P R O T O K Ó Ł NR LXIII/2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 7 października 2010 roku
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Elwira Młoźniak Skarbnik
Gminy, Katarzyna Suwalska audytor, radni wg załączonej listy obecności
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Faliszewski otworzył LXIII Sesję Rady,
powitał zebranych, następnie stwierdził, że zgodnie z listą obecności i faktyczną ilością
radnych na sali obecnych jest 9 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecni radni: Jan Dębski, Marek Młynarczyk, Marcin Szatanek, Andrzej Pszczółka,
Hanna Sowińska.
LXIII 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.
Wiceprzewodniczący 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.
Wiceprzewodniczący 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.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy porządek LXIII Sesji.
Za przyjęciem porządku głosowało 9 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 poinformowała, że w uchwale podjętej w dniu 9.09.2010
wystąpiła nieprawidłowość w rozdysponowaniu dochodu dla Policji. Po wskazaniu błędu
przez RIO został skierowany do Przewodniczącego Rady wniosek o zwołanie Sesji celem
podjęcia uchwały prostującej błąd . Pani Skarbnik przedstawiła następujący projekt zmian do
uchwały budżetowej:
Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 30.000 zł tytułem refundacji z Powiatowego Urzędu
Pracy dot. kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych (dział 750, rozdz. 75023);
5.000 zł wpływy na zwiększenie bezpieczeństwa w gminie (dział 900, rozdz. 90015).
Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.000 zł dot. wpływów z tyt. otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dział 754, rozdział 75404) (sprostowanie dot.
uchwały LIX/299/10 z dnia 09.09.2010r.)
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Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie (dział 921, rozdz. 92109), 5.000 zł z
przeznaczeniem na zakup lamp i niezbędnych materiałów dot. oświetlania ulicznego na
terenie Gminy Tarczyn (dział 900, rozdz. 90015).
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 2.000 zł dot. dotacji na zadania bieżące dla Policji w
Tarczynie (dział 754, rozdz. 75404) (sprostowanie uchwały LIX/299/10 z dnia 09.09.2010R.);
5.564 zł dot. zakupu materiałów dla OSP Prace Małe(dział 754, rozdz. 75412).
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową
na zakup samochodu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej policji z
przeznaczeniem dla Komendy powiatowej Policji w Piasecznie Komenda Policji w Tarczynie
(dział 754, rozdz. 75404); 5.564 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy szlamowej dla
OSP Prace Małe (dział 754, rozdz. 75412) (ZI, poz. 9
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LXIII/312/10 zmieniająca uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
została podjęta.
Pani Burmistrz przedstawiła Panią Katarzynę Suwalską, która została zatrudniona w Urzędzie
Miejskim na stanowisku audytora.
Pani Katarzyna Suwalska poinformowała zebranych na czym polega praca audytora
Do pktu 4.
Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął LXIII Sesję Rady .

Protokółowała
Zofia Kruppe
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