P R O T O K Ó Ł NR XLVIII/2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 4 lutego 2010 roku
W obradach udział wzięli: Burmistrz Tarczyna, 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 XLVIII Sesję Rady,
powitał zebranych.
Przed realizacją porządku obrad Radni i wszyscy obecni na Sesji minutą ciszy uczcili pamięć
kolegi radnego Andrzeja Perzyny.
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: Paweł Młoźniak, Marcin Szatanek, Andrzej Pszczółka.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę w proponowanym porządku polegającą na
wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/222/09 Rady
Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia programu i zasad
współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na
2010 rok
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek Sesji ze zmianą:
1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z XLVII Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w roku 2009.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
8. Przedłożenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w roku 2009.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie
w roku 2009.
11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2009.
12. Pytania, interpelacje.
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13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy.
14. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu.
15. Uchwała
w
sprawie
przyznania
dodatkowego
wynagrodzenia
rocznego
Pani Barbary Galicz Burmistrza Tarczyna za 2009 rok.
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia
5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia
5 grudnia 2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Gminnego.
18. Uchwała w sprawie nadania nazw drogom we wsi Prace Duże.
19. Uchwała w sprawie nadania nazw drogom we wsi Marylka.
20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/206/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia
22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/222/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia
5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia programu i zasad współpracy Gminy Tarczyn z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 rok
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 11 radnych, 11 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4
Przyjęcie protokółu z XLVII Sesji.
Uwag do protokółu z XLVII Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 11 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 Burmistrza Tarczyna za okres od
29 grudnia 2009 roku do 4 lutego 2010 roku
W zakresie inwestycji:
•

25 stycznia br. gmina złożyła wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o
dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę ulicy
Ogrodowej w miejscowości Marianka. W ramach inwestycji wykonany zostanie 1.5
km odcinek drogi z podbudową i nawierzchnią z kruszywa kamiennego.
Przewidywany koszt inwestycji 300 tys. zł., wnioskowane dofinansowanie 140 tys. zł.

•

Gmina złożyła niezbędną dokumentację do Starostwa Powiatowego celem uzyskania
Pozwolenia na budowę:
- Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Jeżewskiej z wodociągiem w zachodniej części
gminy. Otrzymaliśmy już promesę na dofinansowanie tej inwestycji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z propozycją pożyczki w
wysokości 500 tys. zł
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•

Rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej ,,Rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn – Etap III- kanalizacja sanitarna w
miejscowości Tarczyn- Jeziorzany ” w ramach której wykonana zostanie kanalizacja
sanitarna w ul. Dobrowolskiego i Spacerowej.

Przybył radny Paweł Młoźniak – obecnych 12 radnych.
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska:
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
- na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za wodę i kanalizację,
- wydano 6 warunków określających techniczną możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- wystawiono 155 faktur związanych z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny
- wydano 17 pism z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
- wraz z Komisją Mieszkaniową rozpatrzono podania o przydział mieszkań komunalnych,
- zlecono roczne wykonanie usługi z zakresu konserwacji instalacji elektrycznej w budynkach
administrowanych przez Gminę,
- zlecono roczne wykonanie usługi z zakresu konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Tarczyn,
- zlecono roczne wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z terenów
administrowanych przez Gminę - wykonawca Firma JARPER
W zakresie dróg gminnych:
- rozpatrzono 5 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję oraz 7 wniosków
związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami
drogi oraz zajęciem pasa drogowego.
W zakresie ochrony środowiska:
- wydano 3 pisma dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
- wydano 2 decyzje zezwalające na działalność komunalną,
- rozpatrzono 12 wniosków dotyczących usunięcia drzew wydając 10 decyzji
- wydano 8 pism z zakresu ochrony środowiska
- wydano 2 postanowienia dotyczące uzgodnienia programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi
- wydano 1 postanowienie dotyczące decyzji w sprawie prowadzenia prac geologicznych
- podpisano umowę na odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Tarczyn – odbiorca: Zakład
Rolniczo – Przemysłowy „FARMUTIL HS”
- Zlecono firmie JARSK – CENTRUM JAKOŚCI wykonanie badań próbek wody na
podstawie uzgodnionego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym rocznego
harmonogramu.
. - sporządzono 1 sprawozdanie do jednostek nadrzędnych dotyczące gospodarki odpadami
komunalnymi oraz 2 dotyczące gospodarki wodno – ściekowej.
W zakresie działalności gospodarczej:
Wydano
- 51 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
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- 10 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
- 8 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 3 zaświadczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek ZUS/KRUS
i kancelarii prawnych oraz innych urzędów
- dokonano 11 wpisów informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
- dokonano 2 wpisy informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
wydano
- 20 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym 4 zezwolenia na lokale
gastronomiczne ,
- 26 zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z wydanych zezwoleń
- 2 decyzje na wygaśnięcie 4stałych zezwoleń w związku z likwidacją punktu sprzedaży
- naliczono i pobrano opłatę za korzystanie ze wszystkich zezwoleń alkoholowych ważnych
w roku 2010 w kwocie 97281,97 zł
W zakresie spraw podatkowych i budżetowo-finansowych:
wysłano
- 3 wezwania do osób fizycznych do złożenia informacji In-1 w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
wydano
- 16 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości,
- 2 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
- 1 wezwanie do osób fizycznych dotyczących złożenia wyjaśnień w sprawie podatku od
środków transportowych,
-16 decyzji w sprawie określenia wysokości zaległości podatkowych w podatku od środków
transportowych.
Wydano :
- 20 zawiadomień o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od nieruchomości
- 1 zawiadomienie o wycofaniu tytułu wykonawczego na podatek od środków transportu
- 200 tytułów wykonawczych ( zaległości podatku od nieruchomości i rolnego )
- 1 wpis do hipoteki przymusowej
- 7 upomnień z tytułu zaległości w opłatach podatku (jednostki prawne)
- 4 upomnienia za zaległości za opłatę planistyczną
- 4 upomnienia za zaległości opłaty adiacenckiej
- 7 wezwań do zapłaty za wieczyste użytkowanie
W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 29 grudnia 2009 roku do dnia dzisiejszego Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości - 10 400 zł,
- zasiłków stałych w wysokości - 10 100 zł,
- opłata za domy pomocy społecznej - 9 820 zł,
- dodatków mieszkaniowych - 2 737 zł,
- świadczeń rodzinnych o wartości - 140 917 zł.
W zakresie geodezji i rolnictwa
•

•

Na bieżąco wprowadzano zmiany i sporządzano wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
(sporządzano wyrysów 12, wypisów 112 , wprowadzono 94 zmiany w ewidencji
gruntów).
Sporządzono i przekazano do starostwa:
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- dane dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów dla Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ,
- kopie baz danych ewidencji gruntów,
-dane dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z Kampanią
ARiMR 2010 .
- kopie dokumentów dot. własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym.
- informacje nt. klasyfikacji nieruchomości na terenie gminy Tarczyn.
• Udzielano informacje i sporządzano dokumentację w zakresie danych geodezyjnych
i kartograficznych dla osób i instytucji upoważnionych do ich uzyskiwania ( min.
organy administracji , rzeczoznawcy majątkowi, geodeci uprawnieni … ).
• Udzielono pomocy firmie opracowującej koncepcję telefonizacji gminy Tarczyn
poprzez wskazanie możliwych do wykorzystania źródeł informacji, dostępnych
danych , przekazanie pozostających w dyspozycji urzędu opracowań własnych (dane z
geoportali, plany gminy , mapy tematyczne, wiedza pracowników i władz lokalnych
…. )
• Prowadzono prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych i aktualizacją
numeracji porządkowej .
• Udzielono odpowiedzi na piśmie na 228 zapytań dotyczących nieruchomości na
terenie gminy Tarczyn .
• Wydawano 179 zaświadczeń z zakresu działania referatu .
• Przeprowadzono rozgraniczenie nieruchomości gminnej ( Rembertów – dz.118 )
Opracowano koncepcję podziału i uzgodniono projekt podziału.
• Wydano 3 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości, w czterech kolejnych
sprawach dokonano sprawdzenia dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i
prawnej . Dwa postępowania zawieszono.
• Dokonano sprawdzenia poprawności wykonania i wyłożenia do wglądu dokumentacji
klasyfikacyjnej dla nieruchomości położonych w obrębie Rembertów.
• Na bieżąco udzielane są informacje o zasadach dokonywania podziałów i naliczania
opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości
oraz wydawane decyzje
zatwierdzające podziały nieruchomości na wniosek właścicieli.
• Sporządzono 6 wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych praw własności
Gminy do nieruchomości.
W zakresie oświaty, kultury i sportu:
• Zweryfikowano i wysłano do MEN zakres zadań edukacyjnych realizowanych przez
Gminę Tarczyn, na podstawie których naliczana jest cześć oświatowa subwencji
ogólnej na 2010 r..
• Zostało sporządzone i wysłane do Kuratorium Oświaty sprawozdanie
z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2009r..
• W związku z istniejącymi wątpliwościami dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji za
dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, a będące
naszymi mieszkańcami, zwróciłam się do Departamentu Prawnego MEN o
wyjaśnienie przedmiotowej kwestii.
• Odbyłam spotkanie z Zarządem Klubu Sportowego Tarpan w sprawie pomocy w
rozwiązaniu problemów z jego dalszym funkcjonowaniem w 2010 r.
W zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych i krajowych:
•

W dniu 06.01.2010 zostały złożone dwa wnioski do Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Projekty pod
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nazwą „Akademia przyszłości I” i „Akademia przyszłości II” mają na celu
przeprowadzenie szkoleń w zakresie wparcia i doradztwa zawodowego dla osób
utrzymujących się z pracy w rolnictwie i sadownictwie, osób o niskim poziomie
wykształcenia i osób powyżej 45 roku życia. Wnioskowane kwoty dofinansowania to
50 tys. złotych na każdy projekt.
Oba wyżej wymienione projekty przeszły pomyślnie ocenę formalną w Mazowieckiej
Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i oczekują na ocenę merytoryczna.
Wydałam następujące zarządzenia:
- Zarządzenie nr 110/09 i 112/ 09 Burmistrza Tarczyna w sprawie zmian w budżecie gminy
Tarczyn na 2009 rok,
- Zarządzenie nr 1/10 w sprawie zniesienia klauzuli tajności oraz przedłużenia okresu ochrony
na dokumentach niejawnych.
Odbyłam spotkania:
• 11 stycznia z firmą Tarczyn Leśne w sprawie możliwości realizacji inwestycji na
terenie gminy Tarczyn w miejscowościach: Many i Wólka Jeżewska. Firma jest
właścicielem 50 ha gruntu przeznaczonego na budownictwo mieszkaniowe, usługi i
ma zamiar wybudować osiedle mieszkaniowe, przedszkole, przychodnię.
• 13 stycznia z przedstawicielami TP SA w sprawie zrealizowania na terenie gminy
dużego projektu inwestycyjnego w zakresie dostępu do Internetu.. W celu pozyskania
informacji, danych potrzebnych do założeń projektu zorganizowane zostało w dniu 18
stycznia w ramach współpracy z ww firmą spotkanie z sołtysami.
• Odbyłam również spotkanie z prezesem firmy Fartex panem Kielczykowskim.
• Odbyłam spotkanie w WFOŚ na temat finansowania inwestycji takich jak:
kanalizacja, wodociąg na terenie Gminy jak również dofinansowania sprzętu dla
OSP.
• 18 stycznia z przedstawicielami OSP z gminy Tarczyn z prezesem gdzie omawialiśmy
sprawy budżetowe oraz organizację uroczystości takich jak: 110 – lecie OSP w
Tarczynie, 55-lecie jednostki w Kotorydzu, poświęcenie nowego samochodu
ciężkiego dla OSP Suchodół.
• Odbyłam spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i Wicestarosta
Piaseczyńskim na temat inwestycji w roku 2010 jak również omawialiśmy akcję
„zima”.
• 19 stycznia odbyłam spotkanie z dyrektorami szkół, na którym omawialiśmy
zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy
Tarczyn.
• 20 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu poświęconym sprawom OSP , które odbyło
się w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. W spotkaniu uczestniczyły
zarządy OSP , omawiano sprawy związane z zamknięciem roku 2009 i możliwości
finansowych na 2010.
• 22 i 25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Piasecznie uczestniczyłam w spotkaniu
poświeconym omówieniu funkcjonowania kolei wąskotorowej, przyszłości jej
rozwoju oraz możliwości skorzystania z funduszy unijnych.
• 27 stycznia uczestniczyłam w uroczystym otwarciu Oddziału Chirurgii Ogólnej w
szpitalu w Grójcu.
• 28 stycznia odbyłam spotkanie z prezesem WFOŚiGW Panem Skrzypczyńskim w
sprawie realizacji zadań inwestycyjnych: kanalizacja, wodociągi na terenie gminy
Tarczyn jak również ocieplenia budynków.
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•

1 lutego odbyłam spotkanie z Panem Starostą Janem Dąbkiem w sprawie inwestycji
na terenie Gminy Tarczyn. Omawiana była głównie sprawa wspólnej inwestycji:
budowa domu kultury i szkoły ponadgimnzjalnej.

•

Odbyłam spotkanie z dyrektorem Zakładu Energetycznego Konstancie Jeziorna gdzie
omawiana była sprawa modernizacji i poprowadzenia nowych sieci energetycznych na
terenie Gminy Tarczyn. Zakład narzeka, że są trudności z poprowadzeniem linii, bo
mieszkańcy nie pozwalają na umieszczenie słupów na swoim terenie.

•

Na bieżąco monitorujemy budowę Ośrodka Zdrowia i Przedszkola. Wg. wszelkich
informacji na początku marca będzie oddane nowe skrzydło przychodni, a będzie
remontowana część starego budynku. Całość będzie oddana do użytku w maju. To
samo dotyczy przedszkola, mimo zimy prace idą zgodnie z planem.

Pani Burmistrz na zakończenie odnosząc się do sprawy odśnieżania wyjaśniła:
Jest dużo zgłoszeń, że podczas odśnieżania dróg zasypywane są wjazdy na posesje.
Pani Burmistrz poprosiła sołtysów o przekazanie mieszkańcom, by ze zrozumieniem odnosili
się do istniejącej sytuacji, bo nie ma możliwości uniknięcia zasypania i nie jest to
spowodowane złą wolą pracowników. Wszyscy starają się, by było jak najlepiej. Nie jest
także lekceważony żaden telefon w sprawie odśnieżania, ale musi być zachowana pewna
kolejność. Są też telefony gdzie pod adresem pracowników niezasłużenie kierowane są różne
nieprzyjemne słowa.
Odśnieżanie jest kosztowne i jeśli więcej zostanie wydane na odśnieżanie to będzie mniej na
remonty dróg. To wspólne pieniądze i każda złotówka ma swoje przeznaczenie.
Pani Burmistrz jeszcze raz poprosiła o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o sygnały jeśli są
miejsca gdzie jeszcze należałoby odśnieżyć.
Przedstawione sprawozdanie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w roku 2009.
Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie – załącznik nr 2 protokółu.
Sprawozdanie przedstawione było na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 7.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
Anna Burakowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie z pracy
Komisji za 2009r. – załącznik nr 3 protokółu.
Sprawozdanie przedstawiane było na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 8.
Przedłożenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
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Anna Burakowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała przygotowany plan pracy
Komisji na 2010r. – załącznik nr 4 protokółu.
Plan pracy Komisji przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Plan został przyjęty.
Do pktu 9.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
roku 2010.
Jadwiga Pawlak Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych odczytała sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2009 załącznik nr 5
protokółu.
Sprawozdanie przedstawiane było na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 10.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie
w roku 2009.
Dorota Krawczak p. o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie
odczytała sprawozdanie z działalności Ośrodka w roku 2009- załącznik nr 6 protokółu
Sprawozdanie przedstawiane było na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 11.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2009.
Emilia Bloch ze Straży Miejskiej odczytała sprawozdanie z działalności za 2009 rok.
Sprawozdanie przedstawiane było na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 12.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 13.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Małgorzata Olak p.o. Skarbnika Gminy przedstawiła zebranym projekt zmian budżetowych
w uchwale budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2010 Nr XLII/241/09 Rady Miejskiej w
Tarczynie z dnia 29 grudnia 2009 roku:
„Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi 40.177.039 zł.
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 300.000 zł, tj. do kwoty 27.796.607 zł.
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300.000 zł, tj. do kwoty 12.380.432 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.
Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały
Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.
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Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały
Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok.
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na
2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 4 do
niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na
zadanie inwestycyjne w 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”
Propozycja zmian budżetowych omawiana była na posiedzeniu Komisji.
Do przedstawionego projektu uchwały 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 XLVIII/242/10 zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII na rok 2010 została
podjęta.
Do pktu 14.
Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu.
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy odczytała projekt uchwały z następującym
uzasadnieniem:
„Burmistrz Gminy Tarczyn przedkłada projekt uchwały sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
W oparciu o art. 82 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu
terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu
budżetu. Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o obligacjach, emitent będący jednostką samorządu
terytorialnego nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na cele inne
niż wcześniej określone. Łączna kwota przewidzianych do wyemitowania przez Gminą
Tarczyn w roku 2010 obligacji wynosi 2.000.000 zł.
Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje
niezbędne do prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten
będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny
rachunek.
W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. B ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz
określenia zasad ich zbywania i wykupu. Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie
powyższej uchwały.”
Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie
deficytu budżetu Gminy Tarczyn w 2010 roku związanego z realizacją zadania
inwestycyjnego p.n. ”Rozbudowa budynku Przedszkola w Tarczynie.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu Komisji.
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 XLVIII/243/10 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad zbywania,
nabywania i wykupu została podjęta.
Do pktu 15.
Uchwała
w
sprawie
przyznania
dodatkowego
wynagrodzenia
rocznego
Pani Barbary Galicz Burmistrza Tarczyna za 2009 rok.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały w którym Rada
Miejska stwierdza się, że Pani Barbara Galicz– Burmistrz Tarczyna nabyła prawo do
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej za 2009
rok w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie to i jego wysokość
określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Do przedstawionego projektu uchwały 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 XLVIII/244/10 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Pani Barbary Galicz Burmistrza Tarczyna za 2009 rok została podjęta.
Do pktu 16.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia
5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
§ 56 ust. 1 Statutu Gminy Tarczyn stanowi, iż Komisja Rewizyjna składa się z 5
członków.
W związku ze śmiercią radnego Pana Andrzeja Perzyny, który był członkiem Komisji
Rewizyjnej, należy uzupełnić jej skład do 5-ciu członków.
Anna Burakowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zgłosiła kandydaturę
Tomasza Mędrzyckiego.
Radny Tomasz Mędrzycki wyraził zgodę.
Innych kandydatów nie zgłoszono.

radnego

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały z zapisem w § 1: „W § 1 uchwały
Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej wprowadza się następującą zmianę: pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ 3) Tomasz
Mędrzycki ”
.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się do głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała Nr XLVIII/245/10 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/06 Rady Miejskiej w
Tarczynie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta.
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Do pktu 17.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia
5 grudnia 2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Gminnego.
Wniosek złożony i przegłosowany na II Sesji Rady stanowi, iż Komisja Budżetu i
Mienia Gminnego składa się z 5 członków.
W związku ze śmiercią radnego Pana Andrzeja Perzyny, który był członkiem Komisji, należy
uzupełnić jej skład do 5-ciu członków.
Mirosław Faliszewski Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Gminnego zgłosił
kandydaturę Przewodniczącego Rady Jana Dębskiego.
Przewodniczący Rady Jan Dębski wyraził zgodę.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały z zapisem w § 1: „W § 1 uchwały
Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji
Budżetu i Mienia Gminnego wprowadza się następującą zmianę: pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jan Dębski ”.
.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się do głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała Nr XLVIII/246/10 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/06 Rady Miejskiej
w Tarczynie z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia
Gminnego została podjęta.
Do pktu 18.
Uchwała w sprawie nadania nazw drogom we wsi Prace Duże.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie nadania drodze
prywatnej w Pracach Dużych nazwy – Pogodna.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
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 XLVIII/247/10 w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Prace Duże została
podjęta.
Do pktu 19.
Uchwała w sprawie nadania nazw drogom we wsi Marylka.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie nadania drodze
prywatnej we wsi Marylka nazwę: Dębowa.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XLVIII/248/10 w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Marylka została
podjęta.
Do pktu 20.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/206/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia
22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Droga stanowiąca działkę o nr ewid. 134 położona w miejscowości Prace Małe stanowi
własność osoby prywatnej zaś istniejące drogi gminne zapewniają prawidłową obsługę
komunikacyjną dla terenów przyległych i nie zachodzi uzasadniona potrzeba przejmowania
jej na własność Gminy.
Mirosław Muszakowski z Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odczytał projekt
uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
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 XLVIII/249/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/206/2000 Rady Gminy
Tarczyn z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
została podjęta.
Do pktu 21.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/222/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5
listopada 2009 r. w sprawie ustalenia programu i zasad współpracy Gminy Tarczyn z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 rok.
Edyta Onufrowicz prowadząca sprawy z zakresu oświaty w Urzędzie Miejskim w Tarczynie
odczytała projekt uchwały.
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 XLVIII/250/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/222/09 Rady Miejskiej w
Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia programu i zasad współpracy Gminy
Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 rok została
podjęta.
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Do pktu 22.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z pismem Wojewody Mazowieckiego znak:
WKA.I.0931-23/08 zwierającym wnioski pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu
Miejskiego w Tarczynie.
Stefan Wróblewski mieszkaniec wsi Kopana wyraził zadowolenie, że Sesja zaczęła się od
minuty ciszy, po czym zwrócił uwagę, że na mszy św. w intencji ś.p. Andrzeja Perzyny nie
było radnych, że w uchwale w sprawie dodatkowego rocznego wynagrodzenia Burmistrza
( tzw. 13 - stki) jest określenie procentowe, a nie kwotowe następnie, powiedział, że za
kserokopię protokółu Sesji miał płacić 3 zł za jedną stronę.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę Panu Wróblewskiemu, że nie ma potrzeby zwracania
uwagi radnym tak w kwestii mszy jak i Sesji, bo każdy z radnych doskonale wie, co ma robić
tak na zebraniach jak i poza nimi.
Odnośnie opłaty za kserokopie dokumentów, to nie jest prawdą, że od Pana Wróblewskiego
zażądano opłaty 3 zł za 1 stronę. Każdy komu udostępniane są kopie dokumentów, zgodnie z
uchwałą Rady powinien wnieść opłatę w wysokości 30 gr. za 1 stronę i dotyczy to wszystkich
osób wstępujących z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.
Radny Mieczysław Pobudkiewicz powiedział, że Pan Wróblewski zamiast moralizować
powinien uporządkować swoje życie, zająć się relacjami ze swoją najbliższą rodziną.
Pan Wróblewski odpowiedział, że jego życie rodzinne nie jest sprawą Sesji.
Radny Krzysztof Malczewski spytał czy jest aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego i czy mieszkańcy mogą składać wnioski do planu.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że Gmina posiada aktualny Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Nie zostały zakończone prace związane z opracowaniem nowego Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn. Przyczyną
tego jest brak prawomocnej decyzji odnośnie przebiegu trasy S-7. Wnioski o zmianę w
Studium mieszkańcy mogą składać w Referacie Planowania Przestrzennego w Urzędzie
Miejskim w Tarczynie.
Więcej głosów nie było.
Do pktu 23.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Jan Dębski Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tarczynie zamknął XLVIII Sesję Rady .
Protokółowała
Zofia Kruppe
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