P R O T O K Ó Ł NR XXII/2008
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 21 maja 2008 r.
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna Sas Zastępca
Burmistrza, Elwira Górecka Skarbnik Gminy, Teresa Sitarek Sekretarz Gminy, radni wg
załączonej listy obecności
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski otworzył XXII Sesję Rady, powitał zebranych,
następnie
stwierdził,
że
zgodnie
z
listą
obecności
(załącznik
nr
1)
i faktyczną ilością radnych na sali obecnych jest 15 radnych – 100% co ustawowego składu
Rady.
XXII 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 na 2008 rok.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki
z WFOŚ.
5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Tarczyna.
6. Zamknięcie obrad.
Przedstawiony jak wyżej porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności
15 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 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000 zł w tym :z tytułu darowizn dla gminy
5.000 zł oraz za usługi ksero i inne 15.000 zł
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 160 000 zł
w tym: 60.000 zł podatek dochodowy od osób prawnych i 100.000 zł podatek od
nieruchomości osoby fizyczne
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Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 113.336 zł wpłata nadwyżki środków obrotowych
za rok 2007 z Zakładu Budżetowego Przedszkole w Tarczynie
Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.785 zł w tym: 287 zł odsetki od
nieterminowego wykorzystania dotacji przez podmioty niepubliczne realizujące zadania w
zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 2.498 zł zwrot nie w terminie wykorzystanej dotacji
celowej przekazanej podmiotom niepublicznym (stowarzyszeniom) na realizację zadań w
zakresie kultury fizycznej i sportu
II. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 100 000 zł na wydatki dotyczące remontów dróg
gminnych
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 96 121,00 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w
Tarczynie
III. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.000.000 zł, wydatki
przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn - etap I kanalizacja sanitarna w miejscowości Janówek
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w przygotowanym projekcie uchwały jest ujęta zmiana w
związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówek, a także zmiany w związku
z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w wysokości 10% a w
niektórych wypadkach do 15 % ..
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXII/125/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok została podjęta.
Do pktu 4.
Uchwała
w
z WFOŚ.

sprawie

wyrażenia

zgody

na

zaciągnięcie

pożyczki

Elwira Górecka Skarbnik Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały z następującym
zapisem w § 1 „Rada Miejska w Tarczynie postanawia zaciągnąć pożyczkę długoterminową
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
wysokości 1.200.000 zł, (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych ) na pokrycie
planowanego deficytu budżetu gminy Tarczyn z przeznaczeniem na „Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn – etap I – kanalizacja sanitarna w miejscowości
Janówek”.”
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXII/126/08 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki
z WFOŚ została podjęta bezwzględną większością głosów.
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Do pktu 5.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Tarczyna.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXII/126/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Tarczyna
została podjęta.
Do pktu 6.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął XXII Sesję Rady .

Protokółowała:
Zofia Kruppe
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Wyciąg z protokołu XXII Sesji Rady z dnia 21 maja 2008 roku
Do pktu 4.
Uchwała
w
z WFOŚ.

sprawie

wyrażenia

zgody

na

zaciągnięcie

pożyczki

Elwira Górecka Skarbnik Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały z następującym
zapisem w § 1 „Rada Miejska w Tarczynie postanawia zaciągnąć pożyczkę długoterminową
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
wysokości 1.200.000 zł, (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych ) na pokrycie
planowanego deficytu budżetu gminy Tarczyn z przeznaczeniem na „Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn – etap I – kanalizacja sanitarna w miejscowości
Janówek”.”
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXII/126/08 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki
z WFOŚ została podjęta bezwzględną większością głosów.
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