P R O T O K Ó Ł NR II/2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 3 grudnia 2010r.
W obradach udział wzięli: Burmistrz Tarczyna, radni i sołtysi wg załączonych list obecności,
pracownicy Urzędu Miejskiego, zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy Tarczyn oraz Teresa
Piekarczyk radca prawny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie Jan Dębski otworzył II Sesję Rady, powitał
zebranych. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) i faktyczną ilością
radnych na sali obecnych jest 15 radnych – cały skład Rady.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Tarczyna.
4. Ślubowanie Burmistrza Tarczyna.
5. Pytania, interpelacje.
6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Gminnego.
9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska.
10. Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
11. Uchwała w sprawie powołania Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Do proponowanego j. w. porządku obrad pytań i uwag nie zgłoszono.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”,
głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się” nie było.
Do pktu 3.
Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Tarczyna.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie
zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Tarczyna.
Katarzyna Kurcińska Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła Pani Barbarze
Galicz zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Tarczyna oraz pogratulowała wyboru, życząc
dużo siły, wytrwałości i dalszych sukcesów w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
Do pktu 4.
Ślubowanie Burmistrza Tarczyna.
Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz złożyła wobec Rady Miejskiej w Tarczynie ślubowanie o
następującej treści:
„Obejmując urząd Burmistrza Tarczyna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności

1

prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”
Po ślubowaniu Pani Burmistrz zabrała głos. W swym krótkim wystąpieniu podziękowała za
obdarowanie Jej ponownie ogromnym zaufaniem i wyborem na kolejną kadencję na
stanowisko Burmistrza Tarczyna. Zapewniła, że w dalszym ciągu będzie się kontaktować z
mieszańcami i wsłuchiwać w ich głosy, w propozycje i wnioski, sugestie. Pani Burmistrz
zadeklarowała współpracę ze wszystkimi podkreślając, że jest otwarta na współpracę jak
również krytykę, która jest też budująca. Pani Burmistrz zaznaczyła, że ze swej strony Urząd
traktuje jak służbę publiczną i tak jak w poprzednich latach obowiązki wynikające z tej służby
wykonywać będzie najlepiej jak potrafi angażując się bez reszty, angażując również
otoczenie. Pani Burmistrz zaznaczyła także, że sukces ten nie jest Jej osobistym sukcesem jest to zasługa pracowników Urzędu, radnych, sołtysów. Dziękując jeszcze raz za okazane
zaufanie zadeklarowała współpracę ze wszystkimi na rzecz rozwoju Gminy, dla dobra
wszystkich jej mieszkańców.
Przewodniczący Rady złożył Pani Burmistrz w imieniu Rady Miejskiej gratulacje życząc
owocnej pracy w dążeniu do celu, jakim jest poprawa warunków życia w naszej Gminie.
Przewodniczący Rady jeszcze raz pogratulował – wręczając z tej okazji kwiaty.
Przed realizacją następnych punktów porządku Pani Burmistrz i Przewodniczący Rady w
imieniu własnym oraz władz samorządowych podziękowali za pracę zaproszonym na Sesję
radnym, którzy w poprzedniej kadencji pracowali na rzecz społeczności lokalnej.
Pani Burmistrz podkreśliła wkład pracy włożony przez radnych w poprzedniej kadencji na
rzecz rozwoju Gminy, poinformowała o zapewnieniu przez nich o dalszej współpracy.
Listy z podziękowaniami oraz pamiątkowe książki osobiście odebrali Pan Dariusz Witek, Pan
Paweł Młoźniak oraz Pan Mieczysław Pobudkiewicz. Nieobecni: Pan Marcin Szatanek i
Krzysztof Malczewski otrzymają w innym terminie.
Minutą ciszy uczczono pamięć ś. p. Andrzeja Perzyny – list z podziękowaniem za pracę
zostanie złożony na ręce żony.
Do pktu 5.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 6.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji
Rewizyjnej.
Do składu Komisji Rewizyjnej zgłoszeni zostali radni:
1. Jerzy Trześniowski,
2. Anna Burakowska,
3. Zygmunt Bęza,
4. Piotr Cybulski,
5. Małgorzata Włodarczyk,
6. Tomasz Mędrzycki,
7. Marek Młynarczyk,
8. Henryka Mędrzycka
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
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Mirosław Fliszewski Wiceprzewodniczący Rady złożył wniosek, by komisje Rady liczyły do
5 osób.
Radny Andrzej Pszczółka złożył wniosek, by komisje poza Komisją Rewizyjną liczyły
większą ilość osób.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego rady, by
Komisje Rady liczyły do 5 osób.
Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przeciw 6, głosów wstrzymujących się nie było.
Wniosek został przyjęty, komisje Rady będą liczyły do 5 osób.
Wniosek radnego Andrzeja Pszczółki nie był głosowany z tego względu, że wniosek przyjęty
przez Radę był dalej idący.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radni jednogłośnie zagłosowali za zamknięciem listy kandydatów.
Przewodniczący Rady poddawał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do składu Komisji
Rewizyjnej.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
1. Za powołaniem radnego Jerzego Trześniowskiego do składu Komisji Rewizyjnej
głosowało 6 radnych, przeciw 5 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu:
2. Za powołaniem Anny Burakowskiej do składu Komisji Rewizyjnej głosowało 15 radnych,
głosów „przeciwnych” i wstrzymujących się nie było;
3. Za powołaniem radnego Zygmunta Bęzy do składu Komisji Rewizyjnej głosowało
15 radnych, głosów „przeciwnych” i wstrzymujących się nie było;
4. Za powołaniem radnego Piotra Cybulskiego do składu Komisji Rewizyjnej głosowało 6
radnych, przeciw 6 radnych , 3 radnych wstrzymało się od głosu;
5. Za powołaniem radnej Małgorzaty Włodarczyk do składu Komisji Rewizyjnej głosowało 6
radnych, przeciw 6 radnych , 3 radnych wstrzymało się od głosu;
6. Za powołaniem radnego Tomasza Mędrzyckiego do składu Komisji Rewizyjnej głosowało
12 radnych, przeciw 1 radny , 2 radnych wstrzymało się od głosu;
7. Za powołaniem radnego Marka Młynarczyka do składu Komisji Rewizyjnej głosowało
10 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
8. Za powołaniem radnej Henryki Mędrzyckiej do składu Komisji Rewizyjnej głosowało 9
radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było;
Wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w
składzie:
1. Anna Burakowska,
2. Zygmunt Bęza,
3. Tomasz Mędrzycki,
4. Marek Młynarczyk,
5. Henryka Mędrzycka
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Uchwała Nr II/3/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta.
Do pktu 7.
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady otworzył listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono radną Annę Burakowska – wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Radni jednogłośnie zagłosowali za zamknięciem listy kandydatów. Lista została zamknięta.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych
Za powołaniem Anny Burakowskiej na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr II/4/10 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została
podjęta.
Do pktu 8.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Gminnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji
Budżetu i Mienia Gminnego.
Do składu Komisji Budżetu i Mienia Gminnego zgłoszeni zostali radni:
1. Małgorzata Włodarczyk,
2. Piotr Cybulski,
3. Jan Dębski,
4. Mirosław Faliszewski,
5. Zygmunt Bęza.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radni jednogłośnie zagłosowali za zamknięciem listy kandydatów. Lista została zamknięta.
Przewodniczący Rady poddawał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do składu Komisji
Budżetu i Mienia Gminnego.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
1. Za powołaniem radnej Małgorzaty Włodarczyk do składu Komisji Budżetu i Mienia
Gminnego
głosowało 15 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie
było.
2. Za powołaniem radnego Piotra Cybulskiego do składu Komisji Budżetu i Mienia
Gminnego głosowało 15 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie
było.
3. Za powołaniem radnego Jana Dębskiego do składu Komisji Budżetu i Mienia Gminnego
głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
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4. Za powołaniem radnego Mirosława Faliszewskiego do składu Komisji Budżetu i Mienia
Gminnego głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów „przeciwnych”
nie było.
5. Za powołaniem radnego Zygmunta Bęzy do składu Komisji Budżetu i Mienia Gminnego
głosowało 15 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia
Gminnego w składzie:
1. Małgorzata Włodarczyk,
2. Piotr Cybulski,
3. Jan Dębski,
4. Mirosław Faliszewski,
5. Zygmunt Bęza
Uchwała Nr II/5/10 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia Gminnego została
podjęta.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Do składu Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
zgłoszeni zostali radni:
1. Krzysztof Olczak,
2. Sławomir Parol,
3. Marek Karwowski,
4. Mirosław Faliszewski,
5. Piotr Cybulski,
6. Małgorzata Włodarczyk,
7. Marek Młynarczyk,
8. Jerzy Trześniowski
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radni jednogłośnie zagłosowali za zamknięciem listy kandydatów. Lista została zamknięta.
Przewodniczący Rady poddawał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do składu Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
1. Za powołaniem radnego Krzysztofa Olczaka do składu Komisji Rozwoju
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska głosowało 7 radnych,
wstrzymało się od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
2. Za powołaniem radnego Sławomira Parola do składu Komisji Rozwoju
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska głosowało 12 radnych,
wstrzymał się od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
3. Za powołaniem radnego Marka Karwowskiego do składu Komisji Rozwoju
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska głosowało 13 radnych,
wstrzymał się od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.

Rolnictwa,
8 radnych
Rolnictwa,
3 radnych
Rolnictwa,
2 radnych
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4. Za powołaniem Mirosława Faliszewskiego do składu Komisji Rozwoju Rolnictwa,
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska głosowało 12 radnych, 3 radnych
wstrzymał się od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
5. Za powołaniem radnego Piotra Cybulskiego do składu Komisji Rozwoju Rolnictwa,
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska głosowało 7 radnych, 8 radnych
wstrzymało się od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
6. Za powołaniem radnej Małgorzaty Włodarczyk do składu Komisji Rozwoju Rolnictwa,
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska głosowało 12 radnych, 3 radnych
wstrzymało się od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
7. Za powołaniem radnego Marka Młynarczyka do składu Komisji Rozwoju Rolnictwa,
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska głosowało 9 radnych, 6 radnych
wstrzymało się od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
8. Za powołaniem radnego Jerzego Trześniowskiego do składu Komisji Rozwoju Rolnictwa,
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska głosowało 7 radnych, przeciw 1 radny,
7 radnych wstrzymało się od głosu.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju
Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Sławomir Parol,
Marek Karwowski,
Mirosław Faliszewski,
Małgorzata Włodarczyk,
Marek Młynarczyk,

Uchwała Nr II/610 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rolnictwa, Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu.
Do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zgłoszeni zostali radni:
1. Andrzej Pszczółka,
2. Henryka Mędrzycka,
3. Hanna Sowińska,
4. Jan Dębski,
5. Jerzy Trześniowski,
6. Marek Karwowski
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radni jednogłośnie zagłosowali za zamknięciem listy kandydatów. Lista została zamknięta.
Przewodniczący Rady poddawał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do składu Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
1. Za powołaniem radnego Andrzeja Pszczółki do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było;
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2. Za powołaniem radnej Henryki Mędrzyckiej do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było;
3. Za powołaniem radnej Hanny Sowińskiej do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było;
4. Za powołaniem radnego Jana Dębskiego do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było;
5. Za powołaniem radnego Jerzego Trześniowskiego do składu Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, głosów „przeciwnych” nie
było.
6. Za powołaniem radnego Marka Karwowskiego do składu Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu głosowało 7 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie
było;
Wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu w składzie:
1. Andrzej Pszczółka,
2. Henryka Mędrzycka,
3. Hanna Sowińska,
4. Jan Dębski,
5. Jerzy Trześniowski,
Uchwała Nr II/7/10 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji
Opieki Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
Do składu Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zgłoszeni zostali
radni:
1. Krzysztof Olczak,
2. Andrzej Pszczółka,
3. Sławomir Parol,
4. Hanna Sowińska,
5. Tomasz Mędrzycki,
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radni jednogłośnie zagłosowali za zamknięciem listy kandydatów. Lista została zamknięta.
Przewodniczący Rady poddawał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do składu Komisji
Opieki Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
1. Za powołaniem radnego Krzysztofa Olczaka do składu Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było;
2. Za powołaniem radnego Andrzeja Pszczółki do składu Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego głosowało 8 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu,
głosów przeciwnych nie było;
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3. Za powołaniem radnego Sławomira Parola do składu Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów
„przeciwnych” nie było;
4. Za powołaniem radnej Hanny Sowińskiej do składu Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego głosowało 13 radnych 2 radnych wstrzymało się do głosu
głosów przeciwnych nie było;
5. Za powołaniem Tomasza Mędrzyckiego do składu Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu,
głosów „przeciwnych” nie było.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Opieki Socjalnej,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:
1. Krzysztof Olczak,
2. Andrzej Pszczółka,
3. Sławomir Parol,
4. Hanna Sowińska,
5. Tomasz Mędrzycki,
Uchwała Nr II/8/10 w sprawie powołania Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego została podjęta.
Do pktu 12
Wolne wnioski.
Radna Małgorzata Włodarczyk zgłosiła, że ul. Jesionowa położona na granicy Gminy
Tarczyn z Gminą Żabia Wola i będąca własnością gminy Żabia Wola nie jest odśnieżana.
Mieszka tam 11 rodzin i mają kłopoty z wyjechaniem. Pani Radna poprosiła o spowodowanie,
by droga ta była odśnieżona.
Pani Burmistrz poinformowała, że ul. Jesionowa jest własnością Gminy Żabia Wola i tam
zostanie złożony wniosek o odśnieżenie drogi.
Radny Jerzy Trześniowski spytał dlaczego tak słabo przebiega odśnieżanie, część ulic jest nie
odśnieżona. Na przykład na skrzyżowaniu ulic: Oszkiela i Stępkowskiego jest dużo błota
pośniegowego i trudno się jeździ, jest wiele ulic, które są nie odśnieżone – Pan Radny spytał
kiedy zostaną odśnieżone.
Pani Burmistrz zaznaczyła, że cieszy się, że radnych interesuje sposób odśnieżania, ale jeśli
chodzi o odśnieżanie to ważna jest też kategoria drogi. Po Sesji będzie można uzyskać
informację na ten temat u Pani Wiceburmistrz. Inną rzeczą jest to, że jeśli pług odśnieża to
zgarnia śnieg na pobocze, z pobocza przez kogoś innego jest odrzucany na jezdnię i
przejeżdżające samochody mielą ten śnieg. To nie jest tak, że nie ma odśnieżania - drogi są
odśnieżane, tylko jeśli pług odśnieży, a jest wąskie przejście, to jeśli odśnieżane jest to wąskie
przejście i śnieg nie jest wywożony to tak się dzieje. Ktoś z mieszkańców też chciał żeby
zabrać śnieg z ogrodzenia. Można wywozić śnieg ale wiąże się to z wydatkowaniem
pieniędzy. Niebawem radni zapoznają się z budżetem i będą wiedzieli jaka kwota
przeznaczona jest na odśnieżanie dróg i będą mogli ocenić.
Trzeba też włączyć się w odśnieżanie fizycznie np. swoim sprzętem, tak jak to robili radni w
poprzedniej kadencji. Jest w Gminie firma wybrana w drodze przetargu, która zajmuje się
odśnieżaniem. Są określone pieniądze, kategorie dróg, określone zasady i razem można starać
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się usprawnić pracę - jeśli to jest możliwe. Nie należy rzucać słów tylko zastanowić się
wspólnie nad tym co można zrobić z tym śniegiem, gdzie go zabrać. My wspólnie mamy się
zając sprawą, nie rozwiąże tego Pani Wiceburmistrz, ani Referat Gospodarki Komunalnej, ani
Burmistrz – trzeba znaleźć wspólnie metody rozwiązania. Na przykład wąskie przejścia, czy
śnieg złożony na poboczu. Wywóz śniegu z całego miasta - to jest bardzo duży wydatek.
Pani Burmistrz poprosiła o zrozumienie tematu i wspólne zastanowienie się nad
rozwiązaniami. To, że czasami na zakrętach jest zaśnieżone to spowodowane jest tym, że było
odśnieżone pługiem, a potem śnieg został znowu odrzucony. Trudno się dziwić mieszkańcy
chcą się wywiązać, żeby przejście przy posesji było odśnieżone. Nie odrzucają śniegu na
ogrodzenie, bo uważają, że się zniszczy. Przy dwudziestostopniowych mrozach jest mniejsze
posypywanie soli, bo nie skutkuje, śnieg przez to też nie jest szkodliwy np. dla ogrodzenia.
Pani Burmistrz podkreśliła, że wszystkie służby bardzo się starają, żeby drogi były
przejezdne, ale nie jest możliwe, żeby w krótkim czasie wszystkie drogi były odśnieżone.
Pani Burmistrz poprosiła o zgłaszanie jeśli jakieś miejsce umknęło uwadze i nie jest
odśnieżone.
Radny Krzysztof Olczak zgłosił, że w pobliżu skrzyżowania drogi w kierunku Piaseczna z
drogą E-7 dzieci każdego dnia zbierają się i autobus szkolny zabiera je do szkoły. Jest to
bardzo niebezpieczne miejsce i należałoby je zabezpieczyć. Pan Rady zaproponował, by może
Straż Miejska przez kilka minut rano zabezpieczała to miejsce.
Pani Burmistrz powiedziała, że należy zastanowić się co zrobić, bo jest to droga wojewódzka.
Wszystkie działania przy tej drodze może prowadzić tylko Wojewódzki Zarząd Dróg –
Gmina może prosić, wnioskować. W sposób doraźny coś można zrobić, ale to jednak rodzice
muszą zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci. Może uda się przesunąć przystanek trochę
dalej od skrzyżowania, żeby nie był przy samym skrzyżowaniu. Może uda się na działce
gminnej utworzyć wysepką. Trzeba się nad tym zastanowić. Mimo wszystko to rodzice muszą
zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci. W autobusie jest opiekun natomiast w ciągu dnia to
już rodzice muszą czuwać. Odnośnie Straży to zatrudnionych jest 5 osób (z komendantem) i
obowiązuje ich 8 godzinny dzień pracy. Wykonują też różne patrole w soboty czy niedzielę i
tych godzin jest już mniej Na pewno wspólnie razem zastanowimy się w jaki sposób tę
sprawę rozwiązać.
Radny Krzysztof Olczak powiedział, że w tym miejscu są krzaki i gdyby je usunąć to można
byłoby wykonać zatoczkę, postawić zadaszenie.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że na wykonanie zatoczki i zadaszenia w pasie drogi wojewódzkiej
musi być zgoda Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Radny Krzysztof Olczak zaznaczył, że może Pan Masztalerz pozwoli na postawienie
zadaszenia.
Radny Marek Młynarczyk zwrócił uwagę na to, że miejsce jest wyjątkowo niebezpieczne i
należy się zastanowić czy w tym miejscu powinien być przystanek. Jeśli chodzi o zadaszenie,
to jedynym miejscem gdzie mogłoby ono być jest brama. Działka gminna jest położona po
przeciwnej stronie – więc jest sprawa przeprowadzenia dzieci przez jednię. W innych
miejscach rodzice pełnią dyżury podczas oczekiwania na autobus.
Pani Burmistrz poinformowała, że w myśl ustawy o systemie oświaty gmina ma obowiązek
dowozić dzieci, które mają do szkoły powyżej 3 km i więcej. Tę informację może potwierdzić
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radny Andrzej Pszczółka, który dobrze zna ustawę. W gminie Tarczyn dzieci są dowożone i z
mniejszych odległości. ale nie można brać na siebie odpowiedzialności dowozu z odległości
500 m i sami budować zadaszenie, bo gdyby cokolwiek się stało to nie ma żadnego
tłumaczenia, że podjęte działania miały być dla dobra dziecka. Po pierwsze nic Gmina nie
może robić w pasie drogi wojewódzkiej, przy ulicy 1 Maja w Tarczynie też potrzebny był
przystanek dla dzieci i jest, ale była to bardzo długa procedura, wszystko było zatwierdzone i
wykonane przez Wojewódzki Zarząd Dróg. W tym przypadku też możemy tylko składać
wnioski i sugestie. Jeśli chodzi o Pana Masztalerza, to mówił, że byłby szczęśliwy gdyby nie
musiał tam mieszkać.
Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży poinformował, że sprawdzi i oceni sytuację - dodał,
że jest otwarty na współpracę, wyraził nadzieję, że wspólnie z właściwą Komisją rozwiąże
problem.
Radny Krzysztof Olczak zgłosił także, że przy skręcie z Piaseczna na E-7 jest 30m odcinek
drogi, który nie został odśnieżony i stwarza uciążliwość dla użytkowników drogi.
Pani Burmistrz poinformowała, że wniosek ten zostanie przekazany do Dyrektora Kazały.
Radny Mirosław Faliszewski zwrócił uwagę na to, że to że śnieg staje się uciążliwy i to jest
oczywiste. Poprzednia zima wydawała się wyjątkowa, jeśli chodzi o opad śniegu. Okazuje się
że teraz tego śniegu w krótkim czasie spadło bardzo dużo. Wszystkie ulice stają się węższe.
Nie ma co zrobić ze śniegiem. Służby robią co mogą, ale nie zrobią cudu. Może być jeszcze
gorzej. W ubiegłym roku był problem z wywozem śniegu. Wydawało się to takie proste, ale
proste nie było. Trzeba spróbować to zrozumieć, sytuacja nie będzie łatwa w najbliższym
czasie. Tematy dotyczące odśnieżania będą prawdopodobnie przez najbliższy kwartał.
Radny Piotr Cybulski zgłosił, że są trudności z dojazdem do ulicy Owocowej – ulica jest pod
górkę i nie można wjechać. Osoba w Urzędzie, która odebrała telefon po godzinie 16.00
powiedziała, że nic nie zrobi.
Pani Wiceburmistrz odpowiedziała, że sprawdzi – telefon odebrał prawdopodobnie dozorca.
Radny Jerzy Trześniowski wrócił do sprawy śniegu. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że
gmina nie ma obowiązku posiadania miejsca gdzie byłby składowany śnieg przez
mieszkańców, ale biorąc pod uwagę to co było w poprzednią zimę, gdzie śniegu było bardzo
dużo i były problemy, były sugestie czy można gdzieś składować śnieg. Stąd pytanie:
czy w tej chwili są przewidziane miejsca do składowania śniegu przez mieszkańców Gminy z
prywatnych posesji. Są miejsca takie jak osiedla mieszkaniowe, które nie mają gdzie
składować śniegu i też chętnie złożyłyby śnieg w takim miejscu.
Pytanie czy jest takie miejsce.
Pani Burmistrz opowiedziała, że nie ma takiego miejsca, które mogłoby być przeznaczone na
wywóz śniegu, z tego względu, że śnieg traktowany jest przez ochronę środowiska jako
odpad. Nie można więc złożyć go gdziekolwiek. Mieszkańcy sprzed swoich posesji też nie
wywożą śniegu tylko odsuwają, a jest też przepis, który obliguje mieszkańców do dbania o
chodnik przy swojej posesji: do odśnieżania, posypywania solą. Nie ma terenów gminnych,
które mogłyby być przeznaczone na składowanie śniegu. Jedynie prywatni właściciele może
zgodzą się na przyjęcie, może tereny po żwirowniach.
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Pani Burmistrz powiedziała, że może zapytać, ale może zapytać także prezes danej
spółdzielni. To nie jest niechęć tylko, że prywatni właściciele też nie zawsze chcą udostępnić
tereny. Tereny po żwirowniach mają Pan Marek, Pan, Wąsik, Pan Dąbrowski.
Radny Jerzy Trześniowski spytał czy pytanie o możliwość składowania śniegu zostało przez
Urząd skierowane - chodzi o miejsce ogólne dla całej Gminy na składowanie śniegu.
Pani Mecenas przedstawiła temat od strony prawnej: każda osoba ma obowiązek utylizować
odpady. Gmina nie ma obowiązku wyznaczania takich miejsc.

Radny Jerzy Trześniowski zaznaczył, że wie o tym, że Gmina nie ma obowiązku, ale jest
wiele gmin, które takie działania prowadzą.
Pani Mecenas wyjaśniła, że żadna Gmina nie prowadzi takiej działalności, bo nie przewidują
tego budżety gmin i nie przewidują tego zadania gmin. Nie można wydawać środków
finansowych gminy na zadania, które nie są zadaniami własnymi gminy – jest to naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. Jeśli jest śnieg to należy postępować tak jak ze śmieciami.
Gmina nie ma obowiązku prowadzić składowiska odpadów i taki jest stan prawny.
Radny Jerzy Trześniowski powiedział, że oznacza to, że nie było pytań odnośnie terenu na
składowanie śniegu.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że było pytanie i osoba prywatna pozwoliła Gminie wywieźć
śnieg, ale w wyjątkowych sytuacjach. Jest to trudna sprawa. Przepis jest przepisem, a
musimy patrzeć przez ludzki pryzmat. Jest tak, że przepis ustawy mówi, że mieszkaniec jest
obowiązany odśnieżyć chodnik przy swojej posesji i okazuje się, że osoba starsza ma do
odśnieżenia ok. 400 m i nie może sobie poradzić z odśnieżeniem więc mimo przepisów może
liczyć na pomoc. Wczoraj Komendant Straży w terenie prosił mieszkańców o odśnieżanie,
wokół swojej posesji
Pani Burmistrz poprosiła radnych i sołtysów o wspólne rozwiązywanie spraw, patrząc jakie są
przepisy, co można zrobić, czego nie wolno tam gdzie jest to możliwe pomóc ludziom, a to
nie jest takie wszystko proste.
Radny Marek Młynarczyk powiedział, że jedynym miejscem gdzie można wywozić śnieg
jest zwałka, tylko tam trzeba zapłacić.
Maria Rzeźnicka sołtys wsi Marianka zwróciła się z prośbą o odśnieżenie przystanku dla
dzieci przy ulicy 1 Maja. Przystanek był odśnieżony przez rodziców , ale gdy pług odśnieża
jezdnię to zasypuje przystanek i prośba dotyczy, żeby odśnieżający zrobił zatokę przy
przystanku wówczas nie zasypywałby przystanku.
Pan Mieczysław Pobudkiewicz zwrócił uwagę na to, że od razu pierwszego dnia jest wiele
pytań i oczekiwań. Przytoczył powiedzenie amerykańskiego prezydenta „ Nie pytaj co
Ameryka może zrobić dla ciebie, spytaj co ty możesz zrobić dla Ameryki” dodając: jeśli jest
coś do zrobienia to zacznij – inni pomogą. Bardzo łatwo jest oczekiwać, żądać, dyktować, ale
trzeba pamiętać, że jeśli coś się zleca to za tym idą środki, a jeśli środki są ograniczone to
zlecenie mija się z celem.
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Radny Marek Karwowski spytał czy istnieje możliwość monitowania zmiany cyklu świateł na
skrzyżowaniu z drogą krajową E-7 w ten sposób, żeby był jeden cykl od Piaseczna, drugi od
Tarczyna. Obecne ustawienie zdaniem Pana Radnego powoduje utrudnienie gdyż każdy
samochódy, które przejeżdżają z Tarczyna do Warszawy i z Piaseczna do Grójca blokują się.
Radny Marek Młynarczyk poinformował, że tylko Generalna dyrekcja Dróg Krajowych może
coś poradzić w tej sytuacji, należy też zaznaczyć, że winni są tu również sami kierowcy. Pan
Radny przypomniał o działaniach podejmowanych odnośnie świateł na skrzyżowaniu do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Andrzej Toporkiewicz Komendant Straży zaznaczył, że natężenie ruchu na drodze Piaseczno
– Tarczyn jest duże w określonych godzinach od godz 7.30 korek ma długość ok. 200-300 m.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury reguluje sprawy związane z sygnalizacją świetlną.
Światłami i skrzyżowaniem zarządza firma z Podkowy Leśnej. Pan Komendant powiedział,
że można wystosować do firmy prośbą o zmianę cyklu z uwagi na te korki. W nocy światła
działają inaczej – są czujniki.
Andrzej Ozimek sołtys wsi Kopana zwrócił uwagę na to, że władze nie powinny się
tłumaczyć jaka jest droga, bo jeśli mieszkaniec korzysta z dogi to nie istotne dla niego jest
czyja ta droga jest. Jeśli są zgłaszane problemy to obowiązkiem władz samorządowych jest
zgłaszanie do zarządcy drogi, a nie tłumaczenie, że nic nie można zrobić, bo droga jest
powiatowa czy wojewódzka zanim cokolwiek w tej sprawie zostało zrobione.
Pan Andrzej Ozimek powiedział, że to miało miejsce nie tylko teraz - to było i wcześniej.
Obywatelowi Gminy jest bez znaczenia, czyja to jest droga, bo jest to problem uciążliwości i
od tego jesteśmy żeby sprawę załatwić – w miarę możliwości.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że wysunięty wniosek jest nieprawidłowy, bo nie było mówione, że
nie zajmiemy się, tylko wyjaśnianie, że nie będzie to załatwione tak, jakby to dotyczyło ulic
gminnych czy powiatowych – z powiatem jest ścisła współpraca i gmina może mieć wpływ.
Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie czy krajowe, to są one pod innym zarządem, maja innego
właściciela i podkreślamy, że będziemy pisać, minitować, prosić, a to już zupełnie inna rzecz.
Mieszkańcy natomiast oczekują rozwiązań, a nie obietnic i władze samorządowe nie mogą
obiecywać rozwiązań, bo nie wiadomo czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
czy Wojewódzki Zarząd Dróg rozwiążą sprawę w taki sposób, żeby zadowolić mieszkańców.
Nieprawdą jest to co powiedział Pan Andrzej Ozimek, że władza nie powinna w taki sposób
reagować. Mamy cały plik dokumentów: zdjęcia, prośby z podpisami mieszkańców, listy
poparcia i to wszystko z prośbami i monitami z Urzędu Miejskiego zostało dostarczone do
Urzędu Wojewódzkiego i dzięki właśnie tym dokumentom, wizycie Marszałka droga
wojewódzka została zmodernizowana i wyremontowana. Mówimy, że nie możemy
przeznaczać środków własnych na drogi wojewódzkie. Można oczywiście przeznaczyć
gdyby budżet gminy był inny wówczas można podpisać porozumienie, ale w naszym
przypadku nie można byłoby już nic robić na drogach gminnych.
Pani Burmistrz zaznaczyła, że niejednokrotnie z Panią Wiceburmistrz, Komendantem Straży
była w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i dzięki tym wizytom i monitom
różne prace zostały wykonane.
Był na wiadukcie chodnik zasypany skierowana została prośba do Dyrektora Kazały o
odśnieżenie i zostało to wykonane.
Pani Burmistrz podkreśliła, że nie odpycha od siebie problemów - wyjaśnia mieszkańcom co
można zrobić, bo nie każdy wie i zna przepisy. Wszystkie zgłaszane wnioski są rozpatrywane
i załatwiane w miarę możliwości prawnych i finansowych .
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Andrzej Ozimek sołtys wsi Kopana poinformował, że 2 sesje wcześniej mówił o mostku na
ulicy Pawłowickiej w Kopanej i Pani Burmistrz powiedziała, że zostanie to załatwione jak
będzie robiony chodnik. W czasie gdy robiony był chodnik zgłosił sprawę do Pani
Wiceburmistrz. Teraz jest tak, że chodnik jest już zrobiony a sprawa nie została rozwiązana.
Pan Andrzej Ozimek spytał jak to się ma do deklaracji rozwiązań w terenie czy będzie to
zrealizowane. Obecnie wszystko jest zamarznięte.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie została zakończona sprawa chodnika, bo przeszkodziła
zima. Wykonawcy mają zgłoszoną sprawę mostku i będzie to zrobione. Zgłosiło się trzech
sołtysów chętnych zając się tłuczniem: Pan Gniadzik, Pan Ozimek i Pan Celejewski. Pan
Celejewski zaproponował wysypanie tłucznia na przystanku w Kawęczynie. Na pewno
chodnik zostanie dokończony, tłuczeń zabrany i wysypany na przystanku w Kawęczynie, gdy
tylko aura pozwoli.
Przewodniczący Rady podsumowując powiedział, że zima zaskoczyła nie tylko nas, ale
wszystkich w całym kraju. Jeśli jesteśmy w składzie Rady to nie możemy wykazywać tylko
i wyłącznie postawy roszczeniowej wobec Gminy, bo my również jako Rada za to
odpowiadamy w równym stopniu. Możemy współpracować z Gminą, Burmistrzem, Zastępcą
Burmistrza i Referatami na zasadzie współpracy.
Przewodniczący Rady zaapelował do radnych o współpracę i zrozumienie na samym
początku kadencji.
Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.
Do pktu 13.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Dębski zamknął II Sesję Rady
Miejskiej w Tarczynie.
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