P R O T O K Ó Ł NR XX/2008
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 26 marca 2008 r.
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna Wiśniewska-Sas
Zastępca Burmistrza, radni i sołtysi wg załączonych list obecności, pracownicy Urzędu
Miejskiego, zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy Tarczyn
Nadzór, nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad, pełniła Pani Teresa Piekarczyk
radca prawny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie Jan Dębski otworzył XX Sesję Rady, powitał
zebranych.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1)
i faktyczną ilością radnych na sali obecnych jest 12 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
Nieobecni radni: Andrzej Pszczółka, Dariusz Witek, Mieczysław Pobudkiewicz.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z XIX Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
7. Pytania, interpelacje.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy.
9. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic we wsi Marylka.
10. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic we wsi Marylka
11. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic we wsi Prace Duże.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Prace Małe gmina Tarczyn.
13. Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy Tarczyn działających
w zakresie oświaty nie będących nauczycielami.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
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Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 12radnych, 12 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4
Przyjęcie protokółu z XIX Sesji.
Uwag do protokółu z XIX Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 12 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 21 lutego 2008 r. do 26 marca
2008 r.
W zakresie inwestycji:
1. W dniu 17 marca 2008 r. nastąpiło publiczne otwarcie ofert w postępowaniu „Bieżąca
konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Tarczyn”. Termin wykonywania
zamówienia: do 30 listopada 2008 r. Zamówienie jest podzielone na trzy części:

1.

-

zadanie numer 1 – Dostawa, rozłożenie wraz z zagęszczeniem pospółki na drogi
gminne. Wybrano ofertę Firmy Wielobranżowej DROGMAR.

-

zadanie numer 2 – Dostawa, rozłożenie wraz z zagęszczeniem tłucznia na drogi
gminne. Wybrano ofertę Firmy Wielobranżowej DROGMAR.

-

zadanie numer 3 – Profilowanie i zagęszczanie dróg gminnych. Wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. Od
następnego tygodnia zaczną się prace na drogach gminnych. Będzie informacja w
sołectwach i jest prośba do radnych i sołtysów o sprawdzenie i uwagi odnośnie
wykonywanych prac.

W dniu 17 marca 2008 r. zostało ogłoszone postępowanie „Sieć wodociągowa wraz
z przyłączami w miejscowości Pawłowice”. Otwarcie ofert nastąpi 7 kwietnia 2008 r.
Następny nabór wniosków - II kwartał 2008 roku jeśli chodzi o środki unijne, a Gmina
jest przygotowana z projektami na wodociąg i kanalizację. Bardzo proszę sołtysów o
przekazanie rzetelnych informacji w terenie. W Janówku mówi się, że Gmina nic nie
robi, a tu chodzi o uzyskanie środków unijnych, uzyskanie dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego.

2. Wydano 98 wypisów, wypisów z wyrysem, zaświadczeń z planu zagospodarowania
przestrzennego oraz postanowień podziałowych.
w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
w zakresie wodociągów i kanalizacji:
- dokonano usunięcia awarii sieci wodociągowej w miejscowości Kotorydz oraz Grzędy
- sukcesywnie dokonuje się przeglądu, legalizacji i wymiany urządzeń pomiarowych,
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- zgodnie z ustalonym harmonogramem odbywa się pobór i badania wody na Stacjach
Uzdatniania, z terenu Gminy Tarczyn, wykonywany przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Chylicach,
w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny,
wodę i kanalizację,
- wnioski na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, wydawanie decyzji na
umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami drogi,
zajęcie pasa drogowego oraz opinie techniczne dotyczące uzgodnienia wjazdu na posesję
z dróg gminnych - rozpatrywane są na bieżąco.
- realizowane są remonty lokali komunalnych w Tarczynie oraz w Woli Przypkowskiej
i Suchodole oraz w Tarczynie ul. Sportowa
w zakresie dróg gminnych:
- trwają prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz montaż i naprawa uszkodzonych
znaków drogowych,
- w zakresie geodezji i rolnictwa
Na bieżąco wprowadzano zmiany i udostępniano informacje z ewidencji gruntów
- wprowadzano 60 zmian w rejestrze ewidencji gruntów ,
- wydano 182 wypisy z rejestru gruntów ,
- wydano 23 wyrysy z ewidencji gruntów,
- udzielono 71 odpowiedzi na piśmie dotyczących nieruchomości na terenie naszej gminy,
- udostępniano na bieżąco dane ewidencyjne i informacje o transakcjach .
Wydano 64 zaświadczenia z zakresu działania referatu .
Prowadzono bieżące prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych i aktualizacją
numeracji porządkowej .
W zakresie podziałów nieruchomości – wszczęto 10 spraw, wydano 5 decyzji
zatwierdzających podziały nieruchomości.
Prowadzono rozmowy w sprawie określenia warunków przejścia na własność gminy części
nieruchomości wydzielanych pod poszerzenia dróg gminnych .
Dokonano rozliczenia udziałów w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości związanych z nabyciem odrębnych własności lokali przez członków
spółdzielni mieszkaniowych, sporządzono zawiadomienia o wysokości należnych opłat
Wszczęto 1 postępowanie rozgraniczeniowe.
Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w pierwszym przetargu nieograniczonym. ( dot.dz.435 w Pracach Dużych )
Ogłoszono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – dz.1/1 w
Raciborach.
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.
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w zakresie podatków
Wydano :
-

4 zawiadomienia o wycofaniu tytułu wykonawczego na podatek od środków
transportu

-

12 zawiadomień o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od
nieruchomości

-

76 tytułów wykonawczych ( zaległości podatku od nieruchomości i rolnego)

-

2 wnioski o dokonanie wpisu do hipoteki przymusowej

-

27 decyzji dla osób fizycznych na podstawie zawiadomienia o zmianach w danych
ewidencji gruntów oraz złożonych informacji w sprawie podatku od nieruchomości,

-

42 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

-

19 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,

-

wysłano 150 upomnień na I ratę podatku od środków transportowych,

w zakresie działalności gospodarczej
Wydano:
-

22 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-

26 zaświadczeń (zmiany ) we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-

18 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

w zakresie spraw organizacyjnych i oświatowych:
1. W związku z zamiarem dokonania przez Kuratora Oświaty oceny pracy Dyrektora Zespołu
Szkół w Pamiątce, Dyrektora Zespołu Szkół w Tarczynie oraz Dyrektora Przedszkola w
Tarczynie przedstawiłam cząstkową ocenę pracy ww. Dyrektorów w zakresie realizacji
zadań, których ocena pozostaje w kompetencjach organu prowadzącego szkołę,
2. W wyniku zakończonego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu podpisałam z klubami sportowymi umowy o
wsparcie poszczególnych zadań i przekazanie dotacji na ich realizację,
3. W Urzędzie Miejskim zostały przeprowadzone dla dzieci z naszych szkół eliminacje
gminne do ogólnopolskiego konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę
Główną Państwowej Straży Pożarnej, autorom najlepszych prac zostały wręczone nagrody
rzeczowe
4. W okresie od 6 listopada 2007 roku do 25 stycznia 2008 roku została przeprowadzona
przez RIO w Warszawie Zespół w Radomiu kontrola kompleksowa gospodarki
finansowej. Z treścią zaleceń pokontrolnych zapozna Pani Skarbnik. Kontrola trwała 2,5
miesiąca, wypadła pozytywnie.
5. W dniu 18 grudnia 2007 roku Starostwo Powiatowe w Piasecznie przeprowadziło kontrolę
kompleksową z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
6. Od 8 stycznia 2007 roku do połowy marca 2008 roku inspektor NIK przeprowadził
kontrolę w zakresie powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem
państwa. Kontrola wypadła pozytywnie.
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7. W dniu 15 stycznia 2008 roku starosta Powiatu Piaseczyńskiego przeprowadził kontrolę
przychodów PFZGiK ( Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym) za okres od 1 lipca 2006 do 31 grudnia 2007. Kontrola wypadła
pozytywnie.
8. W okresie od 12 do 15 lutego 2008 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego
przeprowadził kontrolę w zakresie środków finansowych przekazanych na rzecz OSP gminy
Tarczyn. Kontrolowano czy środki wydane były prawidłowo.
9. Od 6 do 10 marca 2008 roku WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu przeprowadziła
kontrolę oczyszczalni ścieków w Pawłowicach.
w zakresie pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
-

zasiłków celowych w wysokości 2 950 zł,

-

zasiłków okresowych w wysokości 4 322.10 zł,

-

zasiłków stałych w wysokości 9 602.16 zł,

-

opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 4 714 zł,

-

dodatków mieszkaniowych w wysokości 3 059 zł,

-

usług opiekuńczych o wartości 2 037 zł,

-

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w łącznej wysokości 303 409.77 zł.

Wydałam następujące zarządzenia:
Zarządzenie Nr 14/08 z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008
rok.
Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą „Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Tarczyn”
Zarządzenie Nr 16/08 z dnia 3 marca 2008 roku zmieniające Zarządzenie Nr 91/2005 z dnia
30 grudnia 2005 roku w sprawie powołania koordynatora ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr 17/08 z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008
rok
Zarządzenie Nr 18/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Sieć
wodociągowa z przyłączami w miejscowości Pawłowice”
Zarządzenie Nr 19/08 z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przedłużenia okresu ochrony na
dokumentach niejawnych stanowiących tajemnice służbową oznaczonych klauzulą
„Zastrzeżone”
Zarządzenie Nr 20/08 z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie
Obrachunkowej i Radzie Miejskiej w Tarczynie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
rok 2007
Odbyłam spotkania:
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23.02.2008 – Zebranie w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie,
24.02.2008 – Wybór sołtysa we wsi Gładków,
27.02.2008 – Spotkanie z przedstawicielem firmy „NAWIGATOR” w sprawie informatyzacji
Urzędu,
04.03.2008 – Spotkanie z architektem, Panem Sudrą w sprawie Studium Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
05.03.2008 – Spotkanie z konserwatorem zabytków,
06.03.2008 – Negocjacje z SPZOZ w Tarczynie,
07.03.2008 – Spotkanie z Tarczyńską Spółdzielnią Mieszkaniową z Prezesem i Zarządem
Spółdzielni. Omawiano sprawy dot. ul Oszkiela, oświetlenia jak również sieci
kanalizacyjnej i deszczowej.
13.03.2008 – Spotkanie w Warszawie z Panem Dyr. Słowikowskim, z polskiej Akademii
Nauk w sprawie terenu przeznaczonego pod park miejski w Tarczynie.
14.03.2008 – Spotkanie z Komisją z ODR z Warszawy,
Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg na którym ustalono
zakres prac przewidzianych do wykonania na drogach powiatowych.
17.03.2008 – Spotkanie z Panią Dyrektor Zakładu Energetycznego Warszawa Teren w
sprawie finansowania usunięcia kolizji sieci elektrycznej przy Przedszkolu i
przez teren rekreacyjno – sportowy.
Spotkanie w Zespole Szkół przy ul. Szarych Szeregów, dotyczące przebiegu
trasy ekspresowej. W spotkaniu tym uczestniczyli: Dyrektor Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział Warszawa – Wojciech Dąbrowski, Zastępca Dyrektora – Stanisław Dmuchowski,
Prezes Zarządu Biura
Projektowo-Konsultingowego „Eurostrada” Wojciech Parciński, Poseł na Sejm
Janusz
Piechociński,
Wicestarosta
Powiatu
Piaseczyńskiego
Marek Gieleciński. Omawiane były trzy warianty przebiegu trasy szybkiego
ruchu przez teren Gminy Tarczyn, przedstawiony został tzw. wariant IV po
starym korytarzu.
18.03.2008 – Spotkanie wielkanocne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
19.03.2008 – Spotkanie z przedstawicielem firmy CROWLEY w sprawie informatyzacji
terenów gminnych,
25.03.2008 – Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Krajowa – 7.
26.03.2008 – Spotkanie z Panem Jarosławem Sawą, przedstawicielem firmy „PROVIT
GROUP” w sprawie informatyzacji Urzędu.
Odbyły się dwa spotkania z projektantami dotyczące oczyszczalni ścieków w Jeziorzanach i
Pawłowicach,
Spotkanie z Panem Chmielewskim, projektantem, który wykonał koncepcję rewitalizacji
Rynku – firma ta wykonała koncepcję przebudowy ośrodka zdrowia w Tarczynie.
Prowadziliśmy rozmowę na temat rozbudowy SPZOZ oraz chcieliśmy wyłonić firmę, która
wykonałaby rozbudowę ośrodka.
Spotkanie z Panią Chmielewską w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dotyczącego centrum Tarczyna.
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Spotkanie z przedstawicielami firmy SATO na temat projektu modernizacji i rozbudowy
Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowicach, rozmawialiśmy również na temat projektu domu
kultury w Tarczynie.
Przedstawione sprawozdanie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 6.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży Miejskiej w Tarczynie przedstawił sprawozdanie z
działalności Straży w roku 2007- zgodnie z załącznikiem nr 2 protokółu
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Do pktu 7.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 8.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Elwira Górecka Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian budżetowych zgodnie z
uzasadnieniem:
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych na zadania zlecone zwiększając je w:
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.200 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych na zadania zlecone zmniejszając je w:
Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa o kwotę 80 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań z zakresu administracji rządowej
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 451.575 zł część oświatowa subwencji ogólnej z
budżetu państwa
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z
przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22.715 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych na zadania zlecone zmniejszając je w:
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Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa o kwotę 80 zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie za prowadzenie rejestrów
wyborców
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych na zadania zlecone zwiększając je w:
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia
zdrowotne
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22.715 zł zakup usług związanych z pozostałą
działalnością oświatową
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.651.858 zł, w tym: 550.000 zł z przeznaczeniem na
udzielenie Powiatowi Piaseczyńskiemu pomocy finansowej na remont ul. Błońskiej w
Tarczynie, remont nawierzchni bitumicznej na drodze Kotorydz, Grzędy, Przypki, remont
ul. Stępkowskiego w Tarczynie, remont chodnika na drodze Rembertów - Cieśle i budowę
ciągu, dróg Kotorydz- Złotokłos, Marylka - Prace Małe (drogi i ulice powiatowe) oraz
1.101.858 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg gminnych
Dziale 700 Gospodarka komunalna o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację
Rynku w Tarczynie
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu
komputerowego do Urzędu Miejskiego w Tarczynie
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 451.575 zł, w tym: 367.575 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkołach Podstawowych znajdujących się
na terenie Gminy Tarczyn oraz 84.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń w Gimnazjach
Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 935.145 zł, w tym: 900.000 zł z przeznaczeniem na
modernizację i rozbudowę budynku SP ZOZ w Tarczynie; 10.000 zł z przeznaczeniem na
zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz 25.145 zł z
przeznaczeniem na zakup usług wspierających przeciwdziałanie alkoholizmowi
(niewykorzystane środki dotyczące wydawania zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu
z roku 2007)
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w
postaci zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem
na modernizację oczyszczalni ścieków w Pawłowicach
Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem
na budowę Domu Kultury
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 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XX/114 /08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok została podjęta.
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Do pktu 9.
Uchwała w sprawie nadania nazw ulic we wsi Marylka
Grażyna Pieniążek z Referatu Geodezji i Rolnictwa odczytała przygotowany projekt uchwały.
Projekt uchwały to propozycja nadania nazwy ul. Świerkowa drodze we wsi Marylka
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XX/115 /08 w sprawie nadania nazw drogom we wsi Marylka została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie nadania nazw ulic we wsi Marylka
Grażyna Pieniążek z Referatu Geodezji i Rolnictwa odczytała przygotowany projekt uchwały.
Projekt uchwały to propozycja nadania nazwy ul. Jodłowa drodze we wsi Marylka
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XX/116 /08 w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Marylka została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie nadania nazw ulic we wsi Prace Duże.
Grażyna Pieniążek z Referatu Geodezji i Rolnictwa odczytała przygotowany projekt uchwały.
Projekt uchwały to propozycja nadania nazwy Aleja Lisów drodze we wsi Prace Duże
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XX/117 /08 w sprawie nadania nazw drogom we wsi Prace Duże została podjęta
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Prace Małe gmina Tarczyn.
Grażyna Pieniążek z Referatu Geodezji i Rolnictwa odczytała przygotowany projekt uchwały.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
9

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XX/118/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Prace Małe gmina Tarczyn
została podjęta
Do pktu 13.
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy Tarczyn działających w
zakresie oświaty nie będących nauczycielami.
Edyta Onufrowicz z Referatu Ogólno- organizacyjnego Urzędu Miejskiego prowadząca
sprawy z zakresu oświaty odczytała przygotowany projekt uchwały.
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 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XX/119/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I
kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy Tarczyn
działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami została podjęta
Do pktu 14.
Wolne wnioski.
• Elwira Górecka Skarbnik Gminy odczytała w całości wystąpienie pokontrolne z
kompleksowej kontroli finansowej przeprowadzonej przez Inspektorów Regionalnej
Izby Obrachunkowej w okresie od 6 listopada 2007 roku do 25 stycznia 2008 roku. –
data wpływu 25 lutego 2008 roku. Kontrolą objęto okres 1.01.2006 – 31.12.2006.
Pani Skarbnik poinformowała także, że odpowiedź na to wystąpienie została przesłana
do Regionalnej Izby Obrachunkowej 18 marca 2008 roku.
Radni nie zgłosili pytań i uwag do odczytanego materiału.
•

Przewodniczący Rady poinformował, że Pani Barbara Galicz – Burmistrz Tarczyna
spełniła przesłanki do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za
2007 rok – tak zwanej „13” - w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę
otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego, obliczonego zgodnie z art. 4. ust. 1
ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej.

Radni przyjęli informację bez uwag.
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•

Burmistrz Tarczyna i radni Rady Miejskiej zajęli następujące stanowisko w sprawie
przebiegu trasy ekspresowej przez teren Gminy Tarczyn: „ W nawiązaniu do pisma
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 marca 2008 roku, w którym
Dyrektor Warszawskiego Oddziału wskazał jako najkorzystniejsze rozwiązanie
przebiegu trasy S-7 według wariantu III, zakładającego poprowadzenie drogi
ekspresowej przez miasto Tarczyn, radni i Burmistrz Tarczyna są zdecydowanie
przeciwni takiemu rozwiązaniu”.

Do stanowiska tego nikt z obecnych na Sesji nie wniósł uwag i zastrzeżeń.
•

Pani Burmistrz zaprosiła wszystkich obecnych na zebranie w dniu 27 marca 2008 roku
w Zespole Szkół w Tarczynie w sprawie trasy ekspresowej, poprosiła również o
przekazanie informacji w terenie.

•

Przewodniczący Rady poinformował, że 31 marca 2008 roku mija termin składania
wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Więcej głosów nie było
Do pktu 15.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Jan Dębski Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tarczynie zamknął XX Sesję Rady .

Protokółowała:
Zofia Kruppe

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 4.
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