P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2008
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 21 stycznia 2008 r.
W obradach udział wzięli: Grażyna Sas Zastępca Burmistrza Tarczyna, Elwira Górecka
Skarbnik Gminy, Teresa Sitarek Sekretarz Gminy, Edyta Onufrowicz prowadząca sprawy z
zakresu oświaty, radni wg załączonej listy obecności
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski otworzył XVIII Sesję Rady, powitał zebranych,
następnie
stwierdził,
że
zgodnie
z
listą
obecności
(załącznik
nr
1)
i faktyczną ilością radnych na sali obecnych jest 10 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
Nieobecni: Hanna Sowińska, Tomasz Mędrzycki, Anna Burakowska, Krzysztof Malczewski
Marek Młynarczyk.
XVIII Sesja zwołana została na wniosek Burmistrza Tarczyna (załącznik nr 2).
Radni obecni na Sesji nie wnieśli uwag, co do terminu i trybu zwołania Sesji.
Do pktu 2. Przyjęcie porządku obrad.
W sytuacji Sesji zwołanej na wniosek Burmistrza tylko wnioskodawca (tzn. Burmistrz) może
zgłosić zmianę porządku obrad.
Wnioskodawca Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna nie wniosła zmian do proponowanego
porządku obrad
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
4. Zamknięcie obrad.
Przedstawiony jak wyżej porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności
10 radnych.
Do pktu 3
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Skarbnik Elwira Górecka zapoznała zebranych z przygotowanym projektem uchwały,
zawierającym następujące uzasadnienie:
I. Dokonuje się korekty dochodów 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 38.000 zł
wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł dotacja otrzymana z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B pilotażowego
programu pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" z
przeznaczeniem na zakup samochodu służącego do dowożenia uczniów niepełnosprawnych
do szkół
Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.520 zł dotacja otrzymana z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru A
pilotażowego programu pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" z
przeznaczeniem na rehabilitację, pomoce dydaktyczne, zakup papieru do ksero i drukarek
oraz zakup akcesoriów komputerowych do obsługi zadania
II. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł dotacja otrzymana z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B pilotażowego
programu pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" z
przeznaczeniem na zakup samochodu służącego do dowożenia uczniów niepełnosprawnych
do szkół
Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.520 zł z przeznaczeniem na
realizację obszaru A pilotażowego programu pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy
miejsko-wiejskie", w tym: 3.672 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
3.664 zł z przeznaczeniem na rehabilitację, 50 zł z przeznaczeniem na zakup papieru do ksero
i drukarek oraz 134 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych do obsługi
zadania
Przybył radny Krzysztof Malczewski – obecnych 11 radnych.
Radny Dariusz Witek spytał czy zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
zaspokoi wszystkie potrzeby w tym zakresie. Jeśli nie to w jaki sposób zostanie to
rozwiązane.
Przybyła radna Hanna Sowińska – obecnych 12 radnych.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że zakupiony samochód nie zaspokoi wszystkich potrzeb w
tym zakresie i część osób dowożona będzie wynajętym samochodem. Gmina do 30 marca
musi wydatkować otrzymane środki. Samochód będzie służył tylko do przewozu osób
niepełnosprawnych.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XVIII/107/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok została podjęta.
Po głosowaniu przybył radny Marek Młynarczyk – obecnych 13 radnych.

Radny Andrzej Pszczółka spytał czy podjęta została decyzja odnośnie finansowania zajęć
dodatkowych w Zespole Szkół w Tarczynie.
Grażyna Sas Zastępca Burmistrza poinformowała, że zapytanie przekaże Pani Burmistrz.
Odpowiedź zostanie udzielona.
Radny Mirosław Faliszewski poinformował, że zgłosił się do niego Pan Smolarek z
zapytaniem czy otrzyma odpowiedź na pismo, które złożył w grudniu.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na złożone w lipcu pismo Pan Smolarek otrzymał
odpowiedź, nie jest Jej znane pismo z grudnia. Sprawa zostanie wyjaśniona.
Radny Andrzej Pszczółka i radny Andrzej Perzyna spytali czy istnieje możliwość wysypania
dróg leszem.
Grażyna Sas Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że nie ma możliwości wysypania dróg z
tego względu, że nie ma leszu.
Radny Krzysztof Malczewski spytał gdzie można zgłosić się w sprawie zamówienia tablic
informacyjnych .
Radny Mirosław Faliszewski przypomniał o umieszczeniu tablicy informacyjnej przy
wjeździe na osiedle domków jednorodzinnych.
Grażyna Sas Zastępca Burmistrza poinformowała, że sprawy te zostały przekazane
kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
Do pktu 4.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął XVIII Sesję Rady .

Protokółowała:
Zofia Kruppe

