P R O T O K Ó Ł NR LXII/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 23 października 2014 roku
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna Wiśniewska-Sas
Zastępca Burmistrza Tarczyna, Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy, radni wg załączonej
listy obecności.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski otworzył LXII Sesję Rady, powitał zebranych,
zgodnie z listą obecności i faktyczną ilością radnych na sali obecnych było 11 radnych, co
stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 –
lista obecności).
Nieobecni radni: Marek Karwowski, Jerzy Trześniowski, Małgorzata Włodarczyk, Piotr
Cybulski.
LXII 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 3.
Przyjęcie porządku obrad.
W sytuacji Sesji zwołanej na wniosek tylko wnioskodawca może zgłosić zmianę porządku
obrad.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna wniosła zmianę do porządku Sesji polegającą na
wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2021.
Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Tarczyn na 2014 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2014-2021
5. Zamknięcie obrad.
Uwag do powyższego porządku Sesji nie było, został przyjęty jednogłośnie.
Przybył radny Jerzy Trześniowski obecnych 12 radnych.
Do pktu 4.
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Tarczyn na 2014 rok.
Pani Burmistrz powiedziała, że braliśmy pożyczkę z WFOŚ na realizację zadania p. n. Projekt
i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek i Przypki. Wystąpiliśmy również o
dofinansowanie z PROW. W międzyczasie wpłynęła I transza pożyczki, którą musimy
zwrócić w związku z tym, że nie może być podwójnego finansowania, środki nie mogą się
dublować.
Radna Hanna Sowińska zapytała, czy nie było wiadomo o tym, że środki nie mogą się
dublować i czy będą jakieś konsekwencje z tego tytułu.
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Pani Burmistrz wyjaśniła, że wiadomo było, że nie może być podwójnego finansowania, ale
gdy podpisana umowa to wykonawcy trzeba płacić za realizację tej umowy zanim będzie
dofinansowanie na które nieraz czeka się rok czy półtora roku. Pani Burmistrz przypomniała,
że zaciągnięta pożyczka jest częściowo umarzalna, nie będzie też żadnych konsekwencji typu
odsetki karne.
Przybyła radna Małgorzata Włodarczyk – obecnych 13 radnych
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy odczytała projekt uchwały z następującym
uzasadnieniem:
„Zwiększa się przychody o kwotę:
121.646,70 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

83.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych
(dział 600, rozdz.60016),
21.646,70 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Urzędu Miejskiego w
Tarczynie (dział 750, rozdz.75023).
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę:

25.000 zł z zakupu usług pozostałych związanych z opracowaniem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (dział 710, rozdz.71004),
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:

10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie monitoringu PSZOK
(poz.29 ZI) (dział 900, rozdz.90002),
32.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu
rekreacyjno-sportowego (dział 926, rozdz.92601).
Dokonuje się korekty źródeł finasowania przedsięwzięcia pn. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Janówek i Przypki polegającej na:
▪ zwiększeniu środków pochodzących z pożyczki na kwotę 785.441 zł
▪ zmniejszeniu środków własnych na kwotę 424.959 zł

Radna Hanna Sowińska zapytała, które drogi będą remontowane za środki wskazane
w projekcie uchwały, czy chodzi tu o jakieś nowe drogi.
Pani M. Olak odpowiedziała, że środki są przeznaczone na remonty dróg, na uzupełnianie
tłuczniem powybijanych nawierzchni dróg tłuczniowych.
Pani Burmistrz dodała, że drogi tłuczniowe takie jak ul. Wspólna w Suchodole o długości ok.
1 km, droga Kawęczyn – Lesznowola Grójecka, droga przez Komorniki do torów
kolejowych, które miały na swojej nawierzchni powybijane dziury zostały uzupełnione
tłuczniem. Położenie nakładki asfaltowej na takich drogach to koszt ok. 300 – 400tys. zł. Na
razie nie ma takich pieniędzy, jeśli środki będą, zostaną położone nakładki asfaltowe. Trudno
jest wskazać tak konkretnie. W momencie gdy okazuje się, że po przetargu zostaje jakaś
większa ilość pieniędzy i stać nas na położenie nakładki asfaltowej to patrzymy, która drogę
można pokryć nakładką asfaltową za tą kwotę. Natomiast na większe drogi, na które potrzeba
300-400tys. to musimy zebrać środki i dopiero decydujemy, że tę drogę będziemy robić. Na
pewno w kolejności czeka droga Kawęczyn – Lesznowola zabiegamy, żeby ze Starostwem
zrobić tę drogę. Następna droga, to droga od Nosów do miejscowości Zaręby i to jest droga
łącząca dwie gminy, ale to zadanie wymaga już nakładów finansowych, bo droga jest długa.
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Radna Hanna Sowińska zapytała czy istnieje już PSZOK.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że PSZOK jest już praktycznie odebrany i dlatego musi być
wykonany monitoring. Mimo, że będzie tam 3 razy w tygodniu osoba to jest obawa, żeby nikt
nie zniszczył. Jest to oświetlone, ale ponieważ wiele rzeczy na terenie Gminy jest
niszczonych, to musimy zrobić monitoring, żeby w ten sposób zabezpieczyć.
Radna Hanna Sowińska zapytała co można zostawić w PSZOK i czy jest to odpłatne.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że można przywozić duże szafy, lodówki, pralki i nie ponosi
się opłat za pozostawione w PSZOK odpady.
Radna Hanna Sowińska zapytała czy można przywozić odpady po budowie, np. folie po
paletach.
Wiceprzewodniczący Rady zaznaczył, że w rozsądnych ilościach.
Pani Wiceburmistrz poinformowała, że można przywozić w określonej ilości, trzeba okazać
się dowodem, że się jest mieszkańcem gminy i nie jest się firmą budowlaną świadczącą
usługi. Folie oczywiście można.
Radna Hanna Sowińska zapytała co będzie robione w ramach pozycji budowa kompleksu
rekreacyjno-sportowego.
Pani Burmistrz poinformowała, że musimy zrobić drogę dojazdową, ponieważ w tej chwili ul.
Dolna jest na pewnym fragmencie utwardzona, a dalej już nie i żeby dojechać do kompleksu
trzeba utwardzić drogę. Nakładka nie jest robiona z tego względu, że są tam jeszcze działki
budowlane, mieszkańcy się budują i będą się podłączać do kanalizacji, wodociągu. Nasze
prace też będą trwały w przyszłym roku i w kolejnych latach więc robione jest utwardzenie,
żeby nie brnąć w błocie.
Radny Sławomir Parol powiedział, że Pani Burmistrz wspomniała o ul. Wspólnej. Na Nosach
była robiona droga Piaskowa, która krzyżuje się z Ogrodową, był sprzęt i można było zrobić
od razu ul. Ogrodową, która też jest w nie najlepszym stanie.
Pani Burmistrz zaznaczyła, że pewnie można było - tylko, że ile było środków tyle zostało
zrobione. Każde środki, które nam się bilansują po przetargach to niezależne od tego czy są
sygnały czy ich nie ma to jeździmy i widzimy, które drogi są złe i dosypujemy. W Pracach
Małych za szkołą poprawiliśmy drogę tłuczniową, w Komornikach w każdym rejonie .
Radny Sławomir Parol poprosił, żeby mieć na uwadze remont tej drogi jeśli znajdą się
pieniądze.
Pani Burmistrz powiedziała, że mamy na uwadze wszystkie drogi.
Więcej pytań nie było
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
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Uchwała Nr LXII/403/14 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Tarczyn na rok 2014
została podjęta jednogłośnie.
Do pktu 5.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 201420121
Pani Burmistrz poinformowała, że zmniejsza się środki na opracowanie planów
zagospodarowania przestrzennego dlatego, że plany do opracowania których przystąpiliśmy
w tym roku nie zakończą się z tego względu, że procedura uchwalania trwa ok. 1 roku i
środki nie wydatkowane, zostają przesunięte na drugi rok. W przyszłym roku będziemy
opracowywać zmiany przeznaczenia terenu dla większych obszarów.
Pani Małgorzata Olak odczytała projekt uchwały z uzasadnieniem:
„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 23 października 2014 roku.
2. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF polegające na:
2.1. Zmianach w wydatkach bieżących następującego przedsięwzięcia:
2.1.1. „Zmiana planów miejscowych w latach 2013-2015”
Zmniejszeniu limitu 2014 r. o kwotę 25.000 zł
Zwiększeniu limitu 2015 r. o kwotę 25.000 zł
2.2. Zmianach w wydatkach majątkowych następującego przedsięwzięcia:
2.2.1 "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego"
Zwiększeniu limitu 2014 r. o kwotę 32.000 zł
Zmniejszeniu limitu 2015 r. o kwotę 32.000 zł”
Dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
Uchwała Nr LXII/404/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Tarczyn na lata 2014-2021 została podjęta jednogłośnie.
Do pktu 6.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LXII Sesją Rady.

Protokółowała
Zofia Kruppe
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