P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2008
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 3 września 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 XXVI 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: Paweł Młoźniak, Mieczysław Pobudkiewicz, Dariusz Witek.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Do proponowanego przodku obrad przesłanego w materiałach Przewodniczący Rady wniósł
zmianę polegająca na wprowadzeniu dodatkowych projektów uchwał zgłoszonych na
posiedzeniu komisji Rady:
- projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina Tarczyn (dz.
291/1),
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina Tarczyn.
(dz.283/1),
- projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina
Tarczyn.dz.290/1).
- projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego zabudowane nieruchomości j położonej w Rembertowie gmina Tarczyn.
Przewodniczący Rady odczytał
proponowanych zmian:

proponowany porządek

obrad

z

uwzględnieniem

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
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Przyjęcie protokółów: z XXIII, XXIV i XXV Sesji.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
Pytania, interpelacje.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Prace Duże.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina Tarczyn (dz. 291/1).
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina Tarczyn. (dz.283/1).
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina Tarczyn.dz.290/1).
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
zabudowane nieruchomości j położonej w Rembertowie gmina Tarczyn.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 12 radnych, 12 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4.
Przyjęcie protokółów: z XXIII, XXIV i XXV Sesji.
Uwag do protokółu z XXIII Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół z XXIII Sesji został przyjęty.
Uwag do protokółu z XXIV Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół z XXIV został przyjęty.
Uwag do protokółu z XXV Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół z XXV 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 18 czerwca 2008 roku do
3 września 2008 roku
W zakresie inwestycji:
1. W dniu 23 lipca została zawarta umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym
i Instalacyjnym ze Skierniewic na wykonanie kanalizacji sanitarnej w obrębie
ul. Stępkowskiego w Tarczynie, wykonawca został wprowadzony na budowę, trwają
prace w ulicy Stępkowskiego.
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2. W dniu 9 lipca została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem
BudowlanoMontażowym FLISBUD z Janowa Lubelskiego na wykonanie modernizacji dachu
budynku Zespołu Szkół w Pamiątce wraz z przebudową poddasza i klatki schodowej.
Zostały zakończone roboty rozbiórkowe, na ukończeniu jest montaż konstrukcji
dachu.
3. W dniu 6 sierpnia została zawarta umowa z firmą FIOR z Wrocławia, która złożyła
najkorzystniejsza ofertę w postępowaniu pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia
placu zabaw przy Przedszkolu w Tarczynie – wykonanie prac do połowy września
2008.
4. W dniu 7 sierpnia została zawarta umowa z firmą FAL-BRUK B.B.Z. FALENTA s.j.
z Warszawy na przebudowę ul. Mszczonowskiej w Tarczynie. Wykonano już
nawierzchnię asfaltową na ulicy, trwają prace związane z budową parkingów
naprzeciwko cmentarza. Termin zakończenia prac październik br.
5. W dniu 10 sierpnia została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem TransportowoUsługowym DAL-KOP z Warszawy na rozbiórkę budynków w Tarczynie w Rynku.
27 sierpnia zakończono prace związane z rozbiórką budynków w Tarczynie.
Rozebrano 2 ciągi budynków przy ul. Rynek 20,21,22,23,24,25 i 33.
6. Została wykonana nakładka na drodze do Kawęczyna ul. Gościnna, jak również
nakładka na ulicy Wierzbowej w Grzędach. Mieszkańcy z Kawęczyna partycypowali
w kosztach.
7. Wykonywany jest parking przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych i zjazd z drogi
wojewódzkiej.
8. Trwają prace na ulicy Błońskiej (chodnik, i nakładka). Gmina partycypuje w kosztach.
9. Rozstrzygnięto postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy
Tarczyn. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji
„ABT” Badora i Spółka s.j. z Częstochowy
10. Zostało ogłoszone postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
pn: renowacja elewacji Zespołu Szkół w Pamiątce stary budynek szkolny. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 10 września 2008 roku
11. Zostały zakończone i odebrane prace związane z „Przebudową drogi gminnej w
miejscowości Kotorydz ul. Krzywa ‘’. Trwają prace związane z ,, Przebudową drogi
Stefanówka-Kopana ul. Leśna” Wykonawca prac firma ATMAN z Kotorydza.
12. Trwa budowa kanalizacji deszczowej i ulic osiedlowych na Osiedlu Domków
Jednorodzinnych w Tarczynie.
13. Trwa „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn – Etap I –
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Janówek”. Zakończono budowę sieci głównej,
rozpoczęto wykonywanie przyłączy do posesji. Termin wykonania umowy – do końca
września 2008 roku;
14. została podpisana umowa z rzeczoznawcą majątkowym na wykonanie operatów
szacunkowych (około 90 operatów) do obliczenia jednorazowej opłaty ze względu na
wzrost wartości nieruchomości w wyniku zmiany
przeznaczenia
terenu
w
Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego. 27 sierpnia operaty
zostały odebrane.
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W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :
w zakresie wodociągów i kanalizacji:
- dokonano usunięci awarii sieci wodociągowej w miejscowościach Ruda, Tarczyn, Nosy i
Janówek oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tarczyn – ul. Warszawska i Oszkiela,
- 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 Sanitarną w Chylicach,
- na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za wodę i kanalizację,
- wydano 174 wezwania w sprawach zaległości opłat za wodę i ścieki,
- wydano 18 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,
- wydano 63 wezwania w sprawach zaległości opłat za czynsz w lokalach komunalnych,
- realizowane są remonty lokali komunalnych,
- na bieżąco wykonywane są usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Gminę.
w zakresie dróg gminnych:
- przeprowadzono częściowe ulepszenie dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej w
miejscowościach Stefanówka, Marianka, Janówek, Ruda, Pawłowice, Tarczyn,
w zakresie ochrony środowiska:
- wydano 2 opinie w sprawie odpadów niebezpiecznych,
- wydano 2 opinie w sprawach geologicznych,
- wydano 2 zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych,
Na terenie gminy trwają prace związane z odbiorem odpadów azbestowych od osób
fizycznych, realizowanych przez specjalistyczną firmę.
W zakresie geodezji i rolnictwa:
1. Na bieżąco wprowadzano zmiany i udostępniano informacje z ewidencji gruntów
Sporządzono rejestr cen gruntów za I kwartał 2008r. Przekazano sprawozdanie.
2. Prowadzono bieżące prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych i aktualizacją
numeracji porządkowej .
3. W zakresie podziałów nieruchomości i rozgraniczeń na bieżąco prowadzono analizę
dokumentacji i postępowania administracyjne.
4. Prowadzono rozmowy w sprawie określenia warunków przejścia na własność gminy
części nieruchomości wydzielanych pod poszerzenia dróg gminnych .
5. 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
6. Dokonano oszacowanie 4 nieruchomości (we wsi Prace Małe do celów sprzedaży, 2 do
przekształcenia użytkowania wieczystego we własność , do nabycia na rzecz gminy
działki ze studnią w Tarczynie ).
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7. 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:
-1 decyzję umarzającą zaległość podatku od nieruchomości dla jednostki prawnej na kwotę
3.933,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 420,00 zł
-1 decyzję umarzającą łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 413,40 zł wraz z odsetkami w
kwocie 565,00 zł
-2 wnioski o dokonanie wpisów do hipoteki przymusowej
- 19 upomnień na zaległości opłaty adiacenckiej
-470 upomnień na zaległości podatku rolnego i od nieruchomości
-187 tytułów wykonawczych
W zakresie działalności gospodarczej
Wydano:
- 15 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
- 23 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
- 14 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 2 stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
W zakresie spraw oświatowych:
•

•

•

•

•

•

•

•

wzięłam udział w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego
2007/2008, podczas których wręczyłam najlepszym absolwentom naszych szkół
podstawowych i gimnazjów listy gratulacyjne i nagrody książkowe,
wystąpiłam z wnioskami o przyznanie nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektora Zespołu Szkół w Pamiątce i
Przedszkola w Tarczynie,
zwróciłam
się
do
Pana
Marszałka
Województwa
Mazowieckiego
z prośbą o włączenie się w obchody setnej rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej w
Tarczynie oraz objęcie Honorowym Patronatem tej uroczystości,
otrzymałam z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informację, iż
nasz wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Podnoszenie umiejętności i
wiedzy uczniów z terenu gminy Tarczyn” pomyślnie przeszedł etap oceny formalnej i
został przekazany do oceny merytorycznej,
złożyłam do PFRON rozliczenie z realizacji projektu dot. zakupu mikrobusu do
przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach obszaru B programu „Uczeń na wsi”, w
związku z którym PFRON dokonał rozliczenia tych środków finansowych i uznał
zawartą umowę o dofinansowanie za rozliczoną,
w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych
działających na terenie naszej Gminy, podczas którego dyskutowano o sprawach
związanych z działalnością klubów,
po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przedłużyłam powierzenie
stanowiska dyrektora na okres kolejnych 5 lat szkolnych dyrektorom następujących
placówek: Przedszkola w Tarczynie, Zespołu Szkół w Tarczynie i w Pamiątce,
zostało przeprowadzone 1 postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego, w wyniku którego stopień nauczyciela mianowanego otrzymał nauczyciel
Zespołu Szkół w Tarczynie,
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•

•

wystąpiłam do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2008 z tytułu pomocy dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
na
remonty
szkół,
ubiegam
się
o dofinansowanie dla Zespołu Szkół w Pamiątce i Szkoły Podstawowej w Suchostrudze,
wzięłam udział w uroczystościach związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego

W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 17 czerwca 2008 roku do dnia dzisiejszego, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości 6 730 zł,
- zasiłków okresowych w wysokości 4 530 zł,
- zasiłków stałych w wysokości 26 351 zł,
- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 21 295 zł,
- dodatków mieszkaniowych w wysokości 7 602 zł,
- usług opiekuńczych o wartości 3 420 zł,
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w łącznej wysokości za miesiące lipiec i sierpień
2008 roku 309 956 zł.
Zarządzeniem nr 55/2008 Burmistrz Tarczyna ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania
publicznego „Wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Tarczyn w
formie zajęć sportowych z programem profilaktyczno –edukacyjnym”.
Na konkurs wpłynęła jedna oferta od Klubu Sportowego „Tarpan” z Tarczyna.
Na dofinansowanie zadania przeznaczono kwotę 10 000 zł z działu 851 ochrona zdrowia
ujętego w projekcie budżetu na rok 2008.
Wydałam następujące zarządzenia:
Zarządzenie Nr 51 z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w
celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pawłowice...”
Zarządzenie Nr 52 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w
celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „
Dowożenie uczniów do szkół ...”
Zarządzenie Nr 53 z dnia 19 czerwca i Nr 54 z dnia 30 czerwca w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 rok,
Zarządzenie Nr 55 z dnia 2 lipca w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację
w 2008 roku zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez promocję zdrowego stylu
życia.
Zarządzenie Nr 56 z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa
wraz z montażem wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Tarczynie”.
Zarządzenie Nr 57 z dnia 8 lipca br w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia
czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gminnej położonej we wsi Prace Duże ...
Zarządzenie Nr 58 z dnia 10 lipca br w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
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Zarządzenie Nr 59z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w
celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Dowożenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół ...”
Zarządzenie Nr 60 z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie pełnienia dyżurów na potrzeby
zarządzania kryzysowego,
Zarządzenie Nr 61 z dnia 29 lipca br w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty,
Zarządzenie Nr 62 z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
Zarządzenie Nr 63 z dnia 2008 roku w sprawie przedłożenia RIO oraz Radzie Miejskiej w
Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za I półrocze 2008 roku....
Zarządzenie Nr 64 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008
rok,
Zarządzenie Nr 65 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłużenia powierzenia
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Tarczynie ...
Zarządzenie Nr 66 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłużenia powierzenia
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Szkołą Podstawowa i Gimnazjum w Pamiątce...
Zarządzenie Nr 67 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
Zarządzenie Nr 68 z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie ryczałtu za pranie odzieży.
Zarządzenie Nr 69 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zniesienia przyznanej klauzuli
tajności oraz przedłużenia okresu ochrony na dokumentach niejawnych....
Zarządzenie Nr 70 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie organizacji ewakuacji ludności w
gminie Tarczyn,
Zarządzenie Nr 71 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany kont.
Zarządzenie Nr 72 z dnia 11 sierpnia br w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „renowacja
elewacji Zespołu Szkół w Pamiątce”
Zarządzenie Nr 73 z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zniszczenia dokumentów
niejawnych
Zarządzenie Nr 74 z dnia 27 sierpnia 2008r oku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008
rok
Zarządzenie Nr 75 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania
wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i
uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne i klas I-III szkoły podstawowej.
Odbyłam spotkania:
•
•
•
•

30.06.2008 spotkanie z Panią Nowak w sprawie przedszkola niepublicznego;
1.07.2008 spotkanie z Panem Flis z Firmy Flisbud (omówienie remontu Zespołu
Szkół w Pamiątce);
2.07.2008 Spotkanie z Klubami Sportowymi;
3.07.2008 spotkanie z Zarządem OSP;
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9.07.2008 spotkanie z TARPOL – uczestniczyłam w walnym zebraniu;
10.07.2008 spotkanie Rady i Zarządu LEADERA;
14.07.2008 spotkanie „Gmina FAIR Play”;
podpisanie umów OSP w Kazuniu;
•
29.07.2008 wizyta Burmistrza Swarzędza i radnych – omawiana była sprawa
dotycząca funkcjonowania Straży Miejskiej – dzieliliśmy się doświadczeniem.
•
31.07.2008 spotkanie z Telewizją Piaseczno;
•
04.08.2008 spotkanie LEADER;
•
06.08.2008 wizyta w PAN w Jastrzębcu ( u prof. Dymnickiego)
•
07.08.2008 spotkanie w PAN w Warszawie z Panią Dyrektor zajmującą się
sprawami dotyczącymi nieruchomości, spotkanie dotyczyło działki przeznaczonej pod
park;
•
08.08.2008 udział w pracach komisji dot. wykonania remontu chodnika w
Rembertowie i w Tarczynie ul. Błońska oraz nakładki na ul. Warszawskiej;
•
11.08.2008 wizja w terenie z przedstawicielami z PAN;
•
26.08.2008 spotkanie z przedstawicielem firmy FLISBUD na obiekcie w Szkole w
Pamiątce;
•
27.08.2008 spotkanie z Dyrektorem Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej;
•
Spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i jego zastępcą - omówienie
zakresu prac związanych z drogami na naszym terenie.
•
Spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie modernizacji
drogi Tarczyn – Łoś.
•
•
•

Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte w obecności 12 radnych , 12 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 7.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym propozycję zmian budżetowych
zgodnie z uzasadnieniem:
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych na zadania zlecone zwiększając je w:
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 17.000 zł, w tym: 11.500 zł dotacja celowa z
budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wdrożeniem Ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz 5.500 zł dotacja celowa z budżetu państwa
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
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 63.000 zł,
w tym: 23.000 zł wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych oraz
40.000 zł wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
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Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 10.000 zł zakup usług związanych z
przeciwdziałaniem alkoholizmowi
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych na zadania zlecone zwiększając je w:
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 17.000 zł, w tym: 6.000 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup art. biurowych,
500 zł z przeznaczeniem na papier do drukarki i ksero, 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup
tonerów i akcesoriów komputerowych oraz 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu
komputerowego (inwestycja została dodana do Załącznika "Zadania inwestycyjne w 2008 r."
w poz. 10)
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 63.000 zł z
przeznaczeniem na monitoring wizyjny Miasta (inwestycja została dodana do Załącznika
"Zadania inwestycyjne w 2008 r." w poz. 4)
Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 10.000 zł dotacja na realizację zadania
"Wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Tarczyn w formie zajęć
sportowych z programem profilaktyczno-edukacyjnym"(dotacja została dodana do
Załącznika "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r." w poz. 1)
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXVI/142/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok została podjęta.
Do pktu 8.
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Prace Duże.
Barbara Gembala kierownik referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła zebranym projekt
uchwały w sprawie nadania nazwy „Aleja Brzóz” drodze we wsi Prace Duże.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXVI/143/08 sprawie
podjęta.

nadania nazwy drodze we wsi Prace Duże została

Do pktu 9.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina Tarczyn (dz. 291/1).
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Barbara Gembala kierownik referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła zebranym
przygotowany projekt uchwały dotyczący niezabudowanej nieruchomości – dz. nr 291/1położonej w Tarczynie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXVI/144/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina Tarczyn
została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina Tarczyn. (dz.283/1).
Barbara Gembala kierownik referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła zebranym
przygotowany projekt uchwały dotyczący niezabudowanej nieruchomości – dz. nr 283/1położonej w Tarczynie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXVI/145/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina Tarczyn
została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina Tarczyn. (dz.290/1).
Barbara Gembala kierownik referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła zebranym
przygotowany projekt uchwały dotyczący niezabudowanej nieruchomości – dz. nr 290/1położonej w Tarczynie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Uchwała Nr XXVI/146/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarczynie gmina Tarczyn
została podjęta.
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
zabudowane nieruchomości j położonej w Rembertowie gmina Tarczyn.
Barbara Gembala kierownik referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła zebranym
przygotowany projekt uchwały dotyczący niezabudowanej nieruchomości – dz. nr 122położonej w Rembertowie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXVI/147/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego zabudowane nieruchomości j położonej w Rembertowie gmina Tarczyn
została podjęta.
Do pktu 13.
Wolne wnioski.
Radna Hanna Sowińska poinformowała, że na terenie gminy Tarczyn trwa strajk
sadowników polegający na blokowaniu wjazdu na teren Zakładu Binder. Firma Binder
wystosowała pismo, że strajkujący sadownicy źle się zachowują, niszczą samochody. Była
wzywana Straż Miejska. Osoby strajkujące zachowują się dobrze, zmieniają się co 12 godzin.
Strajk to wynik niezwykle trudnej sytuacji jaka jest obecnie w sadownictwie. Pani Sowińska
poprosiła sołtysów, by w swych sołectwach przekazali informację sadownikom.
Andrzej Toporkiewicz komendant Straży Miejskiej poinformował, że blokowany jest wjazd
na teren Firmy, nie ma zniszczeń – jest spokój.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że zrozumiałe są te działania ludzi – działania w celu
uzyskania właściwej zapłaty za swoje plony.
Wacław Mendel sołtys wsi Świetochów spytał czy będzie w Tarczynie wydział komunikacji.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że zostało wskazane miejsce, w którym można byłoby
zlokalizować wydział komunikacji. Starostwo Powiatowe w Piasecznie może podjąć dalsze
kroki, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa, a tej jeszcze nie ma.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
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Do pktu 14.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXVI Sesję
Rady Miejskiej w Tarczynie.

Protokółowała:
Zofia Kruppe
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