P R O T O K Ó Ł NR LVIII/2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 29 lipca 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 LVIII Sesję Rady
i powitał zebranych.
Przed realizacją porządku Przewodniczący Rady przedstawił i powitał księdza proboszcza
Władysława Michalczyka, który rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Tarczyn.
Delegacja mieszkańców wsi Pawłowice podziękowała Pani Burmistrz i Radzie Miejskiej za
działania dzięki, którym została wyremontowana droga w Pawłowicach.
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: Krzysztof Malczewski, Mirosław Faliszewski, Dariusz Witek
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
wprowadzenie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Tarczyna do
zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących realizacja zadania: „Świadczenie usługi
rejestracji wykroczeń przekroczenia prędkości na terenie Gminy Tarczyn” na okres
przekraczający rok budżetowy.– pkt 11, następnie odczytał proponowany porządek
zawierający wniesioną zmianę:
1. Otwarcie LVIII Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółów z LIV, LV, LVI, LVII 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 nadania nazwy drodze w Tarczynie.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od opłaty za
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
10.Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej.
11.Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Tarczyna do zaciągania
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zobowiązań finansowych dotyczących realizacja zadania: „Świadczenie usługi rejestracji
wykroczeń przekroczenia prędkości na terenie Gminy Tarczyn” na okres przekraczający
rok budżetowy.
12.Wolne wnioski.
13.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 protokołów z LIV, LV, LVI, LVII Sesji.
Uwag do protokółu z LIV Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Uwag do protokółu z LV Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Uwag do protokółu z LVI Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Uwag do protokółu z LVII 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 10 czerwca do 29 lipca 2010r.
W zakresie inwestycji:
•

W dniu 1 lipca 2010 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu na roboty drogowe. W
zadaniu nr 1 – Przebudowa ul. Południowej w miejscowości Kawęczyn
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NANO-VITA Sp. z o.o. z Warszawy, w zadaniu
nr 2 – Rozbudowa Przedszkola – wykonanie parkingu i ogrodzenia jako
najkorzystniejsza została uznana oferta Przedsiębiorstwa Usługowo-Remontowego
EWBUD z Pionek.

•

6 lipca 2010 r. zostały otwarte oferty na budowę placów zabaw w ramach programu
Radosna Szkoła – dofinansowane w 1/2. Place zabaw przy Szkołach Podstawowych
w Pamiątce, Tarczynie i Pracach Małych wykona firma z Wrocławia.
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•

20 lipca 2010 r. ogłoszony został przetarg na dowożenie uczniów do szkół w roku
szkolnym 2010/2011. Termin otwarcia ofert – 30.07.2010 r.

•

Zostały zakończone prace związane z przebudową ,,Starej części” SPZOZ w
Tarczynie. Uroczyste otwarcie nastąpi 6 sierpnia 2010 o godzinie 11.00.

•

Trwa obecnie :
- Budowa kompleksu boisk - programu ORLIK 2012 w Tarczynie przy ulicy
Stępkowskiego. W ramach tej inwestycji na terenie przy Szkole Podstawowej w
Tarczynie powstaje boisko 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.
- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola w Tarczynie obejmująca również wykonanie
nowej kotłowni gazowej . Przewidywany termin zakończenia prac 30 sierpnia br.
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Prace Duże. Umowny termin
zakończenia prac 31 maja 2011r., jednak wg. deklaracji wykonawcy i obecnego
zaawansowania prac roboty zostaną zakończone już jesienią br.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobrowolskiego i Spacerowej w m.
Tarczyn- Jeziorzany. Prace zostały już niemal zakończone, trwa montaż pomp i
podłączenia automatyki indywidualnych pompowni na poszczególnych posesjach.
- Został wprowadzony na plac budowy wykonawca Stacji Uzdatniania Wody w Wólce
Jeżewskiej i sieci wodociągowej w zachodniej części gminy etap I. Umowny termin
zakończenia budowy SUW 30 czerwca 2011r. Jednak wg. deklaracji wykonawcy
budowa wodociągu będzie zakończona wcześniej.
- Został wprowadzony na plac budowy wykonawca dróg tłuczniowych w Mariance
ul. Ogrodowa i w Kawęczynie ul. Południowa . Termin zakończenia tych dróg 31
sierpnia br.
- Został wprowadzony na plac budowy wykonawca parkingów i ogrodzenia przy
Przedszkolu w Tarczynie.
- Położona została nakładka asfaltowa na drodze w Pawłowicach oraz na drodze Prace
Duże – Gładków.

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 158 faktur związanych z płatnością za wodę i kanalizację,
- wydano 23 warunki określające techniczną możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
- usunięto awarię na sieciach wodociągowych w miejscowościach: Korzeniówka, Wylezin,
Grzędy, dokonano wymiany uszkodzonych hydrantów w miejscowości Tarczyn, Marianka
oraz Pamiątka,
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- dokonano technicznego przeglądu gwarancyjnego Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowicach
wraz z Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT Częstochowa w celu uzyskania
poprawy parametrów pracy stacji,
- dokonano wymiany zaworów zwrotnych na kanalizacji tłocznej głównej przepompowni
ścieków w Tarczynie wraz z jej czyszczeniem.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- wystawiono 156 faktur związanych z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny,
- wydano 13 pism z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
- wykonano wymianę wewnętrznej sieci kanalizacyjnej przy budynkach komunalnych w Woli
Przypkowskiej i Suchowole,
- wykonano podłączenia do sieci wodociągowej dwóch budynków komunalnych w
Stefanówce,
- na bieżąco wykonywane są usługi obejmujące konserwację oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez Gminę.
W zakresie dróg gminnych:
- rozpatrzono 8 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję od strony dróg
gminnych oraz wydano 8 decyzji związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanej z potrzebami drogowymi oraz zajęciem pasa drogowego,
- prowadzone są prace związane z bieżącą konserwację dróg gminnych w zakresie
profilowania i uzupełniania pospółką – wykonawca prac NANO-VITA sp. z o.o., otrzymałam
informację, że prace w 90% zostały wykonane jeśli chodzi o uzupełnianie pospółką,
- wykonano naprawy oraz remonty przepustów na drogach gminnych: ul. Gaj w Kotorydzu,
ul. Spacerowa w Bystrzanowie, ul. Prosta w Pracach Dużych oraz wykonano nowe przepusty
na ul. Akacjowej oraz Granicznej w Nowych Raciborach,
- podpisano umowę z firmą Budownictwa Drogowego JARPOL na wykonanie cząstkowych
remontów dróg gminnych polegające na wzmocnieniu nawierzchni materiałem tłuczniowym.
Trwają prace na drodze wojewódzkiej Tarczyn – Łoś, ruch jest utrudniony ale prosimy o
wyrozumiałość. Ze względu na ograniczone środki finansowe będzie wykonane ok. 1 km
drogi od Tarczyna, natomiast przepusty na całej długości
W zakresie ochrony środowiska:
- rozpatrzono 15 wniosków dotyczących usunięcia drzew oraz wydano 13 decyzji
zezwalających na ich usunięcie,
- wydano 22 pisma z zakresu ochrony środowiska,
- wydano 2 decyzje zezwalające na działalność komunalną,
- zatwierdzono decyzją ugodę administracyjną w sprawie regulacji stosunków wodnych,
- zaopiniowano wniosek Starosty w sprawie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
terenów górniczych
- wydano 4 pisma z zakresu gospodarki wodnej w sprawach naruszenia stosunków wodnych,
- rozpoczęto prace, związane z odbiorem od osób fizycznych materiałów budowlanych
zawierających azbest, realizowanych przez firmę EURO-GAZ.
W zakresie działalności gospodarczej:
Wydano:
• 14 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego
zakresu prowadzonej działalności,
• 13 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
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• 19 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• 15 zaświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek
ZUS/KRUS i kancelarii prawnych oraz innych urzędów
• dokonano 14 wpisów informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
• dokonano 3 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:
- 38 decyzji w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na podstawie
zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków oraz złożonych
informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
- 4 wezwania do osób fizycznych do złożenia informacji In-1 w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego oraz leśnego,
- 1 decyzję odmawiającą określenia nadpłaty w podatku od nieruchomości osobie prawnej,
- 22 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości,
- 8 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
- 43 decyzje w sprawie określenia zaległości w podatku od środków transportowych,
-3 decyzje umarzające zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 618,00 zł,
- 2 decyzje umarzające postępowanie jako bezprzedmiotowe,
- 3 decyzje ulgi z tytułu nabycia na powiększenie gospodarstw rolnych,
- 45 zawiadomień o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od nieruchomości,
- 3 zawiadomienia o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek od środków transportu,
- 2 wnioski o dokonanie wpisu do hipoteki przymusowej,
- 5 wezwań do zapłaty wieczyste użytkowanie,
- 195 tytułów wykonawczych ( podatek od nieruchomości i łączne zobowiązanie pieniężne ),
- 17 upomnień na zaległości podatku od nieruchomości -jednostki prawne,
- 587 upomnień ( podatek rolny i od nieruchomości ) – osoby fizyczne,
W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 10 czerwca 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

11 226 zł,
4 410 zł,
20 911 zł,
18 968 zł,
7 092 zł,
295 735 zł.

W zakresie geodezji i rolnictwa:
•

Na bieżąco wprowadzano zmiany i sporządzano wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
(sporządzano wyrysów 26, wypisów 211, wprowadzono 85 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 19).
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Prowadzono prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych i aktualizacją numeracji
porządkowej .
• Udzielono odpowiedzi na piśmie na 252 zapytań dotyczących nieruchomości na terenie
gminy Tarczyn .
• Wydawano 169 zaświadczeń z zakresu działania referatu .
• Wydano 7 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości oraz jedną decyzję
odmawiającą zatwierdzenia podziału nieruchomości, a w dwóch kolejnych sprawach
dokonano sprawdzenia dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i prawnej .
• Rozpoczęto dwa postępowanie rozgraniczeniowe 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.
• Przeprowadzono jeden przetarg ustny nieograniczony, w którym wyłoniono nabywcę i
skompletowano dokumenty do notariusza.
• Prowadzone przygotowania do utworzenia gminnej ewidencji zabytków.
• Przekazano do Geodety Powiatowego informacje o dokonanych transakcjach
kupna/sprzedaży za I półrocze 2010r.
Przybył radny Krzysztof Malczewski obecnych 12 radnych.
•

W zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych i krajowych:
•

W dniu 15.06.2010 złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego dokumenty przetargowe niezbędne do potwierdzenia prawidłowości
stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych w projekcie "Rozbudowa infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Tarczyn", realizowanego w ramach unijnego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dokumenty te zostały
zweryfikowane pozytywnie przez 2 niezależnych ekspertów.

•

W dniu 16.06.2010r. Gmina Tarczyn złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych 4 wnioski o dofinansowanie dotyczące realizacji w gminie Tarczyn
4 projektów szkoleniowych dla uczniów tutejszych szkół podstawowych, w ramach
unijnego programu Kapitał Ludzki.
• W dniu 21.06.2010r. Gmina Tarczyn złożyła do Lokalnej Grupy Działania Perły
Mazowsza dwa wnioski o unijne dofinansowanie projektów: „Przebudowa placu targowoparkingowego w Tarczynie” oraz „Budowa Domu Kultury w Tarczynie – etap I”, na
łączną kwotę dotacji sięgającą pół miliona złotych. Lokalna Grupa Działania pozytywnie
zaopiniowała oba projekty, wybierając je do dofinansowania i przekazując związaną z
nimi dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, z
którym gmina Tarczyn podpisze w przyszłości umowy na realizację wspomnianych
dwóch projektów.

•

W dniu 09.07.2010 złożone zostały do Ministerstwa Sportu i Turystki dokumenty
niezbędne do podpisania umowy pomiędzy Gminą Tarczyn a Ministerstwem Sportu i
Turystyki na dofinansowanie kompleksu sportowego budowanego w Tarczynie w ramach
programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

•

W dniu 09.07.2010 złożone zostały dwa wnioski o płatność do Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych dotyczące realizowanych w gminie Tarczyn dwóch
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projektów szkoleniowych dla uczniów, finansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Z
myślą o przyszłości” oraz „Podnosimy wiedzę i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w
Tarczynie”.
•

W dniu 16.07.2010 r. Gmina Tarczyn podpisała aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie
projektu "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Tarczyn",
realizowanego w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.

•

W dniu 16.07.2010 r. Gmina Tarczyn przekazała uprawnionemu wykonawcy, p. Piotrowi
Szewczykowi z Biura Projektów Energetycznych z Łodzi, zebrane od mieszkańców
ankiety dotyczące dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych na dachach
domów jednorodzinnych, celem opracowania dokumentacji projektu. Do Urzędu
Miejskiego w Tarczynie wpłynęło niemal 400 wpłat na opracowanie dokumentacji
projektu, która stanie się załącznikiem do zbiorczego wniosku gminy Tarczyn o unijną
dotację. Warunkiem koniecznym do realizacji projektu jest m.in. pozyskanie przez Gminę
Tarczyn środków na jego dofinansowanie (w wysokości 85%) w formie zaliczki z
funduszy Unii Europejskiej. Przewidywany całkowity koszt instalacji kolektora
słonecznego na jednej posesji to kwota około 16 tys. zł, z czego udział finansowy
właściciela posesji zainteresowanego realizacją projektu wyniesie ok. 15%, tj. ok. 2 400
zł.

•

W dniu 23.07.2010r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
(MJWPU) został złożony protest dotyczący zaniżonej oceny projektu gminy Tarczyn pod
nazwą „Akademia przyszłości II”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach unijnego
programu Kapitał Ludzki. Projekt „Akademia umiejętności II”, uzyskał wynik 56
punktów, podczas gdy projekt „Akademia umiejętności I” złożony równolegle do
MJWPU przez Gminę Tarczyn uzyskał 83 punkty. Protest związany jest z faktem, iż w
obu projektach takie same są: cele projektu, grupy docelowe projektu, działania, potencjał
wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem oraz wydatki projektu, a także spełnienie
kryteriów strategicznych.

Wydałam następujące zarządzenia:
•
•
•

•
•

•

Zarządzenie Nr 38/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Roboty Drogowe”
Zarządzenia Nr 39/10, 40/10, 46A/10, 48A/10, 50/10, 50A/10, 54/10 w sprawie zmian
w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok;
Zarządzenie Nr 41/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa placów
zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” ”;
Zarządzenie 42/10 w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze;
Zarządzenie Nr 43/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/10 w sprawie powołania
składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia w dniu 20 czerwca
2010 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Zarządzenie Nr 44/10 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy
Tarczyn;
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•

•
•

•

•
•

•

•

•

Zarządzenie Nr 45/10 w sprawie przeprowadzenia zwykłego postępowania
sprawdzającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
służbową oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”,
Zarządzenie Nr 46/10 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek OSP w
Gminie Tarczyn i Straży Miejskiej w Tarczynie na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 47/10 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gminnej;
Zarządzenie Nr 48/10 w sprawie powołania członka komisji przetargowej Komisji
Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą „Budowa placów zabaw w ramach programu RADOSNA
SZKOŁA”,
Zarządzenie Nr 48B/10 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek OSP w
Gminie Tarczyn i Straży Miejskiej w Tarczynie na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 49/10 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętym Rządowym
programem pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna”;
Zarządzenie Nr 51/10 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Dowożenie uczniów do szkół w roku 2010/2011”.
Zarządzenie Nr 52/10 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Dowożenie i odwożenie 3 dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku 2010/2011”.
Zarządzenie Nr 53/10 w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze;

Odbyłam spotkania:
• 14.06.2010r. – Odbyło się spotkanie Biskupa Piotra Jareckiego z pracownikami Urzędu
w związku z wizytacją Parafii w Tarczynie.
• 16.06.2010r. - Spotkanie z Prezesem Banku Spółdzielczego w Tarczynie, omawiane
były sprawy bieżące.
• 22.06.2010r. - Spotkanie z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,
omawialiśmy szczegółowo obchody uroczystości 50 – lecia OSP.
• 01.07.2010r. - Spotkanie z mistrzami Świata i Europy w Kick Boxingu celem
promocji kolejnej gali sztuk walki w Tarczynie.
• Uroczyste wręczenie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego dla par z terenu Gminy
Tarczyn.
• 07.07.2010r. – Brałam udział w Radzie Lokalnej Grupy Działania gdzie
opiniowaliśmy wnioski o dofinansowanie.
• 12.07.2010r. - Wizyta Audytora ,, Gmina Fair Play”. Audytor dokonał analizy zmian
zachodzących w naszej Gminie.
• Kolejne spotkanie z przedstawicielem firmy ,,FARTEX”, gdzie na bieżąco staramy się
wspólnie wypracować strategię dokończenia inwestycji i na bieżąco zgłaszamy uwagi
i usterki. Wszystko to jest protokołowane i mamy gwarancję, że firma je usunie.
• 16.07.2010r. - Uczestniczyłam w obchodach Święta Policji w Piasecznie.
• 21.07.2010r. – Uczestniczyłam w spotkaniu w PGE Zakład Energetyczny KonstancinJeziorna. Było to spotkanie z kierownikami, którzy zajmują się inwestycjami
dotyczącymi sieci energetycznej i obsługi klienta. Uczestniczyłam w dwu spotkaniach
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•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

z Zarządem Polskiej Grupy Energetycznej Warszawie, gdzie omawialiśmy temat
usunięcia kolizji sieci energetycznej, średniego napięcia , która przechodzi przez teren
przeznaczony na cele rekreacyjno- sportowe i teren targowiska. Jest to kolejny etap
przygotowań dotyczący budowy trenu rekreacyjno – sportowego. Mamy zapewnienie,
że kolizja zostanie usunięta.
27.07.2010r. – Odbyłam spotkanie z Przedstawicielami Nadleśnictwa Chojnów,
omawialiśmy temat dróg przechodzących przez lasy należące do Nadleśnictwa
Chojnów oraz w sąsiedztwie lasów. Wnioskowaliśmy o to, żeby Nadleśnictwo
przeznaczyło teren na poszerzenie dróg tam gdzie jest taka potrzeba. Mamy
zapewnienie, że sprawa dróg jest sprawą priorytetową.
28.07.2010r. - Podpisałam Aneks do Umowy w Urzędzie Marszałkowskim dotyczący
kanalizacji.
Odbyłam kilka wizyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, gdzie zabiegamy o uzyskanie pożyczki w dużej części
umarzalnej, na budowę stacji ujęcia wody w zachodniej części Gminy, jak również
wodociąg czy kanalizację. Mamy informację, że pozytywnie został zaopiniowany
wodociąg.
Uczestniczyłam w spotkaniu z Panią Dyrektor Urzędu Pracy w sprawie pozyskania
pracowników na roboty publiczne, prace interwencyjne, korzystamy także z pracy
osób, które w ramach resocjalizacji wykonują prace porządkowe na rzecz Gminy.
Uczestniczyłam w spotkaniu z dyrektorem SANEPIDU gdzie omawialiśmy sprawy
bieżące oraz niezbędne wymagania jakie powinny być spełnione przez przedszkole
czy ośrodek zdrowia.
Odbyłam spotkanie z doradcą finansowym Ministerstwa Edukacji, ponieważ Gmina
Tarczyn złożyła kilka wniosków o dofinansowanie remontów szkół na terenie Gminy
Tarczyn.
Odbyłam spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starostą
Powiatowym gdzie omawialiśmy inwestycje na drogach powiatowych i gminnych.
Odbyliśmy kolejne spotkanie na drogach powiatowych i gminnych.
Odbyłam spotkanie z firmą Tarczyn-Leśne.
Odbyłam spotkanie z dyrektorem GDDKiA, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na
naszych drogach, jak również o kosztach związanych z oświetleniem dróg krajowych.
Odbyłam spotkanie z firmą, która zajmuje się suszeniem wytłoków w rejonie
Rembertowa. Mieszkańcy skarżyli się na szkodliwe oddziaływanie firmy na
środowisko, Wojewódzki Inspektor Sanitarny wytyczył Firmie kierunki działania
dzięki którym oddziaływanie na środowisko powinno być dobre.
Odbyłam spotkanie z prezesem Firmy BINDER gdzie omawialiśmy sprawę
oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Omawialiśmy w jaki sposób przystąpić do
wspólnej realizacji oczyszczalni ścieków, bo istniejąca oczyszczalnia będzie
niewystarczająca. Trwają prace nad wypracowaniem wspólnego stanowiska.
Odbyłam spotkanie z przedstawicielami firm działających na naszym terenie. Prezesi
spodziewają się, że powinni być zwolnieni z podatków. Przedstawiciele zostali
zapoznani z uchwałą i krokami jakie podjęliśmy, żeby firmy mogły się rozwijać.
Odbyłam spotkanie z przedstawicielami firmy Softy Camera, ponieważ GDDKiA na
monity naszych mieszkańców wyraziła zgodę na umieszczenie radaru na
skrzyżowaniu przy Szkole Podstawowej w Pamiątce.
Uczestniczyliśmy z Panią Wiceburmistrz oraz Panią Skarbnik w szkoleniu w
sprawach związanych z gospodarką mieniem gminnym.
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•

Zgłosiliśmy interwencję odnośnie uszkodzonych pokryw na studzienkach
telekomunikacyjnych. W sprawie tej pomógł radny Marcin Szatanek. Mamy
zapewnienie, że prace trwają.
Zleciliśmy usunięcie drzew i zakrzaczeń przy drogach w związku z monitami ze
strony radnych i innych ludzi

Radna Hanna Sowińska spytała odnośnie drogi w Kawęczynie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że do Urzędu Marszałkowskiego złożony został wniosek o
dofinansowanie tej inwestycji. Wniosek został oceniony wysoko, ale i tak to nie wystarczyło,
żeby otrzymać dofinansowanie. Tak więc w tym roku z pieniędzy gminnych zostanie
wykonany pierwszy etap czyli podbudowa tłuczniowa.
Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie w obecności 12 radnych.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 7.
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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę.
-166,780.30 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.
Dochody na 2010 rok.
Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi
33,089,924.47 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę
-166,776.30 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 2, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.
Wydatki na 2010 rok.
Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi
42,066,011.47 zł
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.976.087 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z :
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.800.000 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 10.997.087 zł, rozchody w wysokości 2.021.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7”
4. 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.
5. 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
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6. 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.
8. 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”
9. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik
nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na programy realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujacych się nie
było.
Uchwała Nr LVIII/293/10 zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
została podjęta.
Do pktu 8.
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze w Tarczynie.
Ewa Pieniążek z Referatu Geodezji i Rolnictwa odczytała projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy drodze gminnej położonej w Tarczynie nazwę Miodowa.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujacych się nie
było.
Uchwała Nr LVIII/294/10 w sprawie nadania nazwy drodze w Tarczynie została podjęta.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie
użytkowania wieczystego w prawo własności.
Ewa Pieniążek z Referatu Geodezji i Rolnictwa odczytała projekt uchwały dotyczący
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od opłaty za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej we wsi
Kopana, działka ewidencyjna numer 261 o powierzchni 1089 m2. .
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.

11

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujacych się nie
było.
Uchwała Nr LVIII/295/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od opłaty za
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie określone uchwałą Nr
2/2010 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą
załącznik do niniejszej uchwały.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujacych się nie
było.
Uchwała Nr LVIII/296/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Tarczyna do zaciągania
zobowiązań finansowych dotyczących realizacja zadania: „Świadczenie usługi rejestracji
wykroczeń przekroczenia prędkości na terenie Gminy Tarczyn” na okres przekraczający rok
budżetowy.
Pani Skarbnik odczytała przygotowany projekt uchwały dotyczący upoważnienia Burmistrza
Tarczyna do zaciągnięcia w 2010 r. zobowiązań finansowych na okres 2010-2014
dotyczących realizacji zadania: Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń przekroczenia
prędkości na terenie Gminy Tarczyn do kwoty 2 880 000,00 zł.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Projket uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujacych się nie
było.
Uchwała Nr LVIII/297/10 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Tarczyna do
zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących realizacja zadania: „Świadczenie usługi
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rejestracji wykroczeń przekroczenia prędkości na terenie Gminy Tarczyn” na okres
przekraczający rok budżetowy została podjęta.
Do pktu 12.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w
którym zawarta została prośba o pomoc dla mieszkańców terenów zalanych w gminie Gąbin.
Pani Burmistrz zaprosiła wszytkich na uroczystą Mszę Św. z okazji rocznicy Powstania
Warszawskiego.
Do pktu 13.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LVIII Sesję Rady
Miejskiej w Tarczynie.

Protokółowała:
Zofia Kruppe
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