P R O T O K Ó Ł NR XXI/2008
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna 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 XXI Sesję Rady, powitał
zebranych.
Przed realizacją porządku obrad zabrała głos Pani Małgorzata Borowy z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Tarczynie. Poinformowała, że Gmina Tarczyn brała udział w konkursie
„Gmina przyjazna mieszkańcom wsi” organizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego oraz
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i na szczeblu powiatowym zajęła I miejsce, na
szczeblu wojewódzkim wyróżnienie. Pani Małgorzata Borowa podziękowała Pani Burmistrz
za udział Gminy w konkursie, pogratulowała sukcesu i wręczyła dyplom uznania.
Następnie korzystając z obecności sołtysów wsi na Sesji przypomniała, że 15 maja 2008 mija
termin składania wniosków o dopłaty rolnicze. Rolnicy ubiegający się o dopłaty mogą
korzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków w Ośrodku w Tarczynie codziennie w
godzinach 8-15.
Delegacja mieszkańców wsi Suchodół podziękowała Pani Burmistrz za starania dzięki,
którym na ulicach: Pięknej i Kasztanowej zostało założone światło - wręczając z tej okazji
kwiaty.
Pani Burmistrz podziękowała za kwiaty i wyjaśniła, że mieszkańcy wsi partycypowali w
kosztach i inwestycja ta mogła być zrealizowana.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 15 radnych – cały ustawowy skład
Rady (załącznik nr 1 –lista obecności).
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Do proponowanego porządku obrad na posiedzeniu Komisji został wprowadzony punkt:
- uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Grójeckiego,
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad zawierający w. w. zmianę:
1. Otwarcie XXI Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
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3.
4.
5.
6.
7.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XX Sesji.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
Pytania, interpelacje.
Sprawozdanie z wykonania budżetu.
a) przedłożenie sprawozdania przez Burmistrza Tarczyna
b) wniosek Komisji Rewizyjnej
c) opinie RIO
d) dyskusja
8. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tarczyna absolutorium z wykonania budżetu
gminy za 2007r.
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu
Piaseczyńskiego.
11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Grójeckiego
12. Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 15 radnych, 15 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4.
Przyjęcie protokółu z XX Sesji.
Uwag do protokółu z XX 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 Tarczyna.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Barbarę Galicz Burmistrza Tarczyna
o zabranie głosu.
Pani Burmistrz złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 26 marca 2008 r. do
24 kwietnia 2008r.
W zakresie inwestycji:
1.

Na dzień 6 maja 2008 roku zostało zaplanowane podpisanie umowy z
Wykonawstwem Robót Wodno-Sanitarnych „Bango” Spółką jawną, które złożyło
najkorzystniejsza ofertę w postępowaniu pn. „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami
w miejscowości Pawłowice”.

2. Zostało ogłoszone postępowanie „Budowa kanalizacji deszczowej i ulic osiedlowych
na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Tarczynie”. Otwarcie ofert zaplanowano na
dzień 28 kwietnia 2008 roku.
3. Zostało ogłoszone postępowanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:
Kotorydz i Stefanówka-Kopana”. Termin otwarcia ofert zastał zaplanowany na dzień
28 kwietnia 2008 roku.
4. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na:
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- ,, Rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Tarczynie przy ul. Warszawskiej 42’’.W związku z tym, że dyrektor SPZOZ ma
postawiony warunek, że umowa z NFZ będzie kontynuowana jeśli będzie
przeprowadzony remont i przebudowa budynku SPZOZ, podjęte zostały wspólne
działania w kierunku rozbudowy.
,, Przebudowa linii napowietrznych kolidujących z planowanymi obiektami rekreacyjnosportowymi w Tarczynie’’.
5. Wydano 102 wypisy, wypisy z wyrysem, zaświadczenia z planu zagospodarowania
przestrzennego oraz postanowienia podziałowe.
6. Na ukończeniu są prace związane z:
a.

Przebudową drogi gminnej w miejscowości Gładków.

b.

Przebudową drogi gminnej w miejscowości Rembertów ul. Kościelna.

c.

Modernizacją drogi gminnej w miejscowości Świętochów.

d. dokumentacją projektową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej Etap II w
obrębie ul. Stępkowskiego w Tarczynie i Etap III w m. Jeziorzany. Szacunkowa
wartość tych inwestycji odpowiednio ok. 3.7mln zł i 3.0mln zł.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
- dokonano usunięci awarii sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tarczyn ulica Warszawska,
- wykonano remonty pomp na przepompowniach ścieków w Tarczynie,
- usunięto awarię sieci wodociągowej w miejscowości Grzędy,
- sukcesywnie dokonuje się przeglądu, legalizacji i wymiany urządzeń pomiarowych,
- zgodnie z ustalonym harmonogram dokonywane są badania jakości wody na stacjach
uzdatniania, wykonywane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chylicach,
- na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za wodę i kanalizację,
- wydano 8 warunków określających techniczną możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny,
- realizowane są remonty lokalów komunalnych w Kawęczynie,
- na bieżąco wykonywane są usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Gminę.
W zakresie dróg gminnych:
- Trwają prace w zakresie bieżącej konserwacji dróg gminnych dotyczące profilowania z
zagęszczeniem oraz dostawą pospółki, wykonywane są naprawy i montaż uszkodzonych
znaków drogowych.
Zapotrzebowanie na pospółkę jest duże. W pierwszej kolejności robimy drogi najbardziej
zdewastowane. Proszę o wyrozumiałość, środki na drogi są już rozdysponowane, dodatkowe
środki na ten cel mogą być tylko wtedy gdy zostaną z innych zadań.
- Rozpatrzono 14 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję oraz umieszczeniem
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami drogi oraz zajęciem pasa
drogowego,
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W zakresie ochrony środowiska:
- wydano 2 pozwolenia na usunięcie drzew,
- wydano 2 opinie w sprawie odpadów niebezpiecznych,
- wydano 1 zezwolenie na odbiór odpadów płynnych,
- wydano 3 pisma związane ze sprawami ochrony środowiska.
W zakresie geodezji i rolnictwa:
Na bieżąco wprowadzano zmiany i udostępniano informacje z ewidencji gruntów,
-wprowadzano 88 zmian w rejestrze ewidencji gruntów,
-wydano 176 wypisów z rejestru gruntów ,
-wydano 11 wyrysów z ewidencji gruntów,
-udzielono 157 odpowiedzi na piśmie dotyczących nieruchomości na terenie naszej gminy,
- udostępniano na bieżąco dane ewidencyjne i informacje o transakcjach.
- Wydano 90 zaświadczeń z zakresu działania referatu .
- Prowadzono bieżące prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych i aktualizacją
numeracji porządkowej .
- W zakresie podziałów nieruchomości – wszczęto 4 sprawy, wydano 7 decyzji
zatwierdzających podziały nieruchomości.
- Prowadzono rozmowy w sprawie określenia warunków przejścia na własność gminy
części nieruchomości wydzielanych pod poszerzenia dróg gminnych .
- Sporządzono i przesłano do właścicieli nieruchomości dzielonych 70 zawiadomień o
możliwości zapoznania się z dokumentacją do naliczenia opłaty adiacenckiej .
- Przeprowadzono 25 rozpraw administracyjnych w sprawach o ustalenia opłat adiacenckich.
- 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.
- Dokonano analizy dokumentacji geodezyjnej w 2 postępowaniach rozgraniczeniowych .
- Przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – dz.1/1 w
Raciborach. Nie ustalono nabywcy – nikt nie przystąpił do przetargu.
- Sporządzono dokumentację geodezyjno – kartograficzną i skierowano wystąpienie
o
uregulowanie granic pomiędzy drogą gminną i wojewódzką .
- 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.
W zakresie podatków:
Wydano:
- 37 decyzji dla osób fizycznych na podstawie zawiadomienia o zmianach w danych
ewidencji gruntów oraz złożonych informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
- 10 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
- 124 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2008 r. na kwotę 50.839,22 zł.
Wysłano :
- 3 zawiadomienia o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek od środków
transportu,
- 16 zawiadomień o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od
nieruchomości,
- 15 tytułów wykonawczych ( zaległości podatku od nieruchomości i rolnego)

4

-

złożono wniosek do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji świadczenia
pieniężnego i przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości,
- 561 upomnień na zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od
nieruchomości,
- 21 upomnień na zaległość podatku od nieruchomości - jednostki prawne.
W zakresie działalności gospodarczej:
- 20 zaświadczeń (zmiany ) we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 4 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
- 23 zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach.
W zakresie spraw oświatowych:
•

•
•
•
•

•

w związku z zamiarem dokonania przez Kuratora Oświaty oceny pracy Dyrektora
Zespołu Szkół w Tarczynie oraz Przedszkola w Tarczynie przedstawiłam cząstkowe
oceny pracy ww. Dyrektorów w zakresie realizacji zadań, których ocena pozostaje w
kompetencjach organu prowadzącego szkołę,
w celu zaopiniowania zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Pamiątce na rok
szkolny 2007/2008 został wysłany do Kuratora Oświaty aneks do arkusza,
wystąpiłam do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci rozpoczynających od września 2008 r. roczne przygotowanie
przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,
zostały przekazane do Kuratorium Oświaty informacje dot. dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2008 r. i 2009 r., dane
te będą podstawą przyznania gminie dotacji celowej,
wystąpiłam do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2008 z tytułu dofinansowania
remontów bieżących- wniosek dotyczy remontu w Szkole Podstawowej w Pamiątce
poddasza, dachu i być może elewacji,
został zakupiony samochód marki Citroen przystosowany do przewozu uczniów
niepełnosprawnych i użyczony firmie, która dowozi w tym roku szkolnym naszych
uczniów do szkół specjalnych

W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 26 marca 2008 roku do dnia dzisiejszego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
-

zasiłków celowych w wysokości 1 020 zł,
zasiłków okresowych w wysokości 3 680 zł,
zasiłków stałych w wysokości 12 230 zł,
opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 4 714 zł,
dodatków mieszkaniowych w wysokości 3 188 zł,
usług opiekuńczych o wartości 1 302 zł,
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w łącznej wysokości 157 551 zł.

Wydałam następujące zarządzenia:
Zarządzenie Nr 21/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Tarczynie - etap I”
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Zarządzenie Nr 2, Nr 23 z dnia 28 i 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2008 rok
Zarządzenie Nr 24 z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zniesienia przyznanej klauzuli
tajności.
Zarządzenie Nr 25 z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie organizacji akcji kurierskiej,
Zarządzenia Nr 26 z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Zarządzenia Nr 27 z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przebudowa dróg
gminnych w miejscowościach Kotorydz i Stefanówka - Kopana”,
Zarządzenie Nr 28 z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania pani Elżbiety
Klimkowskiej w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zarządzenie Nr 29 z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji do wykonania
czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej we wsi Racibory.
Zarządzenie Nr 30 z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w regulaminie
organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tarczynie,
Zarządzenie 31 w sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
zarządzenie Nr 32 w sprawie przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego
Odbyłam spotkania:
27 marca - spotkanie w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków w Pawłowicach i
Jeziorzanach
27 marca spotkanie z mieszkańcami gminy w Gimnazjum w Tarczynie w sprawie przebiegu
drogi ekspresowej S 7 przez teren gminy Tarczyn.
28 marca - z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z Radomia, Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego, przedstawicielami GS w Tarczynie w sprawie wizji
lokalnej zajazdu w Tarczynie i obiektów na terenie gminy Tarczyn, które są objęte opieką
Konserwatora Zabytków.
4 kwietnia spotkanie z Mazowieckim Dyrektorem Dróg Wojewódzkich, omówienie
modernizacji dróg wojewódzkich, jak również omówienie uregulowania granic
nieruchomości i własności przy ul. 1 Maja ( przygotowywane są w tej sprawie dokumenty).
8 kwietnia spotkanie z architektem Chmielewskim w sprawie rozbudowy SP ZOZ w
Tarczynie i rewitalizacji rynku w Tarczynie,
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8 kwietnia spotkanie z Komitetem Społecznym - dotyczyło przebiegu drogi ekspresowej S 7
przez Tarczyn,
10 kwietnia wizyta w GDDKiA,
15 - 18 kwietnia szkolenie wyjazdowe w zakresie finansów i promocji,
22 kwietnia wizyta u Wojewody Mazowieckiego w sprawie rozwoju gminy Tarczyn,
22 kwietnia spotkanie w Gimnazjum w Tarczynie z projektantem z Eurostrady z
mieszkańcami gminy. Omówienie przez projektanta przebiegu drogi ekspresowej przez teren
gminy Tarczyn, przypomnienie wariantów I-II-III oraz szczegółowe omówienie wariantu IV i
IVa,
23 kwietnia spotkanie z przedstawicielami firmy ATMAN, omówienie współpracy w
zakresie dróg.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
Za przyjęciem sprawozdanie głosowało 13 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 7.
Sprawozdanie z wykonania budżetu.
a) przedłożenie sprawozdania przez Burmistrza Tarczyna,
b) wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) opinie RIO,
d) dyskusja.
a) Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz w ustawowym terminie, Zarządzeniem Nr 20/08 z
dnia 18 marca 2007 roku, przedłożyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej
w Tarczynie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007.
Radni otrzymali kserokopie sprawozdania, które następnie omawiane było na posiedzeniach
Komisji.
b) Wniosek Komisji Rewizyjnej
Głos zabrała Anna Burakowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała uchwałę
Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Tarczyna
za 2007 r. Komisja Rewizyjna w dniach 7 i 8 kwietnia 2008 r. przeprowadziła kontrolę
wykonania budżetu Gminy za 2007r.
W ocenie Komisji Rewizyjnej Burmistrz Tarczyna w 2007r. prawidłowo realizowała plan
wydatków rzeczowych, w tym także plan wydatków inwestycyjnych. Wydatki dokonywane
były w sposób oszczędny i celowy.
Uchwała wraz z załącznikiem – protokółem, przekazana została Przewodniczącemu Rady,
następnie przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku
z prośbą o zaopiniowanie.
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c) opinie RIO
Elwira Górecka Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 35/2008/P Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dnia 28 marca 2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Tarczyn sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2007 r. wraz z
uzasadnieniem – opinia pozytywna.
Anna Burakowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę Nr 119/2008/P
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2008r. wyrażającą opinię o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Tarczynie wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Tarczyna - opinia pozytywna.
d) Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat sprawozdania z wykonania
budżetu informując zebranych, że było ono omawiane na posiedzeniu Komisji Rady.
W związku z tym, że nikt z radnych nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady zamknął
ten podpunkt, przechodząc tym samym do następnego punktu porządku obrad.
Do pktu 8 .
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tarczyna absolutorium z wykonania budżetu
gminy za 2007 r.
Jan Dębski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie przedstawił projekt uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Uchwałę w sprawie absolutorium, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały – głosowanie jawne.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXI/120/08 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tarczyna absolutorium z
wykonania budżetu gminy za 2007 r. została podjęta bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Elwira Górecka Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zawierający następujące
uzasadnienie:
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 1.705.000
zł, w tym: 1.405.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych oraz 300.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych
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Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 50.000 zł odsetki od środków finansowych
zgromadzonych na rachunku bankowym
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł, w tym: 30.000 zł wpływy z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z
przeznaczeniem na modernizację boiska szkolnego przy SP w Tarczynie oraz 70.000 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Tarczynie
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 340.000 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na
budowę wodociągu w miejscowości Racibory, Nowe Racibory, Kawęczyn, Pawłowice
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000 zł wpłaty
jednostek na fundusz celowy
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 257.000 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na
budowę sztucznego boiska przy SP w Tarczynie
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 41.000 zł, w tym: 20.000 zł
wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego i drogowego
oraz 21.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji
w Tarczynie
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 245.000 zł, w tym: 75.000 zł z przeznaczeniem na
modernizację boiska szkolnego przy SP w Tarczynie oraz 170.000 zł z przeznaczeniem na
wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Tarczynie
Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
Ambulansu dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.881.000 zł, w tym:
1.200.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówek,
2.020.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziorzany,
2.620.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stępkowskiego w
Tarczynie oraz 41.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem
oświetlenia ulic i dróg
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXI/121/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiemu.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały.
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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 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XX/122 /08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu
Piaseczyńskiego została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Grójeckiego
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały.
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 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XX/123 /08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu
Grójeckiego została podjęta.
Do pktu 12
Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Karolina Olczak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odczytała przygotowany projekt
uchwały.
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 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XX/124/08 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
została podjęta.
Do pktu 13.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady poinformował, że były konsultacje, pisma, protesty, przedkładano listy
mieszkańców opowiadających się za poszczególnymi wariantami przebiegu trasy ekspresowej
S-7. W związku z tym, że 29.04.2008 roku odbędzie się posiedzenie w Generalnej Dyrekcji
Dróg, Generalna Dyrekcja wystąpiła z pismem o opinię w sprawie proponowanych
wariantów.
Opinia ta będzie wyrażona przez radnych przez głosowanie poszczególnych wariantów.
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Radny Mieczysław Pobudkiewicz w odniesieniu do pisma Stowarzyszenia „Krajowa7”
adresowanego do Burmistrza Tarczyna, przekazanego radnym przez Stowarzyszenie przed
Sesją, zaznaczył, że jest w nim zawarty zwrot: „ … zanim zostanie podjęta decyzja ….”, Jak
w wielu pismach Stowarzyszenia tak i w tym, znajdują się pewne niedomówienia, albo
częściowa prawda. Radni nie decydują w sprawach dotyczących przebiegu dróg szybkiego
ruchu. Radni, mieszkańcy, władze samorządowe opiniują, a tu bez przerwy powtarza się
słowo „decyzja”. Decyzję wydaje Wojewoda, głos decyzyjny oprócz dokumentów z
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mają dokumenty agend rządowych np.
ochrony środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Wszystko inne jest głosem w
dyskusji – sugestią. Inny cytat: „…Jednocześnie przypominamy, że na władzach
samorządowych spoczywa odpowiedzialność podjęcia strategicznej decyzji….” – ten sam
błąd. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał w sprawach dotyczących Gminy. Następny
zapis w piśmie „…wariant II został obarczony wadą techniczną o czym informował na
spotkaniu w dniu 17 marca 2008 r. w Tarczynie, w obecności najwyższych władz Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciel Biura Projektowokonsultingowego Eurostrada Pan Wojciech Parciński….”, ale nie ma nic napisane na temat
warunków technicznych wariantu IV. Generalna Dyrekcja 7.03 2008 opowiedziała się za
wariantem III, ale od grudnia 2007 do lutego 2008 przez Generalną Dyrekcję brany był pod
uwagę wariant II i to jest w dokumentach. Można się z nimi zapoznać w Referacie
Planowania Przestrzennego.
Przewodniczący Rady powiedział, że wyjaśnienie to dotyczy pisma, które radni otrzymali
przed Sesją od Stowarzyszenia „Krajowa7.pl”, a teraz każdy z radnych będzie mógł wyrazić
swoją opinię, określić swoje stanowisko w sprawie przebiegu trasy szybkiego ruchu przez
teren Gminy Tarczyn. Będzie to opinia.
Pani Burmistrz poprosiła, by Przewodniczący udzielił głosu również innym osobom obecnym
na Sesji, które chciałyby się wypowiedzieć.
Pan Witold Kędzior prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” zwrócił się z prośbą do
radnych, by wyrażając swoją opinię wzięli pod uwagę czynnik ludzki. Czynnik ten jest
niekorzystny w wariantach I i III. Jedynie warianty II i IV oddalają trasę od osiedli
mieszkaniowych, na których mieszka ok.1/5 ludzi całej Gminy. Budowanie trasy ekspresowej
nowym śladem będzie słuszne droga będzie szersza, a cała przestrzeń między trasami będzie
nowym terenem inwestycyjnym. To jest spostrzeżenie komitetu mieszkańców, którzy się
opowiadają za wariantem II, który jest najkorzystniejszym dla gminy.
Pani Grażyna Zagórowicz prezes Stowarzyszenia „Krajowa7.pl” powiedziała, że
Stowarzyszenie otrzymało z GDDKiA pismo, że GDDKiA optuje wariant II. Zarzucane było
to jako kłamstwo, że zawsze GDDKiA była za wariantem III. Stowarzyszenie zwracało na to
uwagę.
Przewodniczący Rady poprosił, by radni biorąc pod uwagę opinię wyborców przekazywaną
radnym w poszczególnych okręgach, wyrażaną na spotkaniach, a także w związku z treścią
indywidualnych i zbiorowych pism i protestów mieszkańców Gminy wyrazili swoją opinię w
formie głosowania poszczególnych wariantów.
Przewodniczący Rady poddawał pod głosowanie kolejne warianty przebiegu trasy S-7:
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Za poprowadzeniem trasy S-7: wg wariantu I nikt się nie opowiedział, wg wariantu II – 14
radnych, wg wariantu III nikt się nie opowiedział, wg wariantu IV - 1 radny, wg wariantu IVa
nikt się nie opowiedział.
Przewodniczący Rady odczytał stanowisko Rady Miejskiej:
„Stanowisko radnych Rady Miejskiej w Tarczynie wobec zaproponowanych przez Biuro
Projektowe EUROSTRADA i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pięciu
wariantów przebiegu trasy ekspresowej S-7 tj. wariantu I, II, III, IV, IVa
Na podstawie szerokich konsultacji przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy opinii
wyborców przekazanych radnym w poszczególnych okręgach, a także w związku z treścią
indywidualnych i zbiorowych pism oraz protestów wyrażających stosunek mieszkańców
gminy do poszczególnych wariantów – radni:
14 głosami za,
„0’”głosami przeciw,
1 głosie popierającym wariant IV
opowiadają się za wariantem II jako najmniej ingerującym w naturalne środowisko, nie
zakłócającym funkcjonowania istniejących ośrodków i zakładów zlokalizowanych na terenie
miasta i gminy, powodującym w porównaniu z pozostałymi wariantami najmniejsze
szkodliwe skutki społeczne dla mieszkańców oraz umożliwiającym dalszy, harmonijny
rozwój miasta i gminy.”
Pani Burmistrz odczytała pismo, które złożyło Stowarzyszenie „Krajowa7.pl” w Urzędzie
Miejskim przed Sesją. Pismo to zawiera prośbą o umożliwienie udziału przedstawicieli
Stowarzyszenia na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięcia Inwestycji w dniu 29
kwietnia 2008 roku. Następnie odczytała drugie pismo, które GDDKiA skierowała do Urzędu
Miejskiego informujące o mającym się odbyć w dniu 29 kwietnia 2008 roku posiedzeniu
KOPI zawierające prośbę o udział w posiedzeniu tylko 1 osoby z uwagi na ograniczone
możliwości lokalowe.
Pani Grażyna Zagórowicz zaznaczyła, że wszyscy mają opór przed IV wariantem. Wszyscy
mówią o mniejszej szkodliwości. Wariant IV proponuje przebieg drogi przez teren
niezabudowany, przez kawałek obszaru chronionego i nieprawdą jest, że nie może droga tak
przechodzić – jest rozporządzenie zgodnie z którym droga może iść przez taki teren. Nie
wiadomo kto rozsiewa takie informacje. Czy podjęta decyzja jest słuszna czy nie czas pokaże.
Pan Kazimierz Odolski w imieniu mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych
podziękował za przystąpienie do prac związanych z inwestycją na osiedlu.
Następnie Pan Kazimierz Odolski poruszył następujące sprawy:
- Przy ulicy Grójeckiej w Tarczynie stały dwa kosze na śmieci. Jeden został skradziony
drugiego też nie ma, czy kosze wrócą na swoje miejsce czy też nie.
- Czy pompa znajdująca się na Rynku w Tarczynie będzie czynna.
- W soboty handel towarów częściowo prowadzony jest na chodniku, strażnicy nie kontrolują
targowiska.
- Czy Pan Komendant Straży Miejskiej mógłby wpłynąć na właściciela terenu znajdującego
się przy zbiegu ulic Warszawskiej i Oszkiela, żeby rozebrał to co zostało z budynku.
Na zakończenie swej wypowiedzi Pan Odolski pogratulował Straży Miejskiej działań, które
doprowadziły do porządku na posesji przy ul. Zatylnej oraz za to, że ścieżka rowerowa
przestała być miejscem parkingowym dla samochodów.
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Sylwester Chudzikowski z Referatu Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że kosze na śmieci
zostały zabezpieczone i w najbliższym czasie wrócą na swoje miejsce.
Zdaniem Pana Odolskiego jeden kosz został skradziony.
Pani Burmistrz poinformowała, że pompa zostanie uruchomiona gdy tylko ustabilizuje się
pogoda. Ponadto trzeba wodę poddać badaniom pod kątem przydatności do spożycia. Jeśli
chodzi o budynek przy zbiegu ulic to Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił na niego
uwagę i jeśli kiedyś można było mówić o modernizacji to obecny jego stan jest taki, że może
być tylko decyzja o rozbiórce i być może właściciel podejmie takie działania. To samo
dotyczy budynku znajdującego się też przy ulicy Oszkiela na naprzeciw budynku Komisariatu
Policji. To nie jest tak, że pracownicy Urzędu nie zauważają pewnych rzeczy na terenie
miasta. Ilość osób w Referacie Gospodarki Komunalnej jest ograniczona. Prac remontowych
jest dużo, pogoda kapryśna, teraz gdy pogoda się ustabilizuje, prace będą przebiegały
sprawniej. Niemniej jednak jest prośba do mieszkańców o zgłoszenia spraw rażących, może
się zdarzyć, że coś umknie uwadze. Jeśli chodzi o porządek na posesji przy ul. Zatylnej to
Urząd Miasta wspólnie z Komendantem Straży podjął działania - to dopiero początek
czynności w tym zakresie. Będzie też rozbiórka kamienic w Rynku, są robione oszacowania i
po wyłonieniu firmy rozpoczną się prace rozbiórkowe.
Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży Miejskiej powiedział, że obecnie nie jest w stanie
zapewnić cotygodniowej kontroli targowiska ze względu na to, że jednostka liczy 2
strażników, patrole Straży są łączone z patrolami policyjnymi. Po 30 kwietnia zwiększy się
stan osobowy i wtedy będzie można mówić o kontroli bazaru. Korzystając z obecności
sołtysów Pan Komendant poinformował, że od 6 maja rusza akcja „Czysta Gmina”. Strażnicy
będą odwiedzali gospodarstwa i tam gdzie nie będzie przestrzegany regulamin czystości będą
udzielane na początku upomnienia.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Stowarzyszenia Rzeki Jeziorki na temat budowy drogi
S-7 wg wariantu IV i IVa. Stowarzyszenie zaopiniowało negatywnie propozycję budowy
drogi wg wariantu IV i IVa.
Pani Grażyna Zagórowicz zaznaczyła, że uczestniczyła w zebraniu w Lesznowoli, poruszane
były różne aspekty teraz wypowiadają się ekolodzy, o otulinie się nie mówi. Wystarczy
sprawdzić na mapie i zobaczyć jak wariant IV ingeruje w środowisko. Zrozumiałym jest, że
każdy się broni. Pozazdrościć można Grójcowi takiego samorządu.
Przewodniczący Rady odczytał:
- Pismo z Urzędu Skarbowego informujące o możliwości złożenia zeznań podatkowych za
2007 rok w Urzędzie Miejskim w Tarczynie.
- Informację o mającym się dobyć w dniu 3 maja 2008 r. programie poetyckim.
- Zaproszenie na bajkę, która zostanie wystawiona w dniu 4 maja w sali GOK.
- Komunikat Gminnego Ośrodka Kultury skierowany do mieszkańców Gminy o
udostępnienie starych fotografii w związku z inicjatywą wydania albumu o Tarczynie.
Radny Krzysztof Malczewski powiedział, że Pani Wiceburmistrz umówiła się i nie
przyjechała na objazd dróg w okręgu Pana Malczewskiego. Objazd miał być przed
równaniem dróg a nie po równaniu.
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Grażyna Sas Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że rzeczywiście objazd dróg we wspomnianym
przez radnego rejonie miał się odbyć w poniedziałek, ale z przyczyn niezależnych od Pani
Wiceburmistrz objazd nie mógł być ani w poniedziałek, ani innego dnia - ewentualnie będzie
mógł być w najbliższy piątek. Niemniej jednak stan dróg w tym rejonie jest Pani
Wiceburmistrz doskonale znany - była tam z wykonawcą. Prace związane z równaniem dróg
zaczęły się od tej właśnie części Gminy. Jest taka tradycja, że gdy są wykonywane prace na
drogach to informowani są sołtysi danych wsi, radny z danego terenu i oni sygnalizują
bezpośrednio o problemach.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że sprawa ta znajdzie pozytywne rozwiązanie. Następnie
dodał, że Rada Miejska podejmuje przemyślane kroki z myślą o całej Gminie i w interesie
Gminy i miasta - nieraz są one kontrowersyjne, ale w drodze demokratycznej dyskusji.
Pani Burmistrz w odniesieniu do stwierdzenia, że należy pozazdrościć samorządu Gminy
Grójec, zaznaczyła, że takiego samorządu jak w Tarczynie to daleko szukać. Nie jest to
gołosłowne stwierdzenie. Radni Rady Miejskiej w Tarczynie angażują swój czas, swoje
środki i pracują czasami nawet po 14 godzin. Niełatwo jest gdy są tak różne zdania na jeden
temat i jest dużo grup o różnych zdaniach, wtedy wyrażając swoje zdanie trzeba narazić się
jakiejś grupie. Gdyby była możliwość wyboru wariantu, który nie naruszałby niczyjej
własności to sprawa byłaby prosta, ale tak nie jest. Radni zdają sobie sprawę, że muszą wydać
opinię, która nie zadowoli wszystkich mieszkańców. Jest to tylko opinia, głos w dyskusji.
Nie ma jeszcze dokładnych analiz jeśli chodzi o raport oddziaływania, czynnik ekonomiczny,
czynniki ludzkie, wskaźniki. Są tylko podane koszty, długość drogi, przebieg. Nie można
zaraz czegoś się doszukiwać, czy to Stowarzyszenie czy Komitet to każdy ma swoją rację.
Była też prośba do mieszkańców, żeby wyrazili swoją opinię w sensie głosowania, wsparcia.
Na zakończenie wypowiedzi Pani Burmistrz podkreśliła, że radni tylko zaopiniowali wariant
przebiegu drogi ekspresowej przez teren Gminy Tarczyn, natomiast decyzja w tej sprawie nie
należy do radnych.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że padło już wiele głosów w sprawie drogi, ale decyzji nie
ma.
Więcej głosów nie było.
Do pktu 14.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Jan Dębski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie
zamknął XXI Sesję Rady.
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Zofia Kruppe
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