R O T O K Ó Ł NR XVII/2007
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 20 grudnia 2007 r.
W obradach udział wzięli: Burmistrz Tarczyna, radni i sołtysi wg załączonych list obecności,
Marek Gieleciński Wicestarosta Powiatu Piaseczyńskiego, 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 XVII Sesję Rady, powitał
zebranych.
Przed realizacją porządku obrad Barbara Lenart sołtys wsi Księżak w imieniu mieszkańców
wsi podziękowała Pani Burmistrz za wykonaną drogę w Księżaku.
Pani Burmistrz podziękowała i zaznaczyła, że podziękowania należą się również
Panu Mariuszowi Omen Prezesowi Firmy, którego udało się przekonać do partycypowania w
kosztach wykonania drogi.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 15 radnych – 100% ustawowego
składu Rady (załącznik nr 1 –lista obecności).
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Do porządku obrad przekazanego radnym, Przewodniczący Rady zgłosił zmianę polegającą
na zdjęciu z proponowanego porządku projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze
we wsi Marylka ze względu na braki merytoryczne.
Uwag nie zgłoszono.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna poinformowała, że na sali są mieszkańcy wsi Kopana,
którzy chcieliby zabrać głos na początku obrad, może w punkcie pytania, interpelacje, czy też
osobnym punkcie.
Ostatecznie pozostało, że mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w punkcie wolne
wnioski.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad zawierający zgłoszone zmiany:
1. Otwarcie XVII Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z XV i XVI Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
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6. Pytania, interpelacje.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu .
8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2008.
9.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy
Tarczyn nieruchomości położonej we wsi Many gmina Tarczyn.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/299/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z
dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
11. Uchwała w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków inkasenta na terenie sołectwa
Ruda
12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
13. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2008.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 15radnych, 15 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4
Przyjęcie protokółu z XV i XVI Sesji.
Uwag do protokółu z XV Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Uwag do protokółu z XVI Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Do pktu 5
Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Barbarę Galicz Burmistrza Tarczyna
o zabranie głosu.
Pani Burmistrz złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 21 listopada 2007 r. do
20 grudnia 2007 r.
W zakresie inwestycji:
13 grudnia zostały odebrane prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z przykanalikami w ul. Mszczonowskiej w Tarczynie. Koszt inwestycji
wyniósł 292 tys. zł i pokryty zostanie w kwocie 250 tys. zł. pożyczką z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, która może być do 50% umorzona.
Zakończono i odebrano od wykonawcy Firmy PRID Grójec:
- modernizację drogi gminnej w Komornikach, w ramach której wykonano podbudowę drogi
z kruszywa kamiennego dł. 802m ,
-modernizację drogi Pawłowice - Wylezin, w ramach której wykonano dywanik asfaltowy dł.
740m,
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-modernizację drogi w miejscowości Księżak w ramach której wykonano podbudowę drogi z
kruszywa kamiennego wraz z nawierzchnią asfaltową na dł. 622m. Koszt inwestycji
został częściowo pokryty przez darczyńcę firmę Fibor.
Trwają prace związane z ,,Modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Tarczynie’’. Koszt
inwestycji określono na kwotę 880 tys. zł i w kwocie 750 tys. zł. pokryty został pożyczką z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – pożyczka może być
umarzalna w granicach 50%.
Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego pozwolenia na budowę:
- sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pawłowice,
- sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Racibory, Nowe Racibory, Kawęczyn i
Prace Duże,
- sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Janówek.
Zakończono zadanie pod nazwą „Odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowocementowych pochodzących z demontażu obiektów budowlanych należących do osób
fizycznych z terenu Gminy Tarczyn”, odebrano ok. 40 ton azbestu od 18 osób.
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski i dopełniły formalności otrzymają dofinansowanie.
Wydano 70 wypisów, wypisów z wyrysem, zaświadczeń z planu zagospodarowania
przestrzennego oraz podziałów
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- trwają prace komisyjnych odbiorów mieszkań komunalnych dotychczas zamieszkiwanych
przez najemców na ul. Rynek,
- we własnym zakresie realizowane są prace remontowe lokali komunalnych w celu
przygotowania do zasiedlenia przez nowych lokatorów - dotyczy Tarczyna,
- dokonano wymiany otworów okiennych w lokalu w Tarczynie przy ul. Mszczonowskiej ,
- wykonano przeglądy przewodów kominowych oraz wykonanie wentylacji w lokalu w
Tarczynie przy ul Rynek 17 p. Maria Kołodziej,
- wykonano projekt instalacji gazowej do lokalu w Tarczynie przy ul Rynek 17 p. Marii
Kołodziej, złożono do Filii Starostwa celem wydania pozwolenia na budowę,
- na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za czynsz , wodę i kanalizację,
- wspólnie ze Strażą Miejską przeprowadza się odbiór mieszkań komunalnych w Tarczynie i
Suchodole,
- wnioski na podłączenie się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, - rozpatrywane są na
bieżąco,
wykonano 2 etap oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopana, w ciągu ulicy
Pawłowickiej, zgodnie z projektem,
- wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Grzędy - Kotorydz ul. Słoneczna, Prace
Duże ul. Piaseczyńska, Bystrzanów ul. Leśna,
- trwają prace remontowe w pokoju przeznaczonym na Filię Starostwa Powiatowego
Wydziału Architektoniczno – Budowlanego.
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
- we własnym zakresie wykonuje się instalacje i podłączenie do kanalizacji – zbiorników
bezodpływowych na terenie budynków komunalnych przy ul. Sportowej w Tarczynie,
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- inkasent poboru wody i odprowadzania ścieków zrealizował trasy Janówek i zachodnią
stronę Tarczyna tym samym zakończył odczyty w roku bieżącym,
- zgodnie z harmonogramem dokonuje się pobrania próbek wody ze stacji i sieci
wodociągowych przez pracowników laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Chylicach.
W zakresie dróg gminnych i powiatowych:
- zakończono utrzymanie dróg w zakresie równania, profilowania i zagęszczania,
- zakupiono sól drogową na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych,
- ustawiono pojemniki z piaskiem na terenie miasta,
- trwają prace remontów cząstkowych na drogach powiatowych na terenie gminy,
- wykonano kompleksowo odcinek drogi powiatowej Kotorydz – Złotokłos, kolejny odcinek
planowany jest na przyszły rok.
W zakresie geodezji i rolnictwa:
- Na bieżąco wprowadzano zmiany w ewidencji gruntów , wydano wypisy z rejestru gruntów
(125szt. ) i
wyrysy z ewidencji gruntów. – 7 szt, przygotowano część opisową do 35
kolejnych wyrysów.
- Prowadzono bieżące prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych i aktualizacją
numeracji porządkowej .
- Udzielono 558 odpowiedzi na piśmie dotyczących nieruchomości na terenie naszej gminy.
- W zakresie podziałów nieruchomości – wszczęto 5 spraw, wydano 11 decyzji
zatwierdzających podziały nieruchomości.
- Prowadzono rozmowy w sprawie określenia warunków przejścia na własność gminy części
nieruchomości wydzielanych pod poszerzenia dróg gminnych.
- Skompletowano dokumentację i złożono 2 wnioski o wpis prawa własności Gminy w
księgach wieczystych.
- Sporządzono wniosek o komunalizację nieruchomości we wsi Many - dz.120.
- Wydano 68 zaświadczeń z zakresu działania referatu .
- Przygotowano wykaz nieruchomości do oszacowania w celu naliczenia opłat adiacenckich z
tytułu podziałów nieruchomości – 105 spraw. Radni podjęli decyzję, że jeśli ktoś dzieli i
przekazuje dzieciom, to Gmina nie nalicza opłat adiacenckich.
- Prowadzono badanie dokumentacji archiwalnej geodezyjnej i prawnej dotyczącej granic
nieruchomości.
- Ogłoszono przetarg na zbycie nieruchomości gminnej - działki nr 34/1 we wsi Prace Małe
( 2,67 ha ).
- Sporządzono i przekazano Wojewodzie sprawozdanie z realizacji przepisów ustawy z dnia
7.09.2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego.
- Prowadzone są prace nad kompletowaniem wymaganych dokumentów ( wypisy z rejestru
gruntów
ksiąg wieczystych, planu zagospodarowania przestrzennego, informacji o
zgłoszonych roszczeniach i postępowaniach administracyjnych) związanych z dostosowaniem
rejestru mienia gminnego do zmienionych przepisów w tym zakresie.
- Sporządzono zestawienie mienia gminnego do celów sporządzenia 3- letniego planu
wykorzystania zasobu.
W zakresie podatków:
Wydano:
- 30 zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego , dochodowości z gospodarstwa rolnego
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oraz 11 o nie zaleganiu w podatkach,
- 9 decyzji w sprawie podatków na podstawie złożonych informacji w sprawie podatku od
nieruchomości oraz danych z ewidencji gruntów i budynków,
- 12 zawiadomień o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od nieruchomości ,
- 8 zawiadomień o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek od środków transportu,
- 7 tytułów wykonawczych na zaległości podatku rolnego i od nieruchomości ,
- 591 upomnień za zaległości podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
- 11 wezwań na zaległości za użytkowanie wieczyste,
- 1 upomnienie na zaległość opłaty planistycznej,
- 2 upomnienia na zaległość opłaty adiacenckiej,
- 5 upomnień na zaległości podatku rolnego jednostki prawne.
W zakresie działalności gospodarczej:
Wydano:
- 4 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla nowych
przedsiębiorców,
- 7 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
- 3 decyzje na wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
W zakresie oświaty, kultury i sportu, bezpieczeństwa:
- podpisałam z Gminą Piaseczno oraz miastem stołecznym Warszawa porozumienia w
sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2007 roku przedszkolom niepublicznym oraz
przedszkolom publicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania
uczniów będących mieszkańcami Gminy Tarczyn.
- podpisałam umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1) na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
2) na dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
- podpisana została umowa na dofinansowanie samochodu dla OSP Tarczyn. W pewnym
momencie nie otrzymaliśmy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, ale udało się nam
otrzymać. Koszt samochodu – 620.000zł .
W zakresie pomocy społecznej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
-

zasiłków celowych w wysokości 18 638 zł,
zasiłków okresowych w wysokości 1 187 zł,
zasiłków stałych w wysokości 10 046 zł,
opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 9 428 zł,
dodatków mieszkaniowych w wysokości 3250 zł,
usług opiekuńczych o wartości 2 300 zł,
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w łącznej wysokości 169 451 zł.

Wydałam następujące zarządzenia:
zarządzenie nr 114 - w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w systemie kierowania
bezpieczeństwem narodowym w gminie Tarczyn oraz opracowania regulaminu stanowiska
kierowania,
zarządzenie nr 115 - w sprawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego do
dostępu do informacji niejawnych,
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zarządzenie nr 116, 116 A,120 w sprawie zmian w budżecie gminy,
zarządzenie nr 117 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu
Miejskiego w Tarczynie,
zarządzenie nr 118 - w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na konserwację instalacji elektrycznej w
budynkach administrowanych przez Gminę Tarczyn,
zarządzenie nr 119 - w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
zarządzenie nr 121 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
nieruchomości gminnej we wsi Prace Małe.
Odbyłam spotkania:
21.11.2007 Spotkanie z Panem Mariuszem Omen z Firmy FIBOR.
22.11.2007 Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie, omawiano sprawy
monitoringu na terenie Powiatu Piaseczyńskiego jak również sprawy
bezpieczeństwa całej Gminy i myślę, że w przyszłym roku będzie monitoring w
mieście Tarczyn.
23.11.2007 Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
29.11.2007
Spotkanie z Wicestarostą Piaseczyńskim, na temat finansowania dróg
powiatowych. Gmina partycypuje w kosztach,
Spotkanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
05.12.2007 Spotkanie i podpisanie umowy w WFOŚ i GW
11.12.2007 Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie współpracy z Agencją Rozwoju
Mazowsza,
Spotkanie w EUROSTRADA i mieszkańcami na temat poprowadzenia trasy
ekspresowej starym korytarzem zgodnie z MPZP,
12.12.2007 Spotkanie w Starostwie, na temat inwestycji jak również losów szkoły
ogrodniczej,
Spotkanie w sprawie drogi gminnej z p. Pawlakiem, Panem Janowskim PP.
Klimkowskimi,
14.12.2007 Spotkanie z Panem Płużyczką jak również geodetą, który prowadzi sprawy
geodezyjne Pana Płużyczki.
15.12.2007 Uczestniczyłam w Ogólnopolskim Turnieju w kinckboxingu, współfinansowanym
z Powiatem Piaseczyńskim,
16.12.2007 Uczestniczyłam w uroczystym spotkaniu wigilijnym Koła „Srebrny Lis”.
17.12.2007 Spotkanie z Marszałkiem Województwa w sprawie dofinansowania zakupu
samochodu dla OSP w Tarczynie. Efektem tego jest podpisanie umowy
18.12.2007 Odbyło się kolejne spotkanie w sprawie inwestycji drogowych oraz spotkanie
wigilijne.
19.12.2007 podpisałam umowy z PFERON na dofinansowanie zakupu mikrobusu do
przewozu osób niepełnosprawnych oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci
niepełnosprawnych.
- Uczestniczyłam w otwarciu nowego Komisariatu Policji w Konstancinie Jeziornej,
- oraz w uroczystych jasełkach Bożonarodzeniowych w Szkole Podstawowej Pamiątce.
Podczas tej uroczystości odegrano utwór skomponowany przez Kapelmistrza Orkiestry Dętej
OSP w Grójcu Pana Józefa Stańczyka z zapamiętanej przez Pana Jana Majdeckiego melodii,
przełożonej na nuty przez Panią Katarzynę Januszewską. Utwór ten był grany w Szkołach
Górskiego podczas wprowadzenia i wyprowadzenia sztandaru. Szkoła w Pamiątce
postanowiła przywrócić ten piękny zwyczaj, symbol, oprawę, i od 19 grudnia zawsze
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wprowadzanie Sztandaru Szkoły będzie przy dźwiękach tej melodii. Radni podjęli taką
decyzję, żeby przekazać tradycję. Zleciłam opracowanie utworu i wykonanie go. Jest to
piękne dzieło, które będzie służyć na pokolenia. Można powiedzieć, że w Pamiątce jest
„kuźnia talentów”.
Wczoraj utwór ten po raz pierwszy został wykonany w szkole na żywo przez Orkiestrę OSP
z Grójca.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się do głosu nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 7.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu .
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy zapoznała zebranych z przygotowanym projektem uchwały.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XVII/100/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Piaseczyńskiemu została podjęta.
Do pktu 8.
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Elżbieta Klimkowska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła
przygotowany projekt uchwały, załącznik – Gminny Program - za zgodą radnych nie był
czytany, radni otrzymali załącznik w materiałach i się z nim zapoznali.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XVII/101/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 została podjęta.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Tarczyn
nieruchomości położonej we wsi Many gmina Tarczyn.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XVII/102/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
Gminy Tarczyn nieruchomości położonej we wsi Many gmina Tarczyn została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/299/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24
listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XVII/103/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/299/05 Rady Miejskiej w
Tarczynie z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków inkasenta na terenie sołectwa Ruda
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XVII/104/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków inkasenta na terenie
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sołectwa Ruda została podjęta.
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę, po której obrady kontynuowano
zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Po przerwie nieobecny Sławomir Parol - obecnych 14 radnych.
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
Elwira Górecka Skarbnik Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały zawierający
następujące uzasadnienie:
Dokonuje się korekty przychodów budżetowych zmniejszając je w:
przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 50.000 zł na budowę SUW
w Tarczynie oraz kredytów w wysokości 1.335.920 zł.
Dokonuje się korekty rozchodów budżetowych zmniejszając je w:
rozchody dotyczące spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w wysokości 42 259 zł w skutek
umorzenia.
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.400 zł, w tym: 1.300 zł odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu czynszów oraz 3.100 zł wpływy z tytułu zwrotu przez Urząd
Pracy wydatków dot. wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 14.400 zł, w tym: 12.200 zł spadki i darowizny
w postaci pieniężnej oraz 2.200 zł wpływy z tytułu zwrotu przez Urząd Pracy wydatków dot.
wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.
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 25.420 zł,
w tym: wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 270 zł
postaci podatku leśnego i 2.000 zł w postaci podatku od środków transportowych; wpływy od
osób fizycznych w kwocie 20.000 zł w postaci podatku od środków transportowych; 1.400 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz 1.750 wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego - opłata adiacencka.
Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 31.213 zł zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej ze środków rezerwy, w tym: 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych
wywołanych zdarzeniami losowymi oraz 1.213 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych i przechodzących na emeryturę
nauczycieli.
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 30.000 zł
wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody.
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 11.535 zł dotacja celowa otrzymana z powiatu z
przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
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Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 28.622 zł wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych.
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 2.200 zł wpływy z różnych opłat.
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 446.869 zł, w
tym: 400 zł dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na
zakup inwestycyjny w postaci samochodu dla OSP Tarczyn oraz 446.469 zł mandaty od
ludności.
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 550.693 zł,
w tym: 800 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych; wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwotę 250.000 zł
w postaci podatku od nieruchomości i 1.500 zł w postaci podatku rolnego; wpływy od osób
fizycznych w kwocie 290.000 zł postaci podatku od nieruchomości i 7.000 zł wpływy w
postaci podatku leśnego oraz 1.393 zł wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe.
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 160.000 zł, w tym: 150.000 zł dotacja celowa z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku SP w
Pamiątce oraz 10.000 zł dochody z najmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Tarczynie
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.400 zł, w tym: 700 zł wpływy z różnych dochodów
na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 700 zł wpływy z różnych dochodów
związanych z świadczeniem usług opiekuńczych.
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 33.353 zł dotacja z
funduszy celowych na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych ze Starostwa
Powiatowego na odbiór, transport i utylizację materiałów azbestowych.
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 288.700 zł, w tym: 35.700 zł budowa Stacji
Uzdatniania Wody i wodociągu w zachodniej części Gminy; 25.000 zł budowa Wodociągu
Ruda; 60.000 zł budowa Wodociągu Rembertów oraz 100.000 zł Modernizacja SUW w
Tarczynie.
Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 15.000
zł, w tym: 1.000 zł umowy zlecenia, 10.000 zł remonty urządzeń i pomieszczeń związanych z
dostarczaniem wody oraz 4.000 zł zakup innych usług związanych z dostarczaniem wody.
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 311.535 zł, w tym: 11.535 zł zakup materiałów
związanych z utrzymaniem dróg powiatowych oraz 300.000 zł budowa dróg gminnych i
chodników na osiedlu w Tarczynie.
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 367.095 zł, w tym: w gospodarce
mieszkaniowej 4.608 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13", 28.900 zł składki na
ubezpieczenia społeczne, 3.200 zł składki na Fundusz Pracy, 30.000 zł zakup materiałów
związanych z funkcjonowaniem gospodarki mieszkaniowej i 967 zł odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych; 8.000 zł umowy zlecenia związane z gospodarką
nieruchomościami, 81.000 zł zakup usług dotyczących gospodarki nieruchomościami,
119.700 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę wielorodzinnego budynku
komunalnego oraz 90.720 zł wydatki inwestycyjne na rewitalizację Rynku w Tarczynie.
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 223.278 zł, w tym: Starostwo Powiatowe 4.648
zł wydatki na pomoc finansową udzieloną na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Starostwu Powiatowemu w Piasecznie; Urząd Gminy 70.000 zł wynagrodzenia pracowników,
19.255 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13", 47.375 składki na ubezpieczenia
społeczne oraz 82.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne dot. sprzętu komputerowego do
Urzędu Miejskiego.
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Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 793 zł odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Straży Miejskiej w Tarczynie.
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 828.209 zł, w tym: w Szkołach podstawowych na
terenie Gminy Tarczyn 182.139 zł wynagrodzenia pracowników, 100.000 zł składki na
ubezpieczenia społeczne, 18.000 zł składki na Fundusz Pracy, 5.547 zł odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, 168.160 zł wydatki inwestycyjne w postaci modernizacji
dachu w SP w Pamiątce oraz 47.400 zł wydatki inwestycyjne dot. docieplania budynku SP w
Pracach Małych; w Przedszkolu w Tarczynie 200.000 zł dotacja celowa z budżetu Gminy; w
Gimnazjach z terenu Gminy Tarczyn 29.000 zł wynagrodzenia pracowników, 20.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne, 4.800 zł składki na Fundusz Pracy oraz 2.289 zł odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; w LO w Tarczynie 38.000 zł wynagrodzenia
pracowników, 11.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne, 1.600 zł składki na Fundusz
Pracy oraz 274 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 14.792 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w
tym: 6.500 zł wynagrodzenia pracowników, 6.770 zł składki na ubezpieczenia społeczne, 740
zł składki na Fundusz Pracy oraz 782 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 483.353 zł, w tym: 150.000
zł budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Tarczynie, 200.000 zł budowa kanalizacji
sanitarnej - projekty, 100.000 zł modernizacja oczyszczalni ścieków w Pawłowicach; 33.353
zł wydatki dot. odbioru transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest.
Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000 zł wydatki
inwestycyjne dot. budowy Domu Kultury.
Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 16.900 zł wydatki inwestycyjne dot. budowy
kompleksu rekreacyjno-sportowego.
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając 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 4.300 zł z
przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem opłaty
targowej.
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 62.213 zł, w tym: 61.000 zł z przeznaczeniem na
remont dachu w Szkole Podstawowej w Tarczynie oraz 1.213 zł z przeznaczeniem na wypłatę
odpraw dla zwalnianych i przechodzących na emeryturę nauczycieli.
Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 242 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i
innych nagród rzeczowych.
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych na zadania zlecone zmniejszając je w:
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 700 zł zakup papieru do ksero i drukarek związanych z
obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych .
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych na zadania zlecone zwiększając je w:
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia związana z
wypłatą świadczeń rodzinnych.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
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Uchwała Nr XVII/105/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok została podjęta.
Do pktu 13
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2008.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu analizowany był przez Komisje
Rady. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy
obejmuje:
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) Odczytanie opinii Komisji Rady,
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetowej,
5) Głosowanie nad poprawkami Komisji Rady.
6) Głosowanie nad projektem uchwały.
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały budżetowej z następującym uzasadnieniem:
Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy w Tarczynie na 2008 rok kalkulację
dochodów i wydatków budżetowych oparto na:
1. Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2007 roku.
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych,
który wynosi 102,3 %,
3. Średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w
wysokości nie niższej niż 102,3,
4. Składce na Fundusz Pracy planowanej w wysokości 2,45% podstawy wymiaru,
składki na ubezpieczenie społeczne,
5. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez
budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok:
- projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej,
równoważącej i oświatowej
- przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych.
6. Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone.
Projekt budżetu nie jest zrównoważony, co oznacza iż planowane wydatki są wyższe
od planowanych dochodów.
Deficyt zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚ i GW w Warszawie i kredytami w
bankach komercyjnych.
W 2008 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 27.050.509 zł. Oznacza to
wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku
o 4,16 %. W
dochodach zaplanowano dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie
z uzyskanymi
informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w
wysokości 2.354.966 zł.
Wydatki ogółem zaplanowano w 2008 roku w wysokości 31.515.109 zł.
Oznacza to wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku o
11,06%.
W kwocie ogółem zaplanowano na wydatki bieżące 20.610.109 zł , na wydatki
inwestycyjne 10.905.000 zł.
W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje dla zakładu
budżetowego w wysokości 755.000 zł, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
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realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na
pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do
przedszkoli niepublicznych w innych gminach w wysokości 200.000 zł.
Planuje się w 2008 roku wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 144.500 zł i
kwotę 25.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i
podawanie napojów alkoholowych.
W 2008 roku planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek, oraz wykup wyemitowanych
obligacji komunalnych w wysokości 850.400 zł.
Planuje się zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie: na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stępkowskiego w
Tarczynie” – 960.000 zł, „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziorzany” –
800.000 zł, „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówek” – 1.600.000 zł oraz
kredyty w bankach komercyjnych na „ Modernizację dachu budynku Zespołu Szkół w
Pamiątce” w wysokości 955.000 zł, na „Budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego” w
wysokości 149.600 zł.
2) Odczytanie opinii Komisji Rady,
Mirosław Faliszewski Zastępca Przewodniczącego Rady i Przewodniczący Komisji Budżetu
i Mienia Gminnego odczytał opinię Komisji Rady:
„ Członkowie Komisji: Budżetu i Mienia Gminnego; Oświaty, Kultury i Sportu; Opieki
Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rozwoju, Rolnictwa, Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska na zebraniu w dniu 27 listopada 2007 roku i 30
listopada 2007 roku rozpatrzyli wnioski do budżetu na 2008 r.
Pozytywnie zaopiniowali przeznaczenie środków:
- na dotację dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach na
poziomie 2007 r tj. 200.000zł
- dla Komendy Powiatowej – środki w wysokości 20.000zł dział bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
- na wspieranie udziału sportowych reprezentacji dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy
Tarczyn w kolarstwie w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym
obejmującym teren woj. Mazowieckiego w wysokości 3.000zł
- na konkurs dla dzieci p.n. „Pracujemy w gospodarstwie rolnym bezpiecznym dla człowieka
i środowiska naturalnego”.
- na podwyżki płac dla obsługi szkół i przedszkola w wysokości 5%,
- na modernizację boiska w Szkole Podstawowej w Tarczynie,
- na modernizację i rozbudowę SPZOZ w Tarczynie w wysokości 100.000zł
Pozytywnie zaopiniowali realizację w ciągu roku budżetowego następujących zadań:
- organizację 100 - lecia Szkoły Podstawowej Tarczynie,
- realizację inwestycji w Szkole Podstawowej w Tarczynie,
- projektu sali gimnastycznej w Przedszkolu w Tarczynie
- w miarę posiadanych środków realizację budowy oświetlenia tam gdzie występuje potrzeba
ze względu na uczęszczające dzieci oraz występuje potrzeba uzupełnienia brakujących
lamp,
- dofinansowanie zakupu sprzętu na plac zbaw w Przedszkolu w Tarczynie
Analizując limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 (zał.
nr 3a projektu ) zaproponowali następujące zmiany:
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wykreślić poz. 5 tj drogi chodniki – osiedle Tarczyn, a środki własne z tej pozycji w
wysokości 50.000 zagospodarować w ten sposób, że 3000 przeznaczyć na dofinansowanie
zadań z zakresu wspierania udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej, a pozostałą
kwotę w wysokości 47.000zł na budowę i modernizację dróg gminnych. Jeśli w ciągu roku
będzie możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje na osiedle w Tarczynie wówczas
zostaną dokonane stosowne zmiany budżetowe.
- zwiększyć dotację po 2000 zł na:
• wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów z terenu
obwodu Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Suchostrudze w imprezach i
zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa
mazowieckiego,
• wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów z północnej
części gminy Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym
obejmującym teren województwa mazowieckiego,
• wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów z terenu
obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych w imprezach i
zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa
mazowieckiego
• natomiast na wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów
(klasa A) z terenu miasta Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu
ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego przekazać dotację
w wysokości 23.000zł
Dotacje dla innych zadań bez zmian.
Nie zostały zarezerwowane środki:
- dla PTTK oddział Piaseczno,
- dla Warszawskiego Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
Ponadto:
- sprawy związane ze zmianą kwalifikacji dróg zostaną rozwiązane kompleksowo przez
Komisje Rady – w budżecie nie ma zabezpieczonych środków na wykup terenu na
poszerzenie dróg,
- radni członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za zwolnieniem z podatku od
nieruchomości budynków i nieruchomości przeznaczonych na potrzeby udzielania pomocy
dla osób bezdomnych.
Członkowie Komisji Budżetu na zabraniu w dniu 6 grudnia zapoznali się z propozycjami
pozostałych Komisji i jednogłośnie pozytywnie je zaopiniowali.
Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt budżetu na 2008r. uwzględniający
propozycje zmian jw.
Salę obrad opuścił radny Mieczysław Pobudkiewicz - obecnych 13 radnych.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Elwira Górecka Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 328/2007/P Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Tarczyna projekcie uchwały
budżetowej i deficycie na 2008 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu wraz z
uzasadnieniem – opinia pozytywna
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4) Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o stanowisku Burmistrza Tarczyna - wniosku
o wprowadzenie autopoprawek do przedłożonego w dniu 15.11.2007r. projektu budżetu
Gminy Tarczyn na rok 2008.
Skarbnik Gminy dodała, że wniosek o wprowadzenie autoporawek powstał w związku z
opinią Komisji Rady jak również wskazówek Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ze
stanowiskiem Burmistrza Tarczyna, radni zapoznani byli na posiedzeniu Komisji Rady.
5) Głosowanie nad poprawkami Komisji Rady do projektu budżetu Gminy Tarczyn na
2008r.
Mirosław Faliszewski Zastępca Przewodniczącego Rady złożył wniosek o przegłosowanie
autopoprawek w całości.
Innych wniosków nie było.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się do głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Wniosek został przyjęty, głosowanie autopoprawek będzie w całości.
Elwira Górecka Skarbnik Gminy odczytała wniosek o wprowadzenie autoporwawek do
przedłożonego projekty budżetu – załącznik do prtokółu
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany wniosek.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem autopoprawek głosowało 12 radnych , 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Autopoprawki zostały przyjęte.
6) Głosowanie nad projektem uchwały.
Do projektu uchwały uwzględniającego autopoprawki, pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały z przyjętymi autopoprawkami.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała Nr XVII/106/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2008 została
podjęta bezwzględną większością głosów.
Do pktu. 14.
Wolne wnioski.
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Głos zabrał Marek Gieleciński Wicestraosta Powiatu Piaseczyńskiego, informując zebranych
o wykonanych w 2007 r. przez Powiat Piaseczyński zadaniach w zakresie dróg powiatowych
na terenie Gminy Tarczyn oraz planach na 2008 rok.
W 2007 roku wykonane zostały następujące drogi: Pawłowice- Kopana, wybrane odcinki na
drodze Kotorydz – Grzędy – Przypki, przebudowa odcinka drogi w Jeżewicach i
Bystrzanowie, ok. 700m odcinek drogi Złotokłos – Kotorydz do Zielonej Budki, Powiat
współfinansował drogę Księżak – Żabia Wola. Wykonana została dokumentacja na zadanie
pod nazwą „ Budowa dróg Kotorydz – Złotokłos – Marylka, w 2007 roku była dokumentacja
na odcinek Prace Małe – Marylka do cmentarza, przygotowana została dokumentacja na
dokończenie ulicy Warszawskiej w Tarczynie.
Powiat przekazał również Gminie Tarczyn 150.000zł na zakup samochodu strażackiego,
będzie on służył nie tylko dla Gminy - to wspólne działanie Pani Burmistrz, radnych. Obecne
władze samorządowe Powiatu będą starały się doposażyć straże w sprzęt.
Plany na 2008 rok to remont ul. Błońskiej w Tarczynie od zakrętu do bloków. W ramach tego
zadania byłby wykonany także chodnik, wyremontowanie pozostałego odcinka drogi
Kotorydz – Przypki - Grzędy, dokończenie ul. Stepkowskiego łącznie z chodnikami do E -7,
remont chodnika w Rembertowie. Zadania te będą wykonywane przy współfinansowaniu
Gminy. Powiat z każdą Gminą chce zawrzeć porozumienie, żeby jasno było określone, co ma
być wykonane. W Tarczynie będzie wykonana ulica Warszawska już w całości z chodnikiem.
Są plany, by przystąpić do wykonania wieloletniego zadania. Dotyczy to drogi Kotorydz –
Złotokłos, Prace Małe – Marylka do cmentarza w Złotokłosie. Na zadanie to jest pełna
dokumentacja, a realizacja jego to lata 2008 – 2010, wartość 4,5 mln zł. Planowane jest, by
realizacja tego zadania odbyła się przy udziale środków unijnych. Może się zdarzyć, że ich
nie będzie, niemniej jednak władze dołożą wszelkich starań, by wykonać te zadania, bo są
one ważne.
Budżet Powiatu Piaseczyńskiego w 2008 roku nie zwiększy się, będzie na poziomie 2007
roku dlatego, że udział w podatku w dochodach od osób fizycznych będzie mniejszy.
Ponadto co roku Powiat Piaseczyński odprowadza do budżetu Państwa coraz większe kwoty
z przeznaczeniem na pomoc dla samorządów powiatowych biedniejszych. Za 2007 rok trzeba
będzie odprowadzić ok. 12 mln zł. Gdyby tę kwotę można było przeznaczyć na zadania
inwestycyjne to dużo więcej można byłoby zrobić. W ciągu roku będzie prowadzona analiza
kosztów zadań planowych i być może uda się wygospodarować jakieś środki, które
przeznaczone zostaną na drogowe zadania inwestycyjne. Niezależnie od tego planuje się
zintensyfikowanie prac Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie utrzymania poboczy,
czyszczenia rowów itp.
Pan Wicestrosta podziękował Pani Burmistrz i radnym Rady Miejskiej w Tarczynie za bardzo
dobrą współpracę wyrażając nadzieję, że współpraca ta w nadchodzącym Nowym Roku
będzie też dobra i przyczyni się do wykonania jak największej ilości zadań w zakresie dróg
powiatowych na terenie Gminy, bo jest dużo zaniedbań, które powstały w ubiegłych latach.
Cześć radnych Rady Powiatu nie wie, że najwięcej zaniedbań odnośnie dróg powiatowych
jest w Gminie Tarczyn. Nie da się wszystkiego zrobić szybko, jest to proces, który będzie
trwał, ale nie można też odkładać.
Poinformował także, że w poniedziałki w godzinach 12-16 pełni dyżury podczas których
można zgłaszać swoje uwagi, sprawy, które jeśli tylko przepisy na to pozwolą zostaną
załatwione, a to że nie bierze udziału w Sesjach Rady Miejskiej w Tarczynie spowodowane
jest licznymi obowiązkami zawodowymi, niemniej jednak w przyszłym roku postara się
częściej uczestniczyć w zebraniach.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Wicestrosta złożył wszystkim zebranym życzenia
świąteczne i noworoczne.
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Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na istotę przekazanych informacji, wyraził nadzieję, że
to wszystko o czym mówił Pan Wicestraosta sołtysi przekażą mieszkańcom.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna:
Inwestycje, które są realizowane na drogach powiatowych w Gminie Tarczyn są realizowane
dzięki dobrej współpracy z Zarządem Powiatu. Ma też i to znaczenie, że praktycznie w
każdej drodze powiatowej Gmina Tarczyn ma swój finansowy udział mimo skromnych
możliwości budżetu Gminy. Mamy doświadczenie, że kiedy poprzednie Zarządy nie
współfiannsowały tych zadań to były one realizowane bardzo wolno. Musimy mieć wszyscy
świadomość tego, że Gmina nie ma obowiązku partycypować w kosztach dróg powiatowych.
Z bólem więc przekazujemy na drogi powiatowe nawet nieduże pieniądze, które nie są
przeznaczane na drogi gminne. Zaangażowanie finansowe naszej Gminy na drogi powiatowe
w stosunku do naszego budżetu jest znaczne. Jeśli my sami nie znajdujemy tych środków w
naszym budżecie to zarówno radni jak i ja szukamy firm, osób, które by partycypowały w
kosztach budowy danej drogi i takim efektem, dzięki ogromnej determinacji z mojej strony
Zielona Budka czy Firma ATMAN przyłączyły się do budowy odcinka drogi . Jest to dosyć
drogi odcinek bo ok. 800.000 zł z tego względu, że była zupełna wymiana podłoża,
korytowanie, utwardzenie i krawężniki, ponieważ będzie to droga strategiczna. Jest bardzo
intensywna współpraca na linii Gmina - Powiat w zakresie dróg powiatowych, również radna
Rady Powiatu ciągle o to zabiega. Dzięki wnikliwej analizie budżetu możemy nanosić
poprawki i ustalać wspólnie działania. Staramy się podkreślać radnym Rady Powiatu, że
Gmina Tarczyn jest jedyną Gminą w Starostwie, która ma tak dużo nieutwardzonych dróg
powiatowych, ale nie jest to czynnik przekonujący, dlatego też ciągle uczestniczymy w
spotkaniach czy to w Starostwie czy też u nas żeby pokazać te drogi, negocjować i zawsze
musimy ze swej strony angażować środki. My nie mamy środków na te zadania, ale musimy
poszukać ich, żeby dać narzędzie Panu Wicestaroście czy naszej radnej Rady Powiatu, żeby
mogli przekonać pozostałych radnych. Są to skromne środki ale przekazujemy. Mam
nadzieję, że taka współpraca będzie trwała również w następnym roku, dzięki czemu uda się
szereg dróg zrobić.
Czasami są takie odczucia, że drogi powiatowe robi Powiat, ale nie jest tak do końca, bo
Gmina w tym uczestniczy i dzięki temu mamy tyle dróg zrobionych, co służy wspólnemu
dobru. Ta współpraca jest dobra, merytoryczna i służy wszystkim mieszkańcom naszej
Gminy.
Radny Krzysztof Malczewski podziękował Panu Wicestaroście za wykonanie drogi w
Jeżewicach w Bystrzanowie, poprosił o podjęcie w 2008 r. działań zmierzających do
wykonania drogi Bystrzanów - Michrówek.
Sołtys wsi Świętochów zgłosił, by w Tarczynie był wydział komunikacji, z tego względu, że
nie ma możliwości dojazdu do Piaseczna autobusem, nie ma też miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych i są duże kolejki interesantów.
Pan Wicestraosta:
Po pierwsze to jest tak, że filie wydziału komunikacji muszą spełniać określone wymogi,
które narzuca MSWiA, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych i to są też koszty.
Często dostajemy pisma gdzie zawarte są wytyczne dotyczące podwyższenia stanu
bezpieczeństwa. Druga sprawa to ja uważam, że dobrze byłoby żeby filia wydziału
komunikacji była w Tarczynie. Prowadzone są rozmowy z Panią Burmistrz odnośnie miejsca
i myślę, że takie miejsce w Tarczynie będzie czy może już jest, ale muszą to sprawdzić
eksperci. Nie jest to zależne tylko od naszych dobrych chęci. Ogólnie tendencja jest taka, by
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filie likwidować. Niezależnie od tego staramy się ułatwić obsługę interesantów wydziale
komunikacji w Piasecznie. Jest uruchomiony nowy system obsługi interesantów, który
pozwoli na załatwienie spraw telefonicznie, Internetem, będzie można także telefonicznie
umówić się na konkretną godzinę i dzień, co spowoduje likwidację kolejek w wydziale
komunikacji, a także likwidacje handlu numerkami. Referat transportu planujemy przenieść
w inne miejsce, wydzierżawić na pewien czas teren od PKP i rozbudować parking.
Prowadzone są w tym temacie rozmowy i jest szansa na pomyślne ich zakończenie. Uważam,
że pod każdym względem będzie poprawa obsługi interesantów, a interesantów w wydziale
komunikacji w Piasecznie jest dużo – porównywalnie do Wrocławia. Wynika to
z dynamicznego rozwoju Powiatu. Myślę, że w nadchodzącym roku uda nam się sprostać
wyzwaniom i będzie lepiej niż w tym roku.
Dariusz Nojszewski mieszkaniec wsi Ruda przedstawił sytuację dotyczącą przebiegu trasy
S-7 przez teren Gminy Tarczyn. W imieniu mieszkańców zwrócił się do Rady o pomoc w
problemach, które w związku z tym występują. Obecnie projekt przebiegu trasy zawiera trzy
warianty z czego wariant drugi w całości jest niezgodny z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przy czym wariant ten uważany jest jako zalecany.
Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oraz projektanta wpłynęło ok. 600 protestów z
Gminy Tarczyn dotyczących tego wariantu. W dniu 29 listopada 2007 r. odbyło się spotkanie
mieszkańców z projektantem. W czasie spotkania projektant obiecał, że postara się
uwzględnić to, że projekt jest niezgodny z MPZP. Miały być zmiany i były tylko, że to
zmiany czysto kosmetyczne. Pan Nojszewski zwrócił się z prośbą o wystosowanie wniosku
do GDDRiA o wyjaśnienia w tej sprawie. Przygotowany został przez mieszkańców projekt
wniosku w tej sprawie. Mieszkańcy proszą o spotkanie w tej sprawie z projektantem, bo
wydaje się, że jest duża rozbieżność miedzy tym czego oczekuje Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych a tego czego oczekują mieszkańcy. Pan Nojszewski poprosił o pomoc również
Pana Wicestrostę.
Pani Barbara Zagórowicz mieszkanka wsi Kopana poinformowała, że projekt przebiegu
drogi przez teren Gminy Tarczyn jest niezgodny z MPZP Gminy ale także z Planem
Województwa Mazowieckiego. Mieszkańcy oczekują od projektanta, by postarał się
sporządzić plan zgodnie z MPZP. Wg mieszkańców nie starał się, bo mówił, że nie ma zdjęć
lotniczych, mówił że są przeszkody. Mieszkańcy chcieliby usłyszeć jakieś wyjaśnienia
odnośnie tych przeszkód. Zarzuca się mieszkańcom Gminy, że tylko Gmina Tarczyn
protestuje, a Gmina Lesznowola nie. Tylko, że w Lesznowoli trasa przebiega prawie zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego, a w Tarczynie nie. Poprosiła o pomoc w
otrzymaniu wyjaśnień od Generalnej Dyrekcji dlaczego tak jest. Ludzie mieszkający w
pobliżu zarezerwowanego terenu nie mogli nic robić, z kolei innych będzie się teraz
wysiedlać. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć dlaczego projektowanie przebiegu trasy nie
zostało zaczęte od MPZP Gminy Tarczyn. Po tych wyjaśnieniach odczytała projekt wniosku
jaki przygotowali mieszkańcy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prosząc
o pomoc w zorganizowaniu spotkania z Dyrektorem.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że na kolejnym posiedzeniu Komisji Rady sprawa ta będzie
jeszcze raz omawiana przez radnych.
Pani Mecenas wyjaśniła, że przepisy prawne nie upoważniają Radę do podejmowania decyzji
w takich sprawach. Rada i Burmistrz mogą poprzeć wniosek, podjąć decyzje o pomocy w
zorganizowaniu spotkania.
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Pani Burmistrz:
Sądzę, że przewodnią myślą zgromadzonych osób było to, żeby Rada poprała wniosek
przygotowany przez mieszkańców. Rada i Burmistrz mogą wyrazić swoje poparcie dla
wniosku mieszkańców z prośbą o uwzględnienie go i z prośbą o przybycie za spotkanie.
Może być trudno ze zorganizowaniem spotkania w zaproponowanym przez mieszkańców
terminie, ale jeśli nie w tym terminie to w innym. Myślę, że radni przychylają się do
wniosku mieszkańców i popierają kierunek działania.
Pan Dariusz Nojszewski zaznaczył, że w piśmie mieszkańcy proszą o spotkanie z
projektantem i generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w celu wyjaśnienia
wątpliwości i to jest jedna sprawa, a druga to jaki jest stosunek Rady do przygotowanego
projektu przebiegu trasy niezgodnie z MPZP Gminy.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Pani Burmistrz wystosowała już pismo zawierające
opinię, że Gmina Tarczyn popiera przebieg trasy szybkiego ruch wg „starego korytarza” i
osoby, które uczestniczyły w spotkaniu w GDDKiA znają stanowisko Burmistrza i Rady.
Pani Barbara Zagórowicz poinformowała, że w Kurierze Południowym ukazał się artykuł
sponsorowany w którym było takie zdanie, że jest mało prawdopodobne, żeby projektant
zrobił coś niezgodnego z uchwałami Rady.
Pani Mecenas wyjaśniła, że nie do końca tak jest, że gospodarz terenu decyduje. W
inwestycjach ponadgminnych, krajowych a taką jest trasa szybkiego ruchu, gmina jest
obowiązana uwzględnić w swoim planie taki przebieg tych inwestycji, który jest narzucony
przez GDDKiA. To jest odwrotna sytuacja. Ten przebieg trasy, który jest w MPZP też był
narzucony kilka lat temu. Nie jest tak, że to Gmina decyduje w tego typu inwestycjach. W tej
chwili GDDKiA przystępuje do prac związanych z realizacją zadania i chce zmienić trasę,
mieszkańcy chcą, żeby trasa biegła wg wcześniejszych planów, co jest popierane przez
władze gminne. Są takie sytuacje gdzie nie gmina decyduje o danej inwestycji. Argumentem
za poprowadzeniem drogi wg planów wcześniejszych dla mieszkańców są koszty związane z
budową trasy i czas. Tereny zarezerwowane w MPZP pod tę inwestycję są nie inwestowane.
Wykup takiego terenu jest prostszy, bo łatwiej jest przeprowadzić postępowania, niż przez
nowe tereny.
Pani Barbara Zagórowicz jeszcze raz zwróciła się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu
spotkania na którym zostałyby przedstawione prawdziwe powody takiego a nie innego
prowadzenia trasy.
Pani Burmistrz poinformowała, że postara się skontaktować z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad i jeśli zostanie ustalony termin spotkania to zainteresowani
mieszkańcy oraz radni i sołtysi zostaną poinformowani.
Mieszkańcy postanowili przyjść do Urzędu następnego dnia i dowiedzieć się odnośnie
terminu zebrania.
Pani Burmistrz złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne, a także
zaprosiła na uroczyste przywitanie Nowego Roku na Rynek w Tarczynie,
Więcej głosów nie było.
Do pktu15
Zamknięcie obrad.
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Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne, po
czym zamknął XVII Sesję Rady.

Protokółowała:
Zofia Kruppe

Lista obecności sołtysów załącznik do protokółu
Lista obecności gości załącznik do protokółu.
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