P R O T O K Ó Ł NR LXIII/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 14 listopada 2014 r.
W obradach udział wzięli: Burmistrz Tarczyna, Zastępca Burmistrza, radni i sołtysi wg
załączonych list obecności, Starosta Piaseczyński Jan Dąbek, Przewodnicząca Rady Powiatu
Piaseczyńskiego Maria Mioduszewska, radna Rady Powiatu Piaseczyńskiego Joanna
Pająkiewicz, pracownicy Urzędu Miejskiego, 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 LXIII Sesję Rady, powitał
zebranych.
Na Sali obecnych było 11 radnych.
Nieobecni radni: Małgorzata Włodarczyk, Hanna Sowińska, Jerzy Trześniowski, Piotr
Cybulski.
Do pktu 2.
Wręczenie medali „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.
Pani Burmistrz poinformowała, że wystąpiła do Ministra Rolnictwa o nadanie tytułu
„ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” osobom, dla których praca w rolnictwie i na rzecz
rolnictwa stała się pasją. Podziękowała w imieniu swoim i całej Rady wszystkim
wyróżnionym za taką właśnie pracę. Następnie z Przewodniczącym Rady wręczyli odznaki
honorowe „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”. Wyróżnione osoby to:
Pietrzak Tadeusz, Jasiński Ryszard, Bęza Grzegorz, Sadowski Krzysztof, Leszek Stawicki,
Jerzy Reszka, Jarosiński Krzysztof, Mulewicz Zbigniew, Jerzy Dębski, Stanisław Dębski,
Tadeusz Komorowski, Jan Dębski, Małgorzata Borowa, Małuj Andrzej.
Pan Przewodniczący Rady jak również Pan Starosta Jan Dąbek pogratulowali w. w.
odznaczeń.
Pan Przewodniczący i Pani Burmistrz podziękowali Panu Staroście, Pani Przewodniczącej
Rady Powiatu i całej Radzie Powiatu Piaseczyńskiego za bardzo dobrą współpracę w
mijającej kadencji wręczając z tej okazji kwiaty i album.
Pan Starosta i Pani Przewodnicząca również podziękowali Pani Burmistrz, Panu
Przewodniczącemu i całej Radzie Miejskiej za bardzo dobrze układającą się współpracę w
mijającej kadencji, za oddanie i zaangażowanie w pracy na rzecz Gminy, a tym samym
Powiatu – również wręczyli kwiaty.
Głos zabrała radna Rady Powiatu Joanna Pająkiewicz i tak jak przedmówcy słowa
podziękowań skierowała do Pani Burmistrz, Pana Przewodniczącego, Rady wręczając kwiaty
Pani Burmistrz.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
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Do pktu 3.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 9 radnych – obrady są prawomocne.
W związku z ważnymi sprawami osobistymi w dalszej części obrad nie wzięli udziału radni:
Andrzej Pszczółka i Sławomir Parol.
Do pktu 4.
Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wraz z materiałami radni otrzymali w ustawowym terminie.
Do proponowanego porządku obrad, który był przekazany radnym, Pan Przewodniczący
zaproponował wprowadzenie zmiany polegającej na zdjęciu z porządku następujących
projektów uchwał:
- w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2015r.
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna dla celów podatku leśnego
w roku podatkowym 2015.
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku
podatkowym 2015.
- w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok.
- w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2015.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w roku podatkowym 2015.
- w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczyńskiego zadań z
zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarczyn.
Następnie przeczytał proponowany porządek Sesji z proponowanymi zmianami:
1. Otwarcie LXIII Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Wręczenie medali „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z LXI, LXII Sesji.
6. Sprawozdanie Burmistrza Tarczyna.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony nad zabytkami.
8. Pytania, interpelacje.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Tarczyn na lata 2014 – 2021.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarczyn
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2015 rok.
12. Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczyńskiego zadań z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarczyn
13. Wolne wnioski.
14. Sprawozdanie z działalności Rady.
15. Zamknięcie Sesji.
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem w. w. porządku głosowało 8 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu,
głosów przeciwnych nie było.
Do pktu 5.
Przyjęcie protokołów z LXI, LXII Sesji.
Do protokołu z LXI Sesji uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Do protokołu z LXII Sesji uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Protokół został przyjęty.
Do pktu 6.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Barbarę Galicz Burmistrza Tarczyna
o zabranie głosu.
Pani Burmistrz złożyła sprawozdanie z działalności od 6 października do 14 listopada 2014r
W zakresie zamówień publicznych:
•

•

•

•

•

15 października został ogłoszony przetarg nieograniczony na świadczenie usług
rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło). Planowany
termin składania ofert – do 25 listopada.
23 października został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę I etapu placu
zabaw w miejscowości Werdun. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Rutkowski z
Pruszkowa.
27 października została zawarta umowa z firmą SOUTH STREAM S.A. na wykonanie
remontu ul. Żytniej w Tarczynie, ul. Ogrodowej w Grzędach i ul. Parkowej i
Kasztelana Jeżewskiego w Jeżewicach.
3 listopada nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na zimowe utrzymanie dróg. W
zakresie płużenia dróg oraz usuwania śliskości najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
SOUTH STREAM S.A. z Kotorydza, w zakresie dostawy materiałów i wykonywania
usług pozostałych – STD Jarosław Dąbrowski z Woli Krakowiańskiej.
5 listopada nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na remont ul. Królewskiej w
Bystrzanowie, ul. Wiaduktowej w Jeziorzanach, ul. Parkowej w Księżowoli i ul. Złotej
w Kotorydzu. Umowa została zawarta z firmą EFEKT Sp. z o.o. BUDOWA i
NAPRAWA DRÓG z Warszawy.
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•

•

W dniu 4 listopada została zawarta umowa z firmą EKOURBANISTYKA Anna
Pugacewicz na sporządzanie kolejnych projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 5 listopada została zawarta umowa z firmą EURO-BRUK na wykonywanie
uzupełniających robót w ramach budowy I etapu kompleksu rekreacyjno-sportowego
w Drozdach.

W zakresie inwestycji:
• Zakończono i odebrano od wykonawcy n. w. prace:
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarczynie przy
ulicy Dobrowolskiego wraz z niezbędnymi zgłoszeniami do straży, sanepidu i
obowiązkową kontrolą w związku z decyzją pozwolenia na użytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
- przebudowa ciągu komunikacyjnego w m. Pawłowice
- modernizacja sieci wodociągowej w m. Księżowola
- projekt placu zabaw w Werdunie.
• Kontynuowana jest budowa:
- kanalizacji sanitarnej w m. Janówek- Przypki trwają ostatnie prace montażowe
- ulicy Polnej w Tarczynie została wykonana nawierzchnia asfaltowa, trwają prace
przy oznakowaniu drogi,
- kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drozdy – etap I, zakończono
budowę parkingu i ciągu pieszego, wykonano zaplanowane nasadzenia, trwa montaż
ostatnich urządzeń placu zabaw.
• Trwają prace projektowe związane z :
- kanalizacją deszczową i budową ulicy Gawarskiego w Tarczynie,
- siecią wodociągową w ulicy Leśnej w Wólce Jeżewskiej,
- budową odcinka ulicy Dolnej w Tarczynie ( od drogi wojewódzkiej do ulicy
Mszczonowskiej).
W zakresie planowania przestrzennego:
• Trwają prace nad piętnastoma miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.
• Na bieżąco udzielane są informacje, w formie ustnej i pisemnej, dotyczące
obowiązującego przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, a także informacje o możliwości zagospodarowania poszczególnych
działek, jak również o procedurze zmiany przeznaczenia terenu.
W zakresie geodezji i rolnictwa:
• Wydano 2 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości .
• Toczą się 3 postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział
nieruchomości.
• Sporządzono i przekazano do wysłania zawiadomienia o ustaleniu numerów
budynków wsi Pawłowice , Stefanówka ,Kopana oraz wydawane są na bieżąco
zawiadomienia w sprawie nadania numeru porządkowego budynków z wniosków
indywidualnych.
• Zawarto akt notarialny nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych drogi w obrębie
Księżowola, działki 21/1 i 2/14 oraz 2 akty sprzedaży nieruchomości gminnych.
• Prowadzone są postępowania ws. ustalenia opłaty w wyniku wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku podziałów – w 23 sprawach zakończono postępowania
dowodowe i przekazano stronom zawiadomienia.
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•
•
•
•

Zawarto umowy ws. odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie drogi
gminnej (Tarczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 50 współużytkowników ).
Prowadzone są negocjacje ws. odszkodowań z 6 wniosków.
Uzyskano decyzje potwierdzające nabycie własności gruntów pod drogami w
odniesieniu do 11 działek.
Złożono 17 wniosków wraz z kompletem dokumentów do V Wydziału Ksiąg
Wieczystych.

W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
- zgodnie z ustalonym harmonogram wykonywane są badania jakości wody na stacjach
uzdatniania i sieciach wodociągowych,
- wystawiono 209 faktur związanych z płatnością za wodę i kanalizację oraz - zawarto 4
umowy na dostawę wody,
- wydano 11 warunków dla odbiorców indywidualnych określających techniczną możliwość
przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wydano 1 zaświadczenie dotyczących przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej,
- usunięto awarię na sieci wodociągowej w miejscowościach:
Przypki ul. Postępu, oraz w miejscowości Marianka i w pobliżu przedszkola,
- udrożniono odcinki sieci kanalizacyjnej w Tarczynie ul. Warszawska, ul. Ks. Oszkiela.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- wystawiono łącznie 233 faktury z tytułu płatności za czynsz mieszkalny, dzierżawny i
użytkowy,
- wystawiono 58 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za czynsz mieszkalny, użytkowy i
dzierżawny
-wykonano remont kominów budynku komunalnego w Stefanówce ul. Akacjowa 7
- zlecono częściowy remont dachu budynku socjalnego w Kawęczynie ul. Mazowiecka 2
- w zakresie dróg gminnych:
- rozpatrzono 16 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję od strony dróg
gminnych,
- wydano 9 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanej z potrzebami dróg,
- wydano 11 oświadczeń zarządcy drogi dotyczących połączenia nieruchomości z drogą
publiczną
W zakresie ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów komunalnych:
- wydano 19 decyzji zezwalających na usunięcie drzew,
- wydano 13 pism z zakresu ochrony środowiska,
- trwa dalsze przyjmowanie wniosków na odbiór materiałów budowlanych zawierających
azbest na rok 2014
- prowadzona jest analiza danych zawartych w deklaracjach o ustaleniu wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzanie ich do systemu
informatycznego,
- wydano 6 pism z zakresu odbioru odpadów komunalnych,
- na bieżąco wydawane są numery indywidualnych kont oraz przyjmowane są wpłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
W zakresie spraw podatkowych i budżetowo-finansowych:
Wydano:
- 183 decyzje w sprawie wymiaru , oraz zmiany wymiaru podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości osobom fizycznym,
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- wysłano 22 wezwania do osób fizycznych do złożenia informacji podatkowej w zakresie
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia podatku od nieruchomości osobie fizycznej,
- wystawiono 1 decyzję w sprawie odmowy skorzystania ze zwolnienia z podatku od
nieruchomości
- wydano 3 stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
W zakresie podatku od środków transportowych wydano:
- 6 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków
transportowych,
- 15 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie środków transportowych,
- 6 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie podatku od środków transportowych,
- 2 zawiadomienia o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi,
- 52 upomnienia,
- 11 tytułów wykonawczych,
- 1 decyzję w sprawie odmowy umorzenia podatku od środków transportowych.
W zakresie działalności gospodarczej:
• W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
dokonano 5 wpisów, 18 zmian we wpisach, 9 wpisów o zawieszeniu działalności
gospodarczej, 4 wykreślenia, 4 wpisy o wznowieniu działalności gospodarczej.
W zakresie pomocy społecznej:
Od ostatniej sesji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy
w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości - 29 166 zł,
- zasiłków okresowych w wysokości - 3 035 zł,
- zasiłków stałych w wysokości - 16 392 zł,
- opłata za domy pomocy społecznej - 21 482 zł
- dodatków mieszkaniowych - 6 836 zł
- świadczeń rodzinnych o wartości - 143 944 zł
- zaliczki alimentacyjnej - 23 141 zł
- odbyło się sześć posiedzeń zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zrealizowano 8 wniosków o wydanie ogólnopolskiej karty dużej rodziny;
W zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych i krajowych:
• W dniu 30.09.2014 r. gmina Tarczyn złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
wniosek o dofinansowanie tzw. Schetynówki dotyczący modernizacji ulic Okrężnej,
Prostej i Kościelnej w Woli Przypkowskiej na kwotę ok. 630 tys. zł. W dniu 31.10.2014r.
została opublikowana lista rankingowa. Gmina Tarczyn uzyskała wnioskowaną dotację
jako jedna z zaledwie 35 gmin.
• W dniu 09.10.2014 r. gmina Tarczyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
programu PROW 2007-2013 wniosek o płatność dotyczący drugiej transzy
dofinansowania związanego z budową Domu Kultury. Wnioskowana kwota to 150 tys. zł.
• W dniu 21.10.2014 r. gmina Tarczyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
programu PROW 2007-2013 dokumentację przetargową dotyczącą projektów związanych
z budową miejsc parkingowych w Pawłowicach oraz budową terenu rekreacyjnego w
Drozdach (I etap).
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• W dniu 22.10.2014 r. gmina Tarczyn złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu związanego z budową sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Tarczyn. Wnioskowana kwota dotacji to
ok. 5 mln. zł.
• W dniu 30.10.2014 r. gmina Tarczyn podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w ramach
programu PROW 2007-2013 umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „ Łączy nas
śpiew” na kwotę ok. 22 tys. zł.
• W dniu 30.10.2014 r. gmina Tarczyn podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w ramach
programu PROW 2007-2013 umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „ Łączy nas
śpiew” na kwotę ok. 22 tys. zł.
• W dniu 28.10.2014 r. gmina Tarczyn podpisała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu w formie pożyczki
częściowo umarzalnej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .
• W dniu 31.10.2014 r. gmina Tarczyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
programu PROW 2007-2013 wniosek o płatność dotyczący projektu „Mój bieg po
zdrowie”. Wnioskowana kwota to ok. 35 tys. zł.
• W dniu 05.11.2014r. gmina Tarczyn złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej rozliczenie rat pożyczki częściowo umarzalnej na
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
• W dniu 06.11.2014 r. gmina Tarczyn podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w ramach
programu PROW 2007-2013 umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa
placu zabaw w miejscowości Werdun” na kwotę ok. 95 tys. zł.
Wydałam następujące zarządzenia:
• Zarządzenia Nr 99, 100, 102, 103, 105, 107, 110,
w sprawie powołania komisji
przetargowych.
• Zarządzenia nr 100A, 101A, 114, 120, 124 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu
Miejskiego w Tarczynie na 2014 rok.
• Zarządzenia nr 101, 104, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 117A w sprawie zmian w uchwale
budżetowej gminy na 2014 rok.
• Zarządzenia Nr
106 w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi;
• Zarządzenie nr 108 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 101 i 104
• Zarządzenie Nr 112 w sprawie dnia wolnego za 11 listopada 2014 r
• Zarządzenie Nr 118 w sprawie reorganizacji i przygotowania do działania formacji obrony
cywilnej na terenie gminy Tarczyn;
• Zarządzenie 119 w sprawie zmiany zarządzenia nr 99
• Zarządzenie Nr 121 w sprawie regulaminu punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
• Zarządzenie Nr 122 w sprawie zmiany zarządzenia 107
• Zarządzenie Nr 123 w sprawie zmiany zarządzenia nr 103
Odbyłam spotkania:
07.10.14r. Wyjazd do Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
08.10.2014r. Wyjazd do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie z/s w
Chylicach spotkanie z dyr. Mędykowskim na temat inwestycji jak również pozyskania
pieniędzy na remonty naszych szkół;
09.10.14r. Podpisanie Aktu Notarialnego w Piasecznie na nieruchomości t. j. działka , którą
przejęliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnych jak również dwóch sprzedanych.
7

13.10.14r. Spotkanie ze specjalistami z Politechniki Warszawskiej w sprawie oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Tarczyn;
14.10.14r. Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej wręczenie podziękowań dla
dyrektorów szkół za ich pracę;
16.10.14r. Odbyłam spotkanie z doradcą finansowym w Ministerstwie Finansów w sprawie
dofinasowania placówek oświatowych. Chodzi o zdobycie środków z rezerwy budżetowej na
remont naszych placówek. Wszystkie nasze wnioski uwzględniono. Jedynie nie wiemy w
jakiej wysokości będzie dofinansowanie. W Szkole Podstawowej w Pamiątce dofinansowany
będzie remont suteryny jak również dofinansowany będzie remont w Szkole Podstawowej
Suchostrudze.
15.10.14r. Spotkanie z Wójtem Gminy Pniewy na temat współpracy między gminami i
wspólnych inwestycji.
22.10.14r. Akcja „Czytamy Dzieciom”
24.10.14r. Uroczyste otwarcie Uniwersytetu III Wieku
25.10.14r. Brałam udział w organizowanym Dniu Sportu w Tarczynie
29.1014r. Uroczyste wręczenie Medali Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
07.11.14r. Uroczyste obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej w Pracach Małych
Odbyłam spotkanie ze Starostą Piaseczyńskim na temat dokończenia inwestycji na terenie
Gminy Tarczyn oraz przygotowania się do „Akcji zima”.
Do przedstawionego sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Do pktu 7.
Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony nad zabytkami.
Barbara Gembala kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa przedstawiła sprawozdanie – zał.
protokółu.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Do pktu 8.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 9.
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Tarczyn na rok 2014.
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy zapoznała zebranych z projektem uchwały
zawierającym uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Zwiększa się dochody bieżące o kwoty:
20.000 zł w tym: 12.000 zł darowizna na rzecz gminy oraz 8.000 zł wpływy z różnych dochodów z
tytułu refundacji kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy (dział 750, rozdz.75023),
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164.000 zł w tym: 4.000 zł wpływy z podatku rolnego pobieranego od osób prawnych, 10.000 zł
wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz 150.000 zł opłaty za
zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych (dział 756, rozdz.75615),
100.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dział 756, rozdz.75616),
50.000 zł wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w
Tarczynie (dział 758, rozdz.75814),
1.000 zł wpływy z różnych dochodów związane z oświetleniem ulic, placów i dróg (dział 900,
rozdz.90015).
Zmniejsza się dochody bieżące o kwoty:
5.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (dział 400, rozdz.40002),
102,50 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla OSP Suchodół na zakup
sprzętu (dział 754, rozdz.75412),
7.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dział 756, rozdz.75615),
50.000 zł podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (dział 756, rozdz.75616),
50.000 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756, rozdz.75621).
Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę:
2.000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - udział
mieszkańców w budowie wodociągu (dział 010, rozdz.01010),
Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:
20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. dróg gminnych (dział 600, rzozdz.60016),
897,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział
750, rozdz.75023),
15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla OSP w Pracach Małych (dział 754,
rozdz. 75412),
45.000 zł w tym: 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z
funkcjonowaniem lodowiska Biały Orlik przy SP w Tarczynie oraz 5.000 zł z przeznaczeniem na
zakup usług pozostałych w SP w Pracach Małych (dział 801, rozdz.80101).
50.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie
(dział 921, rozdz.92109).
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:
150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w SHRO
Księżowola (poz. 16ZI) (dział 600, rozdz.60016),

6.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na dofinansowanie zakupu nowej
sprężarki do ładowania butli agregatów oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Piasecznie (dział 754, rozdz.75411),
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwoty:

17.000 zł z przedsięwzięcia pn. Budowa Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750,
rozdz.75023),
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5.000 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu
samochodu dla policji (dział 754, rozdz.75404),
40.000 zł z przedsięwzięcia pn. Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie (dział 921,
rozdz.92109).
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LXIII/405/14 zmieniająca uchwałę budżetową Nr L/320/13 na rok 2014 została
podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 - 2021.
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy zapoznała zebranych z projektem uchwały
zawierającym uzasadnienie:
„Wprowadza się zmiany:
1.W Załączniku Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej polegające
na dostosowaniu prognozy 2014 roku do uchwały Budżetowej Gminy Tarczyn na 2014 rok
zmienionej w dniu 14 listopada 2014 roku.
2. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF polegające na:
2.1. Zmianach w wydatkach majątkowych następujących przedsięwzięć:
2.1.1 "Budowa Urzędu Miejskiego w Tarczynie"
Zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 17.000 zł
Zmniejszeniu limitu 2014 r. o kwotę 17.000 zł
Zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 17.000 zł
2.1.2 "Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie"
Zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 40.000 zł
Zmniejszeniu limitu 2014 r. o kwotę 40.000 zł
Zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 40.000 zł”
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LXIII/406/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn
na lata 2014 – 2021 została podjęta.
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Do pktu 11.
Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarczyn
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2015 rok.
Marzena Siatkowska z Urzędu Miejskiego w Tarczynie przedstawiła projekt uchwały,
omówiła załącznik, który za zgodą radnych nie był czytany.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LXIII/407/14 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy
Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2015 rok została podjęta.
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczyńskiego zadań z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarczyn.
Sylwester Chudzikowski kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
przedstawił projekt uchwały.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LXIII/408/14 w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczyńskiego zadań z zakresu
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarczyn została podjęta.
Do pktu 13.
Wolne wnioski.
Pani Burmistrz podziękowała Panu Przewodniczącemu, radnym i sołtysom za pracę w
mijającej kadencji na rzecz rozwoju Gminy Tarczyn. Podziękowała również pracownikom
Gminy.
Pan Przewodniczący podziękował Pani Burmistrz za współpracę, przypomniał o prestiżowych
nagrodach jakie zostały przyznane, podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego.
Do pktu 14.
Sprawozdanie z działalności Rady.
Pan Przewodniczący złożył sprawozdanie z działalności Rady za lata 2010 – 2014. W
sprawozdaniu wspomniał o tych, którzy odeszli, przedstawił sprawozdanie z podjętych
uchwał.
Następnie wszyscy radni otrzymali pamiątkowe albumy.
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Do pktu 15.
Zamknięcie Sesji.
Wobec wyczerpania porządku Sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie Jan Dębski
zamknął o godz 15.40 LXIII Sesję ostatnią Sesję w kadencji 2010-2014.

Protokółowała
Zofia Kruppe

Załączniki:
- lista obecności radnych,
- lista obecności sołtysów,
- sprawozdanie z realizacji Programu ochrony nad zabytkami
- sprawozdanie z działalności Rady.
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