P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2009
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna Sas Zastępca
Burmistrza, radni i sołtysi wg załączonych list obecności, pracownicy Urzędu Miejskiego,
zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy Tarczyn.
Nadzór, nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad, pełnił Pan Marek Krześniak
radca prawny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie Jan Dębski otworzył XXXVII Sesję Rady
i powitał zebranych.
Przed realizacją porządku obrad zabrała głos Pani Agnieszka Witak mieszkanka wsi Gąski.
Pani Agnieszka Witak w imieniu mieszkańców wsi Gąski podziękowała Pani Burmistrz i
Radzie Miejskiej za starania dzięki, którym sprawnie i szybko została wykonana droga - ulica
Górna we wsi Gąski - wręczając z tej okazji kwiaty.
Pani Burmistrz podziękowała za kwiaty i wyjaśniła, że ulica ta to odcinek zadania p.n.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 0128045 w miejscowościach Jeziorzany, Komorniki oraz
Gąski” i aby pozyskać na ten cel pieniądze w sposób nadzwyczajny zwoływana była Sesja
Rady. We wsi Komorniki było trochę trudności ale sytuacja już się wyjaśniła i jest dobrze.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 12 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecni radni: Anna Burakowska, Paweł Młoźniak, Mieczysław Pobudkiewicz.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Do proponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie
następujących zmian :
- wykreślenie z proponowanego porządku pktu nr 12 to jest:
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Marylka gmina Tarczyn.
a wprowadzenie omówionych na posiedzeniu Komisji uchwał :
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/191/09 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmiany
opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Tarczyn
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad zawierający w. w. zmiany:
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Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XXXIV, XXXV, XXXVI Sesji.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
Pytania, interpelacje.
Sprawozdanie z wykonania budżetu.
a) przedłożenie sprawozdania przez Burmistrza Tarczyna
b) wniosek Komisji Rewizyjnej
c) opinie RIO
d) dyskusja
8. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tarczyna absolutorium z wykonania
budżetu gminy za 2008r.
9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/191/09 z dnia 5 marca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2009 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
utworzonych na terenie Gminy Tarczyn
11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
12. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Nowe Racibory.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Księżak gmina
Tarczyn.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 12 radnych, 12 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4.
Przyjęcie protokółu z XXXIV, XXXV, XXXVI Sesji.
Uwag do protokółu z XXXIV Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Uwag do protokółu z XXXV Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Uwag do protokółu z XXXVI Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 12 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.
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Przybył radny Mieczysław Pobudkiewicz na sali obecnych 13 radnych.
Pani Burmistrz złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 6 marca 2009 r. do
29 kwietnia 2009r.
W zakresie inwestycji:
•

W dniu 9 kwietnia 2009 roku zostały otwarte 4 oferty, złożone w przetargu
nieograniczonym pn. Rozbudowa budynku Przedszkola w Tarczynie. Postępowanie
jest na etapie badania ofert.

•

W dniu 9 kwietnia 2009 roku zostało otwartych 5 ofert, złożonych w przetargu
nieograniczonym pn. Modernizacja i rozbudowa SPZOZ w Tarczynie. Postępowanie
jest na etapie badania ofert.

•

W dniu 23 kwietnia 2009 roku zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym
pn. Roboty drogowe na terenie Gminy Tarczyn. Postępowanie jest podzielone na 4
zadania: Przebudowa ul. Wspólnej w miejscowości Suchodół; Przebudowa ul.
Działkowej w miejscowości Kopana; Przebudowa ul. Reszki, ul. Sportowej i ul.
Działkowej w Tarczynie; Remont ul. Granicznej w miejscowości Kopana.
Postępowanie jest na etapie badania ofert.

• Podpisano umowy na kolejne roboty na drogach na terenie Gminy Tarczyn:
a) Przebudowa dróg gminnych: ul. Północna i ul. Długa w miejscowości Przypki; wykonawca
PRID Grójec termin wykonania prac 30 września br. Wykonanie nawierzchni asfaltowej
b) Modernizacja ul. Topolowej i ul. Leśnej w miejscowości Korzeniówka; wykonawca PRID
Grójec. Wykonanie nawierzchni asfaltowej.
c) Przebudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie – Etap II; firma
Dombruk Warszawa. Prace są już rozpoczęte.
d) Przebudowa drogi gminnej nr 0128045 w miejscowościach Jeziorzany, Komorniki oraz
Gąski w Gminie Tarczyn. Wykonawca firma FAL-BRUK, droga jest obecnie wykonywana
- położona nakładka brakuje jeszcze poboczy.
e) Remont ulicy Kółkowej. Wykonawca Firma FAL-BRUK oraz ulicy Pocztowej
i Czarneckiego – Wykonawca Firma PRID Grójec – ulice są po wykonaniu kanalizacji
ściekowej.
•

Zawarto umowę z firmą PROMAR na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod
torami kolejowymi w miejscowości Prace Duże. Wykonanie tej inwestycji umożliwi
spięcie budowanego obecnie wodociągu w miejscowości Kawęczyn, Racibory i Nowe
Racibory zasilanego z modernizowanej obecnie stacji uzdatniania wody w
Pawłowicach z wodociągiem w Pracach Dużych zasilanym ze stacji SUW w
Tarczynie. Mamy ujęcia wody w Pawłowicach i Tarczynie. Będzie można przełączyć
z jednej stacji na drugą gdy będzie mniej wody na danym terenie.

•

Zostało wydanych łącznie 110 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z MPZP oraz
postanowień o zgodności wstępnego projektu podziału z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

•

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. zostały wydane 82 decyzje
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na
łączną kwotę 306 164,00 zł.
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W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
- Zgodnie z ustalonym harmonogram dokonywane są badania jakości wody na stacjach
uzdatniania, oraz sieciach wodociągowych, zmieniły się przepisy – trzeba systematycznie
badać wodę – mamy pozytywne wyniki.
- Na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za wodę i kanalizację.
- Wydano 12 warunków określających techniczną możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wystawiono
163
wezwania
z
tytułu
zaległości
za
zużycie
wody
i odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Tarczyn.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- Na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za czynsz najemny
i dzierżawny.
- Wydano 19 pism z zakresu gospodarki mieszkaniowej.
- Wystawiono 102 wezwania z tytułu zadłużenia za najem lokali mieszkalnych na terenie
Gminy Tarczyn.
- We współpracy z Gminną Komisją Mieszkaniową rozpatrywane są podania
o przydział lokali komunalnych.
- Na bieżąco wykonywane są usługi obejmujące konserwację oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez Gminę. Dobiegła końca
modernizacja linii energetycznej w Kotorydzu. Sołtysowi wsi Kotorydz i mieszkańcom należą
się podziękowania za współpracę w realizacji zadania.
W zakresie dróg gminnych:
- Rozpatrzono 13 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję oraz
9 wniosków związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z potrzebami drogi oraz zajęciem pasa drogowego.
- Rozstrzygnięto przetargi na bieżącą konserwację dróg gminnych w zakresie:
a) profilowania i zagęszczenia dróg nieutwardzonych – wykonawca Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu – były problemy z realizacją zadania z tego
względu, że zepsuła się równiarka i mimo dobrej pogody nic się było robione;
b) dostawy pospółki wraz z rozłożeniem i zagęszczeniem – wykonawca DROGMAR
Grójec
c) dostawa tłucznia wraz z rozłożeniem i zagęszczeniem, - Spółka ATMAN
z siedzibą w Kotorydzu
- zlecono wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej w miejscowości Kopana;
W zakresie ochrony środowiska:
- wydano 1 pismo związane z nadzorem gospodarki ściekowej,
- wydano 10 decyzji na usunięcie drzew,
- wydano 2 zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych,
- wydano 15 pism z zakresu ochrony środowiska
- podpisano umowę z Panią Beatą Pawlik w zakresie wyłapywania bezpańskich psów z terenu
Gminy Tarczyn
- określono nowe warunki współpracy z firmą FARMUTIL świadczącą usługi
z zakresu wywozu i utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy Tarczyn
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- przygotowano dokumentację przetargową na odbiór, transport i utylizację od osób
fizycznych materiałów budowlanych zawierających azbest
- zlecono przeprowadzenie prac związanych z cięciem sanitarno – pielęgnacyjnym drzew na
terenie miasta Tarczyn
- podpisano umowę na wykonanie usługi w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie miasta
Tarczyn – wykonawca: „STUDIO OD”.
W zakresie geodezji i rolnictwa:
• Na bieżąco wprowadzano zmiany i udostępniano informacje z ewidencji gruntów:
-wprowadzano 159 zmian w rejestrze ewidencji gruntów,
-wydano 249 wypisów z rejestru gruntów,
-wykonano 30 wyrysów z ewidencji gruntów,
• Udzielano informacji i sporządzano dokumentację w zakresie danych geodezyjnych i
kartograficznych.
• Udzielono odpowiedzi na piśmie na 145 zapytań dotyczących posiadanych
nieruchomości na terenie gminy Tarczyn
• Wydawano 283 zaświadczenia z zakresu działania referatu.
• Prowadzono prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych i aktualizacją
numeracji porządkowej.
• Wydano 11 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości.
• Na bieżąco udzielane są informacje o zasadach dokonywania podziałów
i naliczania opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości.
• Dokonano analizy dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dotyczącej
rozgraniczenia nieruchomości – w 2 postępowaniach.
• Wydano 1 decyzję zatwierdzającą rozgraniczenie.
W zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi:
• Zlecono oszacowanie nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania
wieczystego (Tarczyn dz.303 i Kopana – w użytkowaniu wieczystym nabytym od Spni Ogrodniczo – Pszczelarskiej) oraz do sprzedaży nieruchomości.
• Wezwano do wydania 1 nieruchomości gminnej .
• Na bieżąco udzielane są informacje nt. zasad, terminów i warunków sprzedaży
nieruchomości gminnych.
• Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego – dz.1/1 Racibory i dz.67 Marylka.
W zakresie podatków
Wydano :
1 decyzję umarzającą zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego
na kwotę 567,00 zł
- 1 decyzję umarzającą zaległość podatku od nieruchomości na kwotę 328,00 zł
- 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
- 22 zawiadomienia o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek
rolny i od
nieruchomości
- 38
tytułów
wykonawczych
(zaległości
podatku
od
nieruchomości
i rolnego oraz opłatę planistyczną)
- 673 upomnienia (podatek rolny i od nieruchomości)
- 33 upomnienia jednostki prawne
- 2 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej
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- 162 decyzje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wydano:
- 67 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,
- 29 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości,
- 14 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
- 19 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
- 7 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
- 15 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 8 zaświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek ZUS/KRUS
i kancelarii prawnych,
- 2 zaświadczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek osób
fizycznych
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3 decyzje na wygaszenie wydanych zezwoleń
- 60 wezwań do osób fizycznych i prawnych dotyczących złożenia deklaracji na podatek od
środków transportowych.
- 8 upomnień w podatku od środków transportowych.
- 11 wezwań do osób prawnych do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny
oraz leśny.
- 2 wezwania do osób fizycznych do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości
IN-1
W zakresie oświaty, kultury i sportu:
•

•
•

•

•

Na wniosek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wytypowałam osoby, które pełniły
funkcję obserwatorów podczas sprawdzianów w szkołach podstawowych
i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w naszych szkołach w kwietniu br.,
Wystąpiłam z wnioskiem do Kuratora Oświaty oraz Wojewody Mazowieckiego
o pomoc w sprawie przydziału dla naszej gminy autobusu szkolnego z puli MEN,
W związku z zamiarem dokonania przez organ nadzoru pedagogicznego oceny pracy
dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchostrudze i Pracach Małych, wysłałam do
Kuratorium Oświaty cząstkowe oceny pracy ww. dyrektorów w zakresie realizacji
zadań, których ocena pozostaje w kompetencjach organu prowadzącego szkołę,
Złożyłam do Ministerstwa Edukacji Narodowej 4 wnioski o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2009 z tytułu dofinansowania:
remontów Szkół Podstawowych: w Tarczynie, Suchostrudze, Pracach Małych oraz
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla Gimnazjum
w Pamiątce; ubiegam się o dofinansowanie ww. zadań w kwocie ponad 320.000 zł,
Została wysłana informacja do Kuratorium Oświaty o szacunkowej liczbie
uprawnionych uczniów do otrzymania „wyprawki szkolnej” tj. dofinansowania do
zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i I klasy
gimnazjum.
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W zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych:
Wnioski złożone w 2009r.
1. 15 stycznia 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek
o realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie gminy Tarczyn i gminy Prażmów
oraz dotację na ten cel w ramach unijnego programu „Leader”. Wniosek złożony przez
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania,
którego członkiem jest gmina Tarczyn. Wnioskowana dotacja: 2 824 876 zł.
2. 16 lutego 2009r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono
wniosek o dotację w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”. Nazwa
zadania: „Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z budową Domu Kultury
w Tarczynie”. Kwota operacji: 262 000 zł.
3. 27 lutego 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego złożono po raz kolejny wniosek o
dotację w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa zadania:
„Z myślą o przyszłości” – projekt zakładający przeprowadzenie dodatkowych zajęć
informatycznych dla uczniów szkoły podstawowej w Tarczynie. Kwota operacji:
50 000 zł.
4. 27 lutego 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego złożono po raz kolejny wniosek
o dotację w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa
zadania: „Podnosimy wiedzę i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie” –
projekt zakładający przeprowadzenie dodatkowych zajęć informatycznych dla
uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie.
5. 30 marca 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek
o dotację w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
dotyczący utwardzenia nawierzchni na targowisku w Tarczynie.
W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 6 marca 2009 roku do dnia dzisiejszego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości
13 575 zł,
- zasiłków okresowych w wysokości
6 869 zł,
- opłata za domy pomocy społecznej
10 460 zł,
- dodatków mieszkaniowych
6 273 zł,
- obiadów szkolnych
11 707 zł,
- sprawiono pochówek dla 2 zmarłych
6 100 zł,
- świadczeń rodzinnych o wartości
272 899 zł.
Wydałam następujące zarządzenia:
•

Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 9 marca 2009 roku
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i
organizowania
egzaminu
kończącego
tę
służbę
w Urzędzie Miejskim w Tarczynie;
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•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

Zarządzenie nr 16/09, nr 17/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 11 marca 2009 roku w
sprawie powołania komisji przetargowej;
Zarządzenie nr 17A/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 13 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;
Zarządzenie nr 18/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 marca 2009 roku
w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej I Radzie Miejskiej w
Tarczynie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008;
Zarządzenie nr 19/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 marca 2009 roku
w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu gminy Tarczyn na 2009 rok;
Zarządzenie nr 20/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 marca 2009 roku
w sprawie powołania komisji do wykonania czynności związanych
z przeprowadzeniem rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we wsi
Prace Duże;
Zarządzenie nr 21/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej;
Zarządzenie nr 22/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;
Zarządzenie nr 23/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 1 kwietnia 2009 roku
i
Zarządzenie
nr
24/09
z
dnia
15
kwietnia
2009
roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;
Zarządzenie nr 25/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie
zmiany nadanej klauzuli tajności i przedłużenia okresu ochrony na dokumentach
niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „Poufne”,
zniesienia przyznanej klauzuli tajności oraz przedłużenia okresu ochrony na
dokumentach niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą
„Zastrzeżone”;
Zarządzenie nr 26/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie
powołania komisji przetargowej;
Zarządzenie nr 27/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie
dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania lub na
makulaturę;

Odbyłam spotkania:
•

18.03.2009r Spotkanie z Panem Jarno Chmielewski, projektantem sprawie budowy
GOK w Tarczynie.

•

20.03.3009r zebranie we wsi Grzędy w sprawie omówienia remontów i inwestycji
w latach 2007-2008 oraz planowane zadania na 2009 rok.

•

25.03.2009r spotkanie z przedstawicielem Rejonu Energetycznego Pruszków w
sprawie energetyki i biopaliw.

•

26.03.2009r Prezentacja koncepcji budowy Domu Kultury i Szkoły
Ponadgimnazjlnej przez firmę architekta Jarno Chmielewskiego. Radni
zapoznali się z koncepcją - można było zadać pytania.

•

27.03.2009r na terenie Urzędu Miejskiego w Tarczynie odbyło się Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorni, któremu
przewodniczyłam. W czasie posiedzenia dokonano podsumowania pracy za
ubiegły rok, omówiono zamierzenia na bieżący rok i przyszłe lata.
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•

04.04.2009r uczestniczyłam w uroczystości 15-lecia gazety „Nad Wisłą”

•

08.04.2009r wraz z Panią Wiceburmistrz i Radną Powiatową Joanną Pająkiewicz
uczestniczyłam w spotkaniu Wielkanocnym w Starostwie Powiatowym w
Piasecznie

•

20.04.2009r odbyłam spotkanie z dyr. Jackiem Małeckim z firmy „Binder”
dotyczące tematów związanych z oczyszczaniem ścieków i energią odnawialną.

•

21.04.2009r uroczyste obchody dnia patrona w szkole w Pamiątce jak również
wyniki konkursów: plastycznego i recytatorskiego, nad którymi objęłam patronat.

•

25.04.2009r uczestniczyłam wraz z radną Rady Powiatu Panią Joanną Pająkiewicz
i sołtysem wsi Świętochów Panem Wacławem Mendel w objeździe dróg
powiatowych i gminnych na terenie sołectwa Świętochów.

•

25.04.2009r uczestniczyłam w Komisji Strategii Rady Powiatu. Członkowie
Komisja przyjechali do Tarczyna i wspólnie objechaliśmy drogi
powiatowe
znajdujące się na terenie Gminy. Następnie przedstawiliśmy, które drogi w
pierwszej kolejności powinny zostać wykonane. Radna Rady Powiatu będzie
wnioskowała o wykonanie tych dróg.

•

Uczestniczyłam w Piasecznie w powiatowej inauguracyjnej
kulturalnej „ Piaseczno kulturalną stolica Mazowsza”.

•

Odbyłam spotkanie z doradcą finansowym MEN
remontów szkół.

•

Zorganizowałam szkolenie dla sadowników, które odbyło się w GOK.

•

Wraz z Panią Wiceburmistrz odbyłam spotkanie z Wiceprezesem WFOŚ w
sprawie dofinansowania i rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów,

•

Odbyłam spotkanie ze Starostą i Wicestarosta na temat wspólnych inwestycji
drogowych i wydziału komunikacji. Sołtys ze Świętochowa bardzo zabiega o to
żeby utworzyć wydział.

•

Odbyłam spotkanie z dyrektorem Ośrodka Zdrowia w Tarczynie w sprawie
uruchomienia nowych poradni w związku z rozbudową placówki zdrowia.

uroczystości

na temat dofinansowania

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
Za przyjęciem sprawozdanie głosowało 13 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 7.
Sprawozdanie z wykonania budżetu.
a) przedłożenie sprawozdania przez Burmistrza Tarczyna,
b) wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) opinie RIO,
d) dyskusja.
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a) Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz w ustawowym terminie, Zarządzeniem Nr 18/2009 z
dnia 16 marca 2009 roku, przedłożyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej
w Tarczynie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 r.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała Zarządzenie Burmistrza Nr 18/09 z dnia 16
marca 2009 oraz poinformowała, że w dniu 20 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XVII/106/07
został uchwalony budżet Gminy Tarczyn na 2008 rok w wysokości 27.066.109 zł po stronie
dochodów oraz 31.530.709 zł po stronie wydatków.
W toku wykonywania budżetu plan dochodów został zwiększony do kwoty 28.316.003 zł,
a plan wydatków do kwoty 32.833.606 zł. W wyniku tego zwiększył się planowany deficyt
budżetowy do wysokości 4.517.603 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu
zaplanowano pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.980.000zł, przychody z
tytułu innych rozliczeń krajowych 3.000.800 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych 296.203 zł.
W 2008 roku zaciągnięte zostały przez Gminę Tarczyn pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem
na: dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie
Tarczyn – etap II – kanalizacja sanitarna w obrębie ulicy Stępkowskiego w Tarczynie” w
wysokości 1.000.000 zł, „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn – etap I –
kanalizacja sanitarna w miejscowości Janówek” w wysokości 980.000 zł.
Ogółem zaciągnięto pożyczki w wysokości 1.980.000 zł.
W 2008 roku zostały dokonane następujące spłaty:
- pożyczek w wysokości 459.400 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- wykup wyemitowanych przez Bank PKO BP w Warszawie obligacji komunalnych w
wysokości 300.000 zł
W 2008 roku, po złożeniu wniosku przez Urząd Miejski w Tarczynie, Zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 24 stycznia 2008
r. Uchwałą umorzył kwotę 81.000 zł części pożyczki Nr 494/03/GW/P na realizację zadania
pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pawłowice, Stefanówka, Wylezin,
Gąski, Racibory".
W 2008 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 28.217.757,64 zł
oraz wydatki w wysokości 30.063.636,77 zł. Gmina Tarczyn zakończyła 2008 rok deficytem
budżetowym w wysokości 1.845.879,13 zł.
Radni otrzymali kserokopie sprawozdania, które następnie omawiane było na posiedzeniach
Komisji.
b) Wniosek Komisji Rewizyjnej
Głos zabrał Mieczysław Pobudkliewicz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał
uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza
Tarczyna za 2008 r.
Komisja Rewizyjna w dniach 2 i 7 kwietnia 2009 r. przeprowadziła kontrolę wykonania
budżetu Gminy za 2008r. W ocenie Komisji Rewizyjnej Burmistrz Tarczyna w 2008r.
prawidłowo realizowała plan wydatków rzeczowych, w tym także plan wydatków
inwestycyjnych. Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i celowy. Oceniając
pozytywnie działalność Burmistrza w świetle dokumentów oraz uznając za zasadne i
wyczerpujące złożone przez Burmistrza i Skarbnika wyjaśnienia odnoszące się głównie do
realizacji na przestrzeni roku 2008 dochodów i wydatków budżetowych – Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Tarczynie zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2008 oraz
działalność Burmistrza w tym zakresie.
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Uchwała wraz z załącznikiem – protokółem, przekazana została Przewodniczącemu Rady,
następnie przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku
z prośbą o zaopiniowanie.
c) opinie RIO
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 48/2009/P Składu Orzekającego
RIO w Warszawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Tarczyn sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2008 r. wraz z
uzasadnieniem – opinia pozytywna.
Mieczysław Pobudkiewicz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę
Nr 143/2009/P Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2009r. wraz
z uzasadnieniem wyrażającą opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Tarczynie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta w
Tarczynie - opinia pozytywna.
d) dyskusja
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na to, że Regionalna Izba Obrachunkowa
wydała pozytywne opinie o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Tarczyn
sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2008 r oraz o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Tarczynie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla
Burmistrza, zaznaczył także, że budżet był systematycznie monitorowany i zgodnie z
aktualnymi potrzebami dokonywane były zmiany, które służyły prawidłowej realizacji
przyjętych założeń budżetowych.
Więcej głosów nie było.
Sprawozdanie omawiane było na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady zamknął ten podpunkt, przechodząc tym samym do następnego punktu
porządku obrad.
Do pktu 8 .
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tarczyna absolutorium z wykonania budżetu
gminy za 2008 r.
Jan Dębski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie przedstawił projekt uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Uchwałę w sprawie absolutorium, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały – głosowanie jawne.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXVII/198/09 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tarczyna absolutorium z
wykonania budżetu gminy za 2009 r. została podjęta bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady.
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Do pktu 9.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w wysokości 2.400.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy
Tarczyn z przeznaczeniem na zadanie: „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w
Jeżewicach”. Jej spłata nastąpi w latach 2010 – 2014 w ratach płaconych w miesiącach maju
i listopadzie. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco. Jest to pożyczka
preferencyjna o oprocentowaniu od 0.2 do 1.0 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż
3,5 % w stosunku rocznym. Wysokość umorzenia kwoty zaciągniętej pożyczki nie może
przekroczyć 30 %.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXVII/199/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej została
podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/191/09 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Tarczyn.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy poinformowała, że przygotowany projekt uchwały
wprowadza zmiany w załączniku, które polegają na wykreśleniu siedzib obwodowych komisji
wyborczych. Siedziby zostaną określone Zarządzeniem przez Burmistrza.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXVII/200/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/191/09 z dnia 5 marca
2009 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie
Gminy Tarczyn została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian w budżecie zgodnie z
uzasadnieniem:
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 20.000 zł dotacja z Powiatu Piaseczyńskiego na
wydatki dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych.
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Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.510.000 zł
mandaty i kary od ludności pobierane przez Straż Miejską w Tarczynie.
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 260.000 zł, w tym: 160.000 zł Przebudowa ul.
Wspólnej w m. Suchodół (poz. 4 ZI), 15.000 zł Przebudowa ul. Działkowej w m. Kopana
(poz. 7 ZI), 15.000 zł Przebudowa ul. Reszki w Tarczynie (poz. 9 ZI), 70.000 zł Przebudowa
ul. Sportowej i Działkowej w Tarczynie (poz. 8 ZI).
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.368.000 zł, w tym: 20.000 zł z przeznaczeniem na
zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 518.000 zł na remonty dotyczące dróg gminnych,
150.000 zł na Modernizację ul. Kościelnej w Jeżewicach (poz. 11 ZI), 150.000 zł na
Modernizację drogi gminnej ul. Owocowa w Tarczynie (poz. 13 ZI), 230.000 zł na
Modernizację ul. Ziołowej w m. Janówek (poz. 14 ZI), 300.000 zł na Przebudowę drogi
gminnej Rembertów - Jeziorzany (poz. 12 ZI).
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16.724 zł w
tym 10.724 na zakup materiałów biurowych i mebli dla Straży Miejskiej w Tarczynie oraz
6.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Tarczynie.
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 37.000 zł, w tym: 15.000 zł na Wyposażenie placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarczynie (poz. 21 ZI) , 7.000 zł Rozbudowa budynku
Przedszkola w Tarczynie (poz. 9 WPI), 15.000 zł na Zakup sprzętu muzycznego do
Gimnazjum w Tarczynie (poz. 23 ZI).
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000 zł na Budowę i
modernizacja oświetlenie uliczne ( poz. 26 WPI).
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXVII/201/09 w sprawie zmian w budżecie gminy została podjęta.
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Nowe Racibory.
Barbara Gembala kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła przygotowany
projekt uchwały dotyczący nadania nazwy: ulica Wspólna, prywatnej drodze we wsi Nowe
Racibory.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXVII/202/09 w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Nowe Racibory
została podjęta.
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Do pktu 13.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Księżak gmina Tarczyn.
Barbara Gembala kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła przygotowany
projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Księżak gmina Tarczyn,
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXVII/203/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Księżak gmina
Tarczyn została podjęta.
Do pktu 14.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady przedstawił zaproszenie na koncert muzyczny w kościele w
Rembertowie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Radny Krzysztof Malczewski spytał jak przebiegło spotkanie w sprawie usunięcia drzew we
wsi Many.
Sylwester Chudzikowski kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że
spotkanie odbyło się w ustalonym terminie, jest już wydana decyzja o usunięcie drzew, które
zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Wojewódzki Zarząd Dróg ogłosił przetarg na
ich usunięcie. Drzewa zostaną usunięte po rozstrzygnięciu przetargu.
Więcej głosów nie było.
Do pktu 15.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Jan Dębski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie
zamknął XXXVII Sesję Rady.

Protokółowała:
Zofia Kruppe

Lista obecności sołtysów załącznik nr 2
Lista obecności gości załącznik nr 3
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