P R O T O K Ó Ł NR III/2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 14 grudnia 2010r.
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna Wiśniewska – Sas
Zastępca Burmistrza, Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy, Teresa Sitarek Sekretarz Gminy,
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 III Sesję Rady
i powitał zebranych.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 – lista obecności).
Nieobecny radny: Andrzej Pszczółka.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wraz z materiałami radni otrzymali w ustawowym terminie.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie III Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z I Sesji.
5. Pytania, interpelacje.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010.
7. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tarczyna
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Do proponowanego j. w. porządku obrad pytań i uwag nie zgłoszono.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”,
głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się” nie było.
Do pktu 4.
Przyjęcie protokółu z I Sesji.
Uwag do protokółu z I Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
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Do pktu 5.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 6.
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010.
Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy odczytała projekt zmian budżetowych z następującym
uzasadnieniem:
Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 3.653 zł subwencja oświatowa ze środków rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą
odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli
przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty nauczyciela (dział 758,
rozdz.75801); 8.000 zł subwencja oświatowa ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów
bieżących w obiektach oświatowych (758, rozdz. 75801); 34.000 zł subwencja oświatowa ze
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków
związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych
zdarzeniami losowymi (dział 758, rozdz. 75801).
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.653 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.. 20 Karty
Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty
nauczyciela (dział 801, rozdz.80101); 37.000 zł w tym: 8.000 zł z przeznaczeniem na
wykonanie izolacji oraz podłóg i posadzek w szatniach i przebieralniach w SP Tarczyn,
15.000 zł poprawa orynnowania, uzupełnienie gzymsów budynku, malowanie zalanych
pomieszczeń w SP Tarczyn, 4.000 zł poprawa orynnowania, uzupełnienie pokrycia
dachowego, malowanie zalanych pomieszczeń w SP Pamiątka , 10.000 zł z przeznaczeniem
na uzupełnienie pokrycia dachowego, malowanie sufitów, poprawa orynnowania w SP
Suchostruga (dział 801, rozdz. 80101); 5.000 zł uzupełnienie pokrycia dachowego, poprawa
orynnowania malowanie sufitów w Gimnazjum Tarczyn (dział 801, rozdz. 80110).
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 87.950 zł dotyczące zakupu usług pozostałych
niezbędnych przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego (dział 710, rozdz.
71004); 3.050 zł dotyczące wyprawki szkolnej 20% środków własnych (dział 854, rozdz.
85415).
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 25.000 zł zakup odśnieżarki (ZI, poz. 5) (dział
600, rozdz. 60016); 66.000 zł na zakup fotolasera dla Straży Miejskiej w Tarczynie (ZI,
poz.12) (dział 754, rozdz. 75416).
Radny Krzysztof Olczak poprosił o wyjaśnienie zapisu: „ ..dofinansowanie kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.. 20 Karty
Nauczyciela”.
Pani Burmistrz wyjaśniała, że zapis w uzasadnieniu uchwały wynika z Karty Nauczyciela.
Jest to zabezpieczenie środków finansowych dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, a
także (art. 20) zabezpieczenie środków dla nauczycieli w razie zmian organizacyjnych
powodujących zmniejszenie liczby oddziałów lub zmian w planie nauczania w wyniku
których musiałoby ulec zmniejszenie zatrudnienia.
Więcej pytań nie zgłoszono.
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Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”
nie było.
Uchwała Nr III/9/10 zmieniająca uchwałę budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010 została
podjęta.
Do pktu 7.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tarczyna
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy poinformowała, że konieczność podjęcia uchwały wynika z
nawiązania stosunku pracy z Panią Barbarą Galicz Burmistrzem Tarczyna w związku z
wyborem na stanowisku burmistrza, po czym odczytała przygotowany projekt uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rady.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”
nie było.
Uchwała Nr III/10/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tarczyna została
podjęta.
Przybył radny Andrzej Pszczółka – obecnych 15 radnych.
Do pktu 8.
Wolne wnioski.
Wniosków nie zgłoszono.
Do pktu 9.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Dębski zamknął III Sesję
Rady, złożył obecnym życzenia świąteczne.

Protokółowała:
Zofia Kruppe
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