P R O T O K Ó Ł NR LIII/2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 2 czerwca 2010 roku
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna Wiśniewski – Sas
Zastępca Burmistrza, Teresa Sitarek Sekretarz Gminy, radni wg załączonej listy obecności
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski otworzył LIII Sesję Rady, powitał zebranych,
następnie stwierdził, że zgodnie z listą obecności i faktyczną ilością radnych na sali obecnych
jest 10 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
(załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecni radni: Anna Burakowska, Tomasz Mędrzycki, Mirosław Faliszewski, Paweł
Młoźniak.
LIII 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 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ w Tarczynie. .
4. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy porządek LIII Sesji.
Za przyjęciem porządku głosowało 10 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Do pktu 3.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ w Tarczynie. .
Pani Burmistrz poinformowała, że w związku z oddaniem do użytku dobudowanego skrzydła
budynku SPZOZ istnieje możliwość rozszerzenia usług medycznych świadczonych przez
SPZOZ. Mogą zostać otwarte nowe gabinety i poradnie specjalistyczne jeśli otrzymamy
kontrakty z NFZ. Aby można było wystąpić o przyznanie nowych kontraktów potrzebne są
stosowne zapisy w statucie SPZOZ.
Rada Społeczna SPZOZ przekazała uchwałę w sprawie dokonania zmian w statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie celem zatwierdzenia
przez Radę Miejską - zgodnie z art. 39 ust. 2 i ust 3.ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o
zakładach opieki zdrowotnej.
Pani Burmistrz odczytała uchwałę Rady Społecznej SPZOZ.
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Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia zmian w statucie.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LIII/264/ 10 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie została podjęta.
Do pktu 4.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął LIII Sesję Rady .

Protokółowała
Zofia Kruppe
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