P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2008
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 22 października 2008 r.
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, 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 XXVII Sesję Rady,
powitał zebranych.
Przewodniczący Rady powitał grupę dzieci z Przedszkola w Tarczynie. Dzieci pod opieką
wychowawczyń i rodziców przyszły podziękować Pani Burmistrz i Radzie za zrozumienie i
podjęte decyzje w wyniku, których urządzony został plac zabaw w Przedszkolu.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna zaznaczyła, że w urządzeniu placu zabaw w Przedszkolu
pomogło także dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
Pani Burmistrz dodała, że podjęte obecnie działania sprawią, że dzieci będą miały w
Przedszkolu salę gimnastyczną, nowe sale zajęć.
Na zakończenie Pani Burmistrz oraz Przewodniczący Rady podziękowali dzieciom i
opiekunom za przybycie za kwiaty i słowa podziękowań.
Na Sesję nie przybyli: Pani Bożena Świątek – była sołtys wsi Gąski i Andrzej Reszka były
sołtys wsi Suchodół.
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 13 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
Nieobecni radni: Marek Młynarczyk, Andrzej Perzyna.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Do proponowanego porządku obrad, przesłanego w materiałach Przewodniczący Rady
wniósł zmianę polegająca na zdjęciu z proponowanego porządku uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu, a wprowadzeniu projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia
Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej pełnienia funkcji organu
doradczego Burmistrza Tarczyna oraz udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej
funkcjonowanie, omówionego na posiedzeniu komisji Rady.

1

Przewodniczący Rady odczytał
proponowanych zmian:

proponowany porządek

obrad

z

uwzględnieniem

Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XXVI Sesji.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
Pytania, interpelacje.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży
pożarnej.
9. Uchwała w sprawie ustalenia programu i zasad współpracy Gminy Tarczyn z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2009.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/246/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22
marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej
nieruchomości położonej w Tarczynie gmina Tarczyn, stanowiącej działkę o numerze
ewidencyjnym 429/8 o powierzchni 0,06ha.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego
powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Tarczyna oraz udzielenia dotacji celowej
Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 13 radnych, 13 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4.
Przyjęcie protokółu XXVI Sesji.
Uwag do protokółu z XXVI Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół z XXVI Sesji 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 3 września 2008 roku do
22 października 2008 roku.
W zakresie inwestycji
1. W dniu 30 września zostało zakończone postępowanie na wykonanie renowacji
elewacji budynku zespołu szkół w Pamiątce. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem
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Budowlano-Montażowym FLISBUD z Janowa Lubelskiego. Trwają prace związane z
przebudową budynku szkoły wraz z renowacją elewacji i odwodnieniem budynku.
2. W dniu 7 października 2008 roku zostały zawarte umowy z: ELO-Hurt Elżbieta
Stokłuska z Wilczej Góry na dostawę węgla i koksu w sezonie 2008/2009 oraz z
P.H.U. MITAR Jan Michalczak na dostawę paliw dla pojazdów, należących do:
Gminy Tarczyn, Straży Miejskiej w Tarczynie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie Gminy Tarczyn.
3. W dniu 16 października 2008 roku zostały otwarte oferty na wykonanie robót
budowlanych na drogach gminnych: ul. Kościelna w Rembertowie, ul. Ogrodowa w
Kopanej, ul. Krzywa w Kotorydzu i ul. Długa w Rudzie oraz ul. Mokra w Pracach
Dużych. Wpłynęło 19 ofert, postępowanie jest na etapie badania ofert.
4. Wprowadzono na plac budowy wykonawcę: Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Pawłowice - Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji „ABT” Badora
i Spółka s.j. z Częstochowy
5. 15 września odebrano od firmy FIOR z Wrocławia dostawę i montaż urządzeń na
placu zabaw przy Przedszkolu w Tarczynie.
6. 20 września br. zostały zakończone i odebrane prace związane z ,, Przebudową drogi
Stefanówka-Kopana ul. Leśna” i budową miejsc postojowych przy Szkole
Podstawowej w Pracach Małych. Wykonawca prac firma ATMAN z Kotorydza.
7. 3 października br zostały zakończone i odebrane od wykonawcy MM Bud z
Bełchatowa prace związane z wykonaniem nowego ogrodzenia i piłkochwytów przy
Szkole Podstawowej w Tarczynie.
8. Trwa budowa kanalizacji deszczowej i ulic osiedlowych na Osiedlu Domków
Jednorodzinnych w Tarczynie, wykonawca: firma SAROM z Warszawy
9. Zakończono „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn
Etap I – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Janówek”.
Trwają prace przy budowie Etapu II – Kanalizacja sanitarna w obrębie ul.
Stępkowskiego.
10. Gmina wystąpiła do Starosty Piaseczyńskiego z wnioskami o pozwolenie na budowę
kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobrowolskiego i Spacerowej Tarczyn -Jeziorzany oraz
rozbiórkę budynków komunalnych róg ulicy Grójeckiej i 1 Maja.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
- dokonano usunięcia awarii sieci wodociągowej w miejscowościach: Janówek oraz Kotorydz,
- 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 18 warunków określających techniczną możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.

3

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny,
- realizowane są remonty lokali komunalnych,
- wydano 8 pism z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
- na bieżąco wykonywane są usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Gminę.
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopana przy ulicy
Granicznej oraz w Tarczynie przy ul. Mszczonowskiej.
W zakresie dróg gminnych:
- wykonano modernizację drogi gminnej we wsi Suchodół ul. Kasztanowa - położono
nawierzchnię bitumiczną,
- zagospodarowywany jest zielenią pas drogowy przy ul. Warszawskiej w Tarczynie – jest to
droga powiatowa – Gmina wspólfinansowała wykonanie zadania,
- przy udziale środków gminnych została wykonana droga powiatowa Zielona Budka –
Kotorydz,
- rozpatrzono wnioski związane z lokalizacją wjazdu na posesję od strony drogi gminnej,
- wydano 4 zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z
potrzebami drogi,
- wydano 9 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
- wykonywane są naprawy i montaż uszkodzonych znaków drogowych,
- prowadzone są prace związane z jesiennym profilowaniem nieutwardzonych dróg gminnych
oraz oczyszczaniem pasów drogowych z zakrzaczeń,
- trwają prace związane z ułożeniem chodnika na odcinku drogi Pamiątka – Księżowola.
W zakresie ochrony środowiska:
- wydano 12 pozwoleń na usunięcie drzew,
- wydano 1 opinię w sprawie odpadów niebezpiecznych,
- wydano 1 opinię w sprawach geologicznych,
- wydano 1 zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych,
- wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację inwestycji,
- wydano 19 pism związanych ze sprawami ochrony środowiska.
Na terenie gminy trwają prace związane z odbiorem odpadów azbestowych od osób
fizycznych, realizowanych przez specjalistyczną firmę.
W zakresie geodezji i rolnictwa
Na bieżąco wprowadzano zmiany i udostępniano informacje z ewidencji gruntów
-wprowadzano 252 zmiany w rejestrze ewidencji gruntów ,
-wydano
230
wypisów z rejestru gruntów ,
-wydano
16
wyrysów z ewidencji gruntów,
-udzielono 178 odpowiedzi na piśmie dotyczących nieruchomości na terenie naszej
gminy,
- udostępniano na bieżąco dane ewidencyjne i informacje o transakcjach .
- Wydano 13 zaświadczeń z zakresu działania referatu .
- Prowadzono bieżące prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych i aktualizacją
numeracji porządkowej .
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- W zakresie podziałów nieruchomości – wszczęto 11 spraw, wydano 9 decyzji
zatwierdzających podziały nieruchomości.
- Na bieżąco udzielane są informacje o zasadach naliczania opłat adiacenckich z tytułu
podziałów nieruchomości .
- Prowadzono rozmowy w sprawie określenia warunków przejścia na własność gminy
części nieruchomości wydzielanych pod poszerzenia dróg gminnych .
- Dokonano analizy dokumentacji geodezyjnej w 2 postępowaniach rozgraniczeniowych
i rozszerzono postępowania na kolejne sąsiadujące nieruchomości .Wydano 1 decyzję
zatwierdzającą rozgraniczenie, 1 sprawę przekazano do rozstrzygnięcia przez Sąd
Rejonowy w Grójcu, wszczęto 2 sprawy.
W zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi:
- Sporządzono dokumentację i podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości
gminnych przeznaczonych do dzierżawy , najmu i sprzedaży ( Prace Małe – dz.138/2 ,
Rembertów – dz.122, Kotorydz , Przypki) oraz ogłoszono drugi przetarg ustny
nieograniczony na zbycie nieruchomości we wsi Prace Duże – działka nr 435 ( na dzień 4
listopada 2008r.).
- Zlecono oszacowanie ( do celów sprzedaży) nieruchomości gminnych przy ul.Rynek w
Tarczynie . Nieruchomości zostały opatrzone tablicami z informacją że są przewidziane
do sprzedaży.
- Na bieżąco udzielane są informacje o nieruchomościach gminnych i zasadach
udostępniania ich z zasobu mienia gminnego.
- 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:
-4 decyzje umarzające zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 1.205,00 zł
-3 decyzje umarzające zaległość podatku od spadku na kwotę 8.165,00 zł
- 130 decyzji w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na podstawie
zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków oraz złożonych
informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
- 58 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości,
- 14 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
- Wystawiono 95 tytułów wykonawczych oraz 20 zawiadomień o wycofaniu tytułów
wykonawczych.
W zakresie działalności gospodarczej:
Wydano:
- 16 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
- 9 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
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- 26 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 7 zaświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek ZUS i
kancelarii prawnych,
- 3 zaświadczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek osób
fizycznych,
- 3 stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3 decyzje na wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W zakresie spraw oświatowych:
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

Przesłałam do Mazowieckiego Kuratora Oświaty aneksy do arkuszy organizacji szkół
i przedszkola na rok szkolny 2008/2009 w celu ich zaopiniowania zakresie zgodności
z przepisami.
Wyznaczyłam nauczycieli ze Szkół Podstawowych: w Pracach Małych, Suchostrugi,
Zespołu Szkół w Pamiątce oraz Przedszkola w Tarczynie, którzy w roku szkolnym
2008/2009 będą zastępowali dyrektorów w czasie ich nieobecności – na wniosek
dyrektorów szkół i przedszkola.
Pozytywnie zaopiniowałam powierzenie Pani Jadwidze Pawlak stanowiska
wicedyrektora Zespołu Szkół w Tarczynie.
Wyraziłam zgodę na rozpoczęcie nauczania indywidualnego dla ucznia Gimnazjum w
Tarczynie.
W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci klas zerowych i klas I-III szkół podstawowych, przekazałam
środki finansowe do szkół w celu zwrotu rodzicom uczniów kosztów zakupu
podręczników - z tej formy pomocy skorzystało 46 uczniów.
Zostały sporządzone i przekazane do Kuratorium Oświaty sprawozdania EN-3 dot. stanu
zatrudnienia nauczycieli w naszych placówkach oświatowych oraz sprawozdania SIO
dot. danych oświatowych.
W związku z ogłoszeniem przez Kuratora Oświaty 2 konkursów na następujące
programy: „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie
właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” i „Rządowy program wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.” złożyłam 2 wnioski o przyznanie
dotacji na realizację ww. Programów.
Wystąpiłam do Starosty Piaseczyńskiego z wnioskiem o zorganizowanie na terenie
Tarczyna punktu konsultacyjnego poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Wystąpiłam do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w roku 2008 z tytułu wyposażenia w sprzęt
szkolny i pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Tarczynie i Suchostrudze.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wystąpiłam do Kuratora Oświaty o przyznanie
nagrody Kuratora dla Dyrektora Zespołu Szkół w Pamiątce Pani Iwony Niegowskiej
oraz Dyrektora Przedszkola Pani Joanny Pająkiewicz. Kurator przyznał nagrody. W
Urzędzie Miejskim zostało zorganizowane uroczyste spotkanie z dyrektorami wszystkich
placówek oświatowych i kulturalnych, na spotkanie to przybyli przedstawiciele Kuratora
Oświaty, którzy wręczyli nagrody wyróżnionym dyrektorom.

W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 3 września 2008 roku do dnia dzisiejszego, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości 16 570 zł,
- zasiłków okresowych w wysokości 6 070zł,
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- zasiłków stałych w wysokości 17 318 zł,
- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 16 955 zł,
- dodatków mieszkaniowych w wysokości 5 862 zł,
- usług opiekuńczych o wartości 2 562 zł,
Wydałam następujące zarządzenia:
Zarządzenie Nr 77/08 z dnia 10 września 2008 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą: dostawa paliwa do pojazdów należących do gminy Tarczyn, Straży Miejskiej,
OSP na terenie gminy Tarczyn.
Zarządzenie Nr 78/08 z dnia 15 września 2008 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą: dostawa węgla kamiennego i koksu w sezonie 2008/2009,
Zarządzenie Nr 79/08 z dnia 15 września 2008 roku w sprawie wyborów organów sołectw,
Zarządzenie Nr 76;80 ;81; 81A; w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 82/08 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą: roboty budowlane na drogach gminnych...;
Zarządzenie Nr 83/08 z dnia30 września 2008 roku w sprawie wspierania harmonijnego
rozwoju dzieci ze szkół z terenów wiejskich gminy Tarczyn w 2008 roku,
Zarządzenie Nr 84/08 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie programu wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci w gminie Tarczyn
Zarządzenie Nr 85/08 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy,
Zarządzenie Nr 86/08 z dnia 3 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej
inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej,
Zarządzenie Nr 87/08 z dnia 3 października 2008 roku w sprawie zniesienia klauzuli tajności ,
zmiany nadanej klauzuli i przedłużenia okresu ochrony na dokumentach niejawnych,
Zarządzenie Nr 88/08 z dnia 8 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok
Zarządzenie Nr 89/08 z dnia 10 października 2008 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej,
Zarządzenie Nr 90/08 z dnia 14 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia
postępowania sprawdzającego
Zarządzenie Nr 91/08 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmian w zarządzeniu nr
20/04 z dnia 15 czerwca 2004 roku
Zarządzenie Nr 92/08 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na
udostępnienie informacji niejawnych,
Zarządzenie Nr 93/08 z dnia 16 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2008 rok
Odbyłam spotkania:
- Ze Starostą i Wicestarostą Piaseczyńskim w sprawie omówienia spraw dotyczących
remontów i modernizacji dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Tarczyn.
- Sukcesywnie odbywają się spotkania i wyjazdy w teren z Dyrektorem Zarządu
Powiatowego Dróg w Piasecznie, wszystkie remonty są bezpośrednio monitorowane przez
Powiatowy Zarząd Dróg. Współpraca układa się bardzo dobrze.
- Uczestniczyłam w spotkaniu z posłem Szprendałowiczem i Wicedyrektorem Zarządu Dróg
Wojewódzkich, na którym omawiane były sprawy dotyczące finansowania dróg
wojewódzkich i korzystania z możliwości dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
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Omawiana była także sprawa dotycząca remontu drogi Tarczyn – Łoś. Prace remontowe na
tej drodze są wstrzymane ze względu na trasę S-7.
- 4 października 2008 roku wzięłam udział w uroczystościach związanych z 100 rocznicą
Szkoły Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie.
- Wraz z radnym Mieczysławem Pobudkiewiczem odbyliśmy spotkanie z mieszkańcami
Księżowoli. Na spotkaniu omawiane były bieżące sprawy i problemy wsi: sprawy dot. dróg,
budowy chodnika (przygotowanie do tego zadania trwało 2 lata), jak też inne sprawy
dotyczące mieszkańców.
- Odbyłam spotkanie z firmą SAROM i firmą elektryczną w sprawie budowy dróg i
kanalizacji oraz usunięcia kolizji elektrycznej na osiedlu domków jednorodzinnych.
- Z Prezesem Zakładu Energetycznego Warszawa Teren omówiłam sprawy dotyczące
modernizacji sieci energetycznej na terenie gminy Tarczyn jak również usunięcia kolizji w
związku z rozbudową przedszkola, kolizji w obrębie planowanego kompleksu sportowego i
parku w Tarczynie, modernizacji sieci w Kotorydzu.
- Na spotkaniu z projektantem Chmielewskim omawialiśmy sprawę projektu rozbudowy
ośrodka zdrowia w Tarczynie. Czekamy na pozwolenie na rozbudowę.
- 15.09.2008 r. Spotkanie z firmą „STEEL”.
- Spotkanie z Panią Kazimierską w sprawie sklepu całodobowego. w Tarczynie przy ul.
Mszczonowskiej, na wniosek mieszkańców sprzedaż alkoholu została z nocy zdjęta – jest do
godziny 22.00, ponieważ dochodziło do niszczenia mienia.
- 17.09.2008 r. Spotkanie z projektantem „SATO” - omówienie spraw związanych z
infrastrukturą wodociągową zachodniej części gminy. Od zeszłego roku trwają prace. Pomaga
radny Krzysztof Malczewski. Obecnie wykonywane są odwierty.
- 24.09.2008 r. Odprawa u Starosty w Piasecznie w związku z ćwiczeniami na szczeblu
powiatowym w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
- 25.09.2008 - Zakończenie akcji pod kryptonimem „ Jeziorka 2008” i złożenie sprawozdania
z jej przebiegu na terenie gminy Tarczyn.
- Spotkanie z Panią Prezes ZNP Panią Misiak, omawialiśmy sprawy dotyczące oświaty.
- 26.09.2008r. Spotkanie z architektem Panem Sudra w sprawie przedłużenia umowy na
wykonanie studium zagospodarowania przestrzennego, prace przedłużają się w związku z
drogą S7.
- 27.09.2008 r. Pierwsze zebranie wyborcze sołtysa w Suchodole. Dotychczasowy sołtys Pan
Andrzej Reszka złożył rezygnację z pełnienia funkcji, w związku z niską frekwencją na
pierwszym zebraniu ustalony został termin następnego zebrania wyborczego.
- 28.09.2008 r. Uczestniczyłam w dożynkach gminnych w Woli Prażmowskiej.
- 29.09.2008 r. Spotkanie z Dyrektorem z gazowni Radom. Omawialiśmy sprawy dotyczące
możliwości gazyfikacji terenów gminy Tarczyn.
- 01.10.2008 r. Spotkanie z Panem Wicemarszałkiem Województwa.
Spotkanie z Panią Wandą Chmielewską w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego teren Rynku w Tarczynie,
- 01.10.2008 r. Udzieliłam wywiadu dla „Gazety nad Wisłą”.
- 3.10.2008 r. Odebrałam certyfikat Gmina FAIR PLAY – po raz czwarty gmina została
nagrodzona.
- 8.10.2008 r. Spotkanie z komornikiem dot. SUR „Tarpol”. Firma jest w złej kondycji. Trwa
licytacja maszyn rolniczych. Teraz będzie licytowana nieruchomość przy ul. Błońskiej. Firma
ma zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Miejskiego.
- 13.10.2008r Spotkanie z Prezesem Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Władysławem
Ryjakiem. Omawiano sprawy związane z nieruchomościami znajdującymi się w Tarczynie.
Spółdzielnia wydała zlecenie na oszacowanie budynku karczmy.
- 15.10.2008 Spotkanie z dyrektorami szkół.
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- 16.10.2008 r. Spotkanie z firmą FLISBUD , omawiana była sprawa remontu budynku
szkolnego w Pamiątce .
- 16.10.2008 r. Spotkanie w Zakładzie Energetycznym z Prezesem Mazurkiem.
- 17.10.2008 r. wzięłam udział w uroczystościach
pogrzebowych ŚP. Walentyny
Ziółkowskiej Honorowego Obywatela Miasta Tarczyna.
- 18.10.2008 r. Uczestniczyłam w zebraniu wiejskim w związku z wyborem sołtysa w
Suchodole. Na spotkaniu poruszono bieżące sprawy sołectwa.
- 20.10.2008 Spotkanie z Panem Markiem Stefańskim Rzecznikiem Dyscypliny dla Komisji
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.
- 22.10.2008 r. Spotkanie z Paną Chmielewską w sprawie planu.
•

Pani Burmistrz poprosiła sołtysów wsi o przekazanie mieszkańcom sołectw informacji
o mającej się odbyć w dniu 30 października 2008 roku o godz 14.00
( czwartek) w gimnazjum w Tarczynie ul. Szarych Szeregów 8, rozprawie
administracyjnej, otwartej dla społeczeństwa, przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku
Grójca.
Pani Burmistrz poprosiła o rozwieszenie przygotowanych plakatów informujące o tym
spotkaniu.

•

Pani Burmistrz poinformowała, że w oparciu o art.24 h ust.12 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591)
przedstawia wyniki analizy oświadczeń majątkowych za rok 2007.
W dniu 30 czerwca 2008 roku dokonała analizy oświadczeń majątkowych złożonych
do Burmistrza Tarczyna przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy Tarczyn, kierownika USC.
Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie tj. do dnia
30 kwietnia 2008roku.
W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdziła nieprawidłowości
w złożonych oświadczeniach.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
Za przyjęciem sprawozdania 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.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy przedstawiła projekt zmian budżetowych zawierający
następujące uzasadnienie:
I. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 89.841
zł dochody z tytułu dostawy wody,
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Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.654.000 zł dochody dotyczące sprzedaży
nieruchomości gminnych,
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 220.000 zł dochody dotyczące otrzymanych
darowizn dla gminy,
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 6.700 zł
podatek leśny od osób fizycznych,
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 215.159 zł w tym 200.000 zł wpływy z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z
przeznaczeniem na modernizację dachu budynku Zespołu Szkół w Pamiątce oraz przebudowę
poddasza i 15.159 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 3.900 zł w tym: 1.900 zł dochody z tyt. zwrotu
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 1.000 zł wpływy z różnych dochodów dot.
Gminnej Opieki Społecznej, 1.000 zł dochody z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze,
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.662 zł wpływy za
odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej.
II. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
,
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 60.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn na
budowę wodociągów wiejskich,
Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 500 zł
odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. dostawy wody,
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 238.100 zł w tym: 205.000 zł wpływy z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu oraz 33.100 wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności,
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 36.000 zł dochody dotyczące refundacji przez
Urząd Pracy kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.
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 367.000 zł
w tym: wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 300.000 zł i
udział w podatku dochodowym od osób prawnych 67.000 zł,
Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 100.000 zł odsetki od lokowanych wolnych środków
na rachunku bankowym gminy,
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 300 zł odsetki z tytułu nieterminowego
regulowania należności za najem pomieszczeń w Gimnazjum w Tarczynie,
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 300.000 zł z tytułu
otrzymanych darowizn na budowę kanalizacji sanitarnej,
III. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 68.000 zł dot. "Rozbudowa stacji uzdatniania
wody w m. Pawłowice na terenie gm. Tarczyn" - (poz. 3 WPI),
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 90.000 zł wydatki dot. gospodarki
nieruchomościami gminnymi
Dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 1.978 zł wydatki dotyczące usług remontowych
mogił w lasach śwętochowskich,
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 100.000 zł wydatki dotyczące "Sieci
komputerowej w Urzędzie Miejskim w Tarczynie",
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Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.000 zł wydatki
dotyczące zakupu inwestycyjnego "Sprzęt komputerowy dla Straży Miejskiej",
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 45.000 zł wydatki inwestycyjne dot. "
Wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Tarczynie",
Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 920.000 zł wydatki inwestycyjne dot. "Modernizacji i
rozbudowy budynku SP ZOZ Tarczyn - projekt i wykonanie" (poz. 9 WPI),
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 420.000 zł w tym:
190.000zł wydatki dotyczące inwestycji "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Przypki, Wola Przypkowska i Grzędy" ( poz. 12 WPI) , 140.000 zł wydatki dotyczące
inwestycji "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefowice i Komorniki" ( poz. 13
WPI). oraz 90.000 zł wydatki inwestycyjne dot. "Wysypiska w Jeżewicach" ( poz. 16 WPI),
Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100.000 zł wydatki
inwestycyjne dot. "Projektu i budowy Domu Kultury w Tarczynie" (poz. 18 WPI),
Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.263.300 zł wydatki dot. " Budowy kompleksu
rekreacyjno - sportowego" (poz. 17 WPI),
IV. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz
izby rolniczej w tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 320.000 zł w tym 85.000 zł z przeznaczeniem na
materiały i usługi remontowe dot. dróg gminnych oraz 235.000 zł na wydatki inwestycyjne
dot. "Budowy i modernizacji dróg gminnych" (poz. 4 WPI),
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykup
gruntów (poz. 1 WPI),
Dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 1.978 zł w tym: 1.890 zł umowa o dzieło i zakup
roślin dot. mogiły w lasach świętochowskich, 2.000 zł na dotację dla Gminy Piaseczno
dotyczące Komisji Architektoniczno - Budowlanej opiniującej miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego oraz 88.000 zł na wydatki dotyczące plany
zagospodarowania przestrzennego,
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.000 zł wydatki
dotyczące "Monitoringu wizyjnego Miasta" (poz. 4 ZI),
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 70.000 zł w tym: z przeznaczeniem na remont
łazienek w budynku SP Prace Małe kwotę 22.685 zł i na remont korytarzy w budynku SP
Prace Małe kwotę 47.315 zł,
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 54.700 zł w tym: 2.200 zł
na "Modernizację oczyszczalni ścieków w Pawłowicach" (poz. 12 ZI) , 40.000 zł na "Zakup
pomp i sprężarek do oczyszczalni ścieków" (poz. 13 ZI), 7.500 zł z przeznaczeniem na
uzupełnienie ubytków w nawierzchni na targowisku miejskim oraz 5.000 zł na wyłapywanie
bezpańskich psów.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

11

Uchwała Nr XXVII/148/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok została podjęta.

Do pktu 8.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży
pożarnej.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały z propozycją 12,00 zł ekwiwalentu
pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXVII/149/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków
ochotniczej straży pożarnej została podjęta.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie ustalenia programu i zasad współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2009.
Edyta Onufrowicz prowadząca sprawy z zakresu oświaty w Urzędzie Miejskim w Tarczynie
odczytała przygotowany projekt uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXVII/150/08 w sprawie ustalenia programu i zasad współpracy Gminy
Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2009 została
podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XL/246/05 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca
2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn.
Edyta Onufrowicz prowadząca sprawy z zakresu oświaty w Urzędzie Miejskim w Tarczynie
odczytała przygotowany projekt uchwały.
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Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXVII/151/08 zmieniająca uchwałę Nr XL/246/05 Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej
nieruchomości położonej w Tarczynie gmina Tarczyn, stanowiącej działkę o numerze
ewidencyjnym 429/8 o powierzchni 0,06ha.
Barbara Gembala kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Tarczynie
omówiła przygotowany projekt uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXVII/152/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
niezabudowanej nieruchomości położonej w Tarczynie gmina Tarczyn, stanowiącej działkę o
numerze ewidencyjnym 429/8 o powierzchni 0,06ha została podjęta.
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia
Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej pełnienia funkcji organu
doradczego Burmistrza Tarczyna oraz udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej
funkcjonowanie.
Dorota Szczepańska z Referatu Inwestycji i Planowania omówiła przygotowany projekt
uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Uchwała Nr XXVII/148/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Tarczyna oraz udzielenia
dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie została podjęta.
Do pktu 13.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady poinformował, że w oparciu o art.24 h ust.12 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591) przedstawia
wyniki analizy oświadczeń majątkowych za rok 2007.
W dniu 27 czerwca 2008 roku dokonał analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez
radnych Rady Miejskiej w Tarczynie. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie tj.
do dnia 30 kwietnia 2008roku. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdził
nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach.
Barbara Gembala kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa zwróciła się z prośbą do sołtysów
wsi o zgłaszanie się do Referatu Geodezji celem ustalenia ilości działek zabudowanych w
poszczególnych wsiach.
Do pktu 14.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXVII Sesję
Rady Miejskiej w Tarczynie.

Protokółowała:
Zofia Kruppe
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