P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2009
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 12 lutego 2009 r.
W obradach udział wzięli: 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 XXXIII Sesję Rady,
powitał zebranych.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 8 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecni radni: Paweł Młoźniak, Marcin Szatanek, Anna Burakowska, Marek Młynarczyk,
Mirosław Faliszewski, Zygmunt Bęza, Dariusz Witek.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku polegającą na wprowadzeniu
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tarczyn do projektów kluczowych realizowanych
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.:
1)Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w
samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa” omówioną na posiedzeniu Komisji,
oraz zdjęciu uchwał :
- w sprawie zmian w podziale Gminy Tarczyn na obwody głosowania - projekt nie będzie
dziś rozpatrywany z tego względu, że nie wpłynęła jeszcze akceptacja z Krajowego Biura
Wyborczego,
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum
Tarczyna – z uwagi na to, że zaszły pewne dodatkowe warunki, które wymagają
przedyskutowania na posiedzeniu Komisji.
Uchwały te zostaną rozpatrzone na następnej Sesji
Uwag do zaproponowanych zmian nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek Sesji z zaproponowanymi j. w.
zmianami:
1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
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Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XXXII Sesji.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
Informacja dotycząca działalności Komisji Rady w roku 2008.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
Przedłożenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2008.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie
w roku 2008.
11. Pytania, interpelacje.
12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy.
13. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola
prowadzonych przez Gminę Tarczyn.
14. Uchwała
w
sprawie
przyznania
dodatkowego
wynagrodzenia
rocznego
Pani Barbary Galicz Burmistrza Tarczyna za 2008 rok.
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – dla działek nr ewidencyjny 173/2,174/2, 175/1 położonych we wsi
Świętochów Gmina Tarczyn.
16. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2009.
17. Uchwała w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
18. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Tarczyn do projektów kluczowych
realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 20072013 pn.: 1)Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa” .
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 8 radnych, 8 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4
Przyjęcie protokółu z XXXII Sesji.
Uwag do protokółu z XXXII Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Protokół 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 14 stycznia do 11 lutego
2009 roku
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W zakresie inwestycji:
•

W dniu 28 stycznia 2009 roku została zawarta umowa z Pi School z Tarczyna na
prowadzenie zajęć językowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie w
ramach projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej „Let’s talk –
podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu
Powiatu Piaseczyńskiego”
W ramach powyższego projektu został też zakupiony laptop, projektor multimedialny i
przenośny ekran projekcyjny na trójnogu.

•

Gmina złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania:
- Modernizacja drogi gminnej w m. Korzeniówka ul. Leśna i ul. Topolowa o dł. 1000m;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Przypki ul. Północna i ul. Długa o dł 2100m;
Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie tych dróg.

•

W Szkole Podstawowej w Suchostrudze wykonano remont polegający na malowaniu sal
lekcyjnych i korytarzy, całkowitej modernizacji sanitariatów / nowa glazura i terakota /,
ułożeniem nowych posadzek. Zakupione zostały meble do klasy „O” oraz firanki do
wszystkich pomieszczeń.

•

Gmina otrzymała promesy na dofinansowanie inwestycji proekologicznych kwotą
pożyczki:
- 1.5 mln zł - na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Racibory,
Nowe Racibory , Kawęczyn i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowicach
- 1.0 mln zł – na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Jeżewicach.

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
• usunięto awarię sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłowice,
• 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:
• Ustalono z firmą JARPER warunki współpracy na rok 2009 w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z Urzędu Miejskiego i targowiska gminnego oraz w zakresie czyszczenia
i udrażniania kanalizacji sanitarnej.
Odbyliśmy spotkanie w którym uczestniczyli Pani Wiceburmistrz, Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Prezesem firmy. Zaproponowana cena to
480zł za pojemnik KP-7. Po negocjacjach ustalona została cena 350zł netto na ten
pojemnik. Prezes przedstawił też propozycję segregacji śmieci. Będą to specjalne worki.
Bardzo proszę sołtysów o kontakt w tej sprawie z Referatem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej. Dwa razy w roku będzie organizowana akcja porządkowania
gospodarstw.
• Na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny.
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•
•
•

Wydano 5 pism z zakresu gospodarki mieszkaniowej.
We współpracy z Gminną Komisją Mieszkaniową rozpatrywane są podania o przydział
lokali komunalnych.
Na bieżąco wykonywane są usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Gminę.

W zakresie dróg gminnych:
• Rozpatrzono 6 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję od strony drogi
gminnej.
• Wykonywane są naprawy uszkodzonych znaków drogowych.
• Wykonano (leszem) poprawę wzmocnienia nawierzchni drogowych na części ulic
gminnych w miejscowościach Tarczyn, Marianka, Komorniki i Janówek.
• Wykonywane są prace z zakresu zimowego utrzymania dróg.
W zakresie ochrony środowiska:
• Wydano 3 pisma związane z nadzorem gospodarki wodnej.
• Wydano 3 pozwolenia na usunięcie drzew.
• Wydano 1 zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych.
• Uzgodniono ze Starostwem Powiatowym oraz Powiatową Stacją Sanitarną 5 wniosków na
realizację inwestycji, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• Wydano 12 pism związanych ze sprawami ochrony środowiska.
W zakresie geodezji i rolnictwa:
•

•
•
•
•
•

•
•

Na bieżąco wprowadzano zmiany i udostępniano informacje z ewidencji gruntów
-wprowadzano 100 zmian w rejestrze ewidencji gruntów ,
-wydano 103 wypisy z rejestru gruntów ,
-wydano 14 wyrysów z ewidencji gruntów,
Udzielano informacji i sporządzano dokumentację w zakresie danych geodezyjnych
i kartograficznych
Udzielono odpowiedzi na piśmie na zapytania dotyczące posiadanych nieruchomości na
terenie gminy Tarczyn w odniesieniu do 43 osób.
Wydano 36 zaświadczeń z zakresu działania referatu .
Prowadzono 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 i wydane decyzje zatwierdzające podziały
nieruchomości.
Wszczęto 2 postępowania rozgraniczeniowe.
W zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi:
-zawarto akt notarialny nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości przez
Spółdzielnię Rolniczo-Handlowa w Tarczynie
- sporządzono i podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości we wsi Rembertów
( zabudowana działka nr 122 ).
- sporządzono i podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o rokowaniach na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Prace Duże – dz.435.
-ponowiono wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie
nieruchomości we wsi Kopana ( działka nr 193 ) i Marylka – działka 68/1.
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•

Dokonano analizy dokumentacji z zakresu działania Referatu Geodezji i Rolnictwa
dotyczącej ankiety inwentaryzacyjnej do projektów Biura Geodety Województwa
Mazowieckiego pt.1. „ Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego ,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ”2.„ Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ”.

W zakresie podatków:
Wydano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

14 zawiadomień o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od
nieruchomości .
2 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej.
1 wniosek o wykreślenie wpisu do hipoteki przymusowej.
2 zarządzenia o umorzeniu zaległości opłaty planistycznej na kwotę 11949,80 zł.
38 tytułów wykonawczych na zaległości podatku rolnego i od nieruchomości.
2 wezwania do zapłaty – wieczyste użytkowanie.
2 upomnienia w sprawie zapłaty opłaty adiacenckiej.
7 upomnień w sprawie wniesienia opłaty planistycznej.
175 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.
11 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości.
5 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
wysłano 78 wezwań do osób fizycznych w celu złożenia informacji IN-1 informacja w
sprawie podatku od nieruchomości .

W zakresie działalności gospodarczej wydano:
18 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności.
• 6 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
• 13 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
• 4 zaświadczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek ZUS i
kancelarii prawnych.
• 1 zaświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek osób
fizycznych.
• 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
• 1 decyzję o likwidacji sprzedaży napojów alkoholowych.
• 23 zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
• Wyliczono i przyjęto wpłaty na korzystanie z zezwoleń na kwotę – 81.711,02 zł.
•

W zakresie spraw oświatowych:
• Odbyłam spotkanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli z terenu
gminy Tarczyn w sprawie uzgodnienia projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli
szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn.
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•

•

Zostały zakupione nagrody dla drużyny uczniowskiej ze Szkoły Podstawowej w
Tarczynie i jej opiekuna, która będzie brała udział w półfinałach XIV edycji konkursu
„Poznajmy się bliżej” organizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Piasecznie, nagrody te zostaną wręczone po zakończeniu konkursu.
Pozyskaliśmy od sponsora ponad 1100 par nowego obuwia Obuwie to jest w różnym
asortymencie: zimowe, sportowe, wiosenne, w pełnej numeracji zarówno dla dzieci
i dorosłych; buty te były wydawane bezpłatnie w czasie ferii zimowych najbiedniejszym
rodzinom z naszej gminy, zostało już wydane ponad 900 par butów, pozostałe obuwie
będzie przekazane dla rodzin dzieci ze Szkoły Podstawowej w Suchostrudze.

W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 14 stycznia 2009 roku do dnia dzisiejszego Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości
- zasiłków okresowych w wysokości
- usług opiekuńczych o wartości
- opłata za domy pomocy społecznej
- dodatków mieszkaniowych
- świadczeń rodzinnych o wartości

5 100 zł,
1 180 zł,
1 302 zł,
8 549 zł,
2 288 zł
126 055 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego za okres od 1.10.2008r. do 31.12.2008r
Dnia 1 października weszła w życie ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, która nakłada na urzędy obowiązek przyznawania i wypłaty
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników
alimentacyjnych. Jest to zadanie zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
W Gminie Tarczyn w 2008 r. było 59 osób (dzieci) uprawnionych do otrzymania świadczeń
z funduszu alimentacyjnego. W tym okresie w/w świadczenia pobierały 34 rodziny.
Od października do grudnia 2008r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono w
kwocie 53 430 zł.
Organy prowadzące postępowanie egzekucyjne świadczeń alimentacyjnych - komornicy
sądowi- wyegzekwowali od dłużników kwotę 810,35 zł.
W Gminie Tarczyn prowadzone jest postępowanie wobec 26 dłużników alimentacyjnych.
Wydałam następujące zarządzenia:
• Zarządzenie Nr 2/09 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „
dostawa zestawu sprzętu ( laptop, projektor, ekran)..”
•

Zarządzenie Nr 3/09 w sprawie powołania członka komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „
dostawa zestawu sprzętu ( laptop, projektor, ekran)..”

•

Zarządzenie Nr 4/09 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „
Szkolenia z języka angielskiego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie ...”

•

Zarządzenie Nr 5/09 i Nr 6/09 w sprawie umorzenia opłaty planistycznej
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•

Zarządzenie Nr 7/09 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty,

•

Zarządzenie Nr 8 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Tarczynie w Referacie Geodezji
i Rolnictwa.

Odbyłam spotkania:
•

15 stycznia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Janem Dębskim
uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym dla samorządowców, zorganizowanym w
rezydencji Arcybiskupów Warszawskich.

•

16 stycznia wzięłam udział w rozstrzygnięciu konkursu na najładniejszą szopkę
Bożonarodzeniową. Tego dnia gościliśmy na terenie naszej gminy Wicemarszałka
Województwa Pana Piotra Szprendałowicza, który przybył do naszej gminy wraz z
przedstawicielami powiatu grójeckiego. Podczas spotkania dokonaliśmy prezentacji
naszej gminy. Poinformowaliśmy również Pana Marszałka o specyfice naszego
regionu, o wnioskach aplikacyjnych, w których ubiegamy się o unijne dotacje w
ramach RPO i innych programów, których dysponentem jest Samorząd Województwa
Mazowieckiego. Pan Marszałek obiecał, że będzie wspierał nasze działania.

•

17 stycznia uczestniczyłam w uroczystym spotkaniu opłatkowym tarczyńskiego Koła
Emerytów i Rencistów.

•

2 lutego z Panią Skarbnik odbyłyśmy spotkanie w PFRON w związku z podpisaniem
umowy na realizację programu „Uczeń na wsi”.

•

3 lutego z Komendantem Straży Miejskiej oraz z przedstawicielami firmy, która
montowała kamery i urządzenia do monitoringu miasta omawialiśmy sposoby i
możliwości przekazywania obrazu z urządzeń monitorujących z szerszego obszaru
naszej Gminy.

•

6 lutego odbyłam spotkanie z Prezesem firmy JARPER. Określono warunki
współpracy na rok 2009 w zakresie odbioru odpadów komunalnych z Urzędu
Miejskiego i targowiska gminnego oraz w zakresie czyszczenia i udrażniania
kanalizacji sanitarnej.

•

9 lutego z Panem Markiem Lewtakiem odbyliśmy spotkanie z projektantem Panem
Chmielewskim omawialiśmy sprawę rozbudowy budynku na potrzeby Ośrodka
Zdrowia w Tarczynie, jak również budowy Domu Kultury i szkoły ponadgimnazjalnej
(wraz z powiatem). W ciągu 2 tygodni Pan Chmielewski opracuje koncepcję budowy
Domu Kultury po czym spotka się z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Zdrowia Panem
Alfredem Kohnem i wspólnie omówią szczegóły.

•

10 lutego odbyłam spotkanie z Dyrektorem Instytutu Polskiej Akademii Naukowej
w Jastrzębcu i Zastępcą Dyrektora na temat pozyskania dla Gminy gospodarstwa
Drozdy. Zależy nam na pozyskaniu terenu dla Gminy, ale wszystko będzie zależało od
warunków jakie zostaną nam postawione.

•

11 lutego z udziałem Pana Marka Lewtaka odbyłam spotkanie z Dyrektorem
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Zastępcą Dyrektora – omawiane były
możliwości budowy w granicach Parku.

Przedstawione sprawozdanie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
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W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 6.
Informacja dotycząca działalności Komisji Rady w roku 2008.
Zofia Kruppe z Referatu Ogólnoorganizacyjnego Urzędu Miejskiego odczytała informację z
działalności Komisji Rady w roku 2008 – załącznik nr 2 protokółu.
Informacja przedstawiana była na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Do pktu 7.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
Mieczysław Pobudkiewicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał
sprawozdanie z pracy Komisji za 2008r. – załącznik nr 3 protokółu.
Sprawozdanie przedstawiane było na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Do pktu 8.
Przedłożenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Mieczysław Pobudkiewicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał
przygotowany plan pracy Komisji na 2009r. – załącznik nr 4 protokółu.
Plan pracy Komisji przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Do pktu 9.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
roku 2008.
Danuta Sobczak z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie członek Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odczytała sprawozdanie z działalności
Komisji w roku 2008 załącznik nr 5 protokółu.
Sprawozdanie przedstawiane było na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Do pktu 10.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie
w roku 2008.
Dorota Krawczak kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie omówiła
sprawozdanie z działalności Ośrodka w roku 2008- zgodnie z załącznikiem nr 6 protokółu
Sprawozdanie przedstawiane było na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Do pktu 11.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy.
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Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym projket zmian budżetowych
zawierający uzasadnienie:
Dokonuje się korekty przychodów budżetowych zmniejszając je w § 952 Przychody z
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.000.000 zł - pożyczka z
WFOŚiGW dot. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Pawłowice, Racibory,
Nowe Racibory i Kawęczyn na terenie gm. Tarczyn" (poz 1 WPI)
Dokonuje się korekty przychodów budżetowych zwiększając je w § 952 Przychody z
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500.000 zł - pożyczka z
WFOŚiGW dot. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Pawłowice na terenie gm.
Tarczyn" (poz 3 WPI).
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.000.000 zł. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin otrzymana z
MSWiA , które zostaną przekazane za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011
Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 183.966 zł część oświatowa subwencji ogólnej z
budżetu państwa
Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4592 zł dotacja otrzymana z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru A
pilotażowego programu pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" z
przeznaczeniem na rehabilitację, pomoce dydaktyczne, zakup papieru do ksero i drukarek
oraz zakup akcesoriów komputerowych do obsługi zadania
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.500.000 zł wydatki dot. "Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami w m.: Pawłowice, Racibory, Nowe Racibory i Kawęczyn na
terenie gm. Tarczyn" (poz. 1 WPI)
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2.000.000 zł. -wydatki na " Przebudowę drogi
gminnej Nr 0128045 w m. Jeziorzany, Komorniki oraz Gąski w gm. Tarczyn" (poz. Nr 6 Zał
Inwestycyjnego) dofinansowana ze środków budżetu państwa z MSWiA, które zostaną
przekazane za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 183.966 zł, w tym: 67.000 zł z przeznaczeniem na
remont elewacji budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pamiątce; 50.666 zł
z przeznaczeniem na wymianę posadzki w Sali gimnastycznej w SP Tarczyn; 66.300 zł z
przeznaczeniem na przebudowę placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Pamiątce (poz 11
załącznika inwestycje)
Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.592 zł z przeznaczeniem na
realizację obszaru A pilotażowego programu pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy
miejsko-wiejskie", w tym: 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
1.280 zł z przeznaczeniem na usługi związane z zakwaterowaniem, 30 zł z przeznaczeniem na
zakup papieru do ksero i drukarek oraz 82 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów
komputerowych do obsługi zadania
Propozycja zmian budżetowych omawiana była na posiedzeniu Komisji.
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Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIII/179/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok została podjęta.
Do pktu 13.
Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola
prowadzonych przez Gminę Tarczyn.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy poinformowała, że ostatnia nowelizacja ustawy Karta
Nauczyciela znosi obowiązek corocznego ustalania regulaminów wynagrodzeń nauczycieli
przez organy prowadzące szkoły, za wyjątkiem tego roku, gdyż regulamin obowiązujący w
2008 r. stosuje się nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej - z
projektu uchwały należy zatem wykreślić „na rok 2009”.
W stosunku do regulaminu wynagradzania na 2008 r. w przedstawionym projekcie
wprowadzono kilka zmian:
1) podwyższony został dodatek za wychowawstwo w szkołach,
2) przyznano nauczycielom dodatek funkcyjny za wychowawstwo w oddziale
przedszkolnym ,
3) podniesiono widełki określające wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
i wicedyrektora,
4) Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w
przedstawionym projekcie od 5,5% do 8% sumy wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli
danej placówki
5) został wykreślony jeden z warunków przyznania dodatku motywacyjnego tj.
„posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego”
(celem zmiany jest możliwość przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom
stażystom )
6) wykreślono z § 5, który dotyczy warunków wypłacania i obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe (zgodnie z wyjaśnieniami Wojewody Mazowieckiego) przesłanki
dot. utraty prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe (np. za
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, rozpoczynania i kończenia zajęć w środku
tygodnia).
Wprowadzono jeszcze kilka drobnych zmian uściślających i doprecyzowujących
poszczególne zapisy.
Przedłożony projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola uzgadniany
był ze związkami zawodowymi, omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIII/180/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i
przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn została podjęta.
Do pktu 14.
Uchwała
w

sprawie

przyznania

dodatkowego

wynagrodzenia

rocznego
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Pani Barbary Galicz Burmistrza Tarczyna za 2008 rok.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały w którym Rada
Miejska stwierdza się, że Pani Barbara Galicz– Burmistrz Tarczyna nabyła prawo do
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej za 2008
rok w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie to i jego wysokość
określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIII/181/09 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Pani Barbary Galicz Burmistrza Tarczyna za 2008 rok została podjęta.
Do pktu 15.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – dla działek nr ewidencyjny 173/2,174/2, 175/1 położonych we wsi
Świętochów Gmina Tarczyn.
Dorota Szczepańska z Referatu Planowania Przestrzennego omówiła projekt uchwały,
poinformowała, że przedmiotem planu jest przygotowanie terenów pod zabudowę
mieszkaniowo jednorodzinną wraz z towarzyszącymi usługami .
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIII/182/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – dla działek nr ewidencyjny 173/2,174/2, 175/1
położonych we wsi Świętochów Gmina Tarczyn została podjęta.
Do pktu 16.
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2009.
Dorota Krawczak pełniąca obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
omówiła materiał omawiany na posiedzeniu Komisji Rady, który radni otrzymali w
materiałach oraz odczytała projekt uchwały.
Gminny Program nie był czytany.
Do przedstawionego materiału pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIII/183/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2009 została podjęta.
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Do pktu 17
Uchwała w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Dorota Krawczak pełniąca obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
odczytała projekt uchwały. Poinformowała, że na sali jest obecny autor strategii Pan Bartosz
Szymusik i można zadać pytania dotyczące strategii.
Strategia nie była czytana.
Pan Bartosz Szymusik przypomniał, że projekt strategii był już omawiany na jednym z
wcześniejszych posiedzeń Komisji i wtedy padły propozycje uszczegółowienia zapisów, co
zostało naniesione i jeśli są pytania to na nie odpowie.
Do przedstawionego materiału pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIII/184/09 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych została podjęta.
Do pktu 18.
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Tarczyn do projektów kluczowych realizowanych
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.:
1)Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w
samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa” .
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy poinformowała, że z pisma nadesłanego przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego wynika, że należy podjąć uchwałę intencyjną w sprawie
uczestnictwa w projektach kluczowych. W sprawie środków finansowych na realizację tych
projektów będą podejmowane odrębne uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIII/185/09 w sprawie przystąpienia Gminy Tarczyn do projektów
kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO
WM 2007-2013 pn.: 1)Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została podjęta.
Do pktu 19.
Wolne wnioski.
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Pani Burmistrz poinformowała, że w dniu 10 lutego 2009 było spotkanie z Wicestarostą
Piaseczyńskim oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie
inwestycji i remontów na drogach powiatowych - Gmina Tarczyn będzie partycypowała w
kosztach. Zostało ustalone, że gdy tylko pozwoli pogoda zaczną się prace na ulicy
Stępkowskiego - nakładka wraz z chodnikiem. Wykonane zostaną także przyległe ulice
gminne gdzie naruszony jest asfalt: Czarneckiego, Działkowa, Kółkowa, Pocztowa. Następnie
wykonana zostanie nakładka na drodze powiatowej w kierunku Janówka – Gmina też będzie
partycypowała w kosztach wykonania tej drogi.
Pani Burmistrz powiedziała, że na drogach gdzie występowały kłopoty z przejezdnością były
podjęte działania doraźne, żeby usprawnić ciąg komunikacyjny, ale gdy tylko ustabilizuje się
pogoda prace będą wykonywane - będzie kontakt z sołtysami, radnymi.
Pani Burmistrz poprosiła o cierpliwość i wyrozumiałość tak sołtysów jak i mieszkańców w
sprawach dotyczących dróg. Jednocześnie poprosiła o wyrozumiałość z tego względu, że nie
wiadomo co przyniesie ten rok jeśli chodzi o warunki ekonomiczne.
Pani Burmistrz zaznaczyła, że trzeba z ostrożnością podchodzić do zadań inwestycyjnych i
remontowych z tego względu, że do ich realizacji brane są pod uwagę środki finansowe
pochodzące z różnych źródeł z zewnątrz, a także z podatków. Sytuacja ekonomiczna w kraju
dotyka także naszą Gminę. Firma Van Melle kończy produkcję pracownicy otrzymali
wymówienia, Firma Tarona jest w upadłości, dotyczy to również Firmy Thomson w której
mieszkańcy naszej gminy także pracowali. Niezależnie od tego nasz samorząd podejmie
wspólny wysiłek, żeby jak najwięcej pozyskać środków z zewnątrz, na bieżąco będą
kontrolowane warunki ekonomiczne naszej gminy.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że na odcinkach dróg, po których prowadzona była
kanalizacja występują trudności jeśli chodzi o przejezdność, należy jednak uzbroić się w
cierpliwość, gdyż potrzebny jest czas po aby grunt osiadł na tyle, żeby nakładka asfaltowa nie
wymagała potem napraw.
Więcej głosów nie było.
Do pktu 19.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Jan Dębski Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tarczynie zamknął XXXIII Sesję Rady .

Protokółowała:
Zofia Kruppe

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 7
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 8
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