P R O T O K Ó Ł NR LI/2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 14 kwietnia 2010 roku
W obradach udział wzięli: Jan Dąbek Starosta Piaseczyński, Marek Gieleciński Wicestarosta
Piaseczyński, Joanna Pająkiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, księża z parafii
znajdujących się na terenie Gm Tarczyn, Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna
Wiśniewska –Sas Wiceburmistrz Tarczyna, Teresa Sitarek Sekretarz Gminy, Małgorzata Olak
p.o. Skarbnika Gminy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Tarczynie, harcerze, młodzież z
Zespołu Szkół w Pamiątce i Tarczynie, Szkół Podstawowych w Suchostrudze, Pracach
Małych, Tarczynie z nauczycielami i Dyrektorami Szkół, zaproszeni goście, mieszkańcy,
sołtysi i radni wg załączonej listy obecności .
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski otworzył LI Sesję Rady, powitał zebranych,
następnie poinformował, że Sesja rozpoczyna się w Zespole Szkół w Tarczynie, obejmuje w
swoim porządku uroczysty program w hołdzie Panu Prezydentowi RP Lechowi
Kaczyńskiemu i Ofiarom Katastrofy Lotniczej w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku,
który zakończy się zapaleniem zniczy w Rynku w Tarczynie przy Płaskorzeźbie Jana Pawła
II. Dalsze obrady kontynuowane będą w sali Gminnego Ośrodka Kultury.
Przewodniczący Rady oddał głos Pani Barbarze Galicz Burmistrzowi Tarczyna.
Pani Burmistrz wygłosiła okolicznościowe przemówienie, po którym wprowadzone zostały
Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkół, został odśpiewany Hymn
Państwowy i młodzież z Zespołu Szkół w Tarczynie zaprezentowała program w hołdzie Panu
Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i Ofiarom Katastrofy Lotniczej w Smoleńsku z 10
kwietnia 2010 roku, zawierający historię Mordu Katyńskiego. Na zakończenie programu
wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Ofiar. Po czym udali się na Rynek w Tarczynie
gdzie odbyła się modlitwa w intencji Ofiar, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.
Radni i sołtysi udali się do Gminnego Ośrodka Kultury celem kontynuowania obrad.
Na sali obecnych było 13 radnych.
Nieobecna radna Hanna Sowińska.
LI Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Tarczyna. Pani Burmistrz (wnioskodawca)
nie wniosła uwag do porzadku Sesji.
Przewodniczący Rady, odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Program w hołdzie Panu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i Ofiarom Katastrofy
Lotniczej w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010.
5. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
6. Zamknięcie obrad.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy porządek LI Sesji.
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Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Do pktu 4.
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. „Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.720.280 zł. Plan dochodów budżetu
Gminy Tarczyn ogółem wynosi 33.536.065 zł.
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.220.280 zł, tj. do kwoty 29.650.065 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000 zł, tj. do kwoty 3.886.000 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 1.455.803 zł. Plan wydatków budżetu
Gminy Tarczyn ogółem wynosi 42.512.148 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 820.803 zł, tj. do kwoty 27.841.716 zł.
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 635.000 zł, tj. do kwoty 14.044.320 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 3.176.083
zł. Źródłem pokrycia deficytu jest przychód z niewykorzystanych lat ubiegłych kredytów i
pożyczek.
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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na
2010 rok objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3a do Uchwały Budżetowej pn. Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 objęte wieloletnimi
programami inwestycyjnymi.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik
nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i Rozchody Budżetu w 2010 roku”
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8. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik
nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan Przychodów i wydatków zakładu budżetowego na
2010 rok”
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LI/256/ 10 zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
została podjęta.
Do pktu 5.
Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały dotyczący
wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Perzyny na skutek śmierci.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LI/256/ 10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta.
Do pktu 6.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął LI Sesję Rady .

Protokółowała
Zofia Kruppe
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