P R O T O K Ó Ł NR X/2007
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 10 lipca 2007 r.
W obradach udział wzięli: Burmistrz Tarczyna, Zastępca Burmistrza, radni i sołtysi wg
załączonych list obecności, pracownicy Urzędu Miejskiego, zaproszeni goście, mieszkańcy
Gminy Tarczyn oraz Piotr Sudra z Autorskiej Pracowni Architektury i Planowania
Przestrzennego.
Nadzór, nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad, pełniła Pani Teresa Piekarczyk
radca prawny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie Jan Dębski otworzył X Sesję Rady, powitał
zebranych.
Przed realizacją porządku głos zabrała Pani Anna Zwierzchowska Prezes Banku
Spółdzielczego w Tarczynie, która poinformowała, że sołtysi otrzymali materiały z informacją
o możliwości otrzymania przez rolników i przedsiębiorców dopłat unijnych. Pani Prezes
poprosiła o przekazanie tych informacji w swoich sołectwach, by jak najwięcej mieszkańców
mogło uzyskać dopłaty.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecny: Marek Młynarczyk.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Do porządku obrad przekazanego radnym i sołtysom w materiałach, Przewodniczący Rady
zaproponował zmianę polegającą na wykreśleniu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na
temat uznania wyszczególnionych pododdziałów lasów państwowych za wodochronne i
pozbawienia innych terenów charakteru lasu ochronnego ( pkt 14 ) z uwagi na to, że nie
wpłynął do Urzędu Miejskiego, wniosek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych a
wprowadzeniu w to miejsce projektu uchwały zgłoszonego i omówionego na posiedzeniu
Komisji: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi
Marylka gmina Tarczyn, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 68/1 o powierzchni
2,44 ha na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań
własnych gminy.
Proponowany porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z IX Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
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6. Pytania, interpelacje.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tarczyn, powiat Piaseczno, woj. Mazowieckie uchwalonego uchwałą
Nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku oraz uchwałą
Nr XXVI/175/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 marca 2004r.
9. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
10. Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXIV/206/2000
Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Racibory gmina Tarczyn.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Prace Małe gmina Tarczyn.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Wólka Jeżewska gmina Tarczyn, stanowiącej działkę o
numerze ewidencyjnym 50 o powierzchni 0,86 ha.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi
Marylka gmina Tarczyn, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 68/1 o powierzchni
2,44 ha na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań
własnych gminy.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 14 radnych, 14 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4.
Przyjęcie protokółu z IX Sesji.
Uwag do protokółu z IX Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Do pktu 5.
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 5 czerwca 2007 r. do
9 lipca 2007 r.
W zakresie inwestycji:
W dniu 6 czerwca 2007 roku ogłoszony został przetarg na: „Modernizację drogi
gminnej w miejscowości Przypki”. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 11 lipca 2007
roku.
2. W dniu 28 czerwca 2007 roku ogłoszony został przetarg na: „Dowożenie uczniów do
szkół w roku szkolnym 2007/2008”. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 17 lipca
2007 roku.
•
1.
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Trwają prace związane z „Modernizacją drogi gminnej w miejscowości PrzypkiNosy”. Wykonano wzmocnienie podbudowy drogi oraz wykonano pierwszą warstwę
nawierzchni asfaltowej. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót InżynieryjnoDrogowych z Grójca. Termin zakończenia prac do końca lipca br.
4. Zakończono prace związane z „Rozbudową gminnej sieci wodociągowej w
miejscowości Rembertów i Kopana” i „Budową gminnej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w miejscowości Ruda”. Przy tej inwestycji gmina zleciła nadzór
archeologiczny przy robotach ziemnych z uwagi na położenie inwestycji w strefie
ochrony konserwatorskiej. Wykonywana jest dokumentacja archeologiczna i
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5. Zakończono prace projektowe dotyczące wykonania ,,Projektu budowlanowykonawczego’’ na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul.
Mszczonowskiej /pozostała część do drogi wojewódzkiej/ oraz ,,Projekt techniczny
dla potrzeb budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Racibory,
Nowe Racibory, Kawęczyn oraz część Pawłowic i Prac Dużych’’. Po otrzymaniu
decyzji środowiskowej Gmina wystąpi o pozwolenie na budowę na realizację tych
inwestycji. 30 czerwca zakończono opracowanie inwentaryzacji wraz z ekspertyzą
techniczną planowanej modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół w Pamiątce.
Otrzymana dokumentacja będzie podstawą zlecenia opracowania projektu
technicznego.
6. Gmina otrzymała środki finansowe z Budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza dla n/w
inwestycji:
Komponent E na ,, Budowę sieci wodociągowej w m. Ruda’’ 50 tys. zł,
3.

Komponent D na ,,Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni
sztucznej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Tarczynie’’ 30tys. zł,
Komponent B na ,,Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych’’
22.5tys. zł.
W zakresie planowania przestrzennego:
W okresie od 05.06. 2007 r. wydano 126 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania
przestrzennego.
•

•

-

-

-

W zakresie spraw oświaty, kultury i sportu:
zatwierdziłam arkusze organizacji szkół i przedszkola na rok szkolny 2007/2008,
złożyłam wniosek do Kuratorium Oświaty o przyznanie dotacji na realizację „Programu
wyrównywania
szans
edukacyjnych
dzieci
i młodzieży w 2007 r. w Gminie Tarczyn” na kwotę 61.544 zł; wniosek został
pozytywnie rozpatrzony,
uczestniczyłam w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego, podczas
których wręczyłam najlepszym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów nagrody
książkowe,
wystąpiłam
do
Rady
Pedagogicznej
Szkoły
Podstawowej
im.
J. Stępkowskiego w Tarczynie o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora szkoły p. Beacie Zaradkiewicz,
wystąpiłam do Starosty Piaseczyńskiego o wsparcie finansowe imprezy kulturalnej „Dni
Tarczyna”,
złożyłam do Kuratorium Oświaty informację o ilości uczniów, którzy w ramach
rządowego programu, potrzebują dofinansowania na zakup podręczników i jednolitego
stroju.
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- wystosowaliśmy pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania „Dni
Tarczyna” jak również objęcie patronatem „Dni Tarczyna” przez Marszałka
Województwa Pana Adama Struzika.
• W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 5 czerwca 2007 roku do dnia dzisiejszego, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:

-

-

zasiłków celowych w wysokości 6 090 zł,
zasiłków okresowych w wysokości 4 450 zł,
zasiłków stałych w wysokości 10 109 zł,
opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 9 735 zł,
dodatków mieszkaniowych w wysokości 4 978 zł,
posiłków – obiady 11 424 zł
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w łącznej wysokości 153 030 zł.

• W zakresie geodezji i rolnictwa:
- Na bieżąco wprowadzano zmiany w ewidencji gruntów, udostępniono dane, wydawano
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów :
- wprowadzono 160 zmian w ewidencji gruntów wynikające z dokumentów
geodezyjnych, aktów notarialnych, decyzji administracyjnych,
- wydano 207 wypisów z rejestru gruntów,
- wydano 13 wyrysów z ewidencji gruntów.
- Prowadzono bieżące prace związane między innymi z aktualizacją map ewidencyjnych,
aktualizacją numeracji porządkowej.
- Wystąpiono do Referatu Budownictwa i Inwestycji z wnioskiem o wydanie postanowienia o
możliwości podziału nieruchomości dla 4 wszczętych spraw.
- Wydano 4 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości.
- Wydano 54 zaświadczenia.
- Wykonano operaty numeryczne dla ulicy Dębowej w Marylce i dla ulicy Zacisze
w Kotorydzu.
- Sporządzono sprawozdanie „Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości za I półrocze
2007 r”.
- Wystąpiono z 2 wnioskami do Wojewody Mazowieckiego o komunalizację nieruchomości
we wsi Pawłowie i we wsi Kotorydz .
- Nadal trwają prace nad sporządzaniem protokołów szkód pomrozowych.
• W zakresie gospodarki komunalnej:
Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zrealizował zadania:
• W zakresie wodociągów i kanalizacji:
- dokonano usunięcia awarii przyłącza w miejscowości Ruda,
- dokonano wymiany hydrantu na terenie firmy Coldor w miejscowości Janówek,
- dokonano wymiany zasuwy odcinającej w miejscowości Suchodół i Przypki,
- we własnym zakresie wykonano przyłącze wodociągowe do OSP Prace Małe,
- zlecono wykonanie udrożnienia głównego kolektora kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Pawłowice na odcinku 50 m,
- we własnym zakresie dokonano udrożnienia kanalizacji sanitarnej na terenie Pawłowic
na odcinku 6 m,

4

- sukcesywnie w miarę potrzeb dokonuje się wymiany i plombowania wodomierzy oraz
hydrantów,
- faktury za wodę, kanalizację wystawiane są na bieżąco.
- inkasent poboru wody i odprowadzania ścieków realizuje trasy 44 i 45 tj. północna
strona miasta Tarczyn,
- w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca br. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pracownik Referatu Gospodarki
Komunalnej uczestniczył w spotkaniu z inspektorem Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Chylicach w celu omówienia szczegółów dalszej współpracy.
•

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- oddano do użytkowania nowy blok komunalny na ul. Stępkowskiego w Tarczynie,
- trwają prace komisyjnych odbiorów mieszkań komunalnych dotychczas
zamieszkiwanych przez najemców na ul. Sportowej i Rynek,
- we własnym zakresie realizowane są prace zaadoptowania sali konferencyjnej na
potrzeby nowych pomieszczeń dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej,
- we własnym zakresie wykonywane są remonty lokali komunalnych na ul.
Stępkowskiego 16, lokal po śp. Panu Szymańskim i po Pani Stelmaszczyk, oraz na ul.
Sportowej po Pani Bukowskiej,
- na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za czynsz, wodę i kanalizację,
- wnioski na podłączenie się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, wydawanie decyzji
na zajęcie pasa drogowego - rozpatrywane są na bieżąco.

•

W zakresie dróg gminnych i powiatowych:
- trwają prace remontowe na terenie drogi powiatowej Kopana – Pawłowice,
- zakończono I etap ulepszania dróg gminnych poprzez równanie, profilowanie,
wałowanie; uzupełnianie tłuczniem i pospółką,
- trwają prace kompleksowego oczyszczenia pasa drogowego drogi gminnej ul.
Piaskowej łączącej miejscowości Pawłowice –Wylezin; wcześniej przebieg drogi
uzupełniono kruszywem drogowym,
- zlecono wykonanie remontu mostu na przebiegu drogi gminnej ul. Południowa w
miejscowości Kawęczyn; most uległ częściowemu zarwaniu płyty głównej
uniemożliwiając poruszanie się po drodze; stanowił zagrożenie dla ludzi i pojazdów

•

W zakresie utrzymania zieleni :
- systematycznie pielęgnowane są tereny zielone poprzez koszenie nawożenie i zabiegi
pielęgnacyjne
- uzupełniane są na bieżąco kradzione kwiaty z gazonów i krzewy ze skweru przy ul.
Grójeckiej róg Komornickiej w Tarczynie
- zlecono uporządkowanie pasa drogowego po zachodniej stronie ul. Warszawskiej w
Tarczynie
- we własnym zakresie rozpoczęto prace mające na celu założenie trawnika na terenie
przepompowni ścieków w Tarczynie.

•

W zakresie podatków i opłat lokalnych:

Wydano :
- 1 decyzję pozytywną umarzającą zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego na
kwotę 170,00 zł,
- 1 decyzję odmowną,
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•

2 zawiadomienia o wycofaniu tytułu wykonawczego na podatek od środków
transportu,
10 zawiadomień o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od
nieruchomości,
16 tytułów wykonawczych,
367 upomnień na zaległości podatku rolnego i od nieruchomości,
9 upomnień na zaległości podatku od nieruchomości jednostki prawne,
1 wniosek o dokonanie wpisu do hipoteki przymusowej,
1 wniosek o wykreślenie zaległości wpisu z hipoteki przymusowej,
Wymiar podatkowy:

Wydano:
- 32 zaświadczenia dotyczące stanu majątkowego, dochodowości z gospodarstwa rolnego
oraz 9 - o nie zaleganiu w podatkach,
- 105 decyzji w sprawie podatków na podstawie złożonych informacji w sprawie podatku od
nieruchomości oraz danych z ewidencji gruntów i budynków,
Działalność gospodarcza:
Wydano:
- 12 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla nowych
przedsiębiorców,
- 12 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
- 10 decyzji na wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
•

• Odbyłam spotkania:
- Z Panią Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie ulicy 1 Maja – odcinek
ul. 1 Maja – Łoś. W najbliższym czasie ma dojść do remontu odcinka Marianka – ul. 1 Maja
do skrzyżowania.
- Z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Panem Waldemarem Biernatem i przedstawicielami
Rady Nadzorczej w sprawie ulicy Oszkiela, jak również nakładów poniesionych na
kanalizację deszczową, ściekową oraz wodociąg.
- Uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Oświaty w Piasecznie gdzie były omawiane sprawy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie.
- Odbyłem spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie z Panem Dyrektorem ds.
pozyskiwania środków unijnych.
- Z przedstawicielem Zakładu Energetycznego w sprawie oświetlenia ulicznego Józefowice
-Ruda jak również modernizacji oświetlenia we wsi Kotorydz.
- Odbyłam spotkanie z Wicekuratorem w Kuratorium Oświaty na temat działalności naszych
szkół.
- Brałam udział w zgromadzeniu wspólników PKS Sp. z o. o. w Grójcu.
- Odbyliśmy spotkanie z firmą budującą ośrodki sportowe nt. projektu zabudowy naszego
nowego terenu sportowego.
- Uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Rzeki Jeziorki w Górze
Kalwarii.
- Odbyłam spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg na temat remontu dróg
powiatowych na terenie Gminy Tarczyn.
- Z przedstawicielem Firmy „Skoda” w sprawie zakupu samochodu dla Urzędu Miasta i
Straży Miejskiej.
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- Udałam się do Pani Ireny Sendler, aby osobiście zaprosić na wręczenie tytułu „Honorowy
Obywatel Miasta Tarczyna”.
- Odbyłam spotkanie ze specjalistą do opracowania Studium Panem Piotrem Sudra.
- Odbyłam spotkanie z Prezesem firmy tureckiej na temat inwestycji na terenie naszej Gminy.
- Uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta Września dotyczącego
tematu „Bezpieczne Miasto” czyli na temat inwestycji dotyczącej zainstalowania fotoradarów
na skrzyżowaniu.
•

Wydałam następujące zarządzenia:

1. Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 12 czerwca 2007r.
w sprawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego do dostępu do
informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „Poufne”,
2. Zarządzenie nr 46/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 12 czerwca 2007r.
w sprawie powołania komisji przetargowej,
3. Zarządzenie nr 47/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 12 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007,
4. Zarządzenie nr 48/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 18 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
5. Zarządzenie nr 49/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 25 czerwca 2007r.
w sprawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego do dostępu do
informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą
„Zastrzeżone”,
6. Zarządzenie nr 50/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 25 czerwca 2007r.
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze,
7. Zarządzenie nr 51/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 25 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
8. Zarządzenie nr 52/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pan Eugeniusz Adach mieszkaniec wsi Księżak:
Na zebraniu przedwyborczym do Rady i zebraniu z okazji wyboru sołtysa była mowa, że
zostanie wykonana droga Księżak – Przypki do Kościoła. Jest robiona teraz droga Marianka –
Nosy – Księżąk, mam pytanie kiedy ruszy budowa drogi Księżak – Przypki, następne pytanie
kiedy przy tych wszystkich wydatkach inwestycyjnych znajdzie się chociaż 1000 zł na to, by
wysypać żwirem ul. Słoneczną we wsi Księżak i ostatnie pytanie: ile kosztuje utrzymanie
Straży Miejskiej, ilu jest pracowników i jaką służbę pełnili poprzednio.
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Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna:
Przedstawione sprawozdanie obejmuje okres od 5 czerwca do 9 lipca, gdyby Pan był na
poprzedniej Sesji Rady to na niektóre zadane pytania otrzymałby Pan odpowiedź.
Na naszych zebraniach przedwyborczych przedstawialiśmy nasz plan na 4 lata a nawet i
więcej, bo były tam inwestycje wieloletnie. Nie da się zatem zrobić wszystkiego w ciągu
jednego roku. Jeśli chodzi o drogę Księżak – Przypki, to dalej podtrzymuję, że jest ona w
planach. W momencie gdy radni ustalali priorytety, zdecydowaliśmy o budowie drogi
Marianka – Nosy – Księżak z tego względu, że wysypany był tam tłuczeń, który wybija się po
jakimś czasie, robią się dziury i trzeba je uzupełniać. Podjęliśmy więc decyzję o położeniu
asfaltu, żeby nie pomnażać kosztów. Wykonany jest odcinek ok. 1,8 km pozostało ok. 600m
do dokończenia.
Jeśli chodzi o drogę Księżak – Przypki to jest to droga gruntowa, która wiosną została
wyrównana – przyjęliśmy taką zasadę, że drogi są równane wiosną i jesienią. Jeśli będzie taka
potrzeba zostanie wyrównana kolejny raz. Rozpatrujemy korytowanie tej drogi i położenie
tłuczniem, ale trzeba mieć świadomość, że w momencie położenia tłucznia, też będą wybijać
się dziury i droga będzie musiała być robiona w niedługim czasie. Marianka – Nosy –
Księżak to ten sam rejon jeżeli chodzi o okręg wyborczy, w związku z tym, że staramy się
dzielić w poszczególnych rejonach i brać pod uwagę sprawy główne, żeby nie ponosić
kosztów dodatkowych, trzeba będzie na drogę Księżak – Przypki poczekać - co nie znaczy że
nie będzie ona robiona. Jest brana pod uwagę, tylko takich dróg na terenie naszej Gminy jest
bardzo dużo, bo mamy zaległości z poprzednich lat, a fundusze są ograniczone.
Przeznaczenie 1000 zł jeśli chodzi o jeden samochód piachu na wysypanie ul. Słonecznej jest
możliwe w niedługim czasie, natomiast jeśli chodzi o docelowe utwardzenie, korytowanie to
musi jeszcze troszeczkę potrwać.
Kolejne pytanie dotyczyło Straży Miejskiej. Straż Miejska składa się z 2 osób strażnika i
komendanta, który również pełni dyżury na terenie naszej Gminy. Będzie jeszcze jedna osoba
zatrudniona przez Powiatowy Urząd Pracy - będzie odbierała telefony. W tej chwili nie ma
jeszcze lokalu dla Straży Miejskiej. We własnych siłach remontujemy pomieszczenia w
dawnej sali konferencyjnej. Sala konferencyjna została podzielona na 3 pomieszczenia i w
jednym pomieszczeniu będzie funkcjonowała Straż Miejska, gdzie będzie można zgłaszać
sprawy z terenu naszej Gminy. Jeśli chodzi o informacje odnośnie kwalifikacji komendanta i
strażnika, to były one przekazywane na poprzedniej Sesji i można się z nimi zapoznać w
protokole. Niemniej jednak bez względu na to gdzie pracowali poprzednio – Pan Komendant
w służbie mundurowej - przeszli odpowiednie szkolenia, zdali egzaminy, otrzymali
uprawnienia do pracy i zgodnie z nimi pracują. Mamy świadomość, że jest to nieduża
liczebność, ale tak jak wspominał Pan Komendant na poprzedniej Sesji, są elastyczni i ich
czas pracy będzie ruchomy w zależności od potrzeb. Będą pracować po południu, wieczorem,
ale mamy świadomość, że mają ograniczony czas pracy.
W budżecie na bieżący rok przeznaczyliśmy na działalność straży ok. 200.000 zł. Koszty
zostały już zmniejszone, mamy w tych kosztach uwzględniony zakup samochodu dla Straży
Miejskiej, ponieważ muszą poruszać się po terenie Gminy. Na ostatnim posiedzeniu Komisji
podjęliśmy decyzję o zakupie samochodu dla straży za kwotę około 42.000zł gdzie połowę
można wpłacić później bez odsetek. Tyle jeśli chodzi o informację dotyczącą straży Miejskiej.
Powiem tak: straż miejska, policja, oświata nie są instytucjami dochodowymi. Na początku
nie patrzymy na dochody, ale na bezpieczeństwo, by nie było łamane prawo i przepisy.
Pan Eugeniusz Adach:
Ja wrócę do tej drogi Księżak – Przypki. Na wyborach sołtysów rozmawialiśmy na temat tej
drogi i że ruszymy z budową drogi Marianka – Nosy - popieram tę inwestycję, ale mówiła
Pani również, że w tym roku ruszymy z drogą Księżak – Przypki i uważam, że należało tak
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pokierować, żeby tę drogę zacząć.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna:
Nie była planowana w tym roku nakładka asfaltowa na drodze Marianka - Nosy ale tłuczeń
się wybija i trzeba byłoby wyłożyć kolejne pieniądze na uzupełnienie dziur w związku z tym
staraliśmy się zrobić wszystko- przeanalizować tak budżet, żeby jak najwięcej wykonać
inwestycji. Mieszkańcy z Księżaka poczekają trochę. Będziecie potem narzekać na drogę
tłuczniową, że się kurzy, ale uprzedzam - nie jesteśmy w stanie od razu docelowo położyć
nakładkę, ale wykonywać to zadanie etapami. Tłuczeń też będzie kłopotliwy. Staramy się
prowadzić taką politykę, że tam gdzie są robione drogi tłuczniowe, to albo położona zostaje
nakładka asfaltowa, albo jeśli jest to droga mniej uczęszczana, destrukt. Gdy uda nam się go
pozyskać to wtedy zostanie ten odcinek drogi wykonany.
Każdy radny chce jak najwięcej dla swojego okręgu, ale trzeba podejść do wszystkiego z
rozsądkiem. Ja wiem, ja się z tego nie wycofuję, to nie jest aż tak duży odcinek, ale musimy
w tej chwili trochę jeszcze poczekać.
Więcej głosów nie było.
Do pktu 7.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Elwira Górecka Skarbnik Gminy poinformowała zebranych, że do projektu zmian
przekazanego radnych w materiałach zostały wprowadzone następujące zmiany:
wprowadzenie środków części oświatowej subwencji ogólnej, zmianę dotyczącą wydatków
dla straży miejskiej oraz przesunięcie środków z zadania „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w Pawłowicach” na zadanie „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tarczynie” w
wysokości 500.000zł (z pozycji pożyczki i kredyty) w związku z otrzymaniem kosztorysu z
którego wynikało, że kwota jest niewystarczająca – zmiana ta nie powoduje zmiany kwot,
tylko zmiany w załączniku zadań wieloletnich. Po tych wyjaśnieniach Pani Skarbnik
przedstawiła projekt uchwały zawierający następujące uzasadnienie:
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego Komponent E - Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy
Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej
Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.000 zł
pozostałe odsetki
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 70.000 zł dotacja z terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Przypki
- Nosy
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 27.000 zł, w tym: 26.000 zł wpływy z opłat za
zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz 1.000 zł pozostałe odsetki
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 10.000 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 18.065 zł ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na
dofinansowanie wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego, polegającego na zwiększeniu
łącznej liczby uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez jst w stosunku do
danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:
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Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 77.500 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego z Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia
Modernizacji Placówek Oświatowych
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 550.000 zł w tym: 50.000 zł na realizację zadania
inwestycyjnego Wodociąg Ruda (w ramach własnych środków) i 500.000 zł na realizację
inwestycji Rozbudowa SUW w Pawłowicach (w ramach przychodów z kredytu)
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 100.000 zł wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych dotyczące ulic i dróg gminnych
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000 zł wydatki inwestycyjne dotyczące
zakupu samochodu osobowego
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32.000 zł wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych ( zmiana paragrafu w zakupie samochodu dla Straży
Miejskiej w Tarczynie).
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 77.500 zł wydatki inwestycyjne dotyczące
docieplania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 550.000 zł w tym: 50.000 zł na realizację zadania
inwestycyjnego Wodociąg Ruda |(w ramach środków
z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego Komponent E - Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy
Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej) i 500.000 zł na realizację inwestycji Modernizacja
SUW w Tarczynie (w ramach przychodów z kredytu)
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 233.000 zł, w tym: 85.000 zł z przeznaczeniem na
zakup usług remontowych oraz 78.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i
70.000 zł na realizację modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku
Przypki - Nosy
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.000 zł wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące samochodu dla Straży Miejskiej w
Tarczynie
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 115.045 zł w tym : 10.000 zł z rezerwy części
światowej subwencji ogólnej wprowadzonej po stronie dochodów Zarządzeniem Burmistrza
Nr 51/07 z dnia 25.06.2007r. na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych
pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie
wykorzystywanych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Pamiątce, kwotę 9.980 zł
z rezerwy części światowej subwencji ogólnej wprowadzonej po stronie dochodów
Zarządzeniem Burmistrza Nr 52/07 z dnia 27.06.2007r.na remonty bieżące dotyczące Szkoły
Podstawowej w Tarczynie, 46.000zł na usługi remontowe dot. budynku Szkoły Podstawowej
w Pracach Małych i 49.065 zł na usługi pozostałe dotyczące dowożenia uczniów do szkół
Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było.
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 X/ 59/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok została podjęta.
Do pktu 8.
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Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tarczyn, powiat piaseczyński, woj. Mazowieckie uchwalonego
uchwałą Nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku oraz
uchwałą Nr XXVI/175/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 marca 2004r.
Łukasz Michalak z referatu Planowania Przestrzennego przedstawił przygotowany projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Piotra Sudrę z Autorskiej Pracowni
Architektury i Planowania Przestrzennego.
Pan Piotr Sudra poinformował, że plan obejmuje teren niezainwestowany położony w
terenach zabudowanych magazynami logistycznymi, otoczony terenami inwestycji
związanych z działalnością gospodarczą. Obszar ten objęty jest planem gdyż w obecnie
obowiązującym planie, teren ten na wniosek poprzednich właścicieli przeznaczony był do
zabudowy mieszkalnej. Obecnie, właściciel terenu nie jest zainteresowany zabudową
mieszkaniową i teren ten odcina się od terenów dawno przeznaczonych pod funkcje
logistyczne. Zmiana ta jest celowa i słuszna. Tego typu zmiana poprzedzona jest całą
skomplikowaną, długą procedurą, która przechodzi przez wszystkie fazy. Nie jest to zmiana
przeznaczenia terenów rolniczych na cele nierolnicze - na to uzyskana już była zgoda.
Uwag do planu nie zgłoszono. W czasie wyłożenia planu, pojawił się jeden z sąsiadów,
któremu udzielono informacji.
Inwestycji należących do zadań Gminy na obszarze objętym planem nie ma.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poinformował, że przed podjęciem uchwały powinna być
przegłosowana zgodność Miejscowego Planu Zagospodarowania ze Studium, po czym poddał
pod głosowanie zgodność Planu Zagospodarowania ze Studium.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za zgodnością Planu Zagospodarowania Przestrzennego ze Studium głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr X/60/07 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tarczyn, powiat piaseczyński, woj. Mazowieckie uchwalonego
uchwałą Nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku oraz
uchwałą Nr XXVI/175/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 marca 2004r. została
podjęta.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy przedstawiła przygotowany projekt uchwały z następującymi
kandydaturami zaproponowanymi na posiedzeniu Komisji Rady:
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- Anna Burakowska,
- Mirosław Faliszewski,
- Andrzej Perzyna.
Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na przedstawienie swoich kandydatur do składu
zespołu.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr X/61/07 w sprawie w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXIV/206/2000 Rady
Gminy Tarczyn z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.
Grażyna Pieniążek z Referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła przygotowany projekt
uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały 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 przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr X/62/07 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale
Nr XXIV/206/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Racibory gmina Tarczyn.
Grażyna Pieniążek z Referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła przygotowany projekt
uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały 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 przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr X/63/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
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nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Racibory gmina Tarczyn
została podjęta.
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Prace Małe gmina Tarczyn.
Grażyna Pieniążek z Referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła przygotowany projekt
uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały 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 przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr X/64/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Prace Małe gmina
Tarczyn została podjęta.
Do pktu 13.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Wólka Jeżewska gmina Tarczyn, stanowiącej działkę o
numerze ewidencyjnym 50 o powierzchni 0,86 ha.
Grażyna Pieniążek z Referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła przygotowany projekt
uchwały.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna:
Została opracowana koncepcja zwodociągowania zachodniej części Gminy. W tamtym rejonie
Gmina nie posiada działki, która mogłaby być przeznaczona pod studnię na ujęcie wody, w
związku z tym musieliśmy szukać osoby, która sprzedałaby teren dla Gminy
i jeszcze żeby ta działka była zlokalizowana tam gdzie są takie pokłady wody. Patrząc na
zalecenia firmy, która opracowała koncepcję i uwzględniając ich wskazania udało nam się
przeprowadzić rozmowy z Panem Biseckim, który wyraził chęć sprzedaży działki dla Miasta
Tarczyn z przeznaczeniem pod studnię pod ujęcie wody dla całego wodociągu dla strony
zachodniej naszej Gminy. W tym momencie mając tę działkę zakupioną, będziemy mogli
ogłosić przetarg na wykonanie projektu wodociągu na część zachodnią.
Do przedstawionego projektu uchwały 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 przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr X/65/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wólka Jeżewska gmina Tarczyn,
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stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 50 o powierzchni 0,86 ha została podjęta.
Do pktu 14.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi
Marylka gmina Tarczyn, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 68/1 o powierzchni
2,44 ha na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań
własnych gminy.
Grażyna Pieniążek z Referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła przygotowany projekt
uchwały.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna:
Mamy możliwość nabycia od Agencji działki rolnej. Rada ma takie uprawnienia, żeby w
planie przestrzennym zmienić przeznaczenie tej działki, oczywiście przechodząc całą
procedurę. Chcemy tę działkę pozyskać to jest 2,44ha . W pobliżu mamy kawałek działki
gminnej. W momencie gdy bezpłatnie otrzymamy tę działkę od Agencji, zmienimy
przeznaczenie. Jeżeli chodzi o tereny, gmina ma bardzo dużo potrzeb. Staramy się więc
pozyskiwać tereny zmieniać ich przeznaczenie i potem w miarę potrzeb budowy
infrastruktury na terenie Gminy sprzedawać. Jak Państwo zauważyliście sprzedajemy jedną
maleńką działkę w Raciborach – to też działka, którą udało nam się skomunalizować decyzją
Wojewody Mazowieckiego, jak również działkę o powierzchni 2,66ha w Pracach Małych też
pozyskaną decyzją Wojewody Mazowieckiego 2 lata temu.
Staramy się poszukiwać takich terenów na obszarze naszej Gminy i przejmować od Agencji
bądź Skarbu Państwa. Nie robimy to z własnych zasobów tylko w momencie pozyskania
staramy się zmienić przeznaczenie jeśli to przeznaczenie nie jest już pod inwestycje czy
budownictwo i potem dopiero uzyskane pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć pod budowę
dróg, wodociągów, infrastruktury.
Po uchwaleniu tej uchwały będziemy mogli dostarczyć ją do Agencji z naszym przewodnim
pismem i tu jednocześnie poprosimy Pana inżyniera o uwzględnienie jej w planie
przeznaczenia pod inwestycje strukturalne na terenie naszej Gminy i wtedy dopiero
otrzymamy decyzję od Agencji.
Do przedstawionego projektu uchwały 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 przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr X/66/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa prawa własności niezabudowanej nieruchomości
położonej we wsi Marylka gmina Tarczyn, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 68/1
o powierzchni 2,44 ha na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi
wykonaniu zadań własnych gminy została podjęta.
Do pktu 15.
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Wolne wnioski.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna:
Do końca tego roku jest obowiązek wymiany dowodów osobistych, bardzo proszę o to, żeby
przekazać taką informację w swoich sołectwach na tablicach informacyjnych czy też w
sposób zwyczajowo przyjęty to jest: poprzez przekazanie informacji od sąsiada do sąsiada,
żeby nie czekać do ostatniej chwili z wymianą dowodu. Również otrzymaliście Państwo
informacje o rentach strukturalnych, bardzo proszę państwa radnych i państwa sołtysów o
przekazanie tych informacji wszystkim mieszkańcom w poszczególnych rejonach i
potraktowanie ich jako bardzo ważne.
Również w związku z klęską żywiołową prosimy o przekazanie w sołectwach informacji,
żeby mieszkańcy przychodzili i uzupełniali protokoły szkód, bo nie wszystkie są wypełnione.
Radna Hanna Sowińska zaznaczyła, że mało jest widać policjantów w terenie, owszem widać
patrole składające się z młodych policjantów, tych których służby zostały dodatkowo
zakupione, jest też straż miejska, ale chodzi o to, żeby było widać także starszych
policjantów. Dobrze byłoby, żeby policja uczestniczyła również w takich imprezach jak Dni
Tarczyna, gdzie bardzo ważna jest sprawa bezpieczeństwa.
Pan Waligóra z Komisariatu Policji w Tarczynie poinformował, że teren gminy jest duży i
trudno jest być wszędzie, są teraz mieszane patrole więc będą bardziej widoczne.
Odnośnie Dni Tarczyna to z tego co wie na ten temat w innych latach imprezy te były
zabezpieczane dobrze, w tym roku w czasie trwania imprezy patrole policyjne uczestniczyły
w innych zadaniach.
Pani Aleksandra Smolarek zgłosiła, żeby w czasie sobotnich targów bardziej zwracana była
uwaga na parkowanie samochodów.
Pan Eugeniusz Adach zwrócił uwagę na to, że na jezdni ulicy Komornickiej jest ciągła linia i
żeby w sobotę móc się poruszać to trzeba łamać prawo. Najlepszym rozwiązaniem byłoby
poprowadzenie linii przerywanej. Poprosił o rozważenie takiej możliwości, następnie spytał
czy poczynione są jakieś kroki w temacie budowy domu kultury.
Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży Miejskiej poinformował, że aby zlikwidować
zaszłości potrzeba jest czasu. Skuteczność Straży Miejskiej będzie można określić po
pewnym czasie. Dużo jest zrobione jeśli chodzi ścieżkę rowerową. Na bazarze straż była 2
razy, trzeba by nałożyć dużo mandatów. Na razie w okolicy targowiska są pouczenia. Jest
obiecany zakup aparatu fotograficznego i wtedy będzie można sfotografować źle
zaparkowany samochód a potem nałożyć mandat. Straż będzie współpracować z Policją i
wspólnie uda się pewne zaszłości zlikwidować, na wszystko trzeba czasu, będzie porządek na
pewno.
Pan Andrzej Smolarek mieszkaniec Tarczyna spytał czy jeśli mieszkaniec zrobi zdjęcie i
przekaże straży, to będzie można ukarać daną osobę mandatem.
Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży odpowiedział, że zdjęcie może zrobić tylko
strażnik, a potem nałożyć mandat. Mieszkańcy mogą współpracować, ale zdjęcia do
mandatów mogą robić tylko strażnicy.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna:
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Odnośnie zapytania co się robi w temacie nowego domu kultury to złożyliśmy do księdza
proboszcza pismo w sprawie zakupu działki. Wskazaliśmy na teren na którym stoi obecny
dom kultury lub teren niezabudowany od strony Pana Mulewicza.
Ksiądz Proboszcz był na spotkaniu i powiedział, że tę sprawę musi przedyskutować w kurii i
dostaniemy odpowiedź. Jeśli nie będzie decyzji odnośnie sprzedaży jednego terenu czy
drugiego, to rozważamy możliwość budowy domu kultury na terenie rekreacyjno-sportowym.
Byłby jeden kompleks, który obsługiwałby wszystko, byłyby też miejsca parkingowe. Obecne
usytuowanie domu kultury też ma minusy, bo jest blisko ulicy i mało jest miejsc postojowych.
Generalnie wszyscy zauważyliśmy, samochodów przybywa, a faktycznie miejsc postojowych
nie ma za dużo. Wszyscy jesteśmy wygodni najchętniej podjeżdżalibyśmy pod samo miejsce
do którego się udajemy. Chcemy mieć uporządkowane miasto. To jest bardzo dobre, że
wszyscy zwracamy na to uwagę, cieszy mnie jeśli chodzi o głosy mieszkańców odnośnie
współpracy. Przyjęliśmy taką strategię, że na początku komendant Straży Miejskiej czy
Policji poucza, natomiast jeśli ktoś notorycznie będzie się zatrzymywał nie tam gdzie trzeba
to będzie już kara, ale to jest ostateczność i jeśli ktoś stanie z łubianką jajek to nie ma
problemu, ale gdy jest to kilka skrzynek rozłożonych na chodniku to Pan Komendant musi
reagować i osoba ta musi się dostosować. Nam chodzi o to, by był porządek, ład, żebyśmy
wszyscy o to dbali. Jeśli nie będziemy wydawać pieniędzy na naprawę uszkodzonych ławek,
uzupełniać nasadzeń, to będzie można załatwić inne potrzeby. Mój apel i prośba
rozmawiajmy, nawzajem zwracajmy sobie uwagę grzecznie nie złośliwie, a myślę, że efekty
wszyscy osiągniemy.
Radny Krzysztof Malczewski poinformował, że w zachodniej części Gminy widać jeżdżący
nieoznakowany samochód. Poprosił o wyjaśnienie czy jest to samochód policyjny.
Pan Waligóra z Komisariatu Policji poinformował, że jest jeden samochód nieoznakowany na
policyjnych numerach z Komendy z Piaseczna.
Więcej głosów nie było.
Do pktu 16.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął X
Sesję Rady.

Protokołowała:
Zofia Kruppe
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3
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