P R O T O K Ó Ł NR L/2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 26 marca 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.
W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady L Sesję otworzył i prowadził, Zastępca
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie Mirosław Faliszewski.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zastępca Przewodniczącego Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 11 radnych (załącznik
nr 1 –lista obecności).
Nieobecni radni: Jan Dębski, Marcin Szatanek, Hanna Sowińska.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Zastępca Przewodniczącego Rady zaproponował zmianę w proponowanym porządku
polegającą na zdjęciu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ w
Tarczynie. Dotację można udzielić dokonując stosownych zapisów w uchwale budżetowej –
nie ma konieczności podejmowania dodatkowej uchwały.
Zastępca Przewodniczącego Rady odczytał proponowany porządek Sesji ze zmianą:
1. Otwarcie L Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z XLVIII i XLIX Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
6. Pytania, interpelacje.
7. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010.
8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
9. Uchwała o zmianie uchwały nr XXXIII/182/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12
lutego 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – dla działek nr ewidencyjny 173/2, 174/2, 175/1
położonych we wsi Świętochów Gmina Tarczyn.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011
roku.
11. Wolne wnioski.
12. 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.
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Do pktu 4
Przyjęcie protokółu z XLVIII i XLIX Sesji.
Uwag do protokółu z XLVIII Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Uwag do protokółu z XLIXI 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
4 lutego 2010 roku do 26 marca 2010 roku.
W zakresie inwestycji:
•

Gmina złożyła niezbędną dokumentację do Starostwa Powiatowego w Piasecznie celem
uzyskania pozwolenia na budowę:

- instalacji gazowej wraz z nową kotłownią w Przedszkolu w Tarczynie, do tej pory zasilanie
było z MZPOW - obecnie z Firmy Binder International Sp. z o.o., ale dłużej nie może tak być
w związku z tym , że Firma wymówiła nam zasilanie,
- wodociągu w zachodniej części gminy - etap I obejmujący wsie Wólka Jeżewska,
Bystrzanów, Werdun i Suchostruga, w tej chwili na ukończeniu jest przygotowanie
dokumentacji przetargowej i będzie ogłoszony przetarg na wyłonienie firmy celem
wykonania zadania.
•

W dniu 22.03.2010 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na bieżącą konserwację
dróg gminnych na terenie Gminy Tarczyn. Termin składania ofert upływa 31.03.2010 r.
Bardzo proszę wszystkich o cierpliwość, bo gdy tylko wybrana zostanie firma i pogoda
pozwoli zaczną się prace na drogach.

•

W dniu 24 marca 2010 r. nastąpiło otwarcie ofert, złożonych w przetargu pt. Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn – Etap III – Kanalizacja sanitarna w
miejscowości Tarczyn-Jeziorzany. Wpłynęło 5 ofert. W ramach inwestycji wybudowana
zostanie kanalizacja ciśnieniowa o długości 2520m wraz z 43 przydomowymi
przepompowniami ścieków oraz 202 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 4
przyłączami. Trwa badanie prawidłowości złożonych ofert. Ukształtowanie terenu jest
takie, że trzeba budować przydomowe przepompownie.

•

Rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej - Budowy
kompleksu sportowego z tegorocznej edycji programu ,,Moje Boisko – Orlik 2012”. W
ramach tej inwestycji na terenie przy Szkole Podstawowej w Tarczynie powstanie boisko
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piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30mx62m i boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19.1mx32.1m wraz z
niezbędnym zapleczem sanitarnym, oświetleniem i ogrodzeniem. Radni podjęli decyzję o
budowie Orlika w Tarczynie.
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
- wystawiono 211 faktur związanych z płatnością za wodę i kanalizację,
- wydano 5 warunków określających techniczną możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
- usunięto awarię na sieci kanalizacyjnej w Tarczynie – ul. Warszawska i Komornicka oraz
sieciach wodociągowej w miejscowości Kotorydz, ul. Krótka i ul. Leszowa.
• W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- wystawiono 183 faktury związane z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny,
- wydano 12 pism z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
- wykonywany jest remont budynku komunalnego w Kawęczynie,
- na bieżąco wykonywane są usługi obejmujące konserwację oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez Gminę.
• W zakresie dróg gminnych:
- rozpatrzono 12 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję od strony dróg
gminnych oraz wydano 9 decyzji związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanej z potrzebami drogi oraz zajęciem pasa drogowego,
- opracowano dokumentację przetargową na bieżącą konserwację dróg gminnych w zakresie
profilowania i uzupełniania pospółką.
• W zakresie ochrony środowiska:
- wydano 2 decyzje zezwalające na działalność komunalną w zakresie odbioru odpadów,
- wydano 4 pisma w sprawach toczących się postępowań o wydanie decyzji środowiskowych,
- rozpatrzono 11 wniosków dotyczących usunięcia drzew oraz wydano 5 decyzji
zezwalających na ich usunięcie,
- wydano 9 pism z zakresu ochrony środowiska,
- wydano 1 uzgodnienie z zakresu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- wydano 10 pism z zakresu gospodarki wodnej w sprawach naruszenia stosunków wodnych,
- wydano postanowienie dotyczące odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko
- wydano 2 postanowienia dotyczące uzgodnienia programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi
- wydano 2 postanowienia dotyczące planu ruchu kopalni odkrywkowej oraz rekultywacji
terenu żwirowni,
- sporządzono 2 sprawozdania do WIOŚ w Warszawie oraz Marszałka Województwa
dotyczące gospodarki ściekowej,
sporządzono sprawozdanie do Marszałka Województwa z zakresu odpadów komunalnych,
- podpisano umowę z REBA ORGANIZACJA ODZYSKU SA Warszawa na odbiór zużytych
baterii.
W zakresie działalności gospodarczej
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wydano
- 32 zaświadczenia dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
- 8 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
- 13 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 7 zaświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek ZUS/KRUS
i kancelarii prawnych oraz innych urzędów,
- dokonano 6 wpisów informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- dokonano 5 wpisów informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
- na bieżąco udzielane są informacje telefoniczne dotyczące przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą,
- wydano 6 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (sklep),
- naliczono i pobrano opłatę za korzystanie z zezwoleń w wysokości 9618,46 zł,
- wydano 4 decyzje na wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów w tym 2 decyzje cofające
zezwolenia w związku z niedokonaniem opłaty I raty.
W zakresie spraw podatkowych i budżetowo-finansowych:
wydano
- 1 decyzję umarzającą postępowanie jako bezprzedmiotowe,
- 1 decyzję odmowną w sprawie umorzenia podatku od spadku,
- 56 zawiadomień o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od nieruchomości,
- 2 zawiadomienia o wycofaniu tytułów wykonawczego na podatek od środków transportu,
- 37 tytułów wykonawczych ( zaległości podatku od nieruchomości i rolnego ),
- 1 wpis do hipoteki przymusowej,
-10 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
- 25 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i dochodowości.
W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 04 lutego 2010 roku do dnia dzisiejszego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości
- zasiłków okresowych w wysokości
- zasiłków stałych w wysokości
- opłata za domy pomocy społecznej
- dodatków mieszkaniowych
- świadczeń rodzinnych o wartości

10 700 zł,
6 849 zł,
21 472 zł,
18 873 zł,
7 836 zł,
302 211 zł.

W zakresie geodezji i rolnictwa:
Na bieżąco wprowadzano zmiany i sporządzano wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
(sporządzano wyrysów 38, wypisów 194, wprowadzono 123 zmiany w ewidencji
gruntów).
• Sporządzono i przekazano do starostwa:
- dane dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego: sprawozdanie z zakresu katastru.

•
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Udzielano informacji i sporządzano dokumentację w zakresie danych geodezyjnych
i kartograficznych dla osób i instytucji upoważnionych do ich uzyskiwania ( m.in. organy
administracji , rzeczoznawcy majątkowi, geodeci uprawnieni).
Prowadzono prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych i aktualizacją numeracji
porządkowej .
Udzielono odpowiedzi na piśmie na 131 zapytań dotyczących nieruchomości na terenie
gminy Tarczyn .
Wydawano 82 zaświadczenia z zakresu działania referatu .
Wydano 4 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości, w czterech kolejnych
sprawach dokonano sprawdzenia dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i prawnej .
Dwa postępowania zawieszono.
Przygotowano i przesłano jedną dokumentację do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.
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 9 wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych praw własności Gminy
do nieruchomości.

W zakresie oświaty, kultury i sportu:
•

•

•

•

•

•

Złożyłam do Ministerstwa Edukacji Narodowej 2 wnioski o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w roku 2010 z tytułu:
- dofinansowania prac remontowych związanych z uzupełnieniem pokryć dachowych,
orynnowania, obróbek blacharskich, które uległy zniszczeniu w wyniku bardzo
intensywnych opadów śniegu oraz malowania pomieszczeń klasowych w następujących
szkołach: w Szkole Podstawowej w Suchostrudze, Tarczynie, w Zespole Szkół w
Pamiątce oraz Tarczynie ,
- oraz drugi wniosek z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Tarczynie;
Realizując ustawowy obowiązek wynikający z ustawy - Karta Nauczyciela, przekazałam
do Rady Miejskiej, RIO, związków zawodowych zrzeszających naszych nauczycieli oraz
do wszystkich dyrektorów szkół oraz przedszkola, sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2009 r.;
W związku z ustawowym obowiązkiem likwidacji do 31.12.2010 r. gminnych zakładów
budżetowych – w tej formie organizacyjno –prawnej działa nasze Przedszkole, zwróciłam
się do Departamentu Prawnego MEN o zajęcie stanowiska, czy istnieje możliwość
przekształcenia Przedszkola w jednostkę budżetową.
Wysłałam do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wykaz osób, które w
bieżącym roku szkolnym pełnić będą funkcję obserwatora podczas sprawdzianu i
egzaminu gimnazjalnego w naszych szkołach;
W związku z wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Piasecznie
orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego, przydzieliłam dla dwóch uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Tarczynie i jednego ucznia Gimnazjum w Pamiątce nauczanie
indywidualne;
Wysłano do Kuratorium Oświaty w Warszawie dane na rok 2010
dotyczące
dofinansowania kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z
młodocianym pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, które
będą stanowiły podstawę przyznania gminie określonej dotacji;
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Ogłosiłam otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
Wystąpiłam do Starosty Piaseczyńskiego z prośbą o dofinansowanie zakupu nagród dla
uczestników rozgrywek VI edycji Powiatowo-Gminnej Ligi w Halowej Piłce Nożnej o
Puchar Burmistrza Tarczyna i Tytuł Mistrza Powiatu Piaseczyńskiego;
W Urzędzie Miejskim zostały przeprowadzone gminne eliminacje do XII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wiatr,
wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda”; dwie najlepsze prace zostały
przekazane na kolejny powiatowy etap eliminacyjny;
Opiekunowi i drużynie ze Szkoły Podstawowej w Tarczynie, która brała udział w
eliminacjach powiatowych XV edycji konkursu pod hasłem „Poznajmy się bliżej”
zorganizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji, zostały wręczone
nagrody;
Trzem naszym najlepszym zawodnikom z Klubu Sportowego „Józefina” w
podziękowaniu za uzyskiwanie wysokich lokat w wojewódzkich i międzywojewódzkich
zawodach kolarskich w roku 2009, zostały wręczone nagrody i listy gratulacyjne

W zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych i krajowych:
•

W dniu 19.02.2010 r. został złożony wniosek do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej. Projekt pod nazwą „Elastyczne przedszkole w Gminie Tarczyn” obejmuje
adaptację i unowocześnienie starej części przedszkola, poszerzenie oferty edukacyjnej i
zajęcia wyrównawcze dla dzieci, dodatkowe zajęcia wyjazdowe i okolicznościowe dla
dzieci oraz konsultacje i szkolenia dla rodziców. Wnioskowana kwota dofinansowania to
1,4 mln złotych. Projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną w Mazowieckiej Jednostce
Wdrażania Programów Unijnych i oczekuje na ocenę merytoryczną.

W dniu 22.03.2010 r. został złożony wniosek do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy. Projekt pod nazwą „Twój potencjał, twoją przyszłością” ma na celu
przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych z zakresu:
- obsługi komputera
- obsługi kas fiskalnych wraz z fakturowaniem
- obsługi wózków widłowych oraz wymiany w nich butli gazowych
- ABC przedsiębiorczości ( szkolenia dla osób z pomysłem na własny biznes)
- prowadzenia księgowości (rachunkowość)
- kursy prawa jazdy na kategorię B lub C lub D
Projekt zakłada również przystosowanie dla osób niepełnosprawnych jednej za szkół na
terenie naszej gminy ( budowa podjazdu lub przystosowanie łazienki).
Wartość projektu to 260 tys. złotych.
Będzie informacja gdy projekt będzie już oceniony i będą terminy szkoleń.
•
Od 15.02.2010 r. w Szkole Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie i w
Zespole Szkół w Tarczynie przy ul. Szarych Szeregów rozpoczęły się odpowiednio projekty
„Z myślą o przyszłości” i „Podnosimy wiedzę i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w
Tarczynie”. W ramach tych projektów zostało w każdej ze szkół utworzonych 5 grup
językowych i 2 grupy komputerowe. Projekty w całości są finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
•
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W dniu 26.02 2010 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w
ramach projektu „Moje boisko - ORLIK 2012”.
W związku ze złożonym w dniu 4 grudnia 2009 r. wnioskiem o przyznanie pomocy do
Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania,
informujemy, iż całość dokumentacji została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w dniu 8 stycznia 2010, jednakże pismem z dnia 1 marca
2010 r. gmina Tarczyn została powiadomiona o wydłużeniu czasu rozpatrywania wniosku
do dnia 8 lipca 2010. Projekt dotyczy remontu i wyposażenia świetlicy w miejscowości
Grzędy. Działanie 4.13 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wartość projektu to
60.000, Gmina występuje o maź dotację 25.000zł.
W dniu 11 marca 2010 r. odbyła się na Rynku w Tarczynie w obecności przedstawicieli
władz samorządowych, WFOŚiGW oraz służb mundurowych uroczystość przekazania i
poświęcenia nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Dzięki
konsekwentnym staraniom, gmina Tarczyn pozyskała na zakup pojazdu dla OSP
Suchodół dofinansowanie w wysokości ok. 400 tys. zł. Pozostałą część kwoty
przeznaczonej na zakup samochodu, tj. ok. 300 tys. zł, stanowią środki własne gminy
Tarczyn.
Gmina Tarczyn uzyskała tytuł „Przyjazna Gmina” w ogólnopolskim konkursie
organizowanym przez redakcję Forum Biznesu należącą do znanej gazety „Dziennik
Gazeta Prawna”. Wyróżnienie zostało wręczone Burmistrzowi Tarczyna oraz Radnym dn.
23 lutego 2010r. w Urzędzie Miejskim.

Wydałam następujące zarządzenia:
Zarządzenie Nr 2/10 w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników w Urzędzie
Miejskim w Tarczynie,
Zarządzenie Nr 3/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie umorzenia zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej,
Zarządzenie Nr 5/10 w sprawie wyborów organów sołectw Gminy Tarczyn,
Zarządzenie Nr 6/10 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą” Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Gminie Tarczyn – etap III – kanalizacja sanitarna w miejscowości Tarczyn –
Jeziorzany,
Zarządzenie Nr 7/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
Zarządzenie Nr 8 /10 w sprawie Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ Bieżąca konserwacja dróg gminnych na
terenie gminy Tarczyn”,
Zarządzenie Nr 9/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010
roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 10/10 w sprawie powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej oraz
grupy samooceny
Zarządzenie Nr 11/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
Zarządzenie Nr 12/10 w sprawie zniesienia klauzuli tajności oraz przedłużenia okresu
ochrony na dokumentach niejawnych…,
Zarządzenie Nr 13/10 w sprawie przedłożenia RIO i Radzie Miejskiej w Tarczynie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009,
Zarządzenie nr 14/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji sprzętu
obrony cywilnej…,,
Zarządzenie Nr 15/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
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Odbyłam spotkania:
- 10.02.2010 – spotkanie z dyr. Kondraciukiem w Wojewódzkim Zarządzie Dróg. Na którym
omawialiśmy sytuację na drodze wojewódzkiej Tarczyn – Łoś.
- Odbyłam również spotkanie Dyrektorem Pawlakiem gdzie informowaliśmy o sytuacji
bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej w kierunku Piaseczna. Mamy zapewnienie, że
będzie etapami wykonywany remont przez Józefowie.
- 18.02.2010 z Panem Hulak w sprawie przetargu na energię elektryczną, ponieważ Gmina
ma obowiązek prowadzenia przetargu na dostawę energii. Prowadzimy rozmowy i analizę
ekonomiczną i będziemy ogłaszać przetarg.
- 19.02.2010 odbyło się posiedzenie Komisji z p. Marią Leżucha – Przyjazna Gmina.
- 23.02.2010 odbyłam spotkanie z prezesem Puchalskim z Firmy „Binder International” gdzie
omawialiśmy sprawę zasilania w energię cieplną i gazową naszego przedszkola oraz sprawę
opłat za ścieki. Otrzymaliśmy pismo w sprawie podwyżki za odprowadzanie ścieków do
kanalizacji sanitarnej.
- 24.02.2010 – spotkanie z komendantem Państwowej Straży Pożarnej p. Szczeniakiem.
Omawialiśmy finansowanie karosacji samochodu OSP w Tarczynie. Jednostka otrzymała
samochód średni, a chciałaby mieć na swym wyposażeniu samochód ciężki. Pozyskali część
pieniędzy od sponsorów, 40.000 zł z WFOŚ. Odbyłam liczne spotkania z Wojewódzkim
Prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej
Ratownictwa Drogowego, otrzymaliśmy zapewnienie na 70.000zł.
-Uczestniczyłam w spotkaniu u Marszałka Struzika w sprawie dofinansowania naszych
inwestycji gminnych jak również złożyłam kolejne pismo o wsparcie naszych działań
zmierzających do tego, aby został wykonany remont drogi wojewódzkiej
- Odbyłam spotkanie z Prezesem i Zarządem Tarczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej gdzie
mówiliśmy o wspólnych rozliczeniach między Spółdzielnią, a Urzędem Miejskim w
Tarczynie.
- Uczestniczyłam w zebraniu na którym wybrano sołtysa we wsi Józefowice.
- Odbyłam spotkanie razem z Panią Wiceburmistrz z Dyrektorem Powiatowego Zarządu w
sprawie współfinansowania remontu dróg powiatowych na terenie naszej Gminy.
- 26.02.2010 odbyło się podpisanie aktu notarialnego w Piasecznie.
- Kolejne spotkanie z dyr. Puchalskim z Firmy „Binder” w sprawie suszarni wytłoków na
terenie Jeziorzan. Oddziaływanie na środowisko jest duże i Firma, która suszy wytłoki
otrzymała decyzję o zaprzestaniu działalności. Jak również przywrócenia hali do
poprzedniego stanu, bo nie było zgody na taką działalność.
27.02.2010 – uczestniczyłam w uroczystości zakończenia Rozgrywek Ligowych w
Gimnazjum w Tarczynie.
01.03.2010 – odbyłam kolejne spotkanie z Telekomunikacją S.A. na temat uczestnictwa
Gminy w projekcie unijnym polegającym na poprowadzeniu łączy internetowych. Również
Państwo sołtysi odbyli spotkanie w tej sprawie.
11.03.2010 – odbyło się uroczyste poświęcenia samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kotorydzu.
12.03.2010 – uczestniczyłam w wyjazdowym spotkaniu z marszałkiem Kotlewskim. Nasze
wnioski przechodzą ocenę merytoryczną, formalną ale ze względu na małą ilość środków nie
zawsze otrzymujemy dofinansowanie: np. o dofinansowanie na wodociągi ubiegało się 256
gmin, na 71 gmin zakwalifikowało się mamy 15 miejsce, a otrzymuje tylko 6 gmin.
15.03.2010 uczestniczyłam w spotkaniu w sprawie żwirowni z przedstawicielami Gminy
Żabia Wola i właścicielami żwirowni. Na terenie Gminy Żabia Wola i naszej Gminy są
żwirownie. Ustaliliśmy następne spotkanie po świętach w terenie
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16.03.2010 - Spotkanie z w-ce burmistrzem Rutkowskim z Gminy Konstancin Jeziorna w
sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania. Do naszej Grupy Działania przystępuje
też Góra Kalwaria.
18.02.2010 – spotkanie z radnymi w Gimnazjum odnośnie programu „Kapitał Ludzki”.
22.03.2010 – spotkanie ze Spółką Tarczyn – Leśne Many. Jest to firma australijska, wykupiła
tereny w rejonie Man i przedstawiła propozycję zagospodarowania terenu. Planują
wybudowanie osiedla domków jednorodzinnych z zapleczem i małą kliniką onkologiczną.
23.03.2010 dokonaliśmy objazdu dróg gminnych z Komisją Rozwoju.
- Odbyłam spotkanie w Szkole Podstawowej w Tarczynie – spotkanie z rodzicami odnośnie
programu „Kapitał Ludzki”.
- Odbyłam spotkanie z Prezesem WFOŚ (kilkakrotnie) w sprawie dofinansowania naszych
inwestycji , sprzetu dla OSP, ocieplenie budynku przedszkola.
- Odbyłam spotkanie z dyrektorem Danilukiem z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie
programu PROW. Mam nadzieję, że Gmina Tarczyn otrzyma te środki.
- Odbyłam spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Zarządu OSP w sprawie karosacji
samochodu OSP Tarczyn i komendantem Wojewódzkim. Tak jak wspomniałam mamy część
środków zapewnionych.
-Spotkanie z Panią Świetlik dyrektorem Powiatowego Biura Pracy na temat zatrudnienia
nowych osób na staż, do prac porządkowych.
-Spotkanie z panem Starostą w sprawie współfinansowania inwestycji na terenie Gminy
Tarczyn – budynku z przeznaczeniem na potrzeby ośrodka kultury. Jedno skrzydło budynku
będzie przeznaczone dla szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku będą plany budynku, i
będziemy ogłaszać przetarg na budowę.
- Uczestniczyłam w konferencji w Warce na temat zabiegów pielęgnacyjnych w sadach.
- Uczestniczyłam w zebraniu Rada Społeczna SPZOZ w Tarczynie
Zastępca Przewodniczącego Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie było.
Do pktu 7.
Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010.
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy przedstawiła propozycje zmian budżetowych zawarte
w § 1 projektu uchwały:
„ 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 821.032 zł. Plan dochodów budżetu
Gminy Tarczyn ogółem wynosi 35.248.071 zł.
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 155.032 zł, tj. do kwoty 30.862.071zł.
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 666.000 zł, tj. do kwoty 4.386.000 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do
Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 821.032 zł. Plan wydatków budżetu Gminy
Tarczyn ogółem wynosi 41.048.571 zł.
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 768.968 zł, tj. do kwoty 27.013.139 zł.
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.590.000 zł, tj. do kwoty 14.035.432 zł.
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zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały
Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały
Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok.,
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na
2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 5
do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
na zadanie inwestycyjne w 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok.
7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań na podstawie porozumień, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań na podstawie porozumień na 2010 rok.
8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji celowych na zadania własne
gminy realizowanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów
publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik
nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowych na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych na 2010 rok.”
Projekt uchwały omawiany była na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono
Zastępca Przewodniczącego Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwał Nr L/252/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010 została
podjęta.
Do pktu 8.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy odczytała projekt uchwały z zapisem § 1: „Rada
Miejska w Tarczynie postanawia zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.000.000
zł, (słownie: jeden milion zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Tarczyn z
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przeznaczeniem na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn etap III –
kanalizacja sanitarna w miejscowości Tarczyn - Jeziorzany”.
Projekt uchwały przedstawiony był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwał Nr L/253/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej została podjęta
bezwzględną większością głosów.
Do pktu 9.
Uchwała o zmianie uchwały nr XXXIII/182/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego
2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – dla działek nr ewidencyjny 173/2, 174/2, 175/1 położonych we wsi
Świętochów Gmina Tarczyn.
Dorota Szczepoańska z Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego przedstawiła projekt
uchwały zawierający następujące uzasadnienie:
W części tytułowej oraz w § 1 uchwały nr XXXIII/182/09 Rady Miejskiej w
Tarczynie z dnia 12 lutego 2009r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego podczas prac kancelaryjnych nie wpisano numerów
ewidencyjnych działek 173/1, 174/1, 174/3, 175/2 oraz część działek o nr ewidencyjnych 121,
183, 176, które znajdują się w obszarze zaznaczonym na załączniku graficznym do uchwały.
Załącznik graficzny do Uchwały obejmuje, zatem większy obszar niż wskazano
w części tytułowej oraz w § 1 w/w uchwały.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIII/182/09 Rady Miejskiej
w Tarczynie z dnia 12 lutego 2009r. doprowadzi do zgodności treść uchwały z załącznikiem
graficznym poprzez uwzględnienie wszystkich numerów ewidencyjnych działek znajdujących
się w załączniku graficznym do uchwały.
Projekt uchwały przedstawiony był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr L/254/10 o zmianie uchwały nr XXXIII/182/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z
dnia 12 lutego 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – dla działek nr ewidencyjny 173/2, 174/2, 175/1
położonych we wsi Świętochów Gmina Tarczyn została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
Zastępca Przewodniczącego Rady przypomniał, że w ubiegłym roku przygotowany został
projekt uchwały dotyczący wyodrębnienia środków na fundusz sołecki. Jednak po analizie
tematu z uwzględnieniem głosów sołtysów, żeby nie wyodrębniać pieniędzy, uchwała nie
została podjęta i fundusz sołecki nie został wyodrębniony w budżecie Gminy w roku 2010.
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Zastępca Przewodniczącego poprosił zebranych o wypowiedzi dotyczące wyodrębnienia
środków.
Nikt nie zabrał głosu, ani nie złożył wniosku, by wyodrębnić fundusz sołecki.
Zastępca Przewodniczącego odczytał przygotowany projekt uchwały, poczym poddał pod
głosowanie.
Za wyrażeniem zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku nikt nie
zagłosował, przeciw 11 radnych, głosów wstrzymujących się nie było.
Radni uchwałą Nr L/255/10 nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2011 roku.
Do pktu 11.
Wolne wnioski.
Pani Burmistrz powiedziała, że po okresie zimowym okazało się, iż na terenie Gminy
Tarczyn jest dużo śmieci. W związku z tym jest taka propozycja, że Gmina zakupi worki na
śmieci i rękawice, a państwo sołtysi zorganizują na swoim terenie grupę ludzi do sprzątania.
To nie jest tak, że Urząd posprząta, bo jeśli kolejny raz wydane zostaną pieniądze na to samo
to nie będzie na coś innego. Przy targowisku został posprzątany przez pracowników Urzędu
teren i następnego dnia już były śmieci, bo nocą ludzie przynieśli. Wzdłuż ulicy
Stępkowskiego zostały postawione kosze na śmieci i teraz mieszkańcy przy tych koszach
składają pełne worki śmieci.
Pani Burmistrz zaapelowała o edukowanie młodzieży, jak również do mieszkańców, aby dbali
o porządek i uczyli dbania innych. Z budżetu gminnego wydawane są pieniądze na wywóz
śmieci pozostawionych przez mieszkańców, a można byłoby wydać je na coś innego.
Zakończona jest już budowa skrzydła Ośrodka Zdrowia, obecnie trwają odbiory
techniczne. Po ich zakończeniu cała obsługa medyczna przeniesie się do nowej części, a
obecnie zajmowane piętro starego budynku zostanie wyremontowane. Na wyposażenie
SPZOZ w sprzęt potrzeba jest ok. 3 mln zł. Radni dokonali wyboru odnośnie wyposażenia i
podjęli decyzję o przeznaczeniu środków na sprzęt w wysokości 600.000 wcześniej
wydatkowano kwotę 65000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli.
Pani Burmistrz poinformowała zebranych, że w imieniu własnym i radnych zwróciła się z
pisemną prośbą do sponsorów, żeby pomogli sfinansować zakup sprzętu dla SPZOZ.
Jeśli chodzi o lekarzy specjalistów to już od pół roku Pani Burmistrz z Dyrektorem SPZOZ
prowadzą rozmowy i Pani Burmistrz ma nadzieję, że zakończą się one sukcesem.
Następny temat poruszony przez Panią Burmistrz to drogi. Komisja Rozwoju na swym
zebraniu z udziałem, Pani Burmistrz, Pani Wiceburmistrz i Kierownika Gospodarki
Komunalnej, dokonała objazdu dróg gminnych i wytypowała 12 dróg do remontu. Pieniędzy
na ten cel jest ok. 200.000zł. Nie da się wszędzie utwardzić dróg. Tak wiec w miarę
możliwości finansowych będą wykonywane remonty. W pierwszej kolejności są drogi
strategiczne, przelotowe, wszystkie te z których korzystają dzieci.
Realizowane są duże inwestycje w związku z tym mniej pieniędzy jest na inne wydatki.
Obecnie Gmina czeka na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie środków
finansowych na drogi. Nie każdy mieszkaniec rozumie i wie jak to jest. Pani Burmistrz
wyraziła swój podziw dla starszych mieszkańców Gminy, którzy w czasie spotkania z
członkami Komisji Rozwoju i Panią Burmistrz nie zgłaszali swoich pretensji tylko ze
zrozumieniem podeszli do sytuacji na drogach i starali się w jakiś sposób pomóc – np.
grabkami rozgarniali błoto, żeby jak najszybciej wyschło.
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Na zakończenie Pani Burmistrz złożyła wszystkim obecnym i ich rodzinom życzenia
świąteczne.
Maria Rzeźnicka sołtys wsi Marianka podziękowała Pani Burmistrz i Przewodniczącemu
Rady za ufundowanie nagród dla zawodników Klubu Sportowego Józefina. Następnie
spytała czemu programem unijnym nauki języka angielskiego nie są objęte klasy II
gimnazjalne.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeśli chodzi o naukę języka angielskiego to taka była
decyzja dyrektora. Natomiast odnośnie nagród, to radni wnioskowali na posiedzeniu Komisji,
żeby wspierać te dyscypliny sportu gdzie młodzież z naszej Gminy trenuje i tak też się stało.
Andrzej Ozimek sołtys wsi Kopana spytał, czy wśród tych wytypowanych 12 dróg jest ulica
Lipowa w Kopanej. Następnie zaznaczył, że ogólnie w sołectwie poprawił się stan dróg tylko
ta jedna wymaga poprawy.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że Komisja była na tej drodze i wśród wytypowanych 12 dróg
jest ulica Lipowa, być może uda się wykonać ją docelowo, ale wszystko zależy od środków
finansowych. W ubiegłym roku ulica Lipowa też była typowana, ale nie została zrobiona.
Zastępca Przewodniczącego Rady zaprosił wszystkich na koncert z okazji 5 rocznicy śmierci
Jana Pawła II.
Do pktu 12.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Mirosław Faliszewski
Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął L Sesję Rady .

Zastępca Przewodniczącego

Protokółowała
Zofia Kruppe

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3
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Wyciąg z protokółu L Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 marca 2010 roku.

Do pktu 8.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy odczytała projekt uchwały z zapisem § 1: „Rada
Miejska w Tarczynie postanawia zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.000.000
zł, (słownie: jeden milion zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Tarczyn z
przeznaczeniem na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn etap III –
kanalizacja sanitarna w miejscowości Tarczyn - Jeziorzany”.
Projekt uchwały przedstawiony był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr L/253/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej została podjęta
bezwzględną większością głosów.
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