę Nr 60/2007/P
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2007r. wyrażającą opinię o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Tarczynie wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarczyna - opinia pozytywna.
d) Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z wykonania
budżetu informując zebranych, że było ono omawiane na posiedzeniu Komisji Rady.
W związku z tym, że nikt z radnych nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady zamknął
ten podpunkt, przechodząc tym samym do następnego punktu porządku obrad.
Do pktu 9 .
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.
Jan Dębski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie odczytał projekt uchwały.
Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały – głosowanie jawne.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr VIII/41/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarczyna została
podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
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