Protokół
z XII Sesji Rady Miejskiej
w Tarczynie
odbytej w dniu 9 sierpnia 2007 roku

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski .
Poinformowała zebranych, że na sali obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum do
podejmowania uchwał.
Nieobecni A. Pszczółka, K Malczewski.
Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie wykazu projektów, które gmina Tarczyn złoży do realizacji w ramach
programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust. 3 ustawy dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych.
5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Tarczyn na 2007 rok.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w prawie własności
zabudowanej nieruchomości położonej w Tarczynie ulica Rynek 1-3, stanowiącej działkę
o numerze ewidencyjnym 350, o powierzchni 0,30 ha.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce wnieść uwagi do przedstawionego porządku.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady poddał porządek pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. porządek przyjęto jednogłośnie.
ad. 4 Projekt uchwały w sprawie wykazu projektów, które gmina Tarczyn złoży do realizacji
w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust. 3 ustawy dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych przedstawił radnym Sławomir Wyszyński.
Radna Hanna Sowińska zgłosiła wniosek aby wpisać do wykazu remont budynku SPZOZ w
Tarczynie.
Pani Burmistrz poparła wniosek i dodała, że należy dopisać zadanie: modernizacja i
rozbudowa budynku w Kawęczynie. Jest to duży budynek parterowy, zniszczony. Trzy lata
temu była tam wymiana okien, drzwi, robiony był dach. Musimy mieć zasoby mieszkaniowe
dla mieszkańców, których należy przesiedlić z lokali tymczasowych.
Zgłoszono dopisać w § 1 ust. 1 po słowach Kawęczyn Pawłowice-projekt i wykonanie.
Radna A. Burakowska zgłaszała rozbudowę oczyszczalni w Pawłowicach. Do tej
oczyszczalni podłączone zostały ścieki przemysłowe, podobno oczyszczania nie przerabia
ścieków.
Radny Marek Młynarczyk powiedział, że od czasu podłączenia ścieków przemysłowych
oczyszczalnia
nie
radzi
sobie
z
ich
oczyszczaniem.
Pani Grażyna Sas zabierając głos powiedziała, że w tym roku jest zaplanowane
napowietrzenie oczyszczalni. Odprowadzane ścieki odpowiadają normom.
Pan S. Chudzikowski powiedział, że prowadzone były rozmowy z firmą ABT, która obiecała
złożyć ofertę na modernizację tej oczyszczalni: podział oczyszczalni na komory,
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napowietrzenie, za cenę pozwalająca na wykonanie modernizacji bez stosowania ustawy o
zamówieniach publicznych.
Modernizacja oczyszczalni wpłynie na poprawienia jakości ścieków ale nie poprawi jej
przepustowości.
Pani Burmistrz zaznaczyła, że ta strona gminy będzie się rozwijać. W przyszłości planowana
jest budowa osiedla domków jednorodzinnych, może na naszej działce powstanie budynek
wielorodzinny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
Podłączenie kolejnych miejscowości, kolejnych dostawców ścieków stworzy konieczność
rozbudowy oczyszczalni.
Pani Burmistrz zaproponowała aby wpisać zadanie: modernizacja oczyszczalni w
Jeziorzanach.
W sprawie modernizacji oczyszczalni będzie prowadzić rozmowy z przedstawicielami firmy
Binder. Chce zaproponować zlokalizowanie oczyszczalni na obszarze 1-1,5 ha a resztę terenu
przeznaczyć pod zalew.
Pani Skarbnik powiedziała, że w przyszłym roku też będzie art. 206 i może wtedy ująć
oczyszczalnie. Finansowo nie damy rady wykonać wszystkich zadań.
Przewodniczący Rady poparł głos Pani Skarbnik.
Pani Burmistrz zabierając głos powiedziała, że zobaczymy jak rusza programy i jeśli będzie
łatwiej pozyskać na oczyszczalnie to wówczas podejmiemy stosowną uchwałę.
Radny Paweł Młoźniak zaproponował aby wpisać zadania, a jak nie dostaniemy środków to
nie ma obowiązku wykonania.
W trakcie dyskusji radni zgłosili propozycje dopisania do wykazu następujących zadań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wodociąg Pawłowice-projekt i wykonanie,
budynek w Kawęczynie,
budynek SPZOZ w Tarczynie,
oczyszczalnia w Jeziorzanach
oczyszczalnia ścieków w Pawłowicach,
sala gimnastyczna w Pracach Małych
zalew

Podsumowując dyskusję i mając na uwadze możliwości finansowe gminy postanowiono
uzupełnić projekt uchwały o zapisy w § 1 uchwały:
w ust.1 po słowie Kawęczyn- dopisać - Pawłowice - projekt i wykonanie.
dodać:
ust. 16 rozbudowa i modernizacja budynku w Kawęczynie w ramach ..... Priorytet..,
ust.17. rozbudowa i modernizacja budynku SP ZZ w Tarczynie w ramach .. Priorytet ,
ust.18. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarczynie w ramach .. Priorytet ,
ust.19 zagospodarowanie naturalnych warunków przyrody na rekreacje i wypoczynek
w ramach.... Priorytet
W związku z powyższym zmienia się również załącznik do uchwały w następujący sposób:
Projekt: rozbudowa i modernizacja budynku w Kawęczynie
Program:
Priorytet:
Fundusz
Wartość Projektu 1 mln zł
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Dofinansowanie z UE % 85%
Udział własny %
15%
środki własne 150 tys.zł
2007,
0 zł
2008
70 tys. zł
2009
80 tys zł
Projekt: rozbudowa i modernizacja budynku SP ZZ w Tarczynie
Program:
Priorytet:
Fundusz
Wartość Projektu 5 mln zł
Dofinansowanie z UE % 85%
Udział własny %
15%
środki własne 750 tys.zł
2007,
0 zł
2008
375 tys. zł
2009
375 tys zł

Projekt: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębach ewidencyjnych
Drozdy- Jeziorzany -Tarczyn,
Program:
Priorytet:
Fundusz
Wartość Projektu 7 mln zł
Dofinansowanie z UE % 85%
Udział własny %
15%
środki własne 1 050 tys.zł
2007,
0 zł
2008
525 tys. zł
2009
525 tys zł

Projekt: zagospodarowanie naturalnych warunków przyrody na rekreację i wypoczynek
Program:
Priorytet:
Fundusz
Wartość Projektu 2 mln zł
Dofinansowanie z UE % 85%
Udział własny %
15%
środki własne 300 tys.zł
2007,
0 zł
2008
150 tys. zł
2009
150 tys zł
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Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.
W glosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem uchwały glosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
ad. 5 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy zgodnie z
uzasadnieniem:
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.000 zł, w tym: 5.000 zł wpływy z opłat za
zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz 2.000 zł odsetki
Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 195.000 zł,
w tym: 170.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz 25.000 zł
podatek dochodowy od osób prawnych
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 202.000 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 680.000 zł wydatki inwestycyjne na budowę sieci
wodociągowej w miejscowościach Racibory, Nowe Racibory, Kawęczyn
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 200.000 zł wydatki inwestycyjne na budowę dróg i
chodników na terenie Gminy Tarczyn
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 950.000 zł, w tym: 200.000
zł wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji deszczowej na terenie osiedla w Tarczynie
oraz 750.000 zł wydatki inwestycyjne na rekulywację wysypiska w miejscowości Jeżewice
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację
Rynku w Tarczynie
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady poddał przeprowadził głosowanie uchwały.
W glosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem uchwały glosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
ad.6. Z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w prawie
własności zabudowanej nieruchomości położonej w Tarczynie ulica Rynek 1-3, stanowiącej
działkę o numerze ewidencyjnym 350, o powierzchni 0,30 ha zapoznała radnych Pani Barbara
Gembala.
Na pytanie radnych czy kupujemy całą nieruchomość odpowiedzi udzieliła Pani Barbara
Gembala, informując, że za cenę 72 tys. zł kupujemy udział w prawie własności w wysokości
19/32 części.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod glosowanie.
W glosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem uchwały glosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Na tym, o godz. 9.03 posiedzenie zakończono.
Przewodniczący zamknął obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
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