R O T O K Ó Ł NR XLVI/2009
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 10 grudnia 2009 r.
W obradach udział wzięli: Jan Dąbek Starosta Piaseczyński, Barbara Galicz Burmistrz
Tarczyna, Grażyna Wiśniewski - Sas Zastępca Burmistrza, Małgorzata Olak p.o. Skarbnika
Gminy, Teresa Sitarek Sekretarz Gminy, kierownicy referatów, radni i sołtysi wg załączonych
list obecności, pracownicy Urzędu Miejskiego, zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy
Tarczyn
Nadzór, nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad, pełniła Pani Teresa Piekarczyk
radca prawny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie Jan Dębski otworzył XLVI Sesję Rady, powitał
zebranych.
Przed realizacją obrad Anna Pierzchała sołtys sołectwa Marylka, Korzeniówka podziękowała
Pani Burmistrz i Panu Staroście w imieniu swoim i mieszkańców za działania dzięki, którym
szybko i dobrze została wykonana droga we wsi Marylka wręczając z tej okazji kwiaty. Pani
Pierzchała poprosiła również o wykonanie po jednej stronie drogi chodnika.
Stanisław Małczyński Prezes OSP podziękował Pani Burmistrz, Panu Staroście, radnym w
imieniu swoim i strażaków z OSP w Suchodole za starania w wyniku, których jednostka OSP
w Suchodole otrzymała ciężki wóz ratowniczy.
Pan Małczyński wręczył Pani Burmistrz i Panu Staroście kwiaty.
Pan Starosta podziękował za otrzymane kwiaty, słowa skierowane przez Panią Pierzchałę i
Pana Małczyńskiego - zaznaczył, że Pani Burmistrz dołożyła wszelkich możliwych starań tak
w przypadku budowy drogi jak i zakupu samochodu.
Pani Burmistrz również podziękowała. Podziękowała także Panu Staroście za bardzo dobrą
współpracę dzięki, której w ostatnich latach wykonanych zostało dużo dróg.
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: Marek Młynarczyk, Andrzej Perzyna, Paweł Młoźniak.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Do porządku obrad przekazanego radnym, Przewodniczący Rady zgłosił zmianę polegającą
na zdjęciu z proponowanego porządku przyjęcia protokółu z XLV Sesji oraz projektu
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu - nie dotarła opinia RIO.
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Do przedstawionych propozycji zmian porządku uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek Sesji uwzględniający powyższe
zmiany:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XLIV Sesji.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
Pytania, interpelacje.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w roku podatkowym 2010.
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu .
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2010.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Tarczyn na 2010 rok.
12. Wolne wnioski.
13. 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 XLIV Sesji.
Uwag do protokółu z XLIV 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.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Barbarę Galicz Burmistrza Tarczyna
o zabranie głosu.
Pani Burmistrz złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 5 listopada 2009 do
10 grudnia 2009.
W zakresie inwestycji:
• Zakończono prace związane z rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów
komunalnych w Jeżewicach. Wykonawca firma J.A.T. z Gdańska. Gmina otrzymała z
WFOŚiGW 880 tys. pożyczki częściowo-umarzalnej na realizację tego zadania.
• Trwają prace związane z realizacją rozbudowy Przychodni i Przedszkola
w Tarczynie. Zrealizowano już ponad 50% zakresu rzeczowo-finansowego obu inwestycji.
Planowany termin zakończenia prac- kwiecień przyszłego roku.
• Zostały już zakończone prace projektowe związane z projektem budowy ul. Brzozowej w
Korzeniówce. Z uwagi na brak wyrażenia zgody przez część właścicieli przyległych terenów
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na których realizowana będzie budowa drogi, gmina skorzysta z ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, celem realizacji
inwestycji celu publicznego.
•

Zostały też zakończone projekty i przekazane do dalszej realizacji:
a) Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja Warszawa Teren- projekt likwidacji i
przebudowy linii napowietrznych SN-15kV i stacji Transformatorowej w Tarczynie
przy ul. Dobrowolskiego etap 2 (związany z budową obiektów sportowych ).
b) Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie- projekt przebudowy
chodnika przy ul. 1 Maja w Tarczynie.

•

Trwają prace projektowe związane z planowaną budową :
- obiektów sportowych ze stadionem,
- domu kultury w Tarczynie,
- stacją uzdatniania wody w Wólce Jeżewskiej z wodociągiem w zachodniej części gminy.

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 120 wezwań z tytułu zaległości w opłatach za wodę i kanalizację,
- wydano 6 warunków określających techniczną możliwość przyłączenia się
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- usunięto awarię sieci kanalizacyjnej w Pawłowicach – ul. Topolowa, sieci wodociągowych
w miejscowości Tarczyn, ul. Mszczonowska oraz Janówek ul. Brzozowa.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- wystawiono 165 faktur związanych z płatnością za czynsz najemny
i dzierżawny oraz 88 wezwań z tytułu zaległości w opłatach za czynsz,
- wydano 14 pism z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
- wykonano remont dachu wraz z rynnami oraz jednego lokalu w budynku komunalnym w
Kawęczynie,
- na bieżąco wykonywane są usługi obejmujące konserwację oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez Gminę.
W zakresie dróg gminnych:
- rozpatrzono 7 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję od strony dróg
gminnych oraz wydano 14 decyzji związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanej z potrzebami drogi oraz zajęciem pasa drogowego,
- wykonano częściowe remonty dróg o nawierzchniach nieutwardzonych:
w Raciborach Nowych ul. Akacjowa, Zielona i Graniczna w Korzeniówce
ul. Brzozowa i Cicha w Drozdach ul. Akacjowa i Spacerowa, w Pawłowicach
ul. Polna oraz w Manach i Suchostrudze ul. Wspólna, droga w Mariance .
W zakresie ochrony środowiska:
- wydano 2 decyzje zezwalające na działalność komunalną,
- wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 6 pism do toczących się
postępowań,
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- rozpatrzono 10 wniosków dotyczących usunięcia drzew oraz wydano
7 decyzji zezwalających na ich usunięcie,
- wydano 7 pism z zakresu ochrony środowiska,
- wydano 1 uzgodnienie z zakresu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- wydano 2 pisma z zakresu gospodarki wodnej,
- sporządzono 2 sprawozdania do WIOŚ w Warszawie dotyczące gospodarki odpadami
komunalnymi,
- przedłożono do Starostwa Powiatowego dokumentację dotyczącą rozliczenia tegorocznej
akcji w zakresie odbioru, transportu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających
azbest odbieranych od osób fizycznych,
- wszczęto procedurę nowelizacji programu gospodarki odpadami, planu ochrony środowiska
i aktualizacji danych dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest.
W zakresie działalności gospodarczej:
- 37 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
- 5 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
- 6 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 7 zaświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek ZUS/KRUS
i kancelarii prawnych oraz innych urzędów
W zakresie spraw podatkowych i budżetowo-finansowych:
Wydano:
- 20 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,
- 5 wezwań do osób fizycznych do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego oraz leśnego.
- 1 wezwanie do osób prawnych do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny
oraz leśny.
- 15 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości,
- 8 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
- 6 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 1 decyzję na wygaśnięcie 3 zezwoleń alkoholowych,
- 24 postanowienia do osób fizycznych i prawnych dotyczących złożenia wyjaśnień w
sprawie podatku od środków transportowych,
W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 5 listopada 2009 roku do dnia dzisiejszego Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości
16 950 zł,
- zasiłków okresowych w wysokości
10 542 zł,
- zasiłków stałych w wysokości
17 638 zł
- opłata za domy pomocy społecznej
11 181 zł,
- dodatków mieszkaniowych
3 031 zł,
- świadczeń rodzinnych o wartości
95 275 zł.
W zakresie geodezji i rolnictwa:
• Na bieżąco wprowadzano zmiany i udostępniano informacje z ewidencji gruntów.
wprowadzano 50 zmian w rejestrze ewidencji gruntów ,
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wydano 218 wypisów z rejestru gruntów ,
wykonano 15 wyrysów 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 248 zapytań dotyczących nieruchomości na
terenie gminy Tarczyn .
Wydawano 111 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.
Sporządzono i przekazano do starostwa sprawozdanie z zakresu mienia Skarbu
Państwa.
Sporządzono sprawozdanie z zakresu mienia Gminy .
Sporządzono 5 wniosków o ujawnienie prawa własności Gminy do nieruchomości.
Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży ( Kopana , Tarczyn przy ul.Oszkiela ) .
Sporządzono i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach
nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży .( Prace Małe dz.138/2,
Tarczyn dz.283/1 )

W zakresie oświaty, kultury i sportu:
• Wydałam 44 decyzje przyznające stypendia szkolne dla najuboższych uczniów
zamieszkałych na terenie naszej gminy, łączna kwota wypłaconych stypendiów
wyniosła 9794 zł.
• Do Kuratorium Oświaty zostało przekazane sprawozdanie z realizacji Rządowego
programu pomocy w 2009 r. „Wyprawka szkolna” - z tej pomocy w formie
dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 48 uczniów z naszych szkół, kwota
dofinansowania wyniosła ponad 8200 zł.
• Zawarłam z firmą Centrum Zaopatrzenia Szkół „Ultra-Cezas” z Gorzowa
Wielkopolskiego umowę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do utworzenia
miejsc zabaw dla najmłodszych uczniów w naszych szkołach podstawowych –
zadanie to jest realizowane w ramach Rządowego Programu – „Radosna szkoła”.
• Wystąpiłam z prośbą do Wicestarosty Piaseczyńskiego o współorganizację
i dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców III Międzynarodowego Turnieju
w Kickboxingu „Mazovia Open”, który odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2009 r.
w hali sportowej przy Zespole Szkół w Tarczynie.
W zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych i krajowych:
• 4.12.2009 r. – został złożony wniosek o przyznanie pomocy do Stowarzyszenia
Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania, Oś 4 Leader w ramach
PROW 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych
projektów.
Tytuł projektu:
„Rozwój tożsamości społeczności lokalnej, podniesienie świadomości społecznokulturowej oraz jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Tarczyn poprzez
remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzędy”.
Wartość projektu to 60 000 zł, Gmina Tarczyn wnioskuje o maksymalne
dofinansowanie 25 000 zł. Do tej świetlicy będzie przeniesiona biblioteka z Woli

5

•

•

•

•

•

•

•

Przypkowskiej z tego względu, że będzie przy przystankach autobusowych – będzie
więc łatwiejszy dostęp.
30.11 2009 r. – została złożona pełna dokumentacja do Ministerstwa Sportu i
Turystyki dotycząca projektu „Moje boisko - ORLIK 2012”, który uprzednio został
pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski. Radni będą jeszcze
rozpatrywać czy można przystąpić do tej inwestycji czy nie ze względu na budżet.
Do 27.11.2009 r. – została rozliczona dotacja przyznana przez Województwo
Mazowieckie (dotacja 149 tys. zł) i przez Powiat Piaseczyński ( 75 tys. zł) na zakup
„Ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Suchodole.
W związku ze zgłoszeniem 15.09.2009 r. gminy Tarczyn do konkursu „Samorząd
przyjazny środowisku” oraz „Gmina wolna od azbestu”, w dniu 10 listopada w
Senacie RP odbyła się uroczysta Gala Nominatów, podczas której Gmina Tarczyn
otrzymała Akty Nominacji w obu konkursach . Tu chodziło o działania podejmowane
w tym kierunku.
Jak informowałam na poprzedniej Sesji, że złożyliśmy wnioski o dofinansowanie
projektów - Gmina Tarczyn otrzymała dofinansowanie do projektu „Podnosimy
wiedzę i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Wniosek na to działanie został złożony 16.06.2009r. na kwotę 50 tys.
zł. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie
przy ul. Szarych Szeregów 8. W ramach projektu zostanie utworzonych 5 grup
językowych i 2 grupy komputerowe. W chwili obecnej gmina Tarczyn przygotowuje
wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy i organizuje
spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów zainteresowanych takimi szkoleniami.
Gmina Tarczyn otrzymała również dofinansowanie do projektu „Z myślą o
przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek na to działanie został
złożony 16.06.2009r. na kwotę 50 tys. zł.
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla uczniów szkoły podstawowej im. J.
Stępkowskiego w Tarczynie. W ramach projektu zostanie utworzonych 5 grup
językowych i 2 grupy komputerowe.
W chwili obecnej gmina Tarczyn przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty
potrzebne do podpisania umowy i organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców
uczniów zainteresowanych takimi szkoleniami.
W związku z planowanym złożeniem wniosku o unijne dofinansowanie
termomodernizacji starej części przedszkola gmina Tarczyn przygotowuje
dokumentację konkursową.
Gmina Tarczyn uzyskała certyfikat (po raz piąty z rzędu) i Złotą Statuetkę w znanym i
cenionym ogólnopolskim konkursie „Gmina Fair Play”. Odbiór obu wyróżnień
nastąpił na początku grudnia podczas gali w Warszawie.

Wydałam następujące zarządzenia:
-

zarządzenie nr 98/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 9 listopada 2009r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok;

-

zarządzenie nr 99/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 13 listopada 2009r
w sprawie projektu budżetu gminy Tarczyn na 2010 rok;

-

zarządzenie nr 100/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 listopada 2009r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku;
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-

zarządzenie nr 101/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 20 listopada 2009r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku;

-

zarządzenie nr 102/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 25 listopada 2009r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku;

-

zarządzenie nr 103/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 01 grudnia 2009r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku;

-

zarządzenie nr 104/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 04 listopada 2009r
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2009 roku (sobota);

Odbyłam spotkania:
 06.11.2009r
Podpisanie
umowy
dotyczącej
samochodu
OSP
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska;
 10.11.2009r udział w gali „Gmina Przyjazna Środowisku”;
 12.11.2009r odbyłam spotkanie z firmą „ELDORT” (studium wykonalności –
komunikacja)
 17.11.2009r odbyłam spotkanie z panem Zychem w sprawie suszarni;
W sierpniu bieżącego roku firma „Agro – Pellet” Sp. z o.o., złożyła wniosek o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla suszarni wytłoków w miejscowości
Tarczyn. Burmistrz Tarczyna zgodnie z przepisami zawiadomił o tym strony postępowania
czyli właścicieli działek, sąsiadujących z terenem suszarni. Strony postępowania tj:
Mieszkańcy wsi Jeziorzany i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tardom”, złożyły szereg
zastrzeżeń co do formy oraz sposobu prowadzenia działalności przez spółkę „Agro-Pellet”.
Burmistrz Tarczyna odbyła szereg rozmów z mieszkańcami Jeziorzan i Tarczyna.
Jednocześnie Burmistrz Tarczyna po przeprowadzeniu konsultacji wystąpiła z wnioskiem do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie oraz Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli i
wyjaśnienia sprawy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Radomiu w swoim
zaleceniu pokontrolnym nakazał zaprzestania dostarczania wytłoków przez „BINBER
INTERNATIONAL” do suszarni „Agro – Pellet”, Dyrektor zakładu ”BINDER
INTERNATIONAL” Sp. z o.o., Pan dyr. Dariusz Puchalski, poinformował, iż wytłoki z
zakładu nie będą dostarczane do suszarni „Agro-Pellet”.
Jednocześnie skierowałam sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Piasecznie.
Biorąc pod uwagę zastrzeżenia mieszkańców oraz pismo Starosty Piaseczyńskiego
jako organu opiniującego w postępowaniach dotyczących wydania decyzji środowiskowej
kierując się art. 59 ust. 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko Burmistrz Tarczyna umorzył postępowanie w sprawie wydania
decyzji środowiskowej dla suszarni „Agro-Pellet”, gdyż przedsięwzięcie już istnieje,
natomiast decyzję wydaję się dla inwestycji planowanych.
Podczas rozmowy z Inspektorem Powiatowego Nadzoru Budowlanego otrzymałam
informację, że wydane zostanie postanowienie dotyczące wstrzymania eksploatacjiużytkowania hali.
 17.11.2009r odbyłam spotkanie z firmą z Gdańska „JAT” w sprawie wysypiska;
 23.11.2009r uczestniczyłam w spotkaniu z Panem Wojewodą Mazowieckim,
Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Generalną Dyrekcją Krajowych Dróg i
Autostrad– omawialiśmy sprawy reformy oświaty oraz inwestycji drogowych;
 25.11.2009r dokonałam uroczystego wręczenia medali jubilatom za długoletnie
pożycie małżeńskie;
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04.12.2009r odebrałam Złotą Statuetkę przyznaną Gminie Tarczyn w konkursie
Gmina Fair Play W tym znanym i cenionym ogólnopolskim konkursie Gmina Tarczyn
uczestniczy już po raz piąty
 Odbyłam spotkanie z Panem Starostą w sprawie możliwości dofinansowania,
przewozów pasażerskich, komunikacji Tarczyn – Piaseczno realizowanej przez firmę
Pana Grodzkiego. Analizowaliśmy przepisy prawne w tym zakresie i z przykrością
stwierdzam, że nie ma możliwości prawnych dofinansowania tego rodzaju
działalności - ani Starostwo w Piasecznie ani Gmina Tarczyn nie mogą bezpośrednio
dofinansować firmy. Gmina może organizować lokalny transport czyli tylko po terenie
Gminy, a tu jest transport międzygminny. Musiałoby więc być porozumienie z inną
Gminą w tym wypadku Gminą Piaseczno na uruchomienie transportu
międzygminnego. Była informacja, że Gmina Lesznowola dofinansowuje takie
działania. Rozmawiałam z Panią Wójt Lesznowoli i powiedziała mi, że Gmina
Lesznowola dofinansowuje na podstawie porozumienia zawartego z jednostką
samorządową - Miastem Stołecznym Warszawa. Będziemy się jeszcze tą sprawą
zajmowali. Nie jest tak, że radni są obojętni, a Burmistrz obiecuje. Obiecałam, że
pomogę w sprawach urzędowych i pomogłam, co Pan Grodzki potwierdził. Pan
Grodzki zwrócił się z prośbą o umorzenie podatku od środków transportowych i
otrzymał.
Niemniej temat ten będzie jeszcze analizowany.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 7.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Małgorzata Olak p.o. Skarbnika Gminy przedstawiła zebranym propozycje zmian
budżetowych zgodnie z uzasadnieniem:
I. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę
57.600 zł, w tym: 57.000 zł wpływy z usług oraz 600 zł odsetki od nieterminowych wpłat
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 17.000 zł, w tym: 10.000 zł wpływy z różnych
opłat oraz 7.000 zł spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę
773.993 zł, w tym: 18.000 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej, 900 odsetki od nieterminowych wpłat; 170.000 zł podatek od
nieruchomości od osób prawnych, 5.000 zł podatek rolny od osób prawnych i innych
jednostek, 25.000 zł podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek, 9.900 zł podatek od
czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek, 5.500 zł odsetki od
nieterminowych wpłat; 12.000 zł podatek od spadków i darowizn wpłacany przez osoby
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fizyczne, 78.688 zł podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacany przez osoby fizyczne;
30.000 zł wpływy z opłaty skarbowej, 2.000 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 455 zł
odsetki, 250.000 zł podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 45.000 zł podatek
dochodowy od osób prawnych
Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 27.000 zł ze względu na realizację wydatków i
niemożliwość lokowania wolnych środków na rachunku bankowym.
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.000 zł dochody z najmu pomieszczeń
należących do Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Tarczyn
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.350 zł, w tym: 350 zł zwroty zasiłków rodzinnych,
500 zł różne wpływy na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 500 zł wpływy na
rzecz usług opiekuńczych
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 600 zł odsetki od
nieterminowych wpłat należności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej.
II. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.000 zł wpłaty na budowę przyłączy
wodociągowych na terenie gminy Tarczyn.
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 40.000 zł dotacja otrzymana z powiatu z
przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę
228.500 zł, w tym: 9.000 zł podatek od środków transportowych płacony przez osoby prawne
i inne jednostki; 45.000 zł podatek rolny, 2.500 zł podatek leśny, 102.000 zł podatek od
środków transportowych, 5.500 zł wpływy z opłaty targowej, 27.000 zł odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 36.000 zl wpływy z lokalnych opłat oraz
1.500 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.
Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 121.033 zł, w tym: 121.033 zł część oświatowa
subwencji ogólnej z budżetu państwa.
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.180 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na zadania własne gminy.
III. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 560 zł wydatki na usługi remontowe
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 39.173 zł, w tym: 20.000 zł wydatki na pomoc
finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przewozu
kolejowego osób oraz 19.000 zł budowa ul. Brzozowej w Korzeniówce (zał. ZI poz. 4), 120 zł
modernizacja ul. Owocowej w Tarczynie (zał. ZI poz.13) oraz 53 zł modernizacja ul. Krzywej
w Kotorydzu (zał. ZI poz. 16)
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 352.326 zł, w tym: 3.000 zł wynagrodzenia
z tytułu umów zlecenie i o dzieło, 9.000 zł wydatki na usługi remontowe, 30.805 zł wydatki z
tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, 9.521 zł wydatki z tytułu
wykupu gruntów (zał. ZI poz. 17), 200.000 zł wydatki inwestycyjne z tytułu rewitalizacji
rynku w Tarczynie (zał. WPI poz. 7).
Dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 85.290 zł, w tym: 4.200 zł dotacja celowa
przekazana na zadania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, 6.100 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło, 24.990 zł zakup usług pozostałych, 50.000
zł wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na
opracowania geodezyjne i kartograficzne
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 8.400 zł, w tym: 3.400 zł wydatki na pomoc
finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na własne zadania bieżące, 100.000 zł składki
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na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz 5.000 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło związanych z promocją Gminy Tarczyn
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 69.476 zł, w
tym: 1.000 zł wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji, 2.000 zł wydatki na
zakupy inwestycyjne dla OSP (zał. ZI poz.21) oraz w Straży Miejskiej w Tarczynie 60.500 zł
zakup usług związanych z funkcjonowaniem Straży, 1.869 zł szkolenia oraz 4.107 zł zakup
akcesoriów komputerowych i programów
Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę
3.000 zł zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków, opłat i innych należności
budżetowych
Dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 73.000 dot. odsetek od pożyczek z
WFOŚiGW w Warszawie
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22.400 zł w tym: 1.000 zł wydatki związane z
wynagrodzeniem bezosobowym dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia w SP
Pamiątka, 15.000 zł wydatki na zakup kosiarki dla Gimnazjum w Tarczynie (poz.29 zał. ZI)
oraz 6.400 zł na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 194.380 zł w tym: 12.300 zł opłaty za domy pomocy
społecznej podopiecznych GOPS Tarczyn, 24.400 zł dodatki mieszkaniowe, 500 zł usługi
opiekuńcze oraz 157.180 zł zakup różnych usług pozostałych z przeznaczeniem na obiady.
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.165 zł, w tym 15.419 zł
wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego (poz.31 zał. ZI) oraz 24.746 zł na zakup
nowych materiałów do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego (poz. 32, ZI)
IV. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 740 zł na wpłaty odpisu 2% uzyskanych
wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę
19.500 zł, w tym 3000 na wynagrodzenia dla inkasenta za odczyt y wodomierzy, 2.500 zł na
zakupy art. Hydraulicznych i innych materiałów, 10.000 zł na zakup energii elektrycznej
stacji uzdatniania wody i hydroforni Gminy Tarczyn, 4.000 zł za zakup usług remontowych
przy awariach wodociągowych.
Dziale 600 Transport i Łączność o kwotę 40.000zł, w tym 20.000 zł na zakup materiałów i
20.000 na zakup usług dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.107 zł na zakup
komputera dla Straż Miejskiej w Tarczynie (poz. 23 ZI)
Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 232.033 zł w tym: 54.575 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia pracowników szkół (SP w Tarczynie: 33.625 zł, SP w Pamiątce: 20.950zł),
1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania SP w
Pamiątce, 41.458 zł zakup usług remontowych w szkołach podstawowych (SP w Tarczynie:
32.000 zł, SP w Suchostruga: 9.458 zł), 110.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów
uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarczyn do przedszkoli znajdujących się na terenie
innych gmin oraz 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Gimnazjum w
Tarczynie
Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 51.000 zł na na modernizację o rozbudowę SPZOZ
Tarczyn (poz. 10 WPI).
Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 160.360 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne
dot. wydawania obiadów zg. z wydawanymi decyzjami przez GOPS Tarczyn.
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.000 zł na zakup energii
elektrycznej
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Dziale 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 2.650 na zakup nagród w
turnieju w Zespole Szkół w Tarczynie.
Projekt uchwały był omawiany 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 XLVI/235/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok została podjęta.
Do pktu 8
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w roku podatkowym 2010.
Radny Mirosław Faliszewski złożył wniosek o głosowanie poszczególnych ustępów
uchwały, w związku z tym, że jest propozycja wzrostu stawek podatku o 3,5 % w stosunku
do roku 2009.
Pani Burmistrz złożyła autopoprawkę do pozycji § 1 pk1b : „Od samochodów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie700,00 zł” – było
887,00zł. W związku z tym, że właścicielami samochodów o tej masie całkowitej są głównie
rolnicy z naszej Gminy i samochody o tym tonażu służą właśnie rolnikom w gospodarstwach.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Mirosława Faliszewskiego.
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Wniosek został przyjęty.
Pani Mecenas poinformowała, że autopoprawka będzie głosowana w uchwale.
Małgorzata Olak p.o. Skarbnika Gminy odczytała ust. 1 projektu uchwały zawierający
zgłoszoną autopoprawkę:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

681,00 zł
700,00 zł
1.156,00 zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym

Liczba osi
nie mniej niż

mniej niż

za równorzędne

Inne systemy
zawieszenia
(w zł)

(w zł)
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2 osie
3 osie
4 osie i więcej

12
12
18
12
26

18
26

1.351,00
1.285,00
1.891,00
1.804,00
2.205,00

1.491,00
1.351,00
1.956,00
1.837,00
2.786,00

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany ustęp.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych
Za przyjęciem w. w. stawek głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu głosów
przeciwnych nie było.
Małgorzata Olak p.o. Skarbnika Gminy odczytała ust. 2 projektu.
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie
c) powyżej 9,0 ton i poniżej 12,0 ton

465,00 zł
745,00 zł
1.059,00 zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym

Liczba osi
nie mniej niż

Mniej niż

12
18
37
12
18
37

18
37

za równorzędne

Inne systemy
zawieszenia
(w zł)

(w zł)

2 osie

3 osie

18
37

1.513,00
2.151,00
1.708,00
1.260,00
2.042,00
2.042,00

1.513,00
2.151,00
2.302,00
1.743,00
2.042,00
2.786,00

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany ustęp.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych
Za przyjęciem w. w. stawek głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Małgorzata Olak p.o. Skarbnika Gminy odczytała ust. 3 projektu
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
205,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
12

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym

Liczba osi
nie mniej niż

Mniej niż

za równorzędne

Inne systemy
zawieszenia
(w zł)

(w zł)

1 oś
2 osie

3 osie

12
18
12
18
37
12
18
36

18
18
37
18
36

378,00
551,00
540,00
1.005,00
1.361,00
800,00
1.124,00
1.124,00

173,00
670,00
367,00
1.534,00
2.020,00
1.124,00
1.124,00
1.524,00

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany ustęp.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych
Za przyjęciem w. w. stawek głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Małgorzata Olak p.o. Skarbnika Gminy odczytała ust. 4 projektu
4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30
b) równej lub wyższej niż 30

1.470,00 zł
2.151,00 zł

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany ustęp.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych
Za przyjęciem w. w. stawek głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji. Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XLVI/236/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku podatkowym 2010 została podjęta.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały dotyczący pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących w wysokości 25.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań prowadzonych przez
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Starostwo Powiatowe w Piasecznie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarczynie z zakresu
administracji architektoniczno-budowlanej .
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XLVI/237/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Piaseczyńskiemu została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Dorota Woźniak p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała projekt
uchwały, następnie poinformowała, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2010 określa ogólne założenia organizacyjne i formy działania
służące osiągnięciu założonych celów. Odbiorcą programu jest społeczność lokalna Gminy
Tarczyn.
Projekt uchwały wraz z załącznikiem omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XLVI/238/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Tarczyn na 2010 rok.
Dorota Woźniak p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała projekt
uchwały, następnie dodała, że celem programu jest zainicjowanie długofalowego procesu
edukacji społecznej, w szczególności dzieci i młodzieży, na temat zagrożeń związanych z
narkomanią, promowanie idei zdrowego stylu życia, a także wspieranie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.
Projekt uchwały wraz z załącznikiem omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Uchwała Nr XLVI/239/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Tarczyn na 2010 rok została podjęta.
Do pktu 12.
Wolne wnioski.
Kazimierz Odolski mieszkaniec Tarczyna powiedział, że na terenie Gminy i w samym
Tarczynie dużo jest zrobione jeśli chodzi o inwestycje. Na osiedlu domków jednorodzinnych
w Tarczynie też prowadzona była inwestycja i po zakończeniu I etapu prac w gazetce lokalnej
ukazała się informacja , że wszystko w całości finansowane jest przez Gminę. Po zakończeniu
prac też podane było, że inwestycja została sfinansowana w 100% przez Gminę, a to nie jest
prawda, bo mieszkańcy z własnych środków sfinansowali projekt za ok. 30.000zł – więc
mieszkańcy też mieli swój wkład.
Druga sprawa to monitoring. Kiedyś młody człowiek został pobity i nie mógł skorzystać z
nagrania, bo uzyskał informację w Straży Miejskiej, że to jest za dużo pracy. Innym, razem
jeden z mieszkańców chciał zostawić samochód w Tarczynie i pojechać do Warszawy.
Poprosił w Straży o informację gdzie najbezpieczniej będzie zostawić samochód i uzyskał
odpowiedź, że monitoring nie działa. I ostatnia sprawa, kiedyś Pani Burmistrz mówiła, że jak
będzie monitoring to będzie czynna studnia w Rynku.
Pani Burmistrz przyznała, że z inicjatywy Pana Odolskiego powstał komitet, były
organizowane zebrania, rozmowy i faktycznie mieszkańcy zapłacili za projekt. Potem radni
szukali środków na realizację inwestycji. Całość zadania zamknęła się w ok. 2 mln. Nie
zostały wykonane chodniki - część mieszkańców chce chodniki część nie chce, bo są na
poboczach trawniki i ładnie to wygląda. Informacja, która ukazała się w gazetce była
przygotowana przez pracownika, który nie wiedział o udziale finansowym mieszkańców.
Pani Burmistrz przeprosiła za to, że nie sprawdziła i powiedziała, że najbliższym numerze
gazetki zostanie zamieszczone sprostowanie.
Odnośnie monitoringu Pani Burmistrz wyjaśniła, że najlepiej gdyby wszystkie kamery były
obrotowe. W Tarczynie jest zamontowana 1 kamera obrotowa i 3 stacjonarne. Obrotowa jest
nakierowana na płaskorzeźbę Jana Pawła II, fontannę i ławeczki, bo tam było dużo
zniszczeń. Był okres, że monitoring nie działał, w tej chwili działa. Jeśli chodzi o studnię to
długo była nieużywana, a woda powinna odpowiadać wszystkim normom wody
przeznaczonej do spożycia, konieczne są analizy wykonane przez SANEPID z tego względu,
że z wody tej będą korzystać mieszkańcy.
Pan Kazimierz Odolski zwrócił uwagę, że pompa była czynna jest tam studnia głębinowa.
Pani Burmistrz powiedziała, że były kłopoty i temat został odłożony, jeśli okaże się, że będzie
można uruchomić studnię i nie będzie potrzeba dużych środków finansowych to zostaną
podjęte działania.
Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży Miejskiej odnośnie monitoringu wyjaśnił, że
materiał nagrany jest udostępniany na wniosek Policji i osoba pobita powinna tą drogą
ubiegać się o udostępnienie materiału. Były przypadki wyłączeń zdarzyło się to dwa razy po
dwa dni.
Pan Kazimierz Odolski powiedział, że gdy została powołana Straż to patrole było widać
częściej - teraz rzadko widać, czy to ze względu na fotoradar.
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Pan Komendant odpowiedział, że jednostka liczy czterech strażników i komendant. Jest dużo
pracy urzędowej w związku z foradarami - w związku z czym mniej jest patroli. Wcześniej
było więcej patroli mieszanych z policją, teraz są tylko trzy. Może strażników nie widać, ale
wykonują dużo pracy.
Radna Hanna Sowińska zwróciła się z prośbą do Starosty Piaseczyńskiego o przyspieszenie
działań związanych z umieszczeniem znaku drogowego „ustąp pierwszeństwa” na drodze w
Raciborach.
Pan Starosta powiedział, że jest to bieżąca sprawa i nie wymaga decyzji Starosty, niemniej
jednak sprawdzi.
Pani Burmistrz poinformowała, że radni zastanawiają się jak rozwiązać sprawę parkowania
przez cały dzień samochodów osób, które z Tarczyna dojeżdżają do pracy w Warszawie bądź
innej miejscowości. Jest propozycja by na parkingach postawić znaki ograniczenia czasowego
1,5 do 2 godz. Samochody można parkować przez cały dzień na pasie wzdłuż ulicy
Warszawskiej.
Obecni na Sesji nie wnieśli sprzeciwu do przedstawionej propozycji.
Stefan Wróblewski mieszkaniec wsi Kopana podziękował Pani Burmistrz za działania w
wyniku których powstała płaskorzeźba Jana Pawła II, wspomniał o uroczystości
upamiętniającej osoby zasłużone, która odbyła się w Pamiątce, następnie zwrócił się z prośbą,
by przy ulicy Ks. Oszkiela powstał pomnik Ks. Oszkiela, zaproponował miejsce naprzeciw
Komisariatu Policji. Zadeklarował pomoc finansową w imieniu organizacji „Szare Szeregi”.
Pani Burmistrz poinformowała, że powstał Komitet ku Czci Pamięci Jana Pawła II którego
była członkiem i z inicjatywy tego Komitetu, powstała płaskorzeźba Jana Pawła II. Odnośnie
drugiej sprawy to każdy w jakiś sposób czci i pamięta o takiej osobie jaką był Ks. Czesław
Oszkiel. Radni są otwarci na propozycję.
Więcej wniosków nie było.
Do pktu 13.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął
XLVI Sesję Rady.

Protokółowała:
Zofia Kruppe

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