P R O T O K Ó Ł NR LIX/2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 9 września 2010 r.
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna Sas Zastępca
Burmistrza, 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 LIX Sesję Rady
i powitał zebranych.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 11 radnych, co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 – lista obecności).
Nieobecni radni: Andrzej Pszczółka, Mieczysław Pobudkiewicz, Marek Młynarczyk.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wraz z materiałami radni otrzymali w ustawowym terminie.
Do proponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady wniósł zmianę polegającą na
wprowadzeniu następujących uchwał:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego - pkt 7,
- w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tarczyn na lata 20112014 na realizację projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn” w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion- pkt 10,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Rembertów gmina Tarczyn.– pkt 11,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącej zabudowaną działkę numer ewidencyjny
118/4 położoną we wsi Rembertów gmina Tarczyn - pkt 12,
następnie odczytał proponowany porządek zawierający wniesioną zmianę:
1. Otwarcie LIX Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z LVIII Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
6. Pytania, interpelacje.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu
Piaseczyńskiego
8. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010.
9. Uchwała w sprawie określenia prac nad projektem uchwały budżetowej.
10. Uchwała w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tarczyn
na lata 2011-2014 na realizację projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina
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Tarczyn” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Rembertów
gmina Tarczyn
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch samodzielnych lokali
mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącej zabudowaną
działkę numer ewidencyjny 118/4 położoną we wsi Rembertów gmina Tarczyn .
13. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze w Tarczynie.
14. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Tarczyn.
15. Uchwała w sprawie likwidacji Zakładu budżetowego „Przedszkole w Tarczynie” w celu
jego przekształcenia w jednostkę budżetową „Przedszkole w Tarczynie”.
16. Uchwała w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie
Gminy Tarczyn.
17. Uchwała w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na
terenie Gminy Tarczyn.
18. Wolne wnioski.
19. 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 LVIII Sesji.
Uwag do protokółu z LVIII 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 za okres od 29 lipca do 9 września 2010r.
W zakresie inwestycji:
•

•

•

•

W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego został wyłoniony
Wykonawca – GK Usługi Transportowe Grażyna Koźlak, który będzie realizował
usługę transportu 3 dzieci niepełnosprawnych do szkól w Warszawie.
12 sierpnia został ogłoszony przetarg nieograniczony na świadczenie usługi rejestracji
wykroczeń przekroczenia prędkości na terenie Gminy Tarczyn. Planowany termin
otwarcia ofert – 24 września 2010 r.
W dniu 26 sierpnia 2010 r. została odebrana przebudowana ul. Południowej w
miejscowości Kawęczyn. Wykonawcą jest firma NANO-VITA Sp. z o.o.
z Warszawy. Wykonano drogę do mostku w Kawęczynie.
Od dnia 6 września zostało uruchomione - po przebudowie - Przedszkole
w Tarczynie przy ul. Dobrowolskiego. Powstały 3 nowe sale lekcyjne oraz
wielofunkcyjna sala o powierzchni ponad 220m2, został wyremontowany dach i
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•

•

•

•

•

elewacja starej części przedszkola, zmywalnia do naczyń. W ramach rozbudowy
Przedszkola – wykonywany jest również parking i ogrodzenie. Zostały również
zakończone prace przy nowej kotłowni gazowej dla potrzeb tego przedszkola.
Trwają prace przy budowie placów zabaw w Pamiątce, Tarczynie i Pracach Małych w
ramach programu Radosna Szkoła (program ten jest współfinansowany w 50% ze
środków zewnętrznych i w 50% ze środków gminnych) oraz budowie kompleksu
boisk - programu ORLIK 2012 w Tarczynie przy ulicy Stępkowskiego.
Trwa budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Prace Duże. Prace dobiegają
końca planowany termin zakończenia prac to 31 maja 2011r., wg. deklaracji
wykonawcy roboty zostaną zakończone jesienią br.
8 września zostały odebrane prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Dobrowolskiego i Spacerowej w m. Tarczyn - Jeziorzany. Inwestycja jest
częściowo dofinansowana z programu unijnego PROW oraz dostaniemy na nią
pożyczkę z WFOŚiGW. Mieszkańcy Jeziorzan mogą się już podłączać do sieci.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz niezbędnych podziałów nieruchomości
został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji na lokalizację
inwestycji celu publicznego - budowę ul. Brzozowej w Korzeniówce.
Gmina otrzymała już prawomocne pozwolenie na budowę Domu Kultury
w Tarczynie przy ul. Stępkowskiego wraz dokumentacją wykonawczą. Trwają
przygotowania do przetargu na realizację tej inwestycji.

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 179 faktur związanych z płatnością za wodę i kanalizację,
- wydano 21 warunków określających techniczną możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
- usunięto awarię na sieciach wodociągowych w miejscowościach: Prace Duże i Kopana,
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- wystawiono 153 faktury związane z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny
- wydano 6 pism z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
- wykonywane są prace remontowe lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w
Kawęczynie przy ul. Mazowieckiej 2 w ramach środków Urzędu Miejskiego,
- na bieżąco wykonywane są usługi obejmujące konserwację oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez Gminę.
W zakresie dróg gminnych:
- rozpatrzono 9 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję od strony dróg
gminnych oraz wydano 6 decyzji związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanej z potrzebami drogi oraz zajęciem pasa drogowego,
- wykonano utwardzenie drogi łączącej Rembertów – Cieśle – Kocerany (ul. Leśna) na
odcinku 500 m oraz wykonano utwardzenie drogi - ul. Jesionowa,
- prowadzone są prace związane z częściowymi remontami dróg gminnych polegające na
wzmocnieniu nawierzchni materiałem tłuczniowym wykonano prace na: ul. Brzozowej w
Stefanówce ul. Zielonej i Akacjowej w Raciborach Nowych; ul. Zatylnej, Pałacowej i
Orłowskiego w Pracach Dużych; ul. Długiej w Rudzie; ul. Bażanta w Korzeniówce –
wykonawca prac firma Budownictwa Drogowego JARPOL
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- trwają prace na drogach gminnych są to: ul. Cmentarna, w kierunku Drózd ul. Jesionowa i
Spacerowa, w Mariance ul. Ogrodowa,
- położono nakładkę na ulicy Lipowej w Kopanej,
- dokończono częściowy remont drogi wojewódzkiej w kierunku Piaseczna,
Na ten rok Wojewódzki Zarząd Dróg miał przeznaczone na to zadanie 2.200.000zł.
Złożyliśmy wniosek, żeby prace były kontynuowane w następnym roku. Te odcinki, których
w tym roku nie udało się wyremontować, będą remontowane w roku 2011.
- zakończono remont drogi powiatowej Wola Przypkowska – Przypki,
- trwa remont drogi ul. Dobrowolskiego i Spacerowej w Jeziorzanach.
Firma będzie kontynuowała utwardzenie następujących dróg: ul. Kubusia Puchatka w
Borowcu, ul. Górnej w Tarczynie, ul. Szczakowskiej w Kotorydzu, jak również przystąpi do
utwardzenia drogi w miejscowości Jeżewice.
W zakresie ochrony środowiska:
- rozpatrzono 8 wniosków dotyczących usunięcia drzew oraz wydano 7 decyzji zezwalających
na ich usunięcie,
- wydano 10 pism z zakresu ochrony środowiska,
- wydano decyzję zezwalającą na działalność komunalną,
- wydano pismo z zakresu gospodarki wodnej w sprawach naruszenia stosunków wodnych,
- trwają prace, związane z odbiorem od osób fizycznych materiałów budowlanych
zawierających azbest, realizowane przez firmę EURO-GAZ.
W zakresie działalności gospodarczej:
Wydałam:
• 22 zaświadczenia dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego
zakresu prowadzonej działalności,
• 11 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
• 11 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• 16 zaświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek
ZUS/KRUS i kancelarii prawnych, przedsiębiorców oraz innych urzędów,
• dokonano 12 wpisów informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
• dokonano 8 wpisów informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
• na bieżąco udzielane są informacje telefoniczne dotyczące przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą.
W zakresie spraw podatkowych i budżetowo-finansowych:
Wydano :
-9 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
- 31 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i dochodowości,
- 18 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- Naliczono i pobrano opłatę za
korzystanie z
10387,33 zł.
- 2 decyzje na wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów,
- 162 decyzje wymierzające podatek na rok 2010.

zezwoleń

w

wysokości

Wydano :
- 1 decyzję umarzającą zaległości podatku od spadku na kwotę 4.746,00 zł,
- 22 zawiadomienia o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od
nieruchomości,
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- 1 zawiadomienie o wycofaniu tytułu wykonawczego na podatek od środków transportu,
- 1 wniosek o dokonanie wpisu do hipoteki przymusowej,
- 1 wniosek o wykreśleniu wpisu do hipoteki przymusowej,
- 245 tytułów wykonawczych ( podatek od nieruchomości i łączne zobowiązanie pieniężne,
podatek od środków transportowych),
- 12 upomnień na zaległości podatku od nieruchomości -jednostki prawne,
- 9 upomnień na zaległości opłaty planistycznej,
- 1 upomnienie na zaległość opłaty adiacenckiej.
W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 29 lipca 2010 roku do dnia dzisiejszego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości
4 154 zł,
- zasiłków okresowych w wysokości
4 510 zł,
- zasiłków stałych w wysokości
10 230 zł,
- opłata za domy pomocy społecznej
9 752 zł,
- dodatków mieszkaniowych
3 084 zł,
- świadczeń rodzinnych o wartości
143 879 zł.
W zakresie geodezji i rolnictwa:
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Na bieżąco wprowadzano zmiany i sporządzano wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
(sporządzano wyrysów 21, wypisów 194, wprowadzono 130 zmiany w ewidencji
gruntów).
Udzielano informacji i sporządzano dokumentację w zakresie danych geodezyjnych i
kartograficznych dla osób i instytucji upoważnionych do ich uzyskiwania ( min. organy
administracji , rzeczoznawcy majątkowi, geodeci uprawnieni 9).
Prowadzono prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych i aktualizacją numeracji
porządkowej .
Udzielono odpowiedzi na piśmie na 264 zapytania dotyczących nieruchomości na terenie
gminy Tarczyn .
Wydawano 210 zaświadczeń z zakresu działania referatu .
Sporządzono 4 wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych praw własności Gminy do
nieruchomości.
Wydano 5 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości a w trzech kolejnych
sprawach dokonano sprawdzenia dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i prawnej .
Rozpoczęto jedno postępowanie rozgraniczeniowe, wydano 1 decyzję zatwierdzającą
rozgraniczenie nieruchomości oraz w jednej dokumentacji rozgraniczeniowej sprawdzono
zgodność sporządzonych dokumentów z przepisami.
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.
Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
Prowadzone są przygotowania do utworzenia gminnej ewidencji zabytków.
Wykonywane są czynności wynikające z harmonogramu spisu rolnego.

W zakresie oświaty, kultury i sportu:
• Złożyłam
do
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6%
w roku 2010 z tytułu odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę,

wniosek
rezerwy
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•

•
•

Zostały przeprowadzone trzy postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego,
w
wyniku
którego
nauczyciele
z
Zespołu
Szkół
w Tarczynie uzyskali awans na kolejny stopień,
Zostało sporządzone sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” w I połowie 2010 r.,
W
związku
z
orzeczeniem
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w
Piasecznie
przydzieliłam
dla
jednego
ucznia
Szkoły
Podstawowej
w Tarczynie nauczanie indywidualne na cały rok szkolny w wymiarze
10 godz. tygodniowo.

W zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych i krajowych:
•

•

•
•

•

W dniu 02.08.2010 r. Gmina Tarczyn przekazała do Urzędu Marszałkowskiego
uzupełnienia do wniosku złożonego przez gminę w grudniu zeszłego roku. Gmina
Tarczyn złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin
Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania, Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013,
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Tytuł projektu:
„Rozwój tożsamości społeczności lokalnej, podniesienie świadomości społecznokulturowej oraz jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Tarczyn poprzez
remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzędy”.
Wartość projektu to 60 000 zł, Gmina Tarczyn wnioskuje o maksymalne dofinansowanie
25 000 zł.
Wniosek ten został następnie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego, który wstrzymał
termin oceny aż do lipca tego roku.
W dniu 31.07.2010 r. Gmina Tarczyn zakończyła realizacje projektów dofinansowanych z
Unii Europejskiej „Podnosimy wiedzę i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w
Tarczynie” oraz „Z myślą o przyszłości” . Projekty obejmowały szkolenia z języka
angielskiego oraz szkolenia komputerowe i rozpoczęły się w lutym 2010r.
W dniu 30.08.2010 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zostały
przekazane ostateczne rozliczenia i wnioski o płatność wyżej wymienionych projektów.
W dniu 17.08.2010r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie został złożony
protest dotyczący negatywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie projektu „Twój
potencjał, twoją przyszłością”. Projekt otrzymał wynik 63,5 punktów co kwalifikuje go do
dofinansowanie jednak został odrzucony, gdyż uzyskał mniej niż 60% punktów w
częściach dotyczących „działania” oraz „ rezultatów i produktów projektu”.
Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do
udziału w projekcie systemowym pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX., Poddziałanie 9.1.2. Wśród projektów, które zdobyły dotacje są dwie aplikacje
napisane wspólnie przez Gminę Tarczyn oraz Publiczne Gimnazjum w Tarczynie.
Odbiorcami projektu na terenie gminy Tarczyn będzie 40 gimnazjalistów, którzy zostaną
objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje
kluczowe. Zgodnie z założeniami projektu, „Zagrajmy o sukces” będą to dodatkowe
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych,
sportowo-wychowawczych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, języków obcych i
zajęć informatyczno-telekomunikacyjnych. Kursy te służyć będą wyrównywaniu
dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Zadaniem tych zajęć jest pomoc
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uczniom wykazującym problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym
wypadnięciem z systemu oświaty. Gmina Tarczyn otrzyma dla każdej z grup dotacje
celową na zakup pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych zgodnie
z projektem.
• Gmina Tarczyn bierze udział w bezpłatnym projekcie „Czas na zmiany- szkolenia dla
osób odchodzących z rolnictwa” realizowany jest przez Międzynarodowe Centrum
Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet
VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie mazowieckim. Szkolenie skierowane jest do rolników
ubezpieczonych w KRUS oraz ich domowników. Zgłoszenia przyjmowane są do 10
września w Urzędzie Miejskim w Tarczynie. W dniu 27 sierpnia informacja o ww.
szkoleniach została rozesłana do wszystkich parafii na terenie gminy z prośbą o
przeczytanie na najbliższej niedzielnej Mszy Świętej.
• W dniu 01.09.2010 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej został złożony wniosek o dofinansowanie projektu
”Termomodernizacja Przedszkola w Tarczynie”. Projekt obejmuje docieplenie ścian
zewnętrznych (elewacja) i modernizacje kotłowni w starej części budynku.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi 114 tys. zł.
• W dniu 08.09.2010 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie został złożony
wniosek o dofinansowanie projektu „Twoja przyszłość zależy od Ciebie” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI., Działanie 6.1, Poddziałanie
6.1.1.Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Projekt zakłada cykl szkoleń dla osób bezrobotnym zamieszkujących na terenie gminy
Tarczyn. Wnioskowana kwota pomocy to 100% wartości projektu
i wynosi ok. 400 tys. zł.
Wydałam następujące zarządzenia:
-

Zarządzenie nr 56/10 Burmistrza Tarczyna z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok;

lipca

2010r

-

Zarządzenie nr 56a/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 6 sierpnia
w sprawie powołanie Pani Doroty Maciak w skład komisji przetargowej;

2010r

-

Zarządzenie nr 57/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 11 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego;

-

Zarządzenie nr 58/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 11 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego;

-

Zarządzenie nr 59/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 11 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego;

-

Zarządzenie nr 61/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 10 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego na 2010 rok;

-

zarządzenie nr 62/10 Burmistrza Tarczyna
w sprawie powołania komisji przetargowej;

z

dnia

10

30

sierpnia

2010

roku
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-

Zarządzenie nr 62a/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 13 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej;

-

Zarządzenie nr 63/10 Burmistrza Tarczyna z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok;

-

Zarządzenie na 64/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 19 sierpnia 2010 roku
w sprawie zniesienia przyznanej klauzuli tajności, przedłużenia i skrócenia okresu
ochrony na dokumentach niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych
klauzulą „Zastrzeżone”;

-

Zarządzenie nr 65/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 24 sierpnia 2010 roku
w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w
Tarczynie
informacji
z
wykonania
budżetu
gminy
Tarczyn
za I półrocze 2010 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej
Biblioteki w Tarczynie za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
za I półrocze 2010 roku;

-

Zarządzenie nr 66/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 25 sierpnia 2010
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok;

roku

-

Zarządzenie nr 67/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 25 sierpnia 2010
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok;

roku

-

Zarządzenie nr 68/2010 Burmistrza Tarczyna z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze;

-

Zarządzenie nr 69/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania komisji klasyfikującej dokumenty z wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2010 roku;

-

Zarządzenie nr 71/10 Burmistrza Tarczyna z dnia 3 września
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2010 rok;
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sierpnia

2010

2010r

roku

Odbyłam spotkania:
02.08.2010r. Spotkanie z Prezesem firmy ,,FARTEX” Panem Kiełczykowskim, omawiane
były sprawy budowy Przedszkola.
- Odbyłam spotkanie z Prezesem PKS w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy
Tarczyn.
04.08.2010r. Spotkanie z Komendantem Policji – omawiane były sprawy bezpieczeństwa.
Brałam udział w spotkaniu LGD.
06.08.2010r. uczestniczyłam w uroczystym otwarciu Tarczyńskiego Centrum Medycznego.
17.08.2010r. Odbyłam spotkanie z firmą ,,EKOPALET” w sprawie suszarni w Rembertowie i
jej oddziaływania na środowisko.
19.08.2010r. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami we wsi Grzędy z udziałem Sołtysa
i Starosty Piaseczyńskiego gdzie omawiane były sprawy melioracji Gm.
Tarczyn.
23.08.2010r. Odbyłam spotkanie z Piotrem Bąkowskim prezesem Kick Box – omawialiśmy
zajęcia z młodzieżą naszej Gminy do końca roku i omawialiśmy wnioski do budżetu
na następny rok.
24.08.2010r. Spotkanie z firmą ,,STAREK” i Burmistrzem Miasta Góra Kalwaria,
Barbarą Samborską omawialiśmy współpracę z przedsiębiorcami.
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28.08.2010r Uczestniczyłam w zawodach pożarniczych w Pracach Małych gdzie wszystkie
jednostki z naszej Gminy rywalizowały ze sobą i wyłoniona została jednostka do
zawodów OSP na szczeblu wojewódzkim.
Odbyłam spotkanie z Wicestrostą i Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w
sprawie inwestycji drogowych.
Odbyłam spotkanie z Prezesem Tarczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panem
Biernatem – omawialiśmy sprawy dotyczące umów na wodę i ścieki.
02.09.2010r. Odbyłam spotkanie z Komendantem Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej w
Piasecznie i Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu – omawialiśmy
organizację uroczystości związanej z 55 rocznicą powstania jednostki oraz wstąpienie
do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego.
02.09.2010r Brałam udział w konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego, które
odbywało się na terenie naszej Gminy w Przypkach - omawiane były sprawy
finansów publicznych, inwestycji, oświaty, służby zdrowia. W spotkaniu uczestniczył
Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wiceminister
Finansów i Wiceminister Oświaty. Wnioskowaliśmy o zmiany, żeby ułatwić
funkcjonowanie samorządów.
07.09.2010r. Spotkanie z Prezesem PGE Warszawa i Dyrektorem PGE Konstancin- Jeziorna
– omawialiśmy sprawy energetyczne Gminy Tarczyn, jak również usunięcie kolizji z
terenu targowiska i terenu rekreacyjno – sportowego.
09.09.2010r. Spotkanie z Panem Szymańskim w sprawie środków unijnych.
Odbyłam spotkanie z Dyrektorem Więziennictwa w Grójcu – omawialiśmy sprawę
dotyczącą współpracy Dyrektora z Urzędem a przede wszystkim wykorzystania
więźniów do prac remontowych, porządkowych na terenie Gminy Tarczyn. Obecnie 6
osób pracuje codziennie na rzecz naszej Gminy.
Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie w obecności 11 radnych.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 7.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały dotyczący
udzielenia Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego pomocy finansowej w kwocie 66.000,00 zł
na remont ul. Dobrowolskiego w Tarczynie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Uchwała Nr LIX/298/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu
Piaseczyńskiego została podjęta.
Do pktu 8.
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy przedstawiła przygotowany projekt zmian w uchwale
budżetowej wg którego:
1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę.
335 200,00 zł
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę
240 200,00 zł
3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę
95 000,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi
33 441 104,47 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę
2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę
3) wydatki majątkowe zwiększa się kwotę
Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

335 200,00 zł
391 000,00 zł
-131 677,00 zł
75 877,00 zł
42 417 191,47 zł

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na
2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na
2010 rok objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
7. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i wydatków zakładu
budżetowego na 2010 rok”
8. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe w 2010 r.”
9. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2010
r.””
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LIX/299/10 zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
została podjęta.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie określenia prac nad projektem uchwały budżetowej.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana ustawy o finansach publicznych
spowodowała konieczność podjęcia nowej uchwały, następnie odczytała przygotowany
projekt uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LIX/300/10 w sprawie określenia prac nad projektem uchwały budżetowej
została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tarczyn na
lata 2011-2014 na realizację projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina
Tarczyn” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Szymon Woźniak z Urzędu Miejskiego w Tarczynie przedstawił projekt uchwały.
Poinformował, że realizacja projektu to 180 nowoczesnych zestawów komputerowych z
czego 70 zestawów przewidzianych jest na potrzeby placówek oświatowych, a 80 dla rodzin
objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LIX/301/10 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy
Tarczyn na lata 2011-2014 na realizację projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość –
Gmina Tarczyn” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Rembertów gmina
Tarczyn
Magdalena Śmietańska z Referatu Geodezji i Rolnictwa odczytała przygotowany projekt
uchwały dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Rembertów
stanowiących działki ewidencyjne : numer 118/6 o powierzchni 1042 m2, numer 118/5 o
powierzchni 1572 m2 wraz z udziałem w 1/2 części w drodze dojazdowej stanowiącej działkę
numer 118/1 o powierzchni 522 m2 , numer 118/2 o powierzchni 1717 m2 wraz z udziałem w
1/2 części w drodze dojazdowej stanowiącej działkę numer 118/1 o powierzchni 522 m2 ,
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LIX/302/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Rembertów gmina
Tarczyn została podjęta.
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącej zabudowaną działkę numer
ewidencyjny 118/4 położoną we wsi Rembertów gmina Tarczyn .
Magdalena Śmietańska z Referatu Geodezji i Rolnictwa odczytała projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej samodzielnego lokalu mieszkalnego
nr 2 usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w
Rembertowie przy ulicy Kościelnej 22, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
wynoszącym 578/828 części na rzecz dotychczasowego najemcy Pani Janiny Sadowskiej oraz
samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego na piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym położonym w Rembertowie przy ulicy Kościelnej 22 wraz z udziałem w
nieruchomości wspólnej wynoszącym 250/828 części na rzecz dotychczasowego najemy
Pani Władysławy Kapisz.
Pani Burmistrz poinformowała, że Pani Sadowska zwróciła się z prośbą o możliwość
wydzielenia z terenu gminnego małej działki. W lokalu mieszka już około 30 lat i prosiła o
uregulowanie tych spraw. Nie można było wcześniej załatwić tej sprawy z uwagi na to, że
nieruchomość nie była jeszcze skomunalizowana. Teraz nieruchomość jest skomunalizowana
i nawiązując do prośby Gmina przystąpiła do regulowania tych spraw.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LIX/303/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch samodzielnych
lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącej zabudowaną
działkę numer ewidencyjny 118/4 położoną we wsi Rembertów gmina Tarczyn została
podjęta.
Do pktu 13.
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze w Tarczynie.
Magdalena Śmietańska odczytała projekt uchwały w sprawie nadania drodze prywatnej w
Tarczynie nazwy Słoneczna.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.

12

Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LIX/304/10 w sprawie nadania nazwy drodze w Tarczynie została podjęta.
Do pktu 14.
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Tarczyn.
Edyta Onufrowicz prowadząca sprawy z zakresu oświaty odczytała przygotowany projekt
uchwały, informując zebranych, że potrzeba podjęcia uchwały wynika z obowiązku
ustawowego ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LIX/305/10 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Tarczyn została podjęta.
Do pktu 15.
Uchwała w sprawie likwidacji Zakładu budżetowego „Przedszkole w Tarczynie” w celu jego
przekształcenia w jednostkę budżetową „Przedszkole w Tarczynie”.
Edyta Onufrowicz prowadząca sprawy z zakresu oświaty odczytała przygotowany projekt
uchwały, informując obecnych, że jest to zmiana formy prawno organizacyjnej Przedszkola.
Zakład budżetowy „Przedszkole w Tarczynie” będzie teraz jednostką budżetową
„Przedszkole w Tarczynie”.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LIX/306/10 w sprawie likwidacji Zakładu budżetowego „Przedszkole w
Tarczynie” w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową „Przedszkole w Tarczynie”
została podjęta.
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Do pktu 16.
Uchwała w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie
Gminy Tarczyn.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy zapoznała zebranych z przygotowanym projektem uchwały,
informując także, że jest to uchwała porządkowa. Potrzeba podjęcia jej wyniknęła w związku
z nowopowstałymi ulicami na terenie miasta Tarczyn.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LIX/307/10 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych
na terenie Gminy Tarczyn została podjęta.
Do pktu 17.
Uchwała w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na
terenie Gminy Tarczyn.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy zapoznała zebranych z przygotowanym projektem uchwały,
informując, że zmiana granic stałych obwodów związana jest również z nowopowstałymi
ulicami na terenie miasta Tarczyn.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LIX/308/10 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania,
utworzonych na terenie Gminy Tarczyn została podjęta.
Do pktu 18.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady przypomniał o zbliżającym się terminie imprezy plenerowej
„Pożegnanie Lata – Tarczyńskie Owocobranie”, poprosił sołtysów o zabranie plakatów
informujących o tym święcie promującym sadownictwo i lokalną sztukę i rozwieszenie ich w
sołectwach.
Wacław Mendel sołtys wsi Świętochów zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców wsi
Świętochów o zmianę obwodu wyborczego w ten sposób, żeby mieszkańcy mogli głosować
w lokalu w Przedszkolu, a nie jak dotychczas w Suchstrudze.
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Pani Sekretarz wyjaśniła, że w tym momencie trudno powiedzieć czy tak zmiana może być
dokonana z uwagi na to, że w zarówno w okręgach jak i obwodach powinny być zachowane
proporcje.
Pani Burmistrz i Pani Mecenas poinformowały, że zmiana może być dokonana jeśli będą
możliwości prawne w tym zakresie.
Jerzy Dębski sołtys wsi Kotorydz spytał czy prawdą jest, że sołtysi wszystkie wpłaty
zebranego podatku będą musieli dokonywać w banku, a nie jak dotychczas w kasie Urzędu.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że na pewno bardzo byłoby dobrze gdyby wpłaty były
dokonywane w banku niemniej jednak w kasie Urzędu też będą przyjmowane.
Andrzej Ozimek sołtys wsi Kopana zabrał głos w następujących sprawach:
1.
Informował wcześniej, że został podmyty przepust na ulicy Pawłowickiej w Kopanej.
Miejsce podmyte zostało podsypane tłuczniem. Teraz jest tak, że około 5 m tłucznia leży i nie
jest dobrze. Pan Ozimek poprosił o zgłoszenie do Powiatowego Zarządu Dróg o zabranie
tłucznia żeby udrożnić przepust.
2.
Od ostatniego piątku ( t. j. 3. 09.10 ) mieszkańcy ulic: Działkowej, Lipowej, Al.
Krakowskiej, w Kopanej skarżą się na złą jakość wody - woda brązowa. Pan Ozimek dzwonił
w tej sprawie do Referatu Gospodarki Komunalnej. Ktoś miał przyjechać i sprawdzić i teraz
pytanie czy był i czy jest coś wiadomo.
3.
Droga ul. Leśna była remontowana 2 lata temu tłuczniem. Teraz są tam dziury, które
miały być niwelowane w ramach rękojmi i nie dzieje się nic. Pan Ozimek spytał kiedy będą
jakieś roboty, bo rękojmia nie trwa wiecznie.
Pani Burmistrz:
Pan Ozimek pewnie zauważył, że w sołectwie Kopana dzieje się dużo i pewnie jest
zaskoczony, że dzieje się dużo i musimy wszystkie sprawy regulować. Są też sprawy
pilniejsze i nie jest tak, że nie widzimy pewnych rzeczy. Droga tłuczniowa ma to do siebie, że
wybijają się doły i jest to utrudnienie w równaniu. Na początku wiosny było równanie teraz
ciągle pada i robimy to, co w pierwszej kolejności możemy zrobić. Ta droga stanowi
uciążliwość dla mieszkańców, z tego względu że jest dużo dziur i o tym wiemy.
Sygnalizowaliśmy do wykonawcy, bo to jest ten sam wykonawca, który robi drogę w
Mariance. Te dziury będą w jakiś sposób zasypane na tyle na ile jest to możliwe na drodze
tłuczniowej.
Druga sprawa woda.
Gdy był podłączany wodociąg, to prosiliśmy wszystkich mieszkańców, żeby poodcinali
własne ujęcia wody. Może zdarzyć się sytuacja, że nie wszędzie były odłączone własne ujęcia
wody i teraz mogło wystąpić zanieczyszczenie. To nie jest dobre. Bardzo prosimy i
apelujemy, żeby tam gdzie jest wodociąg nie mieszać wody. Sprawdzimy i zobaczymy jaka
jest przyczyna.
Jeśli chodzi o przepust, to sygnalizowaliśmy i Powiat podjął działania, ale wynika z tego, że
tłuczeń nie jest działaniem wystarczającym. Będzie tam również wykonywany chodnik
Obecnie Powiat wykonuje nakładkę na ulicy Dobrowolskiego i gdy tylko pogoda pozwoli to
zostanie załatwiona sprawa chodnika i przepustu. Pamiętamy także o przepuście w Kolonii
Wola Przypkowska – też jest firma umówiona. Ulica Ziołowa w Janówku wymaga też
naprawy z tego względu, że była awaria wodociągu i trzeba było naruszyć asfalt. W
przyszłym tygodniu będziemy strać się poprawić drogę tak jak było. Nie mamy swojej firmy
tylko wynajmujemy z zewnątrz i wtedy kilka prac zgrywamy żeby było taniej.
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Proszę wierzyć, że staramy się, bo dużo jest robione na terenie Gminy, w każdym rejonie,
pogoda trochę przeszkadza. Zapewniam Państwa, że wszystkie sprawy, które były w budżecie
finansowym będą realizowane.
Pani Burmistrz poinformowała także, że na wykonywane zadania wykonawcy udzielają
gwarancji i w Gminie Tarczyn są te gwarancje wykorzystywane. Na przykład w Szkole
Podstawowej w Tarczynie w ramach gwarancji za pieniądze wykonawcy poprawiona została
posadzka w sali gimnastycznej, to samo dotyczy dróg, tam gdzie są uchybienia wykonawca
musi poprawić - nie ma płacenia za to samo po raz drugi.
Pełnomocnik Państwa Tokajów spytał czy była omawiana na posiedzeniu Komisji Rady
sprawa drogi koniecznej w odniesieniu do działki nr 156 w miejscowości Komorniki.
Przewodniczący Rady potwierdził.
Pani Burmistrz poinformowała, że chodzi o służebność drogi dla nieruchomości w
Komornikach. Państwo nabyli nieruchomość bez dojazdu. Rada podjęła decyzję o sprzedaży
nieruchomości gminnej nr 155.
Pan Pełnomocnik zaznaczył, że ze strony Państwa Tokajów była złożona propozycja zamiany,
ugody.
Pani Burmistrz poinformowała, że nieruchomość gminna o nr ew. 155 w miejscowości
Komorniki została przeznaczona do sprzedaży – Gmina nie jest zainteresowana
pozostawieniem tej nieruchomości w zasobach gminnych. Państwo Tokaj mogą nabyć tę
nieruchomości, ewentualnie pertraktować potem z osobą, która nabędzie tę nieruchomość.
Jakub Celejewski sołtys wsi Kawęczyn spytał czy jest jakaś informacja odnośnie Internetu,
światłowodów.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że trwają prace i tam gdzie jest możliwość wykorzystania
istniejących kanałów to są one wykorzystane, tam gdzie trzeba nowe, będą nowe. Trudno
określić termin zakończenia prac.
Następne pytanie dotyczyło wodociągu zachodniej strony Gminy, czy będzie gotowy jeszcze
w tym roku.
Pani Burmistrz poinformowała, że został przekazany wykonawcy plac budowy. W pierwszej
kolejności powstanie stacja uzdatniania wody, potem kolektor i przyłącza. Na to zadanie
wykonawca ma rok 2011-2012. Fizycznie nie jest możliwe by w 2010 roku była woda.

Głos zabrał Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Arkadiusz
Stępniewski, który udzielił zebranym wyjaśnień odnośnie świadczonych przez SPZOZ usług
medycznych. SPZOZ został rozbudowany, powstały nowe pomieszczenia, w których mogą
funkcjonować nowe poradnie. Podjęte zostały starania, by jak najwięcej usług medycznych
świadczonych było nieodpłatnie ale będzie to możliwe w roku 2011. Obecnie w SPZOZ
świadczone są usługi nieodpłatne, ale są również za niewielką opłatą bo ok. 20%. To dotyczy
głównie stomatologii, konsultacji u specjalistów (za konsultacje płaci się ok. 19-20zł),
zabiegów w gabinecie fizykoterapii ( płaci się od 1,5 do 3zł) – jest to koszt własny, SPZOZ
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nie zarabia nic. Tak to funkcjonuje i będzie funkcjonować do czasu podpisania kontraktów z
NFOZ.
Więcej głosów nie było.
Do pktu 19.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LIX Sesję Rady
Miejskiej w Tarczynie.

Protokółowała:
Zofia Kruppe
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