Protokół
z XXV Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
odbytej w dniu 23 lipca 2008 roku

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski .
Poinformował zebranych, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 8 radnych, co
stanowi quorum do podejmowania uchwał.
Nieobecni :Mędrzycki Tomasz, Młynarczyk Marek, Szatanek Marcin, Pszczółka Andrzej,
Faliszewski Mirosław, Burakowska Anna, Sowińska Hanna
Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej
nieruchomości położonej we wsi Marylka gmina Tarczyn, stanowiącej działkę o numerze
ewidencyjnym 67 o powierzchni 1,71 ha.
5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 206/2000 Rady Gminy w Tarczynie
z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
7. Uchwała w sprawie wykazu projektów, które gmina Tarczyn złoży do realizacji w ramach
programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych.
8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce wnieść uwagi do przedstawionego porządku.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady poddał porządek pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 radnych, porządek przyjęto jednogłośnie.
ad. 4 Z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Marylka gmina Tarczyn, stanowiącej
działkę o numerze ewidencyjnym 67 o powierzchni 1,71 ha radnych zapoznała Kierownik
referatu Geodezji i Rolnictwa Barbara Gembala. Pani B. Gembala powiedziała, że
Spółdzielnia Usług Rolniczych TARPOL w Tarczynie wyraziła zgodę na przekazanie na
rzecz gminy prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Marylka
działka nr 67 o pow. 1,71 ha w zamian za zaległości podatkowe w stosunku do gminy
Tarczyn.
Zadłużenie określa się na kwotę około 351 tys. zł ( 226 321 zł zaległości plus odsetki w
wysokości około 125 tys. zł). Przedmiotowa nieruchomość została oszacowana przez
rzeczoznawcę na kwotę 332 tys. zł i taka kwota zostanie rozliczona w ramach przejęcia tej
nieruchomości.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.:
za podjęciem głosował 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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ad.5 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 206/2000 Rady Gminy w Tarczynie
z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska Sylwester Chudzikowski. Pan S. Chudzikowski powiedział, że Agencja
Nieruchomości Rolnych zwróciła się z prośbą o wykreślenie dróg położonych w obrębie
Księżowola dz. nr 16, nr 17, nr 20/1, i część działki nr 14 na długości ok.120 m i szerokości
4 m. Drogi te, określone w załączniku do uchwały kolorem zielonym, zostały zaorane, nie
istnieją od 40 lat , były drogami dojazdowymi do poletek doświadczalnych .
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie:
za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

ad. 6. Z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tarczyn na 2008 rok
zapoznała
zebranych
Skarbnik
Gminy
Elwira
Górecka.
Pani Skarbnik powiedziała:
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 100 000 zł - przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w :
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 104 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.872 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 106.000 zł w tym: wpływy z różnych opłat kwota 6.000
zł. oraz otrzymane darowizny dla gminy kwota 100.000 zł
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 22.094 zł, w tym: 11.373
zł wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz 10.721 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego
Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych
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 1.104.000 zł w tym: odsetki od
nieterminowych wpłat podatków kwota 104.000 zł oraz wpływy z podatku rolnego kwota 1.000.000 zł
Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 210.000 zł w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa ze
środków rezerwy przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem
remontów bieżących w obiektach oświatowych kwota 10.000 zł oraz subwencja ogólna z budżetu
państwa ze środków rezerwy przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją
szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi kwota 150.000 zł
oraz odsetki od środków na rachunku bieżącym gminy kwota 50.000 zł
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 880.000 zł - dochody z
tytułu mandatów do ludności pobieranych przez Straż Miejską w Tarczynie
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 1.000.000 zł - podatek od
nieruchomości
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Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.000.000 zł wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w m. Jeziorzany
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 219.976 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestyczyne
dotyczące modernizacji i budowy dróg gminnych
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i
wyposażenia w budynkach komunalnych kwotę 20.000 zł oraz zakup energii w budynakch
komunalnych kwotę 20.000 zł i na wydatki inwestycyjne dot. Zagospodarowania naturalnych
warunków przyrody na rekreację i wypoczynek 10.000 zł
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 22.094 zł, w tym: w
jednostkach OSP na terenie Gminy Tarczyn 11.373 zł z przeznaczeniem na zakupmiędzy innymi
detektora ruchu, piły łańcuchowej , drabiny nasadkowej butów dla OSP Kotorydz oraz 10.721 zł z
przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - aparatu powietrznego i pompy szlamowej dla OSP Prace
Małe
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 175.000 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia dla
Szkoły Podstawowej w Pamiątce kwotę 5.000 zł i ze środków subwencji ogólnej z budżetu państwa z
rezerwy na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w
obiektach oświatowych dla Szkoły Podstawowej w Tarczynie kwota 10.000 zł oraz subwencja ogólna
z budżetu państwa ze środków rezerwy przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z
likwidacją szkód w szkołach i placówkach ośwatowych wywołanych zdarzeniami losowymi dla
Szkoły Podstawowej w Pamiątce kwota 150.000 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Tarczynie z
rezerwy części subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych
pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie
wykorzystywanych na cele dydaktyczne kwotę 10.000 zł ( zwiększenie dochodów zarządzniem z dnia
30.06.2008r.)
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000 zł wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych dotyczące modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Drozdy Jeziorzany - Tarczyn.
Do przedstawionego projektu obrad radny Mieczysław Pobudkiewicz zadał pytanie w kwestii zmian
dotyczących zwiększenia o kwotę 1 mln zł podatku rolnego i zmniejszenia o kwotę 1 mln zł podatku
od nieruchomości.
Pani Skarbnik i pracownik Referatu Budżetowo - Finansowego Halina Horst udzieliły wyjaśnień, że
zmiana ta, spowodowana jest zmianą systemu operacyjnego DOS na WINDOWS. System DOS
wykazywał podatek rolny i podatek nieruchomości, zapłacony w formie łącznego zobowiązania
podatkowego proporcjonalnie na poszczególne podatki a obecnie zainstalowany system WINDOW S
będzie wykazywał podatki faktycznie wpłacone. Panie wyjaśniły, że zmiana oprogramowania nie
wiąże się i nie wpływa w żaden sposób na wymiar podatku.
Radny Zygmunt. Bęza zwrócił uwagę, że podatnicy o takich samych powierzchniach gruntu zajętego
pod budynek płacą różne kwoty podatku. Poprosił aby te sprawę uporządkować.
Pani Burmistrz i Pani B. Gembala wyjaśniły, że różnice te spowodowane są nieuregulowana sprawą
aktualizacji użytków rolnych na terenie gminy Tarczyn. Jedne nieruchomości są sklasyfikowane jako
budowlane inne nie są sklasyfikowane i występują jako rolne, stąd różnice w podatku. Pani Burmistrz
zobowiązała się do przedstawienia sprawy w formie interpelacji na Sesji Rady Powiatu, zobowiązała
również Kierownika Referatu Geodezji i Rolnictwa do przygotowania do Starosty Piaseczyńskiego
kolejnego, stosownego pisma w tej sprawie.
Na tym dyskusję zakończono.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie pod glosowanie:
za przyjęciem uchwały glosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.

ad.7 Kolejny projekt, uchwałę w sprawie wykazu projektów, które gmina Tarczyn złoży
do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust. 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych przedstawił inspektor Szymon
Woźniak.
Planowane projekty inwestycyjne gminy Tarczyn na lata 2008-2010 z określeniem : nazwy
projektu, programu, priorytetu, funduszu, wartości projektu, procentowego dofinansowania z
UE, z krajowych środków publicznych , z procentowym i kwotowym udziałem własnych
środków na poszczególne lata 2008, 2009, 2010 określa załącznik do uchwały.
Pan Szymon Wożniak powiedział, że w stosunku do roku ubiegłego, na podstawie
uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w
niektórych działaniach zmianie uległa procentowa wysokość minimalnego udziału własnego
gminy, z 15 na 3 procent.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddała projekt uchwały pod głosowanie:
za przyjęciem głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Jan Dębski zamknął obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
Protokołowała:
Teresa Sitarek
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