P R O T O K Ó Ł NR LX/2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 września 2010 roku
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Elwira Młoźniak Skarbnik
Gminy, radni wg załączonej listy obecności
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski otworzył LX Sesję Rady, powitał zebranych,
następnie stwierdził, że zgodnie z listą obecności i faktyczną ilością radnych na sali obecnych
jest 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
(załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecny radny: Krzysztof Malczewski
LX 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
poinformowała, że w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w Jeziorzanach.
konieczne jest wprowadzenie zmian w budżecie, dzięki którym wykonawca będzie mógł
wystawić fakturę za wykonaną pracę. Zadanie wykonane zostało z udziałem środków Unii
Europejskiej.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010.
4. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy porządek LX Sesji.
Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Do pktu 3.
Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wprowadzający następujące
zmiany do uchwały budżetowej:
• Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę.
353 800,00 zł
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę
-40 860,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę
394 660,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały
Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok.
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Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi
33 794 904,47 zł
• Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę
-88 200,00 zł
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę
94 000,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się kwotę
1 467 800,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się kwotę
-1 650 000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały
Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.
Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi
42 328 991,47 zł
• § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.534.087 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z :
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.358.000 zł,
2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w
kwocie 3.000.000 zł
3) przychód z niewykorzystanych lat ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 3.176.087
zł
2. Przychody budżetu w wysokości 10.555.087 zł, rozchody w wysokości 2.021.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7”
•

•

•

•

•

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.
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
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.
7. 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.
Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym
załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności 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 LX/309/10 zmieniająca uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
została podjęta.
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Do pktu 4.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął LX Sesję Rady .
Protokółowała
Zofia Kruppe
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