P R O T O K Ó Ł NR LXI/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 6 października 2014 r.
W obradach udział wzięli: Burmistrz Tarczyna, Zastępca Burmistrza, radni i sołtysi wg
załączonych list obecności, 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 LXI Sesję Rady, powitał
zebranych.
Przed realizacją porządku Pan Przewodniczący oddał głos radnej Małgorzacie Włodarczyk.
Radna Małgorzata Włodarczyk poinformowała, że radny Krzysztof Olczak w ostatnim czasie
został odznaczony przez Ministra Rolnictwa Pana Marka Sawickiego, Honorową Odznaką
Zasłużony dla Rolnictwa. Pani Radna powiedziała o tym, że Pan Krzysztof Olczak działa w
Izbach Rolniczych, w Związku Sadowników Polskich, działa również w gminnej komisji do
szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych. Jego działalność jest działalnością
charytatywną, jest bardzo dobrym człowiekiem. Pani Radna podziękowała Panu K.
Olczakowi za Jego postawę w imieniu swoim i radnych gratulując odznaczenia.
Radna Hanna Sowińska podziękowała radnemu Krzysztofowi Olczakowi w imieniu rolników
za to, że dzięki Jego pracy oraz pracy G. Pieniążek z Urzędu Miejskiego i M. Borowej z
Ośrodka Doradztwa Rolniczego wielu rolników mogło skorzystać z pomocy wtedy gdy jakaś
klęska dotknęła gospodarstwa.
Radny Krzysztof Olczak podziękował wszystkim tym, którzy przyłączyli się do gratulacji,
zaznaczając, że będzie robił dalej to co do niego należy.
Przewodniczący Rady złożył gratulacje radnemu K. Olczakowi.
Pani Burmistrz gratulując Panu K. Olczakowi za owocną pracę dla mieszkańców naszej
Gminy powiedziała, że do grona wyróżnionych w najbliższym czasie dołączy wielu rolników
gdyż wystąpiła jako Burmistrz Tarczyna do Ministra Rolnictwa o nadanie tytułu Zasłużony
dla Rolnictwa. Pani Burmistrz jeszcze raz pogratulowała radnemu Krzysztofowi Olczakowi.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 13 radnych (załącznik nr 1 – lista
obecności).
Nieobecni radni: Piotr Cybulski, Jerzy Trześniowski.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wraz z materiałami radni otrzymali w ustawowym terminie.
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Do proponowanego porządku obrad, który był przekazany radnym, Pan Przewodniczący
zaproponował wprowadzenie zmiany polegającej na wykreśleniu projektu uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 161,
162/1, 162/3, 162/4, 111/7 oraz części działek nr ew. 119, 174 obręb Suchodół i części
działek nr ew. 176/1, 147 obręb Jeżewice pktu 12. Następnie przeczytał proponowany
porządek Sesji z proponowaną zmianą:
1. Otwarcie LXI Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVIII, LIX, LX Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Pytania, interpelacje.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Tarczyn na rok 2014.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2014 - 2021.
9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
10. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych.
11. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna
dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w
Tarczynie.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Sesji.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem w. w. porządku
wstrzymujących się nie było.

głosowało

13 radnych, głosów przeciwnych i

Do pktu 4.
Przyjęcie protokołu z LVIII, LIX,LX Sesji.
Do protokołu z LVIII Sesji uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Protokół został przyjęty.
Do protokołu z LIX Sesji uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Protokół został przyjęty
Do protokołu z LX Sesji uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
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Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Protokół został przyjęty
Do pktu 5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tarczyna.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Barbarę Galicz Burmistrza Tarczyna
o zabranie głosu.
Pani Burmistrz złożyła sprawozdanie z działalności od 12 sierpnia do 6 października 2014r
W zakresie zamówień publicznych:
21 sierpnia została zawarta umowa z firmą SOUTH STREAM S.A. na przebudowę ul. Górnej
w Rembertowie.
•
2 września została zawarta umowa z firmą „Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.”
na przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Pawłowice.
•
5 września została zawarta umowa z firmą „EURO-BRUK” z Radomia, na budowę
kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Drozdy.
•
18 i 29 września w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowy z
nauczycielami na prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Pracach Małych, Gimnazjum
w Pamiątce i Gimnazjum w Tarczynie, w ramach projektu unijnego „Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja
przyszłość”.
•
18 września w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa z firmą „MITAR”, na dostawę paliwa dla pojazdów
należących do Gminy Tarczyn i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
•
25 września odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę ul.
Polnej w Tarczynie. Wykonawcą zadania została wybrana firma „Budownictwo Drogowe
JARPOL” z Warszawy.
•
1 października został ogłoszony przetarg nieograniczony na remont dróg- ul. Żytniej w
Tarczynie, ul. Ogrodowej w Grzędach i ul. Parkowej i Kasztelana Jeżewskiego w Jeżewicach.
W dniu 16 października odbędzie się otwarcie ofert.
W zakresie inwestycji:
•
Kontynuowana jest budowa:
- kanalizacji sanitarnej w m. Janówek- Przypki,
- trwają prace projektowe związane z budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Gawarskiego, kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej ( przy Gawarskiego ), sieci
wodociągowej w ulicy Leśnej w Wólce Jeżewskiej i projekt drogowy ulicy Gawarskiego
w Tarczynie.
• Zakończono już praktycznie budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Tarczynie.
• Wytyczono w terenie przebieg ulicy Polnej w Tarczynie. W ramach zadania firma
JARPOL z Warszawy wykona przebudowę tej ulicy polegającą na wykonaniu
podbudowy i nawierzchni asfaltowej o szerokości 4.5m oraz wydzielony ciąg pieszorowerowy również o nawierzchni asfaltowej o szerokości 1.5.m. Przewidywany termin
zakończenia prac do końca br.
• 10 września br. przekazano plac budowy na realizację ,,Budowy kompleksu sportoworekreacyjnego w miejscowości Drozdy – etap I ” polegający na budowie tematycznego
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placu zabaw, parkingu wraz z ciągiem pieszym i zielenią towarzyszącą. Prace realizuję
firma EURO-BRUK z Radomia.
W miejscowości Pawłowice firma JARPOL z Warszawy realizuję ,,Przebudowę ciągu
komunikacyjnego’’ polegającego na budowie dróg i miejsc postojowych przy
istniejących blokach wielorodzinnych. Przewidywany termin zakończenia prac do końca
m-ca października br.

W zakresie geodezji i rolnictwa:
• Wydano 4 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości .
• Toczy się 6 postępowań w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział
nieruchomości.
• Wydano 1 decyzję rozgraniczeniową.
• Sporządzono i przekazano do wysłania zawiadomienia o ustaleniu numerów budynków
wsi Jeżewice, Marianka, Suchodół, Suchostruga, Werdun, Rembertów i Kawęczyn oraz
wydawane są na bieżąco zawiadomienia w sprawie nadania numeru porządkowego
budynków z wniosków indywidualnych.
• Wydano 7 zaświadczeń z zakresu działania Referatu.
• Wysłano 20 wniosków wraz z kompletem dokumentów do V Wydziału Ksiąg
Wieczystych, w celu ujawnienia praw własności Gminy Tarczyn.
• W dniu 23.09.2014 r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
gminnych nieruchomości, w wyniku przetargu ustalono nabywców na 2 nieruchomości.
• Finalizowane jest postępowanie o nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości
Rolnych drogi w obrębie Księżowola, działki 21/1 i 2/14. W dniu 9.10.2014 r. nastąpi
spisanie aktu notarialnego.
• Wydano decyzję przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla
Tarczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i dla 50 współużytkowników.
• Wszczęto 21 spraw w celu naliczenia opłaty adiacenckiej w wyniku wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku podziału.
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
• Zgodnie z ustalonym harmonogramem wykonywane są badania jakości wody na stacjach
uzdatniania i sieciach wodociągowych,
• wystawiono 255 faktur związanych z płatnością za wodę i kanalizację oraz wystawiono
312 wezwań do uregulowania płatności za wodę i kanalizację,
• zawarto 25 umów na dostawę wody,
• wydano 15 warunków dla odbiorców indywidualnych określających techniczną
możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
• wydano 5 zaświadczeń dotyczących przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej,
• usunięto awarię sieci wodociągowej w miejscowościach:
Kotorydz ul. Słoneczna, Prace Duże ul. Romantyczna, Grzędy ul. Spokojna, Marylka ul.
Akacjowa
• udrożniono odcinki sieci kanalizacyjnej w Tarczynie ul. Warszawska (2 razy), ul. Ks.
Oszkiela (3 razy) ul. Dolna i ul. Stępkowskiego oraz w Pawłowicach ul. Topolowa i Polna
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
• Wystawiono łącznie 242 faktury z tytułu płatności za czynsz mieszkalny, dzierżawny i
użytkowy,
• wystawiono 119 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za czynsz mieszkalny, użytkowy i
dzierżawny,
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wydano 16 pism z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
zlecono wymianę okien i drzwi w budynku komunalnym w Suchostrudze
ul. Szkolna 20a,
• zlecono wykonanie remontu elewacji wraz z jej pomalowaniem budynków komunalnych
w Tarczynie przy ul. Stępkowskiego 14 i 16,
• zlecono remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Tarczynie przy ul.
Rynek 10 oraz w Kotorydzu ul. Tarczyńska 50,
• wykonano remont kominów budynku komunalnego w Stefanówce ul. Akacjowa 7,
• zlecono remont korytarza budynku socjalnego w Kawęczynie ul. Mazowiecka 2.
W zakresie dróg gminnych:
• Rozpatrzono 14 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję od strony dróg
gminnych,
• wydano 11 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami dróg,
• wydano 12 oświadczeń zarządcy drogi dotyczących połączenia nieruchomości z drogą
publiczną,
• wykonano prace w zakresie utwardzenia materiałem tłuczniowym nawierzchni dróg
gminnych w miejscowościach Many – ul. Długa, Suchostruga – ul. Wspólna, Werdun –
ul. Górna Droga, Wólka Jeżewska – ul. Brzozowa, Borowiec – ul. Księżnej Diany –
Wykonawca prac firma SOUTH STREAM S.A. z siedzibą w Kotorydzu,
• wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową na potrzeby wykonania remontu
obiektów mostowych zlokalizowanych na drogach gminnych.
W zakresie ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów komunalnych:
• wydano 46 decyzji zezwalających na usunięcie drzew,
• wydano 11 pism z zakresu ochrony środowiska,
• prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji piasku skaleniowokwarcowego ze złoża w m. Jeżewice,
• dokonano wyboru firmy Sp. Tonsmeier Wschód która złożyła najkorzystniejszą ofertę na
wykonanie zadania odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy
Tarczyn. Z Wykonawcą zawarto umowę w dniu 23 września 2014r.,
• 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 3 decyzje w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
• wydano 4 pisma z zakresu odbioru odpadów komunalnych,
• na bieżąco wydawane są numery indywidualnych kont oraz przyjmowane są wpłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• wystawiono 550 upomnień z tytuły zaległości za opłaty wynikające z odbioru odpadów
komunalnych.
W zakresie spraw podatkowych i budżetowo-finansowych:
Wydano:
• 258 decyzji w sprawie wymiaru , oraz zmiany wymiaru podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości osobom fizycznym,
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wysłano 26 wezwań do osób fizycznych do złożenia informacji podatkowej w zakresie
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
przeprowadzono 2 postępowania w sprawie określenia podatku od nieruchomości osobom
fizycznym,
wysłano 16 wezwań w sprawie ujawnienia spadkobierców po zmarłych podatnikach,
wysłano 2 wezwania do osób prawnych w sprawie złożenia deklaracji,
wydano 30 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydano :
• 5 decyzji o umorzeniu postępowania ,
• 1 postanowienie o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn oraz zasiedzenia
• 17 zawiadomień o wycofaniu tytułów egzekucyjnych na podatek rolny i od
nieruchomości,
• 29 zawiadomień o wycofaniu tytułów egzekucyjnych dotyczących mandatów SM,
• 18 upomnień na zaległości,
• 1117 upomnień – mandaty karne,
• 220 wystawionych tytułów wykonawczych na zaległości podatku rolnego i od
nieruchomości,
• 975 tytułów wykonawczych – mandaty karne,
• 180 decyzji na zwrot podatku akcyzowego.
W zakresie podatku od środków transportowych wydano:
• 17 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków
transportowych,
• 12 decyzji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe,
• 31 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie środków transportowych,
• 13 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie podatku od środków
transportowych ,
• 9 zawiadomień o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi,
• 21 upomnień,
• 19 tytułów wykonawczych .
W zakresie działalności gospodarczej:
• W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano 13 wpisów,
33 zmiany we wpisach, 9 wpisów o zawieszeniu działalności gospodarczej,
8 wykreśleń, 4 wpisy o wznowieniu działalności gospodarczej.
• Wydano 2 zaświadczenia na wniosek Komendy Policji oraz przedsiębiorcy.
W zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych i krajowych:
• W dniu 22.08.2014r. gmina Tarczyn złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zaktualizowany kosztorys i harmonogram zadania
„Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Suchodół”.
• W dniu 15.09.2014r. gmina Tarczyn podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie zadania „Zakup
specjalistycznego sprzętu dla OSP Suchodół”. Kwota dotacji to 19 tys. zł. Wstępne
rozliczenie zadania zostało już zaakceptowane.
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W dniu 02.09.2014r. gmina Tarczyn złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o pożyczkę pomostową związaną z budową
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przypki i Janówek.
W dniu 02.09.2014r. gmina Tarczyn złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej rozliczenie pożyczki dotyczącej projektu związanego z
ostatnim etapem budowy sieci wodociągowej w zachodniej części gminy.
W dniu 11.09.2014 r. gmina Tarczyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
programu PROW 2007-2013 uzupełnienia związane z projektem „Budowa miejsc
parkingowych w miejscowości Pawłowice”. Projekt został zaakceptowany w dniu
25.09.2014r. Podpisanie umowy nastąpi 9 października 2014r.
W dniu 16.09.2014 r. gmina Tarczyn podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę na
realizację projektu „Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków unijnych w
ramach programu Kapitał Ludzki. Projekt trwa i będzie realizowany do czerwca 2015r.
Projektem objęci są uczniowie w Gimnazjum w Tarczynie, Gimnazjum w Pamiątce oraz
w SP Prace Małe. Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne i są to: j. anielski, przedmioty
matematyczno-przyrodnicze oraz poradnictwo edukacyjno- zawodowe.
W dniu 26.09.2014 r. gmina Tarczyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
programu PROW 2007-2013 uzupełnienia związane z projektem „Łączy nas śpiew”
polegającego na wsparciu dla Tarczyńskiego chóru. Wnioskowana kwota wsparcia to ok.
20 tys. zł.
W dniu 03.10.2014 r. gmina Tarczyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
programu PROW 2007-2013 uzupełnienia związane z projektem „Budowa placu zabaw w
miejscowości Werdun.”
W dniu 31.08.2014r. odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw w Tarczynie. Celem
imprezy była promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.
W dniu 27.09.2014r. w Urzędzie Miejskim w Tarczynie odbyło się oficjalne
podsumowanie projektu „Mój bieg po zdrowie” realizowanego w ramach programu
PROW 2007-2013. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu , trenerzy oraz inni
biegacze z gminy Tarczyn, którzy wzięli udział w Półmaratonie Tarczyńskim.

Wydałam następujące zarządzenia:
• Zarządzenia nr 78, 80, 84, 87, 90, 92, 94 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy
na 2014 rok.
• Zarządzenia nr 80A, 81, 85A , 86A, 91, 96 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu
Miejskiego w Tarczynie na 2014 rok.
• Zarządzenie Nr 78A w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych.
• Zarządzenie nr 79 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 70/2014 (jest to zmiana składu
komisji przetargowej).
• Zarządzenie Nr 82 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy
uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka
szkolna” w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
• Zarządzenie Nr 82A w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w
Tarczynie.
• Zarządzenie Nr 83 w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie
Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za I półrocze
2014r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
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kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za I
półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za I półrocze 2014
r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o
przebiegu ich realizacji.
• Zarządzenie Nr 85 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego.
• Zarządzenia Nr 86, 88, 89, 93, 97 w sprawie powołania komisji przetargowych.
• Zarządzenie Nr 95 w sprawie powołania Komisji klasyfikującej dokumenty z wyborów do
Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku.
• Zarządzenie Nr 98 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów
głosowania korespondencyjnego.
Odbyłam spotkania:
• Spotkanie z Panem Starostą i Panem Wicestarostą gdzie omawialiśmy sprawy
porządkowe i rozbiórki budynku w Rynku przy starym budynku Urzędu Miejskiego.
• 14.08.2014r. byłam w Urzędzie Marszałkowskim w celu podpisania umowy dotyczącej
programu Kapitał Ludzki „Moja Przyszłość”.
• 18.08.2014r. spotkanie z przedstawicielem firmy JARPOL, na którym omawialiśmy
wszystkie inwestycje, które firma będzie wykonywała w wyniku wygranego przetargu.
• 19.08.2014r. spotkanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w
Piasecznie, gdzie omawialiśmy rozbiórkę budynku i został ustalony termin i zasady
rozbiórki budynku w Rynku.
• 20.08.2014r.spotkanie z przedstawicielem dyrektora
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Omawialiśmy prace na terenie Gminy Tarczyn. Mówiliśmy o
bezpieczeństwie gdzie na nasze prośby, wybudowana została ścieżka dla dzieci, które
dochodzą od strony Skrzeczeńca, do Szkoły Podstawowej w Pamiątce. Ścieżka
usytuowana jest poza rowem i można iść bezpiecznie. Również mówiliśmy o połączeniu
ścieżki rowerowej z ul. Polną.
• 22.08.2014r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie aneksowania umów
„Internet szansą na lepszą przyszłość”. Umowy zostały podpisane i aneksowane na
następne lata. Gmina będzie finansowała jeśli chodzi o pokrycie kosztów finansowych
Internetu.
• 25.08.2014r.byłam w PGE w Warszawie, gdzie omawialiśmy rozwój inwestycji na terenie
Gminy Tarczyn, jak również modernizacji linii energetycznych tych, które są bardzo
zniszczone, sprawiają kłopot z dostawą prądu, ustaliliśmy harmonogram modernizacji
tych sieci.
• Odebrana została statuetka Rzetelny Manager.
• 31.08.2014r. otwarcie placu zabaw w Tarczynie.
• 02.09.2014r.wręczenie nagrody Najwyższa Jakość Usług dla Gminy Tarczyn, którą
odebrała Pani Sekretarz.
• 02.09.2014r -04.09.2014r.uczestniczyłam w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój
• Odbyłam spotkanie z Panem Marszałkiem, rozmawialiśmy na temat inwestycji
drogowych.
• 08.09.2014r. uroczyste otwarcie Kina za rogiem.
• 12.09.2014r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie aneksu do umowy –
wydłużenie terminu umowy dotyczącej wykonania kanalizacji I wodociągu Przypki –
Janówek.
• 14.09.2014r.uroczystości związane z Tarczyńskim Owocobraniem, również braliśmy
udział w IV Półmaratonie Tarczyńskim.
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15.09.2014r. spotkanie z Panią Dyrektor z PAN w sprawie terenu w Drozdach.
Podpisanie umowy w WFOŚiGW w Warszawie – jest to dotacja na sprzęt dla OSP
Suchodół.
16.09.2014r.
- 17.09.2014r. udział w XV Kongresie Gmin Wiejskich w Rawie
Mazowieckiej. Mogliśmy brać udział w panelach tematycznych w których zgłaszaliśmy
swoje postulaty dotyczące oświaty, inwestycji i rozwoju Gminy Tarczyn.
19.09.2014r. spotkanie z Prezesem Tarczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
21.09.2014r. zawody wędkarskie - 10 lecie koła wędkarskiego w których braliśmy udział.
25.09.2014r. podpisanie umowy w WFOŚiGW w Warszawie na kanalizację Janówek
Przypki.
04.10.2014r. obchody 40-lecia Klubu Seniora w Tarczynie.
5.10.2014 braliśmy udział w Koncercie Papieskim w kościele w Rembertowie.
Podpisana została umowa partnerska ze Starostą Piaseczyńskim na tzw. „schetynówkę”.
Z dyrektorem firmy Turka podpisaliśmy umowę partnerską na realizację inwestycji tzw.
„schetynówka” ze względu na to, że regulamin jest taki, że projekty są bardziej
punktowane tam gdzie są podpisane umowy partnerskie o współpracy czy
współfinansowaniu i jest większa szansa na otrzymanie dofinansowania. Dlatego
zabiegaliśmy o to, żeby szukać prywatnych inwestorów jak również samorządu, żeby
nasz wniosek miał większą możliwość realizacji.
Odbyliśmy spotkanie z dyrektorem więziennictwa gdzie zabiegaliśmy o zwiększenie
ilości osób osadzonych prac porządkowych, które robimy na terenie Gminy Tarczyn, t. j.
usuwanie zakrzaczeń, wycinkę - oczywiście robimy w pierwszej kolejności na drogach
gminnych. Mieliśmy przez kilka dni nawet 8 osadzonych. Mamy zapewnienie Pana
Dyrektora, że w następnych dniach zwiększy nam ilość osób.
Odbyliśmy spotkanie z dyrektorem Politechniki Warszawskiej na temat oczyszczalni
ścieków.

Pani Burmistrz złożyła informację dotycząca oświadczeń majątkowych składanych
przez pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie t. j. Zastępcy Burmistrza, Sekretarza,
Skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej gminy wydającej decyzje administracyjne w
imieniu Burmistrza za rok 2013. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdziła
nieprawidłowości.
Przewodniczący Rady złożył informację dotyczącą oświadczeń majątkowych składanych
przez radnych Rady Miejskiej w Tarczynie za rok 2013.
W
wyniku
przeprowadzonej
analizy
nie
stwierdził
nieprawidłowości.
W czasie realizacji tego punktu przybył radny Jerzy Trześniowski – obecnych 14 radnych.
Do przedstawionego sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
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Do pktu 7.
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Tarczyn na rok 2014.
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy zapoznała zebranych z projektem uchwały
zawierającym uzasadnienie:
„Zwiększa się przychody o kwotę:
785.441 zł przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Zmniejsza się przychody o kwotę:
590.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z aneksem do umowy pożyczki Nr 0193/13/OW/P z
dnia 17.12.2013 roku.
Zwiększa się rozchody o kwotę:
121.646,70 zł spłaty otrzymanych krajowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z aneksem do umowy pożyczki Nr
0193/13/OW/P z dnia 17.12.2013 roku.
Zwiększa się dochody bieżące o kwoty:
4.500 zł w tym: 500 zł dochody z najmu lokali w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, 4.000 zł wpływy z
różnych dochodów dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdz.75023),
11.000 zł wpływy z różnych opłat dot. kosztów upomnienia z tytułu podatków i pozostałych opłat
(dział 750, rozdz.75095),
1.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych (dział 756, rozdz.75615),
8.075 zł subwencje ogólne z budżetu państwa (dział 758, rozdz.75801),
63.276,80 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego (dział 758, rozdz.75814),
4.500 zł pozostałe odsetki w Zespole Szkół w Tarczynie (dział 801, rozdz.80195),
60.623,60 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz innych środków na realizację projektów w ramach PROW 2007-2013 dot. osi 4 "Leader",
działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w tym: 22.423,60 zł na projekt "Łączy nas
śpiew" oraz 38.200 zł na projekt "Mój Patron - Moja Tożsamość 2"(dział 801, rozdz.80195),
40 zł wpływy z różnych opłat dotyczące odpadów komunalnych (dział 900, rozdz.90002),
1.308 zł w tym: 1.280 zł wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od
klubów sportowych wraz z odsetkami w kwocie 28 zł (dział 926, rozdz.92605).
Zmniejsza się dochody bieżące o kwoty:
50.000 zł dochody z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych stanowiących własność Gminy
Tarczyn (dział 700, rozdz.70005),
4.900 zł wpływy z różnych opłat dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdz.75023),
40.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych (756, rozdz.75615),
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150.000 zł odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758,
rozdz.75814),
120.000 zł wpływy z usług dla Przedszkola w Tarczynie (dział 801, rozdz.80104),
4.500 zł pozostałe odsetki dla Gimnazjum w Tarczynie (dział 801, rozdz.80110),
7.900 zł w tym: 1.900 zł wpływy z różnych dochodów dot. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z
funduszu alimentacyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie oraz 6.000 zł
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dział 852,
rozdz.85212),
100.000 zł wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków (dział 900, rozdz.90001).
Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę:
7.000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - udział
mieszkańców w budowie wodociągu (dział 010, rozdz.01010),
45.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
(dział 700, rozdz.70005),
15.000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - udział
mieszkańców w budowie kanalizacji (dział 900, rozdz.90001),
Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę:
63.276,80 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego (dział 758, rozdz.75814).
Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:
340.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych (dział 600,
rozdz.60016),
78.850 zł w tym: 60.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z
porządkowaniem posesji komunalnych oraz 18.850 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
dot. budynków komunalnych (dział 700, rozdz,70005),
45.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla jednostek OSP z terenu Gminy Tarczyn
(dział 754, rozdz.75412),
64.600 zł w tym: 49.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, 13.500 zł
składki na ubezpieczenia społeczne oraz 1.600 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dla
pracowników Straży Miejskiej w Tarczynie (dział 754, rozdz.75416),
4.075 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym: 2.075 zł dla Szkoły
Podstawowej w Suchostrudze, 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Pracach Małych (dział 801,
rozdz.80101),
4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym: 2.000 zł dla Gimnazjum w
Tarczynie oraz 2.000 zł dla Gimnazjum w Pamiątce (dział 801, rozdz.80110),

45.681 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu "Łączy nas śpiew" w tym:
21.402 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z czego 10.349,35 zł stanowią środki z
budżetu ue, zaś 11.052,65 zł środki z budżetu państwa) oraz 24.279 zł z przeznaczeniem na zakup
usług pozostałych ( z czego 12.074,25 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 12.204,75 zł środki z
budżetu państwa) (dział 801, rozdz.80195),
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54.316,50 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu "Mój Patron - Moja
Tożsamość 2" w tym: 7.200 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (z czego 5.760 zł stanowią
środki z budżetu ue, zaś 1.440 zł środki z budżetu państwa), 28.732,80 zł z przeznaczeniem na zakup
materiałów i wyposażenia ( z czego 18.688 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 10.044,80 zł środki z
budżetu państwa) oraz 18.383,70 zł na zakup usług pozostałych( z czego 13.752 zł stanowią środki z
budżetu ue, zaś 4.631,70 zł środki z budżetu państwa) (dział 801, rozdz.80195).
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:
200.000 zł zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością administracji publicznej
(dział 750, rozdz.75095),
120.000 zł w tym: 100.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola w Tarczynie oraz
20.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne (dział 801, rozdz.80104),
120.000 zł w tym: 70.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum w Tarczynie oraz
50.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne (dział 801, rozdz.80110),
21.116,60 zł w tym: 20.000 zł z zakupu usług pozostałych oraz 1.116,60 zł z zakup usług
remontowych związanych z dowożeniem uczniów do szkół (dział 801, rozdz.80113),
12.000 zł wynagrodzenia bezosobowe dot. przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851, 85154),
15.000 zł w tym: 12.000 zł zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł zakup usług dostępu do
Internetu oraz 2.000 zł opłata za zakup usług telefonii stacjonarnej dla GOPS w Tarczynie (dział 852,
rozdz.85219).
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:
12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Nabycie urządzeń sieci wodociągowej w m.
Tarczyn (poz.4 ZI) (dział 400, rozdz.40002),
100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż przystanków
na terenie gm. Tarczyn (poz.15 ZI) (dział 600, rozdz.60016),
100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw w m.
Werdun (poz.18 ZI) (dział 700, rozdz.70095),
12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup urządzenia do badania zawartości
alkoholu we krwi (poz. 25 ZI) (dział 851, rozdz.85154),
25.000 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Nabycie urządzeń sieci kanalizacyjnej w m.
Tarczyn (poz.28 ZI) (dział 900, rozdz.90001).
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwoty:
1.300 zł z zadania pn. Przebudowa ul. Szczakoskiej w m. Kotorydz (poz.3 ZI) (dział 010,
rozdz.01042),
150.000 zł z zadania Przebudowa ul. Dolnej w m. Tarczyn (poz.12 ZI) (dział 600, rozdz.60016),
362.465 zł w tym: 294.465 zł z zadania pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Księżowola
gmina Tarczyn - przeniesienie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 68.000 zł z
zadania Budowa placu zabaw w Tarczynie (poz.17 ZI) (dział 700, rozdz.70095),
8.100 zł w tym: 7.000 zł z zadania pn. Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie usunięcie zadania inwestycyjnego oraz 1.100 zł z zadania pn. Zakup i montaż klimatyzacji w
budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie (poz.20 ZI) (dział 750, rozdz.75023),
100.000 zł z zadania pn. Montaż witaczy przy wjazdach do gminy - usunięcie zadania
inwestycyjnego (dział 750, rozdz.75075),
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10.400 zł w tym: 6.100 zł z zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej w
Tarczynie (poz.22 ZI), 4.300 zł z zadania pn. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Tarczynie
(poz.23 ZI) (dział 754, rozdz.75416),
5.100 zł z zadania pn. Zakup zmywarki dla Przedszkola w Tarczynie (poz.24 ZI) (dział 801,
rozdz.80104),
5.500 zł z zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego do GOPS w Tarczynie (poz.26 ZI) (dział 852,
rozdz.85219).

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych na 2014 rok w ten sposób, że wprowadza
się nowy podmiot Akademię Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak.
Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Akademii Przedszkolaka Przedszkole
Niepubliczne Małgorzata Grzesiak o kwotę 112.046 zł.
Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Akademii Przedszkolaka Przedszkole
Niepubliczne Jacek Grzesiak o kwotę 112.046 zł.
Łączna kwota dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych nie ulega zmianie i w sumie wynosi
200.000 zł.”
Radna Hanna Sowińska zadała pytania dotyczące pozycji:
- zmniejsza się dochody bieżące o 50.000 zł dochody z tytułu czynszu najmu lokali
komunalnych stanowiących własność Gminy Tarczyn. Pani Radna zapytała z czego wynika ta
zmiana.
M. Olak p. o. Skarbnika Gminy wyjaśniła, że jest to urealnienie planu budżetu, bo już
widzimy jakie jest wykonanie i jakie będziemy mieć wykonanie w skali całego roku.
Radna Hanna Sowińska: czyli nie jest to tak, że ktoś wymówił umowę najmu lokalu czy też
coś podobnego.
Pani Burmistrz poinformowała, że został zlikwidowany jeden lokal w Woli Przypkowskiej,
ale to nie wynika z tego. Nie są na bieżąco płacone czynsze mimo, że są one tak małe, to
szereg osób nam zalega i jeśli widzimy, że już październik i wiemy, że do końca roku to nie
wpłynie, to wtedy dokonujemy zmian. Pani Burmistrz powiedziała, że osoby z zadłużeniem
zachęcane do wykonania jakichś prac, za które byśmy mogli zapłacić ten czynsz, ale takie
osoby tłumaczą, że nie mogą zamiatać ani sprzątać, bo bolą ich kręgosłupy.
- zmniejsza się dochody bieżące o 120.000 zł wpływy z usług dla Przedszkola w Tarczynie,
Pani radna zapytała dlaczego jest o tyle mniej.
Edyta Onufrowicz dyrektor Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych wyjaśniła, że
dochody planowane były na podstawie opłaty w wys. 3 zł za 1 godz pobytu dziecka w
przedszkolu. Zmieniły się przepisy i teraz ta opłata wynosi 1 zł za godzinę pobytu ponad 5
godzin – stąd wynika, że te dochody są mniejsze.
Radna Hanna Sowińska zapytała o kwotę jaką Gmina musi dopłacić do utrzymania
Przedszkola Publicznego w Tarczynie.
Pani Edyta Onufrowicz powiedziała, że zadaniem własnym gminy jest utrzymanie i
prowadzenie przedszkola publicznego. Zgodnie z nowymi obowiązującymi przepisami gmina
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otrzymuje dotację na każde dziecko uczęszczające do przedszkola ok. 100 zł i to ma
zrekompensować wydatki związane z pobytem dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin gdzie
rodzice płacili wcześniej 3 zł za każdą godzinę, a teraz płącą1 zł. Za prowadzenie zajęć typu
muzyka, j. angielski, korektywa kiedyś płacili rodzice – teraz płaci samorząd.
Pani Burmistrz dodała, że przedszkole to jest zadanie własne gminy i prawie w 100%
utrzymywane jest ze środków gminy. Gmina otrzymuje tylko to co tu Pani Dyrektor
powiedziała: dotację 100 zł za 1 dziecko i 1 zł za każda godzinę ponad programową a
wszystkie inne wydatki media, utrzymanie obiektu, remonty wszystko to z budżetu gminnego.
- zwiększenie wydatków bieżących o 78.850 zł związanych z porządkowaniem posesji
komunalnych. Pani Radna zapytała czy to dotyczy kamienicy w Rynku, czy gdzie indziej, na
jaką to jest rozbiórkę.
M. Olak p. o. Skarbnika wyjaśniła, że są to środki na porządkowanie wszystkich posesji
komunalnych, nieruchomości komunalnych na terenie Gminy Tarczyn.
Pani Burmistrz dodała, że w Suchostrudze teraz będzie remontowany budynek komunalny
tzw. Dom Nauczyciela i tam jest wymiana okien w jednym lokalu, drzwi balkonowych, drzwi
wejściowych. Ponadto wykonane zostaną obróbki blacharskie, odwodnienie. Trawa remont
budynku komunalnego w Kawęczynie. Część tego budynku jest już wyremontowana, a w
pozostałej części z tyłu remontowany będzie dach i będzie wykonane docieplenie. W tej
chwili w tej części budynku trwają prace na korytarzu. Jest tam obniżenie sufitu, malowanie,
położenie posadzki. Jest zrobiona oferta kosztorysowa. Ponadto remontowane jest
pomieszczenie w budynku komunalnym w Kotorydzu, w którym mieszkała wieloosobowa
rodzina. W tej chwili jest tych osób mniej, wydzielone zostało pomieszczenie dla osób
czekających w kolejce na mieszkanie komunalne. Czeka nas remont po dawnej bibliotece w
Woli Przypkowskiej gdzie jest zbutwiała podłoga, czeka nas wymiana dachu na tym budynku
ponieważ jest tam eternit i on troszeczkę przecieka. Do tego remontu musimy się dobrze
przygotować. Na ulicy Sportowej w Tarczynie też było porządkowanie i rozbiórka garaży.
Radna Hanna Sowińska zapytała ile osób czeka w kolejce na przydział lokalu gminnego.
Pani Burmistrz powiedziała, że jest to bardzo różnie, bo osoby, które pracują wynajmują
mieszkanie mają stałą pracę też składają podania o przyznanie mieszkania komunalnego.
Ważnie jest, żeby ubiegający się o mieszkanie spełniał kryteria. Każdy chciałby otrzymać z
Urzędu mieszkanie. Jeśli chodzi o czynsz w mieszkaniach komunalnych to absolutnie nie
pokrywa on kosztu remontu, utrzymania budynku, lokalu. My mamy obowiązek dokonywania
przeglądów samych kominów, czy wentylacyjnych czy dymnych, wykonujemy prace
budowlane, tego jest bardzo dużo. Są takie osoby, które mieszkają w rodzinie i np. mąż pije i
chciałyby otrzymać mieszkanie i samodzielnie mieszkać w budynku komunalnym przy czym
jest tu kłopot o tyle, że jeśli gmina ma jedno pomieszczenie 12-15m2 to jest ono za małe dla
np. 3 osobowej rodziny. My musimy patrzeć też na warunki, żeby nie mieć problemu z tymi
rodzinami. Wszystko musi być przemyślane.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Dyskusja została zamknięta.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się do
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głosu nie było.
Uchwała Nr LXI/397/14 zmieniająca uchwałę budżetową Nr L/320/13 na rok 2014 została
podjęta.
Do pktu 8.
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 6 października 2014 roku.
2. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF polegające na:
3.1. Wprowadzeniu w wydatkach bieżących następujących przedsięwzięć wraz z
następującymi limitami kwot na ich realizacje:
3.1.1. „Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone
światło) na terenie Gminy Tarczyn w latach 2015-2017”
Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.802.000 zł
Limit 2015 r. w kwocie 934.000 zł
Limit 2016 r. w kwocie 934.000 zł
Limit 2017 r. w kwocie 934.000 zł
Limit zobowiązań w kwocie 2.802.000 zł
3.1.2. „Zakup usług pocztowych dla Straży Miejskiej w latach 2015-2016”
Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.057.800 zł
Limit 2015 r. w kwocie 528.900 zł
Limit 2016 r. w kwocie 528.900 zł
Limit zobowiązań w kwocie 1.057.800 zł
3.1.3. „Zimowe utrzymanie dróg 2014/2015”
Łączne nakłady finansowe w kwocie 311.806 zł
Limit 2014 r. w kwocie 38.280 zł
Limit 2015 r. w kwocie 273.526 zł
Limit zobowiązań w kwocie 311.806 zł
4.1. Wprowadzeniu w wydatkach majątkowych następującego przedsięwzięcia wraz z
następującymi limitami kwot na jego realizację:
4.1.1. "Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Księżowola gmina Tarczyn"
Łączne nakłady finansowe w kwocie 300.000 zł
Limit 2014 r. w kwocie 5.535 zł
Limit 2015 r. w kwocie 294.465 zł
Limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł
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5. W Załączniku Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
w pozycjach:
- 2. Wydatki ogółem w latach 2015-2021
- 2.2. Wydatki majątkowe w latach 2015- 2021
- 3. Wynik budżetu w latach 2015- 2021
- 5. Rozchody budżetu w latach 2015 - 2021
-5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
w latach 2015 - 2021
- 6. Kwota długu w latach 2015 - 2020
- 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2015-2021
- 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w latach 2015-2021”
Daniel Płużyczka radny Rady Powiatu zapytał z czego wynika zmiana kategorii 2014-2017
odnośnie świadczenia usług w ruchu drogowym.
Pani Małgorzata Olak odpowiedziała, że umowa na świadczenie usługi rejestracji wykroczeń
w ruchu drogowym prędkość i czerwone światło na terenie Gminy Tarczyn, która jest w tej
chwili zawarta ma termin obowiązywania do 31.12. 2014r., aby rozpocząć postępowanie
przetargowe, jeśli umowa trwa dłużej umowa niż rok, to zadanie musi być wprowadzone do
wieloletniej prognozy finansowej.
Pan Daniel Płużyczka powiedział, że należy spodziewać się nowego postępowania
przetargowego na wynajem.
Pani Małgorzata Olak powiedziała, że będzie to postępowanie na świadczenie usługi
rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym prędkość i czerwone światło na terenie Gminy
Tarczyn.
Pan Daniel Płużyczka zapytał czy to jest wynajem czy zakup.
Pani Małgorzata Olak odpowiedziała, że przedsięwzięcie nazywa się na świadczenie usługi
rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym prędkość i czerwone światło na terenie Gminy
Tarczyn.
Pan Daniel Płużyczka zapytał czy radary są własnością gminy czy też nie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że radary nie są własnością Gminy.
Pan Daniel Płużyczka zapytał czy wiadomo jest ile zapłaciliśmy za to świadczenie pieniędzy
od 2009 roku. Następnie poinformował, że zrobił analizę i za lata 2009 – 2011 jest to kwota
4.392.000zł.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że wie jakie są koszty.
Piotr Woźniak Doradca Burmistrza Tarczyna poprosił, by temat ten Pan Płużyczka poruszył
w punkcie wolne wnioski.
Pan Daniel Płużyczka zapytał czy można zadawać pytania.
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Pani Burmistrz powiedziała, że zawsze można pytać, jeśli pytania dotyczą wieloletniej
prognozy finansowej, jeśli nie to ten punkt będzie przegłosowany, a potem w wolnych
wnioskach możemy wrócić do tego tematu i odpowie na każde pytanie.
Pan Daniel Płużyczka powiedział, że to pytanie wiąże się z wieloletnią prognozą finansową,
zapytał czy Pani Burmistrz brała pod uwagę, by taki wideoradar kupić na własność Gminy.
Pani Burmistrz powiedziała, że pytanie to powinno być zadane w wolnych wnioskach – mimo
to odpowie na nie. Brała pod uwagę zakup urządzenia, analizowany był ten temat, ale ze
względu na to, że nie jest to bezkosztowe, bo znaczną kwotę trzeba na to przeznaczyć, a
ciągle jeszcze trwają prace nad tym czy gminy mogą mieć radary czy nie mogą - więc to jest
duże ryzyko, bo można wydatkować dużo pieniędzy, a może nam się ta kwota absolutnie nie
zwrócić. Trudno zatem podejmować teraz takie ryzyko. Natomiast jeśli Pan D. Płużyczka
chce tu wszystkim powiedzieć, że wydatkowane jest dużo pieniędzy, to Pani Burmistrz
zapewniła, że budżet Gminy ma się dobrze i nie jest tak, że Gmina z własnych środków
dokłada, bo jeśli Pan Płużyczka analizował budżet po stronie wydatków to powinien zobaczyć
i po stronie dochodów jakie one są. Pani Burmistrz zaznaczyła, że może to rozwinąć, ale w
wolnych wnioskach.
Pan Daniel Płużyczka poinformował, że w latach 2009 – 2014 było wydane 7 mln zł na
wynajem wideoradarów od firmy prywatnej, a Straż Miejska w Warszawie kupiła 4 takie
instalacje za 2.900.000zł.
Pani Burmistrz zaznaczyła, że jest to zbędna dyskusja, bo już wyjaśniała, że nigdy nie
podjęłaby ryzyka kupna radarów jeśli sytuacja jest taka, że cały czas są wątpliwości czy będą
to mieć gminy czy Inspekcja Transportu Drogowego, czy też przejmie to absolutnie centralny
zarząd. Więc w tej chwili jest takie „gdybanie”. Jeśli się to ustabilizuje i będziemy mieć
pewność w jakąkolwiek stronę to pójdzie, zapewne będą podejmowane decyzje.
Pan Daniel Płużyczka powiedział, że podejmując taką zmianę w wieloletniej prognozie
finansowej wydamy kwotę 10 mln zł.
Pani Burmistrz powiedziała, że Straż Miejska w Warszawie ma drogi miejskie, a my mamy
drogę krajową a przy drodze krajowej te decyzje zapadają odgórnie i absolutnie nie mamy na
to wpływu.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że radny Daniel Płużyczka chciał dokonać głębokiej
penetracji jeśli chodzi o ten punkt, ale jeśli jeszcze są jakieś wątpliwości w tym temacie to
mogą być wyjaśnione w wolnych wnioskach.
Radny Andrzej Pszczółka zapytał odnośnie zimowego utrzymania dróg. Limit na 2014 r to
38.280 zł, limit 2015 r. to kwota 273.526.
Pani Małgorzata Olak odpowiedziała, że jest to limit na nasze drogi. Kwoty zaplanowane są
na podstawie zapotrzebowania Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej gdzie
pracownicy prognozują na podstawie wydanych środków. Muszą brać pod uwagę procedury
przetargowe.
Radny Andrzej Pszczółka powiedział, że kwota na 2015 r jest zdecydowanie wyższa i dlatego
pyta czy to jest z dotacją z Powiatu czy bez dotacji Powiatu.
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Pani Małgorzata Olak poinformowała, że pierwsza kwota 2014-2014 jest bez dotacji
powiatowych.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się od
głosu nie było.
Uchwała Nr LXI/398/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn
na lata 2014 – 2021 została podjęta.
Do pktu 9.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
Małgorzata Olak p.o. przedstawiła zebranym projekt uchwały, który zawierał uzasadnienie:
„Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w wysokości 785.441 zł zostaje zaciągnięta w 2014 roku na wyprzedzające
finansowanie zadania pn. „Projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w m. Janówek i Przypki”.
Zadanie to będzie dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa
Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Jej spłata nastąpi w roku 2015, niezwłocznie po uzyskaniu środków zwrotu z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast koszty obsługi
zadłużenia zostaną pokryte z dochodów własnych gminy. Zabezpieczeniem pożyczki będzie
weksel in blanco.
Zgodnie z programem dofinasowania zadań z zakresu gospodarki wodnej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w formie pożyczki oprocentowanie ustala się w wysokości 2,5% w stosunku rocznym.”
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
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 LXI/399/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
została podjęta.
Do pktu 10.
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych.
Sylwester Chudzikowski kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska zapoznał zebranych z projektem uchwały.
Salę obrad opuścił radny Jerzy Trześniowski – obecnych 13 radnych.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
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Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr LXI/400/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
została podjęta.
Do pktu 11.
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla
uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przybył radny Jerzy Trześniowski – obecnych 14 radnych.
Pani Burmistrz złożyła wniosek, by średnią ocen do przyznania stypendium w szkołach
podstawowych zmniejszyć do 5,5,w gimnazjach do 5,4.
Motywując Pani Burmistrz powiedziała, że średnia ta będzie motywować uczniów do
intensywnej nauki, starania się, będą chcieli otrzymać stypendium, które dla szkół
podstawowych ustalone zostało na posiedzeniu Komisji Rady w wysokości 1.000zł , dla
gimnazjum w wysokości 1.500zł, a dla szkół ponadgimnazjalnych 2.000zł. Wniosek ten Pani
Burmistrz złożyła na skutek wnikliwej analizy i rozmowy z dyrektorami szkół.
Pani Burmistrz odczytała § 3 załącznika „Wniosek, wg ustalonego wzoru, składa się do
Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Tarczynie w terminie do 31
października każdego roku za wybitne wyniki w nauce, sporcie i osiągnięcia artystyczne
uzyskane w zakończonym 31 sierpnia roku szkolnym.”
Edyta Onufrowicz dyrektor ZAPO odczytała projekt uchwały, załącznik za zgodą radnych nie
był czytany.
Przewodniczący Rady przypomniał, że na połączonym posiedzeniu Komisji Rady opiniowane
zostały kwoty stypendium jak również kryteria przyznawania stypendiów. Pani Burmistrz
zaproponowała zmianę.
Pan Przewodniczący zaproponował dyskusję na temat propozycji złożonej przez Panią
Burmistrz, jednak nikt nie zabrał głosu.
Pani Dyrektor ZAPO odczytała § 8 załącznika, następnie dodała, że stypendia będą dla
uczniów wszystkich szkół, które mają siedzibę na terenie Gminy Tarczyn.
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek złożony przez
Panią Burmistrz.
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się od
19

głosu nie było.
Uchwała Nr LXI/401/14 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza
Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych została podjęta.
Do pktu 12.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Tarczynie.
Andrzej Toporkiewicz komendant Straży Miejskiej poinformował, że wpłynęła skarga na
Straż Miejską. Zgodnie z opinią prawną w tym zakresie Skarżący otrzymał odpowiedź od
Pana Komendanta, z czym się nie zgadza.
Skargę wraz z projektem uzasadnienia uchwały radni otrzymali w materiałach.
Skarżącego nie było na Sesji, mimo wysłanego zaproszenia.
Pani Burmistrz odczytała projekt uchwały z zapisem o bezzasadności skargi, załącznik za
zgodą radnych nie był czytany.
Dyskusji dotyczącej przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się od
głosu nie było.
Uchwała Nr LXI/402/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w
Tarczynie została podjęta.
Do pktu 13.
Wolne wnioski.
Radny Krzysztof Olczak zapytał Panią Burmistrz czy w Szkole Podstawowej w Pracach
Małych jest plac zabaw, gdyż do Pana Radnego zgłosiły się 2 mamy z Prac Małych z prośbą o
wybudowanie placu zabaw. Pan Radny poinformował mamy, że z tego co wie to plac zabaw
jest w Szkole Podstawowej w Pracach Małych, a mamy zarzuciły, że nie ma urządzeń typu
zjeżdżalnia dla małych dzieci. Pan Radny zaproponował mamom, żeby wystąpiły o
doposażenie placu, a nie budowania nowego. Oczywiście odesłał kobiety do radnego M.
Karwowskiego.
Pani Burmistrz powiedziała, że odsyłanie kobiet do Pana Marka było zbędne, bo Pan Marek
nie wykonuje placów zabaw. W Pracach Małych jest plac zabaw, nie taki duży jak na osiedlu,
ale jest taki jak przy szkołach podstawowych na terenie naszej gminy i można do tych placów
dokładać urządzeń. Jeśli chodzi o Prace Małe to - tak jak to Pan Marek przedstawił - jest
postulat, żeby rozbudować szkołę o małą salę gimnastyczną. Wtedy trzeba kompleksowo do
tego podejść. Zawsze można dołożyć urządzeń. Natomiast tu myślimy w perspektywie o
rozbudowie szkoły o salę gimnastyczną.
Radna Hanna Sowińska powiedziała, żeby Pani Burmistrz nie dziwiła się pytaniu zadanemu
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przez radnego Krzysztofa Olczaka. Ludzie przychodzą do radnych z takimi pytaniami. To
prawda, że radny nie buduje np. drogi, a mieszkańcy przychodzą np. z pytaniem czy będzie
budowana, czy są środki i przychodzą z różnymi prośbami. Przychodzą z pytaniami czy
dostaną mieszkanie, czy np. radny może coś zrobić, żeby odchaszczyć drogę gminną. Ludzie
przychodzą z każdą sprawą do radnego. Natomiast ciężko jest wytłumaczyć mieszkańcowi, że
radny nie może zaraz udzielić odpowiedzi, bo musi porozmawiać z kierownikiem.
Pani Burmistrz powiedziała, że nie dziwi się mieszkańcom, mieszkańcy mają prawo pytać, bo
po to mają radnych, by z nimi rozmawiać i zgłaszać problemy, które mają w sołectwach.
Radni znając potrzeby mieszkańców składają do 30 września wnioski do budżetu. Odnosząc
się do wypowiedzi Pana Daniela Płużyczki, który podał kwotę jaką Gmina wydatkuje na
radary, a nie podał kwoty jaka wpływa do budżetu Pani Burmistrz stwierdziła, że każde
działanie trzeba oceniać obiektywnie. Pani Burmistrz powiedziała, że Pan Daniel Płużyczka
podał za przykład Warszawę obszar miejski gdzie na podstawie prawa o ruchu drogowym,
decyzją rady i prezydenta miasta ustawiane są urządzenia radarowe. Natomiast Gmina musi
przeprowadzać testy i uzyskać zgodę odpowiednich organów na zainstalowanie stacjonarnego
urządzenia do kontroli prędkości.
Pani Burmistrz kontynuując powiedziała: myślę, że dzięki naszej bardzo dobrej decyzji o
powołaniu i działaniu straży oraz podjętych zasadach działania, motywem przewodnim było
przede wszystkim bezpieczeństwo. Nie stawialiśmy na zarabianie pieniędzy jak to sugerował
Pan Daniel, ale my mieliśmy na względzie bezpieczeństwo. Na terenie naszej Gminy były
dwa punkty centralne: Pamiątka i skrzyżowanie z drogą E7 w Tarczynie gdzie dochodziło do
tragicznych wypadków drogowych i do kolizji, a teraz sami Państwo obserwujecie, że
zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo. Mało jest kolizji, a ilość mandatów diametralnie
spadła. Świadczy to o tym, że kierowcy jeżdżą z rozwagą, że zaczynają respektować przepisy,
po prostu jest bezpieczniej.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci na przejściu dla pieszych w Pamiątce, przychylając się do
prośby rodziców zdecydowaliśmy o zatrudnieniu osoby na część etatu do przeprowadzenia
dzieci w godzinach newralgicznych mimo, że żadne przepisy nie nakładają na nas takiego
obowiązku.
Pani Burmistrz jeszcze raz podkreśliła: stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale
oczywiście nie narażamy budżetu gminnego na straty.
Pan Daniel Płużyczka powiedział, że oczywiście w Warszawie jest tak jak Pani Burmistrz
powiedziała tam są drogi wojewódzkie i tam straż miejska ma takie uprawnienia, ale nie
trzeba jechać do Warszawy wystarczy zobaczyć co dzieje się w Gminie Pniewy. Gmina
Pniewy zakupiła radary od firmy od której my wynajmujemy i od 2012 r. nie płaci
astronomicznych kwot za wynajem, a wszystkie wpływy idą do budżetu gminy.
Pani Burmistrz powiedziała, że jest w stałym kontakcie z Wójtem Gminy Pniewy, który
bardzo zastanawiał się co zrobić jeśli chodzi o zakup radarów. Pani Burmistrz zaznaczyła, że
bardzo się cieszy, bo Gminy: Prażmów, Pniewy czerpią doświadczenie z Tarczyna. Gmina
Prażmów uczy się pozyskiwania środków unijnych. Pani Burmistrz zapewniła, że wcale to nie
jest takie proste kupować taką ilość słupów z radarami z kamerami, bo w naszym przypadku
należałoby kupić urządzenia i w Pamiątce i w Tarczynie, a to nie jest taka mała kwota.
Ponadto nie wiemy czy za miesiąc, za dwa miesiące nie zmieni się prawo w tym zakresie
i wtedy byłby problem. Jeśli Rząd podtrzyma stanowisko, że gminy będą mogły w dalszym
ciągu odsługiwać radary na drogach krajowych to wtedy będziemy się zastanawiać,
podejmować decyzje i rozważnie do tego podchodzić. W tej sytuacji jaką mamy, nasze
rozwiązanie jest póki co najlepsze. Na dzień dzisiejszy ciągle mamy pełno wątpliwości. Jeśli
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będzie stabilność to będziemy się zastanawiać.
Pani Burmistrz zaznaczyła, że czas upłynął, a Pan Radny nie zgłosił się z żadnymi
propozycjami, przemyśleniami, wnioskami do współpracy.
Pan Daniel Płużyczka powiedział: więc propozycja, żeby zastanowić się nad zakupem, jeśli
Pani Burmistrz mówi, że nie ma z mojej strony żadnych wniosków.
Komendant Straży Miejskiej w Tarczynie poinformował, że system w Pniewach jest innym
systemem niż system na drodze krajowej. Na drodze krajowej jest system z czujnikami
„piezo”. Każdy pas jest rejestrowany oddzielnie. System w Pniewach kosztował 500.000zł ten
system kosztuje każdy po 3 mln więc łącznie to jest kwota 6 mln. Czujnik „piezo” rejestruje
każdy pas oddzielnie. W Pniewach są 2 pasy ruchu i tam system działa na zasadzie aparatu
fotograficznego. System u nas jest systemem bardzo drogim.
Pani Burmistrz dodała: wiemy co robimy.
Przewodniczący Rady powiedział, że dyskusja była gorąca, wszystko zostało wyjaśnione.
Zaznaczył, że w dyskusji należy używać argumentów i nie rozmieniać zdań prostych na
złożone.
Dyskusja została zakończona.
Pan Przewodniczący poprosił sołtysów o wzięcie plakatów i rozpropagowanie
sołectwach.

ich w

Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymał sprawozdanie z realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Ze sprawozdaniem można zapoznać się w biurze
Rady.
Nikt więcej nie zabrał głosu.

Do pktu 14.
Zamknięcie Sesji.
Wobec wyczerpania porządku Sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie Jan Dębski
zamknął LXI Sesję o godz 16.10.

Protokółowała
Zofia Kruppe

Załączniki:
- lista obecności radnych,
- lista obecności sołtysów.
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