P R O T O K Ó Ł NR XLIX/2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 16 lutego 2010 roku
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna,
Skarbnika Gminy, radni wg załączonej listy obecności

Małgorzata Olak p.o.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski otworzył XLIX Sesję Rady, powitał zebranych,
następnie stwierdził, że zgodnie z listą obecności i faktyczną ilością radnych na sali obecnych
jest 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
(załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecna: Anna Burakowska.
XLIX Sesja zwołana została na wniosek Burmistrza Tarczyna (załącznik nr 2).
Radni obecni na Sesji nie wnieśli uwag, co do terminu i trybu zwołania Sesji.
Do pktu 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że w sytuacji Sesji zwołanej na wniosek Burmistrza
tylko wnioskodawca (tzn. Burmistrz) może zgłosić zmianę porządku obrad.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna nie wniosła zmian do proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w
sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu.
5. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy porządek XLIX Sesji.
Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Do pktu 3.
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010.
Pani Burmistrz poinformowała, że skończyły się pieniądze przeznaczone na odśnieżanie dróg
powiatowych, nie można więc zlecać odśnieżania przygotowane zmiany budżetowe dotyczą
wprowadzenia środków na odśnieżanie dróg powiatowych (50.000zł) i na wyposażenie dla
SPZOZ (65.000).
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
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Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XLIX/251/ 10 zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
została podjęta.
Do pktu 4.
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w
sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu.
Przewodniczący Rady odczytał nadesłany przez Starostwo Powiatowe materiał.
Radni po zapoznaniu się z materiałami, przeanalizowali je i z uwagi na niepełne informacje
dotyczące:
- sposobu likwidacji zadłużenia SPZOZ,
- zasad wpływu na funkcjonowanie i zarządzanie spółki przez podmioty wchodzące w jej
skład,
- zależności zasad zarządzania spółką od wysokości wkładu,
- wysokości udziałów gwarantujących wpływ jednostek samorządu na funkcjonowanie i
zarządzanie spółki,
- wątpliwości budził także zapis w § 1 pkt 4 projektu uchwały Rady Powiatu Grójeckiego,
który mówi: „Zakład zapewni osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych dalsze
nieprzerwane ich udzielanie, bez ograniczeń ich dostępności i warunków ich udzielania do
czasu przejęcia działalności przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez
spółkę” ,
odłożyli podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu
Grójeckiego w sprawie likwidacji SPZOZ w Grójcu do czasu uzyskania dodatkowych
informacji odnośnie ww zagadnień.
Do pktu 5.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął XLIX Sesję Rady .

Protokółowała
Zofia Kruppe
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