P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2009
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 5 marca 2009 r.
W obradach udział wzięli: Burmistrz Tarczyna, radni i sołtysi wg załączonych list obecności,
pracownicy Urzędu Miejskiego, Pani Wanda Chmielewska z Pracowni Projektowej z
Warszawy, 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 XXXIV Sesję Rady,
powitał zebranych.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecny radny: Paweł Młoźniak.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku polegającą na wprowadzeniu do
porządku 3 uchwał: uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu
Piaseczyńskiego, dwóch uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz
uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Centrum Tarczyna przenieść do pktu 8 - pozostałe punkty porządku zmienią kolejność.
Uwag do zaproponowanych zmian nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek Sesji z zaproponowanymi j. w.
zmianami:
1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z XXXIII Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2008.
7. Pytania, interpelacje.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Centrum Tarczyna.
9. Uchwała zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
10. Uchwała zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy.
12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu
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Piaseczyńskiego.
13. Uchwała w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej we wsi Marylka.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 14 radnych, 14 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Głos zabrała Pani Joanna Pająkiewicz dyrektor Przedszkola w Tarczynie. Pani Dyrektor z
Panią Bożeną Zielińską nauczycielką Przedszkola w Tarczynie w imieniu dzieci, rodziców,
wychowawców podziękowały Pani Burmistrz, radnym: Sławomirowi Parolowi, Krzysztofowi
Malczewskiemu za pomoc w organizacji kuligu dla dzieci. Po czym wręczyły kwiaty.
Do pktu 4
Przyjęcie protokółu z XXXIII Sesji.
Uwag do protokółu z XXXIII Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 14 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 11 lutego 2009 roku do 5
marca 2009 roku.
W zakresie inwestycji
1) W dniu 23 lutego 2009 roku została otwarta oferta, złożona przez podmiot wspólny: Safety
Camera Systems w postępowaniu pn. Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu
drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn. Postępowanie nie
zostało zakończone – trwa rozpatrzenie oferty.
2) W dniu 17 lutego 2009 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na Roboty drogowe
na drogach na terenie Gminy Tarczyn. Postępowanie składa się z 4 zadań:
a) Przebudowa dróg gminnych: ul. Północna i ul. Długa w miejscowości Przypki;
b) Modernizacja ul. Topolowej i ul. Leśnej w miejscowości Korzeniówka;
c) Przebudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie – Etap II;
d) Przebudowa drogi gminnej nr 0128045 w miejscowościach Jeziorzany, Komorniki oraz
Gąski w Gminie Tarczyn .
Otwarcie ofert nastąpi 10 marca br.
3) W dniu 19 lutego 2009 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na bieżącą
konserwację dróg gminnych na terenie Gminy Tarczyn. Postępowanie składa się z 3 zadań:
A)Dostawa, rozłożenie wraz z zagęszczeniem pospółki na drogi gminne;
B)Dostawa, rozłożenie wraz z zagęszczeniem tłucznia na drogi gminne;
C) Profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych.
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Bardzo proszę mieszkańców o cierpliwość, ogłoszony jest przetarg, wyłonimy firmy, które
wykonają prace na drogach gminnych
4) Zostały rozpoczęte roboty związane z budową sieci wodociągowej z przyłączami w m.
Racibory, Nowe Racibory i Kawęczyn. Przewidywany termin zakończenia prac – koniec br.
5) Zostały wydane pozwolenia na budowę na kolejne inwestycje gminne :
a) Rozbudowę przedszkola w Tarczynie o salę gimnastyczną, sale lekcyjne, ciąg
komunikacyjny, garderobę;
b)Przebudowę i rozbudowę istniejącej przychodni zdrowia w Tarczynie;
Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na powyższe zadania.
6) Zostało wydanych łącznie 42 zaświadczenia: wypisów i wyrysów z MPZP oraz
postanowień o zgodności wstępnego projektu podziału z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
- sukcesywnie dokonuje się przeglądu, legalizacji i wymiany urządzeń pomiarowych,
- usunięto awarię sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarczyn, ul. Komornicka
- 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 7 warunków określających techniczną możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
- podpisano umowę z firmą PRO-SAN na wykonanie dokumentacji operatu wodnoprawnego
na odprowadzanie do rzeki Tarczynki wód opadowych z terenu miasta Tarczyna.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny,
- wydano 8 pism z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
- we współpracy z Gminną Komisją Mieszkaniową rozpatrywane są podania o przydział
lokali komunalnych
- zlecono firmie „Instalatorstwo Elektryczne Robert Jachymski” roczne wykonanie usług
konserwacji oświetlenia ulicznego oraz instalacji elektrycznych w budynkach
administrowanych przez Gminę.
W zakresie dróg gminnych:
- rozpatrzono 12 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję oraz umieszczeniem
urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami drogi oraz zajęciem pasa
drogowego,
- wykonywano prace z zakresu zimowego utrzymania dróg,
- ogłoszono przetarg na bieżącą konserwację dróg gminnych w zakresie:
a) profilowania i zagęszczenia dróg nieutwardzonych
b) dostawy pospółki wraz z rozłożeniem i zagęszczeniem
c) dostawy tłucznia wraz z rozłożeniem i zagęszczeniem, otwarcie ofert przetargowych
nastąpi w dniu 12 marca b.r.
W zakresie ochrony środowiska:
- rozesłano zapytania ofertowe dotyczące utrzymania miejskich terenów zielonych
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- wydano 3 pisma związane z nadzorem gospodarki wodnej,
- wydano 4 pozwolenia na usunięcie drzew,
- wydano 1 zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych,
- wydano 10 pism z zakresu ochrony środowiska
- 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 45 zmian w rejestrze ewidencji gruntów ,
-wydano 69 wypisów z rejestru gruntów ,
-wykonano 32 wyrysy z ewidencji gruntów,
Udzielano informacji i sporządzano dokumentację w zakresie danych geodezyjnych
i kartograficznych .
Udzielono odpowiedzi na piśmie na 30 zapytań dotyczących posiadanych nieruchomości
na terenie gminy Tarczyn
Wydawano

zaświadczenia 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
z tytułu podziałów nieruchomości i wydano 7 decyzji zatwierdzających podziały
nieruchomości. Wszczęto 1 sprawę dotyczącą ustalenia opłaty adiacenckiej .
Prowadzono rozmowy w sprawie ewentualnej zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego dz. 499 w Tarczynie oraz warunków naliczenia opłat adiacenckich i
odszkodowań.
Wszczęto 1 postępowania rozgraniczeniowe.
Dokonano analizy dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dotyczącej rozgraniczenia
nieruchomości – jako wykonaną niezgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócono
wykonawcy do poprawy.
W zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi
Dokonano wyceny 2 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (we wsi
Marylka i we wsi Racibory ).
Wezwano do wydania nieruchomości gminnej – dz.71 we wsi Marylka.
Prowadzono rozmowy w sprawie ustalenia warunków połączenia i podziału
nieruchomości gminnej i prywatnej we wsi Kawęczyn.
Na bieżąco udzielane są informacje nt. zasad, terminów i warunków sprzedaży
nieruchomości gminnych.
W zakresie podatków
Wydano:

- 4 zawiadomienia o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od nieruchomości
- 73 tytuły wykonawcze
- 10 upomnień w związku z nieuiszczeniem opłaty planistycznej
- 1 wniosek - wpis do hipoteki przymusowej
4

- 1 wniosek - wykreślenie wpisu do hipoteki przymusowej
- 6.684 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,
- 9 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości,
- 4 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
W zakresie działalności gospodarczej wydano:
- 6 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
- 7 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
- 9 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 6 zaświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek ZUS
i kancelarii prawnych,
- 2 zaświadczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek osób
fizycznych
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2 zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
W zakresie oświaty, kultury i sportu:
- w wyniku zakończonego konkursu ofert na realizację w 2009 r. zadań w zakresie
upowszechniania
kultury
fizycznej
i
sportu,
podpisałam
z klubami sportowymi umowy o wsparcie realizacji poszczególnych zadań, wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
- w Urzędzie Miejskim zostały przeprowadzone eliminacje gminne do XI edycji
Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego
dla
dzieci
i młodzieży pod hasłem „Klęska-powódź czy huragan-straż pożarna ci pomaga”, w których
oceniane były prace uczniów z naszych szkół podstawowych i gimnazjów, najlepsze prace
zostały przekazane na eliminacje powiatowe, uczniom, których prace zostały wyróżnione
zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
W zakresie pomocy społecznej :
W okresie od 12 lutego 2009 roku do dnia dzisiejszego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków stałych w wysokości
10 485 zł,
- zasiłków celowych w wysokości
4 389 zł,
- dodatków mieszkaniowych w wysokości 3 819 zł,
- zasiłków okresowych w wysokości
1 429 zł,
- świadczeń rodzinnych o wartości
133 198,20 zł.
Wydałam następujące zarządzenia:
•

Zarządzenie Nr 9/09 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmiany nadanej klauzuli
tajności w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ dostawa zestawu
sprzętu ( laptop, projektor, ekran)..”
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•

Zarządzenie Nr 10/09 i Nr 11/09 w sprawie powołania komisji przetargowych w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) roboty drogowe na drogach na terenie gminy Tarczyn,
2) bieżąca konserwacja dróg.

•

Zarządzenie Nr 12 /09 w sprawie umorzenia zaległości z tyt. opłaty planistycznej

•

Zarządzenie Nr 13/09 zmieniające Zarządzenie Nr 91 z 2005 roku w sprawie
powołania koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zespołu
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Odbyłam spotkania:
•

z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi:

w Suchodole 14 lutego,
w Pracach Małych 20 lutego,
w Tarczynie 21 lutego
w Kotorydzu 28 lutego.
•

17 lutego odbyłam spotkanie z mieszkańcami miejscowości Kopana i Księżowola,
omawiane były sprawy inwestycji.

•

W dniu 21 lutego zostałam zaproszona na „III Mistrzostwa Gminy Tarczyn w Halowej
Piłce Nożnej Seniorów.

•

24 lutego 2009 r. uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Spółdzielni Rolniczo –
Handlowej w Tarczynie. Ze strony Spółdzielni wyszła propozycja zamiany starej
karczmy na nieruchomość gminną. Na Walnym Zebraniu członkowie Spółdzielni
postanowili zatrzymać karczmę. Do zamiany nie doszło.

•

27 lutego 2009 r. odbyłam spotkanie z firmą SATO z Białegostoku w sprawie projektu
budowy wodociągu w zachodniej części gminy. Wykonawcy zgłosili problem
dotyczący odbioru map w Urzędzie w Piasecznie. W Składnicy Map w Piasecznie nie
chcą przyjąć map w wersji cyfrowej tylko w wersji papierowej. Trwają uzgodnienia.

•

W dniu 2 marca 2009 roku wspólnie z Panią Skarbnik odbyłyśmy spotkanie z
przedstawicielem Banku DnB NORD Polska S.A.

•

3 marca 2009 r. uczestniczyłam w konferencji energetycznej „Forum Samorządów i
PGE Dystrybucja w Warszawie”. Rozmawialiśmy na temat współpracy samorządów z
oddziałem. Prosiliśmy o to, by sprawy Gminy załatwiane były priorytetowo.

Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag, jednogłośnie w obecności 14
radnych.
Do pktu 6.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2008.
Andrzej Toporkiewicz komendant Straży Miejskiej odczytał sprawozdanie z działalności
Straży za rok 2008 – załącznik nr 2 protokółu.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag, jednogłośnie w obecności 14 radnych.
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Do pktu 7
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie było.
W tym punkcie porządku głos zabrał Arkadiusz Stępniewski dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie. Poinformował, że rozbudowa budynku
SPZOZ jest koniecznością z tego względu, że nie spełnia on podstawowych wymogów: Nie
ma windy, a gabinet rehabilitacji i laboratorium analityczne znajdują się na piętrze, brakuje
podjazdów dla niepełnosprawnych, nie ma oddzielnego wejścia dla pacjentów chorych i
zdrowych. SANEPID kilkakrotnie zwracał uwagę na braki odnośnie budynku i wtedy pisane
były prognozy dostosowawcze, informacje o planowanej rozbudowie.
Pan Dyrektor przedstawił i omówił projekt rozbudowy SPZOZ.
Dodał, że w nowym obiekcie przewidzianych jest dużo specjalistycznych gabinetów łącznie z
RTG i gabinetem medycyny pracy. Przewidziany jest także gabinet USG kardiologicznego echo serca będzie więc można wykonać na miejscu. Będzie to jeden z najlepszych obiektów
tego typu w Województwie Mazowieckim.
Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek
przeszedł pozytywnie wstępną ocenę i teraz trzeba czekać na środki.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie i omówienie tematu.
Do pktu 8.
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Centrum Tarczyna.
Łukasz Michalak Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Tarczynie
poinformował, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum
Tarczyna był wyłożony do wglądu publicznego w dniach od 28 listopada 2008r.
do 19 grudnia 2008 r. Do projektu tego wniesiono jedną uwagę dotyczącą działki nr ew. 375
w granicach terenu oznaczonego symbolem 6 UM. Przedmiotem uwagi był sprzeciw wobec
propozycji objęcia ochroną konserwatorską budynku położonego przy Rynku nr 37. Budynek
jest w złym stanie technicznym i grozi katastrofą budowlaną. Właściciele są w trakcie
przygotowywania dokumentacji potrzebnej do rozbiórki budynku. Uwaga została
uwzględniona. Budynek nie był dotychczas objęty ochroną konserwatorską w żadnej formie.
Konserwator Zabytków nie zgłosił wniosku o objęcie budynku ochroną. Wobec złego stanu
budynku oraz zamierzeń właścicieli obejmowanie budynku ochroną konserwatorską jest
bezcelowe. Dla przedmiotowego terenu ustalono w miejscowym planie Centrum Tarczyna
zasady zabudowy i zagospodarowania, które będą obowiązywały przy realizacji nowej
zabudowy na działce.
Przewodniczący Rady poinformował, że przed podjęciem uchwały powinna być
przegłosowana zgodność zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania ze Studium.
Pan Łukasz Michalak odczytał treść zapisów projektu uchwały dotyczących zgodności ze
Studium, po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgodność zmiany Planu
Zagospodarowania ze Studium.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za zgodnością Planu Zagospodarowania Przestrzennego ze Studium głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Następnie Pan Łukasz Michalak przedstawił zebranym zakres obowiązywania i ustalenia
planu.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIV/186/09 w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Centrum Tarczyna została podjęta.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 500.000 zł, na pokrycie planowanego
deficytu budżetu gminy Tarczyn z przeznaczeniem na zadanie: „Rozbudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Pawłowice na terenie gminy Tarczyn”. Spłata pożyczki
nastąpi w latach 2010 – 2014. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco. Jest to
pożyczka preferencyjna o oprocentowaniu od 0.2 do 0.8 stopy redyskonta weksli, jednak nie
mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Istnieje możliwość umorzenia 25 % pożyczki po
spłacie co najmniej 50% wypłaconej pożyczki.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIV/187/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej została
podjęta bezwzględną większością głosów.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.000.000 zł, na pokrycie planowanego
deficytu budżetu gminy Tarczyn z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Pawłowice, Racibory, Nowe Racibory
i Kawęczyn na terenie gm. Tarczyn”. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2010 – 2014,
a zabezpieczeniem jej będzie weksel in blanco. Jest to pożyczka preferencyjna o
oprocentowaniu od 0.2 do 0.8 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3,5 % w
stosunku rocznym. Istnieje możliwość umorzenia 30 % pożyczki po spłacie co najmniej 50%
wypłaconej pożyczki.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIV/188/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej została
podjęta bezwzględną większością głosów.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy poinformowała, że w przygotowanym projekcie zmian
budżetowych w załączniku inwestycyjnym zostały zwiększone środki własne na rozbudowę
SPZOZ do kwoty 847 599zł. Zwiększenie to umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej
z
tego
względu,
że
przetarg
może
zostać
ogłoszony
wówczas
gdy
w budżecie są zabezpieczone środki w wysokości określonej w kosztorysie. Również wydatki
związane z rozbudową przedszkola w Tarczynie zostały zwiększone w roku 2010 o 500.000zł
w związku z planowanym przetargiem na wykonanie zadania. Zarówno w jednym jak i
drugim przypadku zwiększona kwota wydatków dotyczy roku 2010. Plan wydatków w tych
inwestycjach na roku 2009 nie zmienia się. O zmianach tych nie było informacji na
posiedzeniu Komisji.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zawierający następujące uzasadnienie:
I. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7.000 zł. w związku z otrzymaną darowizną na
remont SP w Suchostrudze.
Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 85 zł., w tym: 10 zł. w związku z odsetkami od
dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez klub sportowy oraz 75 zł. w związku ze
zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez klub sportowy
II. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 300.000 zł. (w poz. 6 WPI) wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych, które dotyczą "Przebudowy dróg gminnych na osiedlu
mieszkaniowym w Tarczynie".
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 230.500 zł w tym : 64.000 zł. (w poz. 8 WPI )
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. "Zagospodarowania naturalnych
warunków przyrody na rekreację i wypoczynek". 166.500 ( w poz. 7 WPI) wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych dot. "Rewitalizacji rynku w Tarczynie".
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.575 zł. w poz. zakup materiałów i wyposażenia
w Gimnazjum w Tarczynie.
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 100 zł. w poz. zakup usług pozostałych.
III. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 64.000 zł. z przeznaczeniem na remont ujęć wody
na SUW w m. Suchodół.
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 300.000 zł. w związku z zawartą umową z Powiatem
Piaseczyńskim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań remontowych na
drogach powiatowych leżących na terenie Gminy Tarczyn. W tym: 150.000 zł na remont
nawierzchni bitumicznej i chodnika na drodze Nr 2848 W Janówek - Przypki (ul. Słoneczna i
ul. Tarczyńska) na długości 1,2 km, 100.000 zł na remont nawierzchni bitumicznej i chodnika
na drodze Nr 2837 W Rembertów - Stefanówka ( ul. Główna i ul. Akacjowa) długość odcinak
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drogi 3,5 km - długość odcinka chodnika 06 km, 50.000 zł utwardzenie drogi tłuczniem droga Nr 2851 W Gładków - Prace Duże długość odc. 2 km.
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 17.660 zł., w tym 7.000 zł. z przeznaczeniem na
zakup usług remontowych w SP w Suchostrudze, 3.660 zł. z przeznaczeniem na zakup
kserokopiarki do Gimnazjum w Tarczynie i 7.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę
wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie zajęć w LO w Tarczynie.
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 100 zł. z przeznaczeniem na opłatę za wykonanie badań
lekarskich.
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 166.500 zł. z
przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. "Przebudowy placu
targowo-parkingowego w Tarczynie" (poz. 14 WPI)
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIV/189/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy została podjęta
bezwzględną większością głosów.
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego.
Sylwester Chudzikowski kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa omówił projekt uchwały
dotyczący udzielenia Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego pomocy finansowej w kwocie
300.000,00 zł na:
- remont nawierzchni bitumicznej i chodnika na drodze Nr 2848 W Janówek – Przypki
(ul. Słoneczna i ul. Tarczyńska) długość odcinka 1,2 km - 150.000 zł,
- remont nawierzchni bitumicznej i chodnika na drodze Nr 2837 W Rembertów –
Stefanówka (ul. Główna i ul. Akacjowa) długość odcinka drogi 3,5 km, długość
odcinka chodnika 06 km – 100.000zł,
- utwardzenie drogi tłuczniem: droga nr 2851 W Gładków – Prace Duże długość odcinka
2 km – 50.000zł,
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIV/190/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu
Piaseczyńskiego została podjęta.
Do pktu 13
Uchwała w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy poinformowała że zmiany opisu granic obwodów głosowania
Nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 dokonuje się poprzez:
- prawidłowe wpisanie nazw ulic i dopisanie nazw nowych ulic:
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w obwodzie głosowania Nr 5 w miejscowości Tarczyn zamiast nazwy ulicy: „1 Maja”
wpisuje się nazwę: „1-go Maja”;
w obwodzie głosowania nr 6 w miejscowości Tarczyn zamiast nazwy ulicy: „Edwarda
Ziółkowskiego” wpisuje się nazwę: „mjr Edwarda Ziółkowskiego”;
w obwodzie głosowania nr 7 w miejscowości Tarczyn zamiast nazwy ulicy: „Reszki” wpisuje
się nazwę: „Bronisława Reszki”;
w obwodzie głosowania nr 7 w miejscowości Tarczyn dodaje się ulicę: „Magnolii”;
- wykreślenie nieprawidłowo zamieszczonej nazwy miejscowości „Księżowola” w obwodzie
głosowania nr 8.
Propozycje zmian uzgadniane były z Biurem Wyborczym.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIV/191/09 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
została podjęta.
Do pktu 14
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej we wsi Marylka.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na
sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej
położonej we wsi Marylka gmina Tarczyn, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 71
o powierzchni 0,72 ha, będącej własnością Gminy Tarczyn,
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIV/192/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej
we wsi Marylka została podjęta
Do pktu 15.
Wolne wnioski.
Radny Krzysztof Malczewski w imieniu mieszkańców wsi Many zwrócił się z prośbą o
usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym we wsi Many.
Pani Burmistrz poinformowała, że w nadchodzącym tygodniu trzy osoby będą pracowały
przy usuwaniu zakrzaczeń. Do usunięcia dużych drzew potrzeba jest decyzja zezwalająca na
ich wycięcie. Drzewa o których mowa, są dużymi świerkami, a droga przy której rosną jest
drogą wojewódzką i dlatego na wszelkie działania potrzebna jest decyzja i zgoda
województwa.
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Sylwester Chudzikowski kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej dodał, że w sprawie
którą zgłosił radny Krzysztof Malczewski umówione jest spotkanie z przedstawicielem
Wojewódzkiego Zarządu Dróg celem wytypowania drzew do wycinki.
Więcej wniosków nie było.

Do pktu 16
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski zamknął
XXXIV Sesję Rady.

Protokółowała
Zofia Kruppe
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