P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2009
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, radni i sołtysi wg załączonych
list obecności, Marek Gieleciński Wicestarosta Piaseczyński, 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 XXXIX Sesję Rady
i powitał zebranych.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 11 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecni radni: Anna Burakowska, Tomasz Mędrzycki, Mieczysław Pobudkiewicz,
Krzysztof Malczewski.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Do proponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Mazowieckiego.
Przybył radny Krzysztof Malczewski – obecnych 12 radnych.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad zawierający w. w. zmianę:
1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z XXXVII, XXXVIII Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
6. Pytania, interpelacje.
7. Uchwała w sprawie przyznania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tarczyna” .
8. Uchwała w sprawie przyznania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tarczyna” .
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
10. Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku podziału.
11. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXX/161/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia
25 listopada 2008 roku w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2009 r.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
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stanowiących fundusz sołecki.
13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Mazowieckiego.
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 XXXVII, XXXVIII Sesji.
Do protokółu z XXXVII Sesji uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Do protokółu z XXXVIII Sesji uwag 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.
Pani Burmistrz złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 29 kwietnia 2009 r. do
25 czerwca 2009r.
W zakresie inwestycji:
•

W dniu 18 maja 2009 roku zostało ogłoszone postępowanie p.n. Rekultywacja
nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Jeżewicach prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego. Wpłynęło 10 ofert, a jako najkorzystniejsza została
uznana oferta Przedsiębiorstwa J.A.T Sp z o.o. z Gdańska. Mamy decyzję o
zakończeniu wysypiska w Jeżewicach do końca roku, w związku z tym podjęliśmy
decyzję żeby to wysypisko zostało zamknięte definitywnie i zgodnie z projektem
zatwierdzonym przez Urząd Wojewódzki został ogłoszony przetarg, została
wyłoniona firma, która rozpocznie prace zamknięcia definitywnie tego wysypiska.

•

W dniu 27 maja 2009 roku zostało ogłoszone postępowanie pn. Roboty drogowe na
terenie Gminy Tarczyn. Przetarg był podzielony na 4 zadania:
- remont ulicy Dębowej w Pawłowicach
- modernizacja ul. Wspólnej w Suchodole
- modernizacja ulicy Kościelnej w Jeżewicach
- przebudowa ulicy Ziołowej i Brzozowej w Janówku
na które wpłynęło łącznie 23 oferty. Postępowanie jest obecnie na etapie badania
ofert.
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•

Trwają prace związane z rozbudową budynku Przedszkola, modernizacją
i rozbudową SPZOZ w Tarczynie. Wykonawcą prac jest firma Fartex z Warszawy.
Przewidywany termin zakończenia prac( Przedszkole) sierpień i ( Ośrodek Zdrowia)
do końca kwietnia 2010 roku. Prace prowadzi ta sama firma i twierdzi, że Przedszkole
będzie chciała zakończyć wcześniej kwiecień - maj. Prace trwają nieprzerwanie,
inspektorzy kontrolują ich przebieg.

•

Zostały już zakończone prace związane z przebudową ul. Reszki, ul. Sportowej
i ul. Działkowej w Tarczynie, w ramach których wykonano nowe nawierzchnie
asfaltowe jezdni oraz chodnik przy ulicy Reszki. Trwają przygotowania do odbioru
tych dróg.

•

27 maja br. zostały odebrane prace związane z budową kanalizacji deszczowej i ulic
osiedlowych Etap I ( wykonawca prac firma SAROM z Warszawy ) zaś 10 czerwca
odbiór II etapu pozostałej części przebudowy ulic osiedlowych ( firma DOMBRUK z
Ożarowa Mazowieckiego ). Mamy na myśli osiedle domków jednorodzinnych w
Tarczynie, gdzie zrobiona została kanalizacja deszczowa i nawierzchnia.

•

Została już zakończona przebudowa drogi gminnej nr 0128045 w miejscowościach
Jeziorzany, Komorniki oraz Gąski tzw. Schetynówka. Wykonawca firma FAL-BRUK
sporządza obecnie geodezyjną inwentaryzację prac.

Gmina złożyła dwa wnioski szczegółowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na dofinansowanie:
1),,Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Racibory, Nowe
Racibory, Kawęczyn z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowicach” na 1.5 mln
( 63% całej inwestycji ). W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na dofinansowanie
tego zadania.
2),,Rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Jeżewicach’’ na
kwotę 980 tys. zł co stanowi 90% kosztów całej inwestycji. Gmina już wcześniej na
podstawie wniosków wstępnych otrzymała promesy na dofinansowanie powyższych
inwestycji. Pożyczki te po osiągnięciu właściwych efektów ekologicznych są częściowo
umarzalne.
•

W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
• zgodnie z ustalonym harmonogram dokonywane są badania jakości wody na stacjach
uzdatniania, oraz sieciach wodociągowych,
• na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za wodę i kanalizację,
• wydano 26 warunków określających techniczną możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
• wykonano renowację ujęć wody tj. studni numer 1 i 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Suchodole – wykonawca: Zakład Budowy Ujęć Studziennych i Stacji Wodociągowych
– „STUDWOS”.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
• wystawiono 176 faktur związanych z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny,
• wydano 15 pism z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
• sporządzono 14 umów dzierżawy gruntu gminnego pod garaże,
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na bieżąco wykonywane są usługi obejmujące konserwację oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez Gminę.
W związku ze zwiększającymi się kosztami za zużycie energii, bo część oświetlenia
ulicznego została dobudowana to mimo modernizacji zaplanowana na ten rok kwota nie
wystarczyłaby. Pani Skarbnik poprzednio dokonując przesunięć zwiększyła środki na ten cel.

•

W zakresie dróg gminnych:
• rozpatrzono 10 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję oraz 18 wniosków
związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z
potrzebami drogi oraz zajęciem pasa drogowego,
• wykonano remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych:
1. ul. Czarneckiego w Tarczynie – wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno –
Drogowych Spółka z o.o. w Grójcu,
2. ul. Pocztowa w Tarczynie – wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno –
Drogowych Spółka z o.o. w Grójcu,
3. ul. Kółkowa w Tarczynie – wykonawca: „Fal-Bruk” FALENTA Spółka jawna,
4. ul. Grójecka w Tarczynie – wykonawca: „Fal-Bruk” FALENTA Spółka jawna,
5. ul. Graniczna w miejscowości Kopana – wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno – Drogowych Spółka z o.o. w Grójcu,
• wykonano rozłożenie pospółki wraz z zagęszczeniem na gminnych drogach o nawierzchni
nieutwardzonej w miejscowościach: Many (od drogi wojewódzkiej do ul. Łąkowej
w miejscowości Borowiec), w Suchostrudze ul. Wspólna, w Przypkach ul. Sosnowa,
w Rudzie ul. Długa, w Tarczynie ul. Modrzewiowa, w Stefanówce ul. Helenki, w Pracach
Dużych ul. Krzywa, Łąkowa i Pałacowa – wykonawca prac DROGMAR Grójec,
• wykonano częściowe wzmocnienie nawierzchni kruszywem kamiennym ulic Jabłoniowej,
Wiosennej i Mszczonowskiej w Świętochowie, zlecono do wykonania ulicę Świerkową w
Mariance – wykonawca prac Spółka ATMAN z siedzibą w Kotorydzu,
• wykonano remont chodnika przy ul. Świerkowej w Księżowoli,
• zlecono wykonanie remontu nawierzchni drogi (kruszywem kamiennym) ulica Królewska
w miejscowości Bystrzanów – wykonawca NANO VITA Warszawa Spółka z o.o.
W zakresie ochrony środowiska:
• wydano 4 pisma związane z nadzorem gospodarki ściekowej
• wydano 8 decyzji na usunięcie drzew,
• wydano 20 pism z zakresu ochrony środowiska
• określono nowe warunki współpracy z firmą FARMUTIL świadczącą usługi z zakresu
wywozu i utylizacji podłych zwierząt z terenu Gminy Tarczyn
• ogłoszono przetarg na odbiór, transport i utylizację od osób fizycznych materiałów
budowlanych zawierających azbest oraz podpisano umowę z Zarządem Powiatu
Piaseczyńskiego na finansową dotację zadania.
W zakresie działalności gospodarczej:
Wydano
• 29 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
• 12 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
• 18 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• 11 zaświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek
ZUS/KRUS i kancelarii prawnych oraz innych urzędów
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•

1 decyzję na wygaszenie wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych –
piwo (gastronomia).

W zakresie spraw podatkowych i budżetowo-finansowych:
Wydano:
• 155 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,
• 6 decyzji określających podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny na 2009 –osoby
prawne,
• 4 wezwania do osób prawnych do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny
oraz leśny,
• 57 wezwania do osób fizycznych do złożenia informacji w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1,
• 30 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości,
• 7 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,
• 12 zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż alkoholi,
• pobrano wpłatę II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
kwotę 34.288,58 zł,
• 38 wezwań do osób fizycznych i prawnych dotyczących złożenia wyjaśnień w sprawie
podatku od środków transportowych,
• 9 upomnień w podatku od środków transportowych,
• 32 decyzje określające zaległości podatkowe od środków transportowych za 2008 rok,
• 1 decyzję umarzającą zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 180,00 zł,
• 1 decyzję umarzającą zaległość podatku od nieruchomości na kwotę 135,00 zł,
• 1 decyzję umarzającą postępowanie jako bezprzedmiotowe,
• 1 decyzję - ulga z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego,
• 27 zawiadomienia o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od
nieruchomości,
• 2 zawiadomienia o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek od środków transportu
• 108 tytułów wykonawczych ( zaległości podatku od nieruchomości i rolnego),
• 657 upomnień ( podatek rolny i od nieruchomości ) dla osób fizycznych,
• 28 upomnień dla jednostek prawnych,
• 82 wezwania w sprawie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
• 4 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej,
W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 29 kwietnia 2009 roku do dnia dzisiejszego Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
• zasiłków celowych w wysokości
4 260 zł,
• zasiłków okresowych w wysokości
8 838 zł,
• zasiłków stałych w wysokości
14 914 zł,
• opłata za domy pomocy społecznej
22 207 zł,
• dodatków mieszkaniowych
6 027 zł,
• obiadów szkolnych
19 279 zł,
• świadczeń rodzinnych o wartości
59 731 zł.
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W zakresie geodezji i rolnictwa:
Na bieżąco wprowadzano zmiany i udostępniano informacje z ewidencji gruntów.
• wprowadzano 211 zmian w rejestrze ewidencji gruntów ,
• wydano 251 wypisów z rejestru gruntów ,
• wykonano 22 wyrysy z ewidencji gruntów,
• Udzielano informacji i sporządzano dokumentację w zakresie danych geodezyjnych
i kartograficznych .Prowadzono prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych
i aktualizacją numeracji porządkowej .
• Udzielono odpowiedzi na piśmie na 242 zapytania dotyczące posiadanych nieruchomości
na terenie gminy Tarczyn
• Wydawano 159 zaświadczeń z zakresu działania referatu .
• Wydano 9 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości.
• Na bieżąco udzielane są informacje o zasadach dokonywania podziałów i naliczania opłat
adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości .
• Wydano 2 decyzje dotyczące ustalenia opłaty adiacenckiej .
• Dokonano analizy dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dotyczącej rozgraniczenia
nieruchomości – w 2 postępowaniach. Wydano 1 decyzję zatwierdzającą rozgraniczenie.
W zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi
• Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego oraz ogłoszenia o przetargach.
• Na bieżąco udzielane są informacje nt. zasad, terminów i warunków sprzedaży
nieruchomości gminnych.
• Sporządzono 12 wniosków o ujawnienie prawa własności Gminy do nieruchomości.
• Nabyto w drodze komunalizacji 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 8 ha 21 arów:
• 2 nieruchomości we wsi Kotorydz,
• 3 nieruchomości we wsi Borowiec,
• 2 nieruchomości we wsi Pawłowice,
W zakresie oświaty, kultury i sportu:
•
•

•

•

Na wniosek dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Suchostrudze i Szkoły Podstawowej
w Pracach Małych dokonałam oceny pracy p. Małgorzaty Piotrowskiej i p.Beaty Bałut.
Złożyłam do Kuratorium Oświaty wniosek o wyposażenie Szkoły Podstawowej
w Tarczynie oraz Zespołów Szkół w Tarczynie i w Pamiątce w dodatkowe urządzenia do
istniejącego już w tych placówkach monitoringu wizyjnego.
Zwróciłam się do rad pedagogicznych: Szkoły Podstawowej w Suchostrudze i w Pracach
Małych o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia p. Małgorzacie Piotrowskiej
i p. Beacie Bałut powierzenia stanowiska dyrektora w poszczególnych szkołach na
kolejnych 5 lat szkolnych. Taka jest procedura, że jeśli przedłuża się pełnienie funkcji
dyrektora szkoły bez ogłaszania konkursu to trzeba zasięgnąć opinii rady pedagogicznej i
o takie opinie zwróciłam się do tych rad pedagogicznych.
Złożyłam do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2009 z tytułu wzrostu zadań szkolnych
w I półroczu roku budżetowego 2009 r. – wniosek dot. wzrostu liczby uczniów
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
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W dniach 26 maja – 1 czerwca br, w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2009,
nasze szkoły i przedszkole zorganizowały 22 imprezy sportowe, w których łącznie wzięło
udział ponad 3000 uczniów i dzieci.
• Odbyłam spotkanie z przedstawicielem Siedleckiego Centrum Edukacyjnego oraz z
dyrektorem Zespołu Szkół w Tarczynie w sprawie utworzenia w budynku tej szkoły
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz możliwości wynajęcia sal dydaktycznych
na potrzeby prowadzenia zajęć dla tej placówki. Ponieważ dużo naszych mieszkańców
dokształca się w liceach dla dorosłych w innych miejscowościach ( Grójec, Warszawa)
mamy warunki w Zespole Szkół i żeby wykorzystać bazę próbujemy utworzyć liceum
ogólnokształcące dla dorosłych w Tarczynie.
• W związku z otrzymanymi pismami od rodziców dzieci, nieprzyjętych do przedszkola w
dniu 15 czerwca br. odbyło się w Przedszkolu spotkanie z tymi rodzicami, podczas
którego omówiono możliwość zorganizowania dodatkowego oddziału przedszkolnego dla
dzieci 3 –letnich. Zmiana w reformie oświatowej spowodowała, że w pierwszej kolejności
Gmina ma obowiązek przyjmowania do przedszkola dzieci 5 letnich i 6 letnich do szkoły.
Za mało więc jest miejsc dla dzieci małych 3-letnich. W Tarczynie do przedszkola nie
zostało przyjętych około 25 dzieci. W związku z tym, że warunki lokalowe w przedszkolu
są takie a nie inne, radni podjęli decyzję o rozbudowie przedszkola o 3 sale lekcyjne, salę
gimnastyczną wc i szatnię. Nowe sale oddane będą do użytku w przyszłym roku. Długo
debatowaliśmy z Panią Dyrektor, przedstawicielami rodziców jak rozwiązać problem w
tym roku i po dyskusji uznaliśmy, że w miejscu gdzie odbywały się uroczystości zostanie
postawiona ścianka i dzieci zostaną przyjęte do przedszkola. Rodzice wyrazili
zadowolenie z takiego rozwiązania.
• Z okazji zakończenia roku szkolnego ufundowałam nagrody książkowe dla najlepszych
uczniów klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjów,
• Zarząd Fundacji Pamięci Jana Pawła II, również ufundował nagrody finansowe z okazji
zakończenia roku szkolnego, dla 3 uczennic z Gimnazjum w Pamiątce.
Powstał kiedyś Komitet Społeczny Ufundowania Płaskorzeźby Jana Pawła II w Rynku w
Tarczynie - były to prywatne pieniądze. Życzeniem Ojca Świętego było wspieranie dzieci
zdolnych żyjących w trudnych warunkach, w związku z tym, że na koncie została niewielka
kwota Zarząd Fundacji postanowił przeznaczyć pieniądze na nagrody dla zdolnych uczniów.

•

W zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych i krajowych:
O dofinansowanie ze środków unijnych zostały złożone przez gminę Tarczyn następujące
wnioski;
•

•

21 maja 2009r. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.2
Turystyka – „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w gminie Tarczyn wraz z
oznakowaniem obiektów zabytkowych”. Wartość projektu : 18,5 mln zł. Wnioskowana
dotacja: 15,7 mln zł. Słyszę różne opinie, że były obietnice i nic się nie robi. To nie jest
tak, że Rada nic nie robi. Rada robi wszystko co możliwe, ale przepisów nie da się
przeskoczyć. 5 ha zostało zakupione od PAN, 60 arów gruntu od Pana Porębskiego. Rada
podjęła decyzję o zmianie planu zagospodarowania dla tego terenu. Plan musiał się
uprawomocnić i dopiero mogliśmy podjąć decyzję o zleceniu wykonania projektu.
Jesteśmy na etapie podpisywania umowy na wykonanie projektu dla terenu rekreacyjnosportowego.
27 maja 2009r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty – „Nowe perspektywy dla uczniów szkół Gminy
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•

•

•

•

•

•

•

Tarczyn” – szkolenia językowo-informatyczne dla uczniów. Wartość projektu: ok. 1 mln
zł. Wnioskowana dotacja: ok. 1 mln zł.
27 maja 2009r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty – „Więcej, lepiej, nowocześnie” - szkolenia językowoinformatyczne dla uczniów. Wartość projektu : ok. 1 mln zł. Wnioskowana dotacja: ok. 1
mln zł.
4 czerwca 2009r. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 5.2
Rewitalizacja miast – „Kompleksowa odnowa zdegradowanych obszarów miasta Tarczyn
poprzez przebudowę dróg i budowę kanalizacji, zagospodarowanie przestrzeni publicznej
oraz przeciwdziałanie przestępczości i poprawę funkcjonalności ruchu kołowego”.
Wartość projektu : ok. 5 mln zł. Wnioskowana dotacja: 4,3 mln zł.
10 czerwca 2009. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Działanie
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – „Rozbudowa infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Tarczyn”. Wartość projektu : ok. 4,8 mln zł.
Wnioskowana dotacja: ok. 2,4 mln zł.
16 czerwca 2009r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – „Podnosimy wiedzę i
umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie” - szkolenia językowo-informatyczne
dla uczniów. Wartość projektu : 50 tys. zł. Wnioskowana dotacja: 50 tys. zł.
16 czerwca 2009r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – „Z myślą o przeszłości” szkolenia językowo-informatyczne dla uczniów. Wartość projektu : 50 tys. zł.
Wnioskowana dotacja: 50 tys. zł.
18 czerwca 2009r. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.1
Gospodarka wodno-ściekowa – „Kompleksowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pawłowice i
budową nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka Jeżewska, gmina
Tarczyn”. Wartość projektu : ok. 18 mln zł. Wnioskowana dotacja: ok. 15,2 mln zł.
21 czerwca 2009r. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 7.2
Infrastruktura służąca edukacji – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę
jakości infrastruktury edukacyjnej, dydaktycznej i pomocniczej na terenie przedszkola w
miejscowości Tarczyn”. Wartość projektu : ok. 2,3 mln zł. Wnioskowana dotacja: ok. 2
mln zł.

O dofinansowanie ze środków krajowych:
• Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – „Wyposażenie klas Szkoły
Podstawowej w Tarczynie” – wartość projektu 200 tys. zł.
Wnioskowana dotacja 100 .000zł.
Wydałam następujące zarządzenia:
•

Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Nr 28,29,32,33,35,37A,39,41A, 46

•

Zarządzenie Nr 30 z dnia 30 kwietnia w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

•

Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 maja w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia „rekultywacja nieczynnego
składowiska odpadów komunalnych w Jeżewicach”.
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•

Zarządzenie Nr 34 z dnia 15 maja 2009r w sprawie powołania składów obwodowych
komisji wyborczych

•

Zarządzenie Nr 36 z dnia 21 maja 2009 r w sprawie powołania komisji przetargowej w
celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia „roboty drogowe na terenie
gminy Tarczyn”.

•

Zarządzenie Nr 37 z dnia 28 maja w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/09

•

Zarządzenie Nr 38 z dnia 3 czerwca 2009 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za
dzień 15 sierpnia 2009 r.

•

Zarządzenie Nr 40 z dnia 5 czerwca w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w
Tarczynie

•

Zarządzenie Nr 44 z dnia 18 czerwca w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom …

•

Zarządzenie Nr 45 z dnia19 czerwca w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w
dniu 2 lipca 2009 roku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
gminnych.

•

Zarządzenie Nr 47 z dnia 19 czerwca 2009 r w sprawie powołania komisji przetargowej w
celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „odbiór, transport
i utylizację wyrobów zawierających azbest”.

Odbyłam spotkania:
•
•

•
•

•

5 maja 2009 odbyłam spotkanie w WFOŚiGW w Warszawie na temat współfinansowania
inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn.
19 maja wraz z przedstawicielami firmy „PODKOWA” prowadziłam rozmowy dotyczące
ustalenia możliwości zainstalowania na skrzyżowaniu w Tarczynie systemu do
samoczynnego rejestrowania wykroczeń polegających na przekraczaniu prędkości i
przejeździe na czerwonym świetle. W ostatnich dniach na skrzyżowaniu przy ulicy
Komornickiej dochodziło do kolizji.
Odbyłam w GDDRiA spotkanie z dyrektorem na którym z Komendantem Straży w
imieniu Rady Miejskiej i mieszkańców mówiliśmy o niezadowoleniu, że jednak to
skrzyżowanie nie do końca rozwiązuje problem. Często dochodzi tam do wypadków –
czasem śmiertelnych. W imieniu mieszkańców Rembertowa złożyliśmy pismo w sprawie
ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu w Rembertowie. Zgoda została podpisana i
GDDKiA zamontuje ograniczenie prędkości w rejonie skrzyżowania w Rembertowie.
Wszyscy zarówno radni jak i pracownicy Gminy ciężko pracujemy, żeby zmieniać oblicze
Gminy, ale to nie znaczy, że mamy wychowywać poprzez wprowadzanie na drogi muld.
Na ulicach o małym natężeniu ruchu bawią się 3-4 letnie dzieci. Apeluję, żeby zwracać
uwagę rodzicom, żeby na to nie pozwalali, bo potem są pretensje, że nie ma ograniczenia
prędkości., Bardzo proszę o współpracę.
W dniach 23 i 24 maja uczestniczyłam w szkoleniu-warsztatach w Warszawie.
26 maja odbyłam spotkanie z dyrektorem firmy Binder International - Panem Dariuszem
Puchalskim. Poprzedni dyrektor pracuje do końca czerwca. Rozmawialiśmy o inwestycji
– oczyszczalni ścieków a także o drodze tzw. „Kutynówce”.
27 maja wraz z Przewodniczącym Rady uczestniczyliśmy w VI Konferencji - Warsztat D
pt. Ocena i wybór projektów gospodarczych mających na celu tworzenie miejsc pracy na
trenie powiatu piaseczyńskiego. Konferencja odbyła się na terenie naszej gminy w
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•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

„Ranczo Pod Bocianem” w Przypkach. Uczestnicy Piaseczyńskiego Partnerstwa
Lokalnego przedstawili 5 projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych
miejsc pracy. Spośród tych 5 jeden wybrany w drodze głosowania będzie realizowany,
który - dowiemy się po wakacjach. W konferencji tej brała udział także Pan Wicestarosta,
Pani Wiceburmistrz oraz radna Rady Powiatu.
10 czerwca odbyłam spotkanie z rzeczoznawcą Panem Antonim Lisowskim, w sprawie
wydania opinii czy korekta deklaracji złożona przez podatnika firmę Binder International
jest prawidłowa (opinia dotyczyć będzie klasyfikacji gruntów zajętych pod drogi).
16 czerwca odbyłam również spotkanie z panem prof. Dmowskim w sprawie możliwości
wykorzystania energii odnawialnej, przedstawiono propozycję jak wykorzystać odpady
np. z oczyszczalni ścieków
17 czerwca odbyłam spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Panem
Markiem Figlem z Delegatury w Radomiu. Byliśmy na terenie Stefanówki i Bromin
ponieważ jest to teren gminny i część jego jest pod nadzorem Konserwatora Zabytków
pytaliśmy co można na nim zrobić i jak go dostosować. Wspólne wnioski zostały ustalone
i będziemy je realizować.
18 czerwca odbyłam spotkanie z Prezesem firmy FARTEX, która jest wykonawcą dwóch
inwestycji na terenie naszej gminy: modernizacja i rozbudowa SPZOZ i rozbudowa
budynku Przedszkola w Tarczynie. Codziennie kontaktujemy się i sprawdzamy czy nie
ma jakichś problemów, ostatnio mieliśmy problem z mieszkaniami znajdującymi się na
poddaszu Ośrodka Zdrowia, których w związku z prowadzonymi pracami już tam nie
będzie. Mieszkańcom zaproponowane zostały mieszkania w Woli Przypkowskiej w Domu
Nauczyciela. Zawsze pracownicy Urzędu, radni, Komisja Mieszkaniowa zastanawiają się
jak rozwiązać problem mieszkaniowy a mieszkań komunalnych jest mało.
23 czerwca Odbyłam spotkanie z dyr. Janem Kuleszą z GDDKiA w Warszawie w sprawie
doświetlenia przejścia przy skrzyżowaniu w Rembertowie ( zostało wykonane) jak
również ograniczenia prędkości do 70 km/godz na drodze nr 7 na odcinku Tarczyn –
Rembertów.
Odbyłam również spotkanie z dyrektorem Janem Kuleszą i Komendantem Straży
Miejskiej w sprawie zainstalowania radaru i czujników na skrzyżowaniu w Tarczynie,
W okresie między sesjami odbyłam spotkanie z p. Starostą Piaseczyńskim i dyrektorem
Powiatowego Zarządu Dróg na temat remontu i inwestycji dróg powiatowych na naszym
terenie. Określiliśmy formy współpracy i współfinansowania.
Z Panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omawiałam współpracę w zakresie
zatrudniania u nas w Urzędzie osób do prac interwencyjnych i robót publicznych.
Odbyłam spotkanie w MEN z dyr. ds. finansów w sprawie dofinansowania remontów
naszych placówek oświatowych ( Tarczyn, Suchostruga, Prace Małe, Pamiątka). Jeśli
otrzymamy pieniądze to będziemy mogli wykonywać remonty we wszystkich szkołach
równocześnie i do końca. Okazało się, że w Szkole Podstawowej w Tarczynie na sali
gimnastycznej trzeba będzie robić dach, a takiej informacji wcześniej nie było. Miała być
robiona tylko podłoga. Również podjęliśmy decyzję o zagospodarowaniu terenu poprzez
wykonania boiska do piłki nożnej, plażowej, bieżni.
Odbyłam dwukrotne spotkania z doradca ds. pozyskiwania środków unijnych. Złożyliśmy
dużo wniosków i jeśli chodzi o dofinansowania to nasz współczynnik jest wysoki i w
wielu wypadkach nas eliminuje. Ale potem będziemy wszystkich informować jak będzie
przedstawiała się sprawa wniosków i dofinansowań.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie w obecności 12 radnych.
Przewodniczący Rady powitał Wicestarostę Piaseczyńskiego Pana Marka Gielecińskiego.
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Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 7.
Uchwała w sprawie przyznania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tarczyna” .
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Faliszewski członek Kapituły odczytał uzasadnienie
przyznania wyróżnienia dla Pana Konstantego Bogdańskiego, następnie przygotowany
projekt uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIX/205/09 w sprawie przyznania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta
Tarczyna” została podjęta.
Do pktu 8.
Uchwała w sprawie przyznania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tarczyna” .
Wiceprzewodniczący Rady odczytał uzasadnienie przyznania
ś. p. Ks. Czesława Oszkiela i przygotowany projekt uchwały.

wyróżnienia

dla

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIX/206/09 w sprawie przyznania wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta
Tarczyna” została podjęta.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy poinformowała, że do projektu uchwały omawianego na
posiedzeniu Komisji Rady wprowadzone zostały następujące zmiany:
- dotacja w wysokości 55.000 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na
modernizację ul. Topolowej i Leśnej w Korzeniówce w związku ze składanym przez Panią
Burmistrz wnioskiem,
- kwota 20.000 z przeznaczeniem na pomoc finansową na studium wykonalności
określającego założenia przygotowania i uruchomienia połączeń kolejowych na linii
radomskiej i siekierkowskiej wraz z komunikacją autobusową poprzeczną
- zmniejszenie wydatków w dz.600 zakup usług remontowych do kwoty 31.000zł.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zawierający ww. zmiany i uzasadnienie:
Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
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Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 40.000 zł na wpłaty mieszkańców na realizację
inwestycji własnych związanych z budową wodociągów
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 55.000 zł dotacja z terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych
Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.000 zł z
tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 8.000 zł w tym 4.000 zł dochody z tytułu zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dot. funduszu alimentacyjnego
oraz 4.000 zł darowizna na rehabilitację podopiecznego GOPS
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000 zł z tytułu
wpłat na fundusz celowy dla policji
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 331.000 zł, w tym: 31.000 zł usługi remontowe
dotyczące dróg i ulic gminnych oraz 300.000 zł dot. "Przebudowa drogi gminnej Rembertów
- Jeziorzany"
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansowa na
studium wykonalności określającego założenia przygotowania i uruchomienia połączeń
kolejowych na linii radomskiej i siekierkowskiej wraz z komunikacją autobusową poprzeczną
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000 zł z
przeznaczeniem na pomoc finansową na zakup samochodu w wersji oznakowanej dla
Komendy Stołecznej policji z przeznaczeniem dla Komendy powiatowej Policji w Piasecznie
Komenda Policji w Tarczynie
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 201.000 zł, w tym: 120.000 zł na wykonanie
remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Tarczynie, 66.000 zł na Rozbudowę
boiska sportowego przy Gimnazjum w Tarczynie (poz. 23. ZI) oraz 15.000 zł na zakup
kosiarki dla potrzeb Gimnazjum w Tarczynie (poz. 24 ZI)
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł na usługi dot. Rehabilitacji podopiecznego
GOPS w Tarczynie
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 211.000 zł wydatki na
zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIX/207/09 w sprawie zmian w budżecie gminy została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku podziału.
Barbara Gembala kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z
zapisami zwartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami opłata adiacencka może być
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naliczana do 50% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. Wysokość stawki
określa rada w drodze uchwały. W Gminie Tarczyn do 2003 roku opłata adiacencka
obowiązywała w wysokości 30%, od 2003 roku w wysokości 20 %. W związku z prośbami
mieszkańców o dokonanie analizy stawki procentowej analiza taka została przeprowadzona i
wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców, przygotowany został projekt uchwały z
propozycją stawki 15 %. Analizując temat, przeanalizowano też opłaty adiacenckie w
ościennych gminach. W Górze Kalwarii obowiązuje stawka 30%, w Grójcu było 50% potem
15%, w Pniewach 30%, w Konstancie 30%, Lesznowola i Nadarzyn przygotowują się do
podjęcia uchwały.
Pani Barbara Gembala odczytała przygotowany projekt uchwały z propozycją 15% opłaty
adiacenckiej.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała Nr XXXIX/208/09 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału została podjęta.
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę, po której obrady kontynuowano
zgodnie z przyjętym porządkiem. Na sali obecnych 12 radnych.
Do pktu 11.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXX/161/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia
25 listopada 2008 roku w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2009 r.
Radosław Przygrodzki z Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska omówił projekt uchwały następnie odczytał go z zapisem § 1: „W uchwale Nr
XXX/161/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 listopada 2008 roku w
sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2009 roku, zmienionej uchwałą
Nr XXXII/176/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 stycznia 2009 roku § 2 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
„ 3. Inkasentami są: Czesław Wąsik, Zuzanna Wąsik, Mariusz Szczepański.”
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIX/209/09 zmieniająca uchwałę Nr XXX/161/08 Rady Miejskiej w
Tarczynie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w
2009r została podjęta.
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Do pktu 12.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
Pani Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy poinformowała, że fundusz sołecki stanowią
wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na realizację
zadań własnych gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. Może to być np. zadbanie o prządek na wsi, wyremontowanie wiaty
przystankowej, placu zabaw dla dzieci. Środki te przekazane byłyby w roku 2010. Na jedno
sołectwo w Gminie Tarczyn średnio przypada ok. 7300zł. W poszczególnych sołectwach w
zależności od ilości mieszkańców kwota funduszu byłaby inna. Np. dla sołectwa Gładków
6200zł, dla sołectwa Rembertów 11.000zł, dla sołectwa Pawłowice 11.600zł, dla sołectwa
Kotorydz 16.000, dla sołectwa Prace Duże 14.200zł - są też sołectwa gdzie fundusz
wynosiłby ok. 4000zł. Warunkiem uzyskania w danym roku środków z funduszu jest złożenie
do Burmistrza wniosku, który uchwala zebranie wiejskie, z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej
lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa. We wniosku musi być
określone przedsięwzięcie wraz z oszacowaniem i uzasadnieniem. Jeśli wniosek zawierałby
błędy to Burmistrz odrzuci go informując sołtysa w terminie 7 dnia od złożenia. Jeśli sołtys
się nie zgadza z taką decyzją to wówczas składa odwołanie do Rady. Jeśli wniosek jest
nieprawidłowy sołectwo nie otrzymuje pieniędzy. Nie może być przekroczona kwota
przypadająca na dane sołectwo, a środki nie wykorzystane w danym roku wygasają z
upływem roku. Wprowadzenie funduszu sołeckiego to dużo prac przygotowawczych i potem
dużo pracy przy rozliczeniu środków. Potrzebne więc byłoby zatrudnienie nowych
pracowników. Aby fundusz mógł funkcjonować potrzebna jest uchwała Rady.
Radny Marek Młynarczyk spytał, czy w ślad za ustawą o funduszu sołeckim Gmina
otrzymuje jakieś pieniądze.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to środki wyodrębnione w całości z budżetu Gminy
z wydatków bieżących. W Gminie Tarczyn łączna kwota funduszu to ok. 300.000zł. Jest
możliwość zwrotu środków ale jest to uzależnione od wskaźnika „G”, który w naszym
przypadku jest wysoki i nie bardzo można liczyć na znaczący zwrot.
Kazimierz Maciejak sołtys wsi Kolonia Wola Przypkowska powiedział, że jeśli Rada nie musi
podejmować uchwały to niech tego nie robi, bo było już tak, że sołectwa miały środki i nie
zdało to egzaminu z uwagi na to, że zawsze były to pieniądze za małe na poważną inwestycję.
Zawsze gdy jest jeden budżet łatwiej nim zarządzać i więcej można zrobić.
Wacław Mendel sołtys wsi Świętochów zgłosił, że rezygnuje z funduszu na rzecz Gminy.
Zdaniem Pana Mendla nie będzie można nic konkretnego dla wsi zrobić.
Jerzy Dębski sołtys wsi Kotorydz powiedział, że jeśli zostałby wprowadzony fundusz sołecki
to trudno będzie o jednomyślność mieszkańców w sołectwie przy sporządzaniu wniosku,
trudno będzie coś znaczącego zrobić, a suma 300.000zł w budżecie Gminy pozwoli w tej czy
innej wsi wykonać znaczącą dla mieszkańców inwestycję, remont. Zaapelował do radnych o
niepodejmowanie uchwały.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że wypowiedzi sołtysów były bardzo rozsądne. W czasie
gdy jest kryzys, budżet Gminy też jest napięty i trzeba dużo wysiłku, by go realizować.
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Rozdrabnianie budżetu w postaci drobnych sum na poszczególne sołectwa nie przyniesie
takich efektów jak to, że środki będą w jednym miejscu, wtedy można przeprowadzić większą
inwestycję.
Więcej głosów nie było.
Pani Mecenas wyjaśniła odnośnie głosowania przygotowanego projektu uchwały: jeśli
większość Rady zagłosuje za podjęciem uchwały to fundusz sołecki zostanie wyodrębniony,
jeśli natomiast większość zagłosuje przeciw wówczas oznacza to, że Rada nie wyraża zgody
– fundusz sołecki nie zostanie wyodrębniony z budżetu Gminy.
Pani Skarbnik odczytała przygotowany projekt uchwały z zapisem § 1 „Wyraża się zgodę na
wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki”.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały nikt nie zagłosował, przeciw 12 radnych, głosów wstrzymujących się
nie było.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki nie została podjęta.
Do pktu 13.
Uchwała w sprawie
Mazowieckiego.

udzielenia

pomocy

finansowej

Samorządowi

Województwa

Marek Gieleciński Wicestarosta Powiatu Piaseczyńskiego zaznaczył, że wiadomo jakie są
problemy komunikacyjne na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Mówiąc o problemach mamy
na myśli nie tylko stan dróg, ilość, ale problemy z dojazdem do Warszawy z każdego miejsca
Powiatu. Podejmowane są różne próby udrażniania dróg dojazdowych, mimo to problemy nie
maleją - będą rosły. Wykazała to przeprowadzona analiza. Wszystkie samorządy gminne
Powiatu Piaseczyńskiego, samorząd Powiatu, Urząd Marszałkowski i Koleje Mazowieckie
uważają, że mając sieć kolejową Warszawa – Radom można wspólnym wysiłkiem udrożnić tę
sieć, posłużyłoby do szybkiego przewożenia mieszkańców z terenu Powiatu do Warszawy.
Należałoby udrożnić tor siekierkowski od Konstancina Jeziornej do Lesznowoli, uruchomić
komunikację powiatową poprzeczną, dowożącą mieszkańców ze wszystkich gmin, którzy
będą chcieli dojechać do Warszawy. Zamysł jest taki: szybki dowóz komunikacją publiczną
mieszkańców do stacji kolejowych i szybkie pociągi podmiejskie. Osią tego również jest
dążenie, żeby był jeden wspólny bilet, bez względu na przesiadki. Jest duże zainteresowanie
ze strony Urzędu Marszałkowskiego, który wychodzi z założenia, że należy wykorzystać linie
kolejowe tam gdzie one są. Konsekwencją tego działania było podpisanie listu intencyjnego.
Samorządy muszą wspólnie podpisać porozumienie. Musi być też wykonane studium
określające wszystkie założenia przedsięwzięcia. Koszt Studium to 500.000zł, 250.000zł
przekaże Powiat. Poszczególne samorządy Powiatu Piaseczyńskiego podejmują uchwały w
tej sprawie.
Pilotażowy program dowożenia mieszkańców prowadzi Gmina Lesznowola. Po kilku
miesiącach zostanie on przeanalizowany i będzie wiadomo, co można ewentualnie zmienić.
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Radny Marek Młynarczyk spytał do jakiej stacji w Warszawie dojeżdżałaby kolejka, komu
ułatwiłaby dojazd, czy opłacałoby się w ten sposób dojechać do Warszawy.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że stają końcową byłaby stacja Służewiec, bo tam jest pętla
tramwajowa, którą można byłoby zmodernizować, ale istnieje możliwość dojazdu do
Warszawy Wschodniej prowadzone są w tej sprawie z Kolejami Mazowieckimi rozmowy.
Założeniem jest, żeby w studium była analiza różnych wariantów, również tego w jakich
okolicznościach i pod jakimi warunkami ewentualnie byłaby możliwość w przyszłości
reaktywowania przewozów osobowych Skierniewice – Góra Kalwaria.
Każda Gmina również Gmina Tarczyn skorzysta, na tym, by mieszkańcy szybko mogli
dojechać do Warszawy.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XXXIX/210/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Mazowieckiego została podjęta.
Do pktu 14.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady zachęcił wszystkich do udziału w dwudniowym festynie „Dni
Tarczyna”.
Pani Burmistrz poinformowała zebranych, że uczestniczyła z Panią Wiceburmistrz w
spotkaniu poświęconym gazyfikacji Gminy Tarczyn. Na spotkaniu obecny był Dyrektor
Gazowni z Radomia i Jego Zastępca. W związku z tym, że można ubiegać się o środki unijne
na gazyfikację został złożony wniosek na koncepcję gazyfikacji Gminy Tarczyn, Gminy
Prażmów, Góry Kalwarii i Lesznowoli. Na terenie Gminy pojawią się pracownicy gazowni,
którzy będą prowadzili prace związane z opracowywaniem projektu gazyfikacji. Koszt
poprowadzenia instalacji z przyłączami jest po stronie gazowni, partycypacja mieszkańców
jest niewielka, dotyczy tylko zakupu urządzeń wewnątrz budynku, ale okazuje się, że i tak
rachunki będą większe niż kupno butli gazowej, bo dochodzi opłata stała za przydział gazu i
przesył. W Gminach gdzie jest już realizowany ten projekt na początku zainteresowanie
wśród mieszkańców było bardzo duże, potem już nie. Podłączenie do sieci gazowej opłacalne
jest wtedy gdy korzysta się z gazu do podgrzewania wody, ogrzewania mieszkań. Decyzja
należy do mieszkańców. O szczegółach będą wszyscy informowani.
Koszt projektu i budowy sieci gazowej pokrywa Unia z tego względu, że zdaniem fachowców
Unijnych gaz jest paliwem ekologicznym.
Wacław Mendel sołtys wsi Świętochów spytał Pana Wicestarostę kiedy będzie w Tarczynie
wydział komunikacji.
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Pan Wicestarosta poinformował, że były w tej sprawie spotkania i dobrze gdyby filia była.
Niemniej jednak, żeby taka filia powstała muszą być światłowody bo MSWiA nie wyrazi
zgody. MSWiA oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zaostrzają kryteria
działania filii i wydziałów komunikacji. Analizowane były koszty powstania filii i
szacunkowo jest to 300 – 350.000zł do tego dochodzi jeszcze coroczna opłata dla operatora
sieci oraz utrzymanie jednego czy dwóch etatów pracowników. Przeanalizowane zostały też
wpływy od mieszkańców Gminy Tarczyn i w 2008 roku była to kwota 10.000zł. Nie jest to
temat łatwy zarówno pod względem prawnym jak i finansowym. Zgodnie z ustawą nie ma
obowiązku tworzenia filii, ale nie ma też zakazu.
Rada Powiatu podchodzi racjonalnie do zamierzeń i też analizuje wydatki a one przedstawiają
się następująco: koszt budowy światłowodu to kwota ok. 100.000zł, dzierżawa światłowodu
rocznie około 36.000zł, wyposażenie pomieszczenia ok. 20.000. zestawy komputerowe
ok.12.000zł, urządzenia do przekazywania danych ok. 20.000zł, instalacja sieci komputerowej
do rejestracji praw jazdy ok.60.000zł, 2 etaty rocznie ok.100.000zł.
Jeśli okazałoby się, że podjęty byłby trud uruchomienia filii wydziału w Tarczynie z udziałem
środków gminnych i okazałoby się, że nie zostałby przyjęty to wówczas pieniądze byłyby
zmarnowane. Starostwo będzie rozszerzało zakres, to już nie ten sam wydział, nie ma
kolejek, jest system logowania się przez Internet, telefonicznie lub bezpośrednio. Sprawy
załatwiane są w ciągu 3-4 dni. Jest oddzielne stanowisko dla firm.
Radny Marek Młynarczyk spytał, co Starostwo robi, by jeszcze usprawnić obsługę, jak
rozwiązana jest sprawa parkingu.
Pan Wicestarosta zaznaczył, że rzeczywiście 2 lata temu sytuacja była fatalna. Został
wdrożony nowy system, nowy program dzięki któremu można logować się przez Internet i
zamawiać kolejkę. Wymieniony był sprzęt komputerowy. Jest wymienność pracowników,
wymienność funkcji. Uruchomione są 2 nowe stanowiska dla firm. Był kiedyś jeden parking
teraz jest dwa. To są czynniki, które sprawiają, że nie ma kolejek.
Jakub Celejewski sołtys wsi Kawęczyn spytał czy byłaby możliwość wydłużenia godzin
pracy pracowników. Problem parkowania jest, bo nie można wjechać busem ze względu na
ciasną bramę, jest podłoże gliniane a nie ma innego miejsca do parkowania – Straż Miejska
bardzo dobrze pilnuje pod tym względem.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że w poniedziałki są wydłużone godziny pracy, natomiast
jeszcze wydłużenie spowodowałoby wzrost zatrudnienia. Jeśli chodzi o parking to są dwa dla
wydziału komunikacji i w zupełności wystarczy tylko inni parkują i nie sposób jest pilnować.
Z czasem warunki pracy wydziału Komunikacji poprawią się, bo jest planowana budowa
nowego budynku na potrzeby wydziału na terenie który Starostwo zamierza nabyć od PKP.
Dzień wewnętrzny w wydziale komunikacji musi być, bo jest to czas na weryfikację
dokumentów.
Odnośnie Straży Miejskiej to podlega ona Burmistrzowi i trudno wypowiadać się w tej
sprawie, ale powinna reagować w takich sprawach.
Więcej pytań i uwag nie było.
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Do pktu 14.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Jan Dębski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie
zamknął XXXIX Sesję Rady.

Protokółowała:
Zofia Kruppe
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