P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2008
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 18 grudnia 2008 r.
W obradach udział wzięli: Burmistrz Tarczyna, 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 XXXI Sesję Rady, powitał
zebranych.
Przed realizacją porządku obrad Pani Katarzyna Wielogórska z Placówki Terenowej KRUS w
Piasecznie wręczyła dla jednostki OSP w Pracach Małych zestaw ratowniczy.
Zestaw odebrał Prezes OSP w Pracach Małych Konrad Stygiński.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 11 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecni radni: Andrzej Pszczółka, Hanna Sowińska, Paweł Młoźniak, Marcin Szatanek.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Do porządku obrad przekazanego radnym, Przewodniczący Rady zgłosił zmianę polegającą
na zdjęciu z proponowanego porządku projektu uchwały w sprawie uchwalenia strategii
rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Tarczyn, a wprowadzeniu projektu
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tarczyn do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn,
Prażmów – Lokalna Grupa Działania
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad zawierający zgłoszone zmiany:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XXIX i XXX Sesji.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
Pytania, interpelacje.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu .
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2009.
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10. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Tarczyn do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin
Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania.
11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2009.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 11radnych, 11 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4
Przyjęcie protokółu z XXIX i XXX Sesji.
Uwag do protokółu z XXIX Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Uwag do protokółu z XXX Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Do pktu 5
Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Barbarę Galicz Burmistrza Tarczyna
o zabranie głosu.
Pani Burmistrz złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 24 listopada do 18 grudnia
2008 roku
W zakresie inwestycji
1. 9 grudnia odebrano od wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów
z Mińska Mazowieckiego roboty polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na
ulicy Mokrej w Pracach Dużych i ostatni fragment ulicy Kościelnej w Rembertowie.
2. 9 grudnia zakończono i odebrano od wykonawcy FEDRO przebudowę ulicy
Ogrodowej, która została poszerzona, zniwelowano pobocze oraz wykonano nową
nawierzchnię asfaltową.
3. Zakończono i odebrano od wykonawcy Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
modernizację ul. Anieli i Wojciecha Górskich w Kopanej. W ramach modernizacji
została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku od drogi krajowej do
ul. Ogrodowej.
4. Zakończono próbne pompowania i badania fizykochemiczne i technologiczne wody
z nowych studni w Wólce Jeżewskiej. Dokumentacja hydrogeologiczna została
przekazana do zatwierdzenia.
5. Odebrano od wykonawcy firmy SAROM z Warszawy prace drogowe etapu I na
Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Tarczynie.
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6. W trakcie wykonywania jest ulica Kościelna w Jeżewicach i ulica Ogrodowa
w Nosach. W ramach przebudowy wykonywana jest podbudowa z materiałów
kamiennych.
7. W dniu 10 grudnia zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na „Budowę
sieci wodociągowej w miejscowościach: Racibory, Nowe Racibory i Kawęczyn”.
Postępowanie jest na etapie badania ofert.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
w zakresie wodociągów i kanalizacji:
- 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 5 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,
- realizowane są remonty mieszkań i lokali komunalnych (wykonano: chodnik pomiędzy
budynkami komunalnymi ul. Stępkowskiego 14 i 16, obsadzono 2 parapety zewnętrzne w
budynku komunalnym ul. Stępkowskiego 16, oczyszczono i wymieniono rynny na
budynku komunalnym ul Reszki 11 w Tarczynie)
- na bieżąco wykonywane są usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Gminę.
- w ostatnich dniach została rozebrana kamienica na rogu ulicy 1 Maja i Grójeckiej – trwaja
prace związane z zabezpieczeniem terenu,
w zakresie dróg gminnych:
- rozpatrzono 7 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję od strony drogi
gminnej,
- wydano 2 zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z potrzebami drogi,
- wydano 2 zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
- wykonywane są naprawy i montaż uszkodzonych znaków drogowych,
- wykonano remont nawierzchni dróg gminnych
- w Rembertowie - ul. Akacjowa,
- Ruda, Prace Małe – ul. Spokojna
- zbliżają się do końca prace związane z modernizacją parkingu wraz z chodnikiem przy
Kościele w Leśnej Polanie,
- rozpoczęto remont parkingu wraz z chodnikiem przy Szkole Podstawowej w
Suchostrudze
w zakresie ochrony środowiska:
wydano 6 pism związanych z nadzorem gospodarki wodnej,
wydano 5 pozwoleń na usunięcie drzew,
wydano 1 opinię w sprawie odpadów niebezpiecznych,
wydano 37 pism związanych ze sprawami ochrony środowiska.
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Zakończono prace związane z odbiorem odpadów azbestowych od osób fizycznych,
realizowanych przez specjalistyczną firmę na terenie Gminy Tarczyn.
W 2009 roku będzie kontynuowany odbiór odpadów azbestowych
W zakresie geodezji i rolnictwa
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Na bieżąco wprowadzano zmiany i udostępniano informacje z ewidencji gruntów
-wprowadzano 95 zmian w rejestrze ewidencji gruntów ,
-wydano 63 wypisy z rejestru gruntów ,
-wydano 9 wyrysów z ewidencji gruntów,
-udzielono 260 odpowiedzi na piśmie dotyczących nieruchomości na terenie naszej
gminy,
- wnioskowano o założenie lub dokonanie zmian w księgach wieczystych
w odniesieniu do nieruchomości gminnych - 6 wniosków.
Udzielano informacji i sporządzano dokumentację w zakresie danych geodezyjnych
i kartograficznych niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych i realizacji innych
celów publicznych. ( wypisy , analizy i zestawienia , kopie map i informacje ustne ).
Udostępniano dane w zakresie przewidzianym przepisami rzeczoznawcom majątkowym
i organom do tego upoważnionym ( komornicy, policja , sądy i inne ).
Wydano 74 zaświadczenia z zakresu działania referatu.
Prowadzono bieżące prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych i aktualizacją
numeracji porządkowej .
Na bieżąco udzielane są informacje o zasadach dokonywania podziałów i naliczania
opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości.
W zakresie podziałów nieruchomości – wszczęto 5 spraw, wydano 4 decyzje
zatwierdzające podziały nieruchomości , prowadzono 1 postępowanie wyjaśniające.
Wszczęto jedno postępowanie rozgraniczeniowe.
W zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi prowadzone jest postępowanie
w sprawie stwierdzenia nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości przez
Spółdzielnię SRH oraz nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz
Gminy ( dz.7/1 w Drozdach ).
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:
92 decyzje 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,
5 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości,
5 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
14 wezwań dot. wyjaśnień odnośnie posiadanych środków transportu,
14 postanowień dotyczących wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego
dotyczącego posiadanych środków transportu,
26 upomnień dotyczących nie opłacenia w terminie podatku od posiadanych środków
transportu
W zakresie działalności gospodarczej wydano:
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-

9 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu
dotychczasowego zakresu prowadzonej działalności,
6 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
6 zaświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na
wniosek ZUS i kancelarii prawnych,
3 zaświadczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na
wniosek osób fizycznych

W zakresie spraw oświatowych:
-

przyznałam 59 uczniom zamieszkałym na terenie naszej gminy stypendia szkolne na
łączną kwotę 15.357 zł.,
wydałam 1 decyzję dot. dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego
pracownika zamieszkałego na terenie gminy Tarczyn; źródłem tego dofinansowania jest
uzyskana dotacja celowa.

W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 25 listopada 2008 roku do dnia dzisiejszego, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości 5 600 zł,
- zasiłków okresowych w wysokości 2 660 zł,
- zasiłków stałych w wysokości 3 998 zł,
- dodatków mieszkaniowych w wysokości 3 145 zł,
- usług opiekuńczych o wartości 1 260 zł,
- świadczeń rodzinnych o wartości 124 331 zł.
Wydałam następujące zarządzenia:
Zarządzenie Nr 106, 107, 108, 109 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Odbyłam spotkania:
- 25 listopada uczestniczyłam w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu piaseczyńskiego w
zorganizowanym przez Starostę Powiatu Piaseczyńskiego.
- 28 listopada wzięłam udział w uroczystości oddania boiska w ramach programu ”Orlik” w
gminie Konstancin Jeziorna,
- 2 grudnia odbyłam spotkanie u Wicewojewody Mazowieckiego w sprawie finansowania
dróg na terenie Gminy Tarczyn oraz przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji
komunalizacyjnej.
- 3 grudnia na konferencji - warsztatach „Tworzenie propozycji projektów gospodarczych w
ramach Piaseczyńskiego Partnerstwa Lokalnego dokonałam wizualnej prezentacji gminy
Tarczyn. W konferencji uczestniczyły również Pani Wiceburmistrz i Pani Skarbnik.
- 8 grudnia wraz z Panią Barbarą Gembala kierownikiem referatu Geodezji i Rolnictwa
uczestniczyłam w konferencji dot. baz georeferencyjnych zorganizowanej przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego.
- Odbyłam spotkanie z Prezesem firmy Flisbud.
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- 10 grudnia udzieliłam wywiadu dla radia „Radio dla Ciebie”. Takiego wywiadu udzielił
również Dyrektor GOK Alfred Koln. Wywiad dotyczył spraw kultury na terenie Gminy
Tarczyn jak również planów w tym zakresie.
- 13 grudnia – uczestniczyłam w spotkaniu Wigilijnym z Kołem Emerytów w Tarczynie,
- Odbyłam spotkanie z Prezesem KS TARPAN – omawiana była sprawa terenu wynajętego
do rozgrywek , rozmawiano również na temat projektu zagospodarowania terenu
rekreacyjnego.
- 17 grudnia
Piasecznie.

uczestniczyłam w spotkaniu Wigilijnym w Starostwie Powiatowym w

- 17 grudnia wraz z Panią Wiceburmistrz, Panią Skarbnik a także radnymi Rady Miejskiej
udałam się do Szkoły do Pamiątki gdzie wystawiane były Jasełka.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się do głosu nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 7.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu .
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy zapoznała zebranych z przygotowanym projektem uchwały
sprawie udzielenia Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego pomocy finansowej w kwocie
50.000zł na aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i
klasyfikacji gleboznawczej w Tarczynie i we wsiach: Marylka, Korzeniówka, Janówek, Prace
Duże, Księżak, Przypki i Kotorydz.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXI/166/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Piaseczyńskiemu została podjęta.
Do pktu 8.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy zapoznała zebranych z przygotowanym projektem uchwały
sprawie udzielenia Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego pomocy finansowej na realizację
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zadań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Tarczynie z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w kwocie
łącznej 21.600 zł
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXI/167/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Piaseczyńskiemu została podjęta.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Dorota Krawczak pełniąca obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przedstawiła przygotowany projekt uchwały, załącznik – Gminny Program - nie był czytany,
radni otrzymali załącznik wczesniej i się z nim zapoznali.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXI/168/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Tarczyn do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin
Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania.
Szymon Woźniak inspektor ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Tarczynie przedstawił
przygotowany projekt uchwały dotyczący podjęcia współpracy przy realizacji działań
w ramach osi 3 oraz osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz innych
ważnych dla regionu programów i działań.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

7

Uchwała Nr XXXI/169/08 w sprawie przystąpienia Gminy Tarczyn do Stowarzyszenia
Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały zawierający
następujące uzasadnienie:
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.326 zł w tym z tytułu: otrzymanych darowizn
na budowę wodociągów wiejskich 4.000 zł i wpłat czynszów za dzierżawę terenów
łowieckich 326 zł
Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.500 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 40.000 zł dotacja z terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 41.500 zł., w tym: 500 zł - wpływy z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości należących do zasobu gminnego, 35.000 zł. dochody z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów, 6.000 zł. dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych
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 763.000 zł.
w tym: 3.000 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych ; 20.000 zł - dochody z tytułu
odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych od osób prawnych; 50.000
zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych; 170.000 zł podatek rolny od osób
fizycznych;10.000 zł - podatek od spadków i darowizn; 70.000 zł - dochody z tytułu opłaty
adiacenckiej; 440.000 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane
przez Ministerstwo Finansów
Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł. 50.450 zł w tym : 40.450 zł -rezerwa subwencji
ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w
szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi; 10.000 zł odsetki
od wolnych środków na rachunku bankowym
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9.414 zł. - środki otrzymane z Kuratorium
oświaty na nagrody
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 zł zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000 zł dochody
z tytułu mandatów od ludności za przekroczenie szybkości
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 1.491.271
zł w tym: 1.091.271 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych; 100.000 zł - podatek
rolny od osób prawnych; 300.000 zł podatek od czynności cywilno prawnych od osób
fizycznych
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.000 zł dochody dotyczące różnych wpłat w
Szkołach Podstawowych
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 208.000 zł w tym: 200.000
zł - dochody dotyczące wpłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej; 8.000 zł -
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dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności dot. wpłat za
odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 560.000 zł wydatki dot. "Budowy SUW i
wodociągu - projekt i wykonanie IV zach. Część gminy" (poz 3 WPI)
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 50.000 zł dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na
remont dróg powiatowych na terenie gminy Tarczyn
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200.000 zł wydatki dot. " Rewitalizacji rynku
w Tarczynie" (poz. 6 WPI)
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 319.900 zł, w tym: 8.400 zł Starostwo
Powiatowe zł wydatki na pomoc finansową udzieloną na dofinansowanie własnych zadań
bieżących Starostwu Powiatowemu w Piasecznie; 36.500 zł wydatki dot. ryczałtów dla Rady
Miejskiej w Tarczynie, materiałów biurowych, wyposażenia, usług, delegacji związanych z
Biurem Rady Miejskiej; 275.000 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
Urzędu Miejskiego w Tarczynie opłaty za rozmowy telefoniczne w Urzędzie Miejskim w
Tarczynie
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 120.000 zł
wydatki dot. świadczenia usług rejestracji i ścigania wykroczeń w ruchu drogowym
Dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 65.000 zł dot. odsetek od pożyczek
WFOŚ i GW oraz emisji obligacji komunalnych
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 403.440 zł, w tym: 100.000 zł - składki na
ubezpieczenie społeczne w SP w Tarczynie; 245.000 zł wydatki dot. remontu w budynku
Szkoły Podstawowej w Pamiątce; 50.000 zł wydatki dot. dowożenia dzieci z gminy Tarczyn
do szkół; 8440 zł wydatki dot. dokształcania nauczycieli
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 162.000 zł w tym: 46.000 zł wydatki dot. domów
pomocy społecznej; 48.000 zł wydatki dot. zasiłków oraz składek na ubezpieczenie; 40.000 zł
wydatki dot. dodatków mieszkaniowych; 28.000 zł wydatki dot. umów zleceń wypłacanych
za usługi opiekuńcze
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 6.000 zł.
- z przeznaczeniem na inkaso opłat za pobór wody
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 90.000 zł, w tym: 50.000 zł na remont dróg i ulic na
terenie gminy Tarczyn; 40.000 zł na wydatki dotyczące przebudowy drogi gminnej w m.
Ruda i Kotorydz
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dot.
utrzymania budynków i nieruchomości gruntowych z zasobu gminnego
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 59.864 zł., w tym: 40.450 zł na remont w budynku
Szkoły Podstawowej w Suchostrudze; 10.000 zł na zakup sprzętu muzycznego do Gimnazjum
w Tarczynie; 9.414 zł na wypłatę nagród przyznanych przez Kuratorium Oświaty
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.000 zł. Wydatki na
„Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie" (poz. 10 WPI)
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Uchwała Nr XXXI/170/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok została podjęta.
Do pktu 12
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2009.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu przekazany radnym, analizowany
był przez Komisje Rady.
Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy
obejmuje:
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) Odczytanie opinii Komisji Rady,
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetowej,
5) Głosowanie nad poprawkami Komisji Rady.
6) Głosowanie nad projektem uchwały.
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała przygotowany materiał.
2) Odczytanie opinii Komisji Rady,
Mirosław Faliszewski Zastępca Przewodniczącego Rady i Przewodniczący Komisji Budżetu
i Mienia Gminnego odczytał opinię Komisji Rady – opinia pozytywna, załącznik do
protokółu.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 322/2008/P z dnia 12 grudnia 2008
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie
wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Tarczyna projekcie
uchwały budżetowej i deficycie na 2009 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu wraz z
uzasadnieniem – opinia pozytywna.
4) Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o stanowisku Burmistrza Tarczyna - wniosku
o wprowadzenie autopoprawek do przedłożonego w dniu 14.11.2008r. projektu budżetu
Gminy Tarczyn na rok 2009.
Ze stanowiskiem Burmistrza Tarczyna, radni zapoznani byli na posiedzeniu Komisji Rady.
5) Głosowanie nad poprawkami Komisji Rady do projektu budżetu Gminy Tarczyn na
2009r.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała wniosek o wprowadzenie do przedłożonego
budżetu Gminy Tarczyn na 2009 rok autopoprawek – załącznik do protokółu.
Mirosław Faliszewski Zastępca Przewodniczącego Rady złożył wniosek o przegłosowanie
autopoprawek w całości.
Innych wniosków nie było.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
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Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Wniosek został przyjęty, autopoprawki będą głosowane w całości.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany wniosek o wprowadzenie do
przedłożonego budżetu Gminy Tarczyn na 2009 rok autopoprawek.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za przyjęciem autopoprawek głosowało 11 radnych , głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Autopoprawki zostały przyjęte.
6) Głosowanie nad projektem uchwały.
Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2009
uwzględniającego autopoprawki, pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały z przyjętymi autopoprawkami.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXI/171/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2009
została podjęta bezwzględną większością głosów.
Do pktu13.
Wolne wnioski.
Pani Burmistrz
monitorowane.

poinformowała

zebranych,

że

miasto

Tarczyn

jest

całodobowo

Innych wolnych wniosków, pytań nie było.
Pani Burmistrz złożyła zebranym i ich rodzinom życzenia świąteczne.
Do pktu 14.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne, po
czym zamknął XXXI Sesję Rady.

Protokółowała:
Zofia Kruppe

Lista obecności sołtysów załącznik do protokółu
Lista obecności gości załącznik do protokółu.
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Wyciąg z protokółu z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Do pktu 12
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2009.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu przekazany radnym, analizowany
był przez Komisje Rady.
Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy
obejmuje:
7) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
8) Odczytanie opinii Komisji Rady,
9) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
10) Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetowej,
11) Głosowanie nad poprawkami Komisji Rady.
12) Głosowanie nad projektem uchwały.
7) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała przygotowany materiał.
8) Odczytanie opinii Komisji Rady,
Mirosław Faliszewski Zastępca Przewodniczącego Rady i Przewodniczący Komisji Budżetu
i Mienia Gminnego odczytał opinię Komisji Rady – opinia pozytywna, załącznik do
protokółu.
9) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 322/2008/P z dnia 12 grudnia 2008
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie
wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Tarczyna projekcie
uchwały budżetowej i deficycie na 2009 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu wraz z
uzasadnieniem – opinia pozytywna.
10) Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o stanowisku Burmistrza Tarczyna - wniosku
o wprowadzenie autopoprawek do przedłożonego w dniu 14.11.2008r. projektu budżetu
Gminy Tarczyn na rok 2009.
Ze stanowiskiem Burmistrza Tarczyna, radni zapoznani byli na posiedzeniu Komisji Rady.
11) Głosowanie nad poprawkami Komisji Rady do projektu budżetu Gminy Tarczyn na
2009r.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała wniosek o wprowadzenie do przedłożonego
budżetu Gminy Tarczyn na 2009 rok autopoprawek – załącznik do protokółu.
Mirosław Faliszewski Zastępca Przewodniczącego Rady złożył wniosek o przegłosowanie
autopoprawek w całości.
Innych wniosków nie było.

12

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Wniosek został przyjęty, autopoprawki będą głosowane w całości.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany wniosek o wprowadzenie do
przedłożonego budżetu Gminy Tarczyn na 2009 rok autopoprawek.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za przyjęciem autopoprawek głosowało 11 radnych , głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Autopoprawki zostały przyjęte.
12) Głosowanie nad projektem uchwały.
Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2009
uwzględniającego autopoprawki, pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały z przyjętymi autopoprawkami.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXI/171/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2009
została podjęta bezwzględną większością głosów.
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