P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2008
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 27 czerwca 2008 r.
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Elwira Górecka Skarbnik
Gminy, Teresa Sitarek Sekretarz Gminy, radni wg załączonej listy obecności
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Faliszewski otworzył XXIV Sesję Rady,
powitał zebranych, następnie stwierdził, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1)
i faktyczną ilością radnych na sali obecnych jest 8 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
XXIV Sesja zwołana została na wniosek Burmistrza Tarczyna. Wiceprzewodniczący Rady
odczytał wniosek (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
Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
4. Zamknięcie obrad.
Przedstawiony jak wyżej porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności
8 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:
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 120.000 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na
budowę Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu w zachodniej części gminy Tarczyn
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 160.000 zł wydatki inwestycyjne
przeznaczone na rewitalizację rynku w Tarczynie
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 600 Transport i łączność 120.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie
gminy Tarczyn
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Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na modernizację
dachu Zespołu Szkół w Pamiątce
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna poinformowała, że odbył się przetarg na modernizację
dachu budynku szkolnego w Pamiątce wraz z przebudową poddasza. Do przetargu przystąpiła
jedna firma z ofertą wykonania zadania na kwotę 1.304. 579,79.
Zarezerwowane na ten cel w budżecie środki są niższe. W takiej sytuacji należy podjąć
decyzję czy przystąpić do realizacji zadania w tym roku za w.w cenę dokonując zmian w
budżecie, czy odstąpić od wykonania zadnia i w przyszłym roku przeprowadzić procedurę
przetargową z uwagi na to, że ogłoszenie ponownego przetargu teraz i rozstrzygnięcie jego
spowodowałoby, że realizacja zadania byłaby już w czasie trwania zajęć w szkole, a prace
takie należy wykonywać w okresie wakacji, ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Nie ma też
gwarancji, że ponowny przetarg wyłoniłby tańszego wykonawcę.
Radni po zapoznaniu się z projektem zmian budżetowych i wysłuchaniu wyjaśnień
Burmistrza Tarczyna, pytań i uwag nie wnieśli.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXIV/137/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok została podjęta.
Do pktu 4.
Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął XXIV Sesję Rady .

Protokółowała:
Zofia Kruppe
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