Rada Miejska w T'arcrynie
Sesja Rady Miejskiej

Protok6l nr IV/20L8
IV

w dniu 28 grudnia 2018
Obrady rozpoczgto 28 grudnia 2018 o godz. 14:30, azakonczono o godz. 15:03 tego samego
Sesja

dnia.

W Sesji udzial wzigli: Barbara Galicz Burmistrz Tuczyna,GrcirynaWiSniewska-Sas Zastgpca
Burmistrza Tatczyna, Elwira MloZniak Skarbnik Gminy, Marcin Kilianski Sekretarz Gm1ny,
pracownicy Urzgdu Miej skiego, radni, soltysi.
Obecni radni:
1 . Grzegorz Augustynowicz
2.ZygmuntBqza
3. Justyna Bochyriska
4. Slawomir Brzeziriski
5. Anna Burakowska
6. Marek Ciecierski
7. Temasz+ebslsi- nieobecny
8. Miroslaw Faliszewski
9. Iwona Kozmana

10.@i-nieobecny
11.
1 2.
13.
I a.
15.

Krzysztof Olczak
Daniel-P+uzyedca- nieobecny

Do

pktu 1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
Sesjg otworzyl Przewodnicz4cy Rady Miejskiej Miroslaw Faliszewski.

IV

Tadeusz Plu|yczka
Ada*Przyberewski- nieobecny
Andrzej Pszczfilka

Do pktu 2. Stwierdzenie prawomocno$ci obrad.
Przewodnicz4cy Rady sprawdzil kworum, po czym stwierdzil prawomocnoS6 obrad - na sali
obecnych bylo I 1 radnych. / lista obecnoici zal. nr ll
Do pktu 3. Przyjgcie porz4dku obrad.
Przewodnicz4cy Rady przedstawil porzEdek obrad :
Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie,
1. Stwierdzenie prawomocnoSci obrad.
2. Przyjgcie porz4dku obrad.
3. Przyjqcie protokolu z I Sesji.
4, Uchwala zmieniaj4ca Uchwalg BudZetow4 Gminy Tarczyn Nr XLVIII/3 89 l!7 narok 2018.
5. Uchwala w sprawie zmiany uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nalata
2018-2023.
6. Uchwala w sprawie ustalenia wykazu wydatk6w, kt6re nie wygasaj4 z uplywem roku
budzetowego 2018.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknigcie Sesji.

/H

Dyskusji w sprawie proponowanego porz4dku nie bylo.
Glosowano w snrawie:
przyj gcia porz4dku obrad.

Wvniki slosowania
ZA: ll, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIQ: 0, BRAK
Wyniki imienne:

Gtr OSU: 0,

NIEOBECNI: 4

zA(tD
GnegorzAugustyniowicz, Zygmunt Bgza, Justyna Bochyriska, Slawomir Brzeziriski, Anna
Burakowska, Marek Ciecierski, Miroslaw Faliszewski, Iwona Kozmana, Krzysztof Olczak,
Tadeusz PluZyczka, Andrzej Pszcz6lka.
NTEOBECNT (4)
Tomasz D gbski, stanislaw Malczyf ski, Daniel pluzy crka, Adam przyb o rowski
Porz4dek Sesji zostal Wzyi7ty.
Do pktu 4. PrzyjEcie protokolu z I Sesji.
Uwag do protokolu z I Sesji nie zgioszono.
Przewodnicz4cy Rady przeprowadzii glosowanie.

Glosowano w sprawie:
I Sesji.

Przyjgcia protokolu z

Wvniki slosowania
ZA: ll, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJI+ SIQ: 0, BRAK GLOSU:

0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

zA(1r)
Grzegorz Augustynowicz, Zygmunt Bgza, Justyna Bochyiska, Slawomir Brzezifski, Anna
Burakowska, Marek Ciecierski, Miroslaw Faliszewski, Iwona Kozmana, Krzysztof Olczak,
Tadeusz PluLy czka, Andrzej P szcz6lka.
NTEOBECNT (4)
Tomasz Dqbski, stanislaw Matczyf ski, D aniel Pluzy czka, Adam przyborowski.

Protok6l zastal przyjgty.
Do pktu 5. Uchwala zmieniaj4caUchwalg Budzetow4 Gminy TarczynNr XLVIII1389 /17 na

rok 201 8.

Elwira MtoZniak Skarbnik Gminy przedstawila projekt uchwaly z uzasadnieniem:
,,Zrvigksza sig dochody bieiqce o kwoty:
1.067 zl wptywy z
750, rozdz.T 5095),

[rtulu koszt6w egzekucyjnych, oplaty kornorniczej i koszt6w upomnieri (dzial

1.000 zl wpfywy z podatku leSnego od os6b prawnych
756, rozdz.75615),
10.000 zl

i innych jednostek organizacyjnych (dziat

wptywy z podatku rolnego pobieranego od os6b frzycznych (dziat 756, rozdz.75616),

16.583 zl Srodki zrezerwt czgsci o$wiatowej subwencji o96tnej na dofinansowanie wzrostuzadart
szkolnych i pozaszkr:lnych polegaj4cych na wzroScie liczby uczni6w (dzial 758, rozdz.75801),

10.000 zl dotacje celowe ohzymane z gminy na zadania bir.z4ce realizowane na podstawie
porozumieri migdzy jednostkami samorz4du terytorialnego za dzieciz innych gmin uczgszczaj4ce
do przedszkoli na terenie naszej gminy (dzial 801, rozdz.80104),
1.585'13 ztwptywy zr6inychdochoddww gimnazjum wZS wTarczynie(dziat801, rozdz.80l10),
400 zl wptywy zr62nych dochod6w dot. o$wietlenia ulic, plac6w i dr6g (dzial 900, rozdz.900l5).
Zmniejsza sig dochody maj4tkowe o lrwotg:
203.472187 zl wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasno6ci oraz prawa u4rtkowania
wieczystego nieruchomo6ci (dzial 7 00, rozdz.700 0 5).

Zmniejsza sig rvydatki maj4tkowe o kwoty:
4.900 zt z przedsigwzigcia pn. Przebudowa ul. Dgbowej w Pawlowicach (dzial 010, rozdz.01,042}
19'388'08 zl z wydatk6w inwestycyjnych, w tym: 2.000 zl z zadania pn. Projekt przebudowy ul.
Le5nej w m, Jeziorzany (poz.2 ZI),999,99 zl z zadania pn. Projekt przebudowy ul. Granicznej w
JeZewicach (poz.4 ZI),223 ztt zzadaniapn. Przebudowa chodnika przy ul. KoScielnej w Przypkaclr

(poz.10

ZI), I.999,99 zt z

zadania prr. Projekt budowy l4czr,ika nrigdzy ul. Niezapominajki i
zl zprzedsigwzigcia pn. Projekt i przebudowa ul.
Zlotopolskich w m. Many i Borowiec, 74 zl z przedsigwzigcia pn, Przebudowa ul. Dolnej w
Tarczynie oraz 5.000 zlzprzedsigwzigcia pn. Rozbudowa ul. Dlugiej w Tarczynie (dzial 600,
Gawarskiego w Tarczynie (poz,l3 ZI),9.A91,10

rozdz,60016),

4,241'57 zlzzadania pn. Dostawa i monta2 przystank6w autobusowych przy drogach (pozJ5
(dzial 600, rozdz.60095),

Zl)

zlzzadaniapn. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego (poz.23 ZI) (dziat754,
rozdz.75495),
50 zlzzadania pn. Zakup kosiarki dla SP w Pami4tce (poz.24 ZI) (dzial801, rozdz.Sol01),
7.575129

500 zl z przedsigwzigcia pn. Projekt kanalizacji w obrgbie ul. Ogrodowej w Tarczynie (dzial900,

rozdz.9000l),
100.000 zl z zzdania pn. Budowa i rnodernizacja o6wietlenia ulicznego (poz.27 Zl) (dziaN 900,
rozdz.90015),
6,172,80 zI z przedsigwzigcia pn. Zbiornik retencyjuy (dzial 900, rozdz.90095),

la zl z zadania pn, Budowa otwartej streff Aktywnodci (TarczynDrozdy)(poz.28 Zl) oraz 20.000 zl zprzedsigwzigcia pn. Budowa kompleksu rekreacyjnosportowego (dzial 926, rozdz.92601).

20.010 zl, w tym:

Projekt uchwaly omawiany byl na posiedzeniu Komisji.
Dyskusji odno6nie przedstawionego projektu uchwaly nie bylo.
Przewodnicz4cy Rady przeprowadzil glosowanie uchwatry.

Glosowano w srrrawie:
podjgcia uchwaly zmieniaj4cej Uchwalg Budzetow4 Gminy TarczynNr XLVII1389 lI7 na
rok 201 8.

Wvniki slosowania
ZA:71, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SI8:

0,

BRAK

Gtr OSU: 0,

NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

zA (rD
Grzegorz Augustyno wicz, Zy gmunt Bqza, Justyna Bochyf ska, Slawomir Brzezifski, Anna
Burakowska, Marek Ciecierski, Miroslaw Faliszewski, Iwona Kozmana, Krzysztof Olczak,
Tadeusz PtuZyczka, Andrzej P szcz6lka;
NTEOBECNT (4)
Tomasz DEbski, stanislaw Malczyriski" D ani el Plu|y czka, Adam przyborowski

Uchwala nr lY

129 t!2018

zostala podj gta.

Do pktu 6. Uchwalaw sprawie zmiany uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2023.
Elwira Mto2niak Skarbnik Gmirry przedstawila projekt uchwaly
objaSnieniamit
,,Wprowadza sig zmiany:
t.W Zalqczniku Nn I Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2018 -2023
polegaj4ce na dostosowaniu prognozy 2018 roku do Zaru4dzeri BurmistrzaTuczyna
do
uchwaly Eudzetowej Gminy Tarczyn na 2018 rok zmienionej w dniu 28 grudnia 2018 roku
migdzy innymi poprzezi
a) zwiqkszenie dochod6w biezqcych w 2018 r. o kwotE 41,052,13 z\.;
b) zmniejszenie dochod6w majqtkowych w 2018 r, o kwotg 203.472,87 zN;
c) zwigkszenie wydatk6w bie24cych w 2018 r. o kwotE 417 zl;
d) zmniejszenie wydatk6w maj4tkowych w 2018 r. o kwotg 162.837,74 zl;

z

i

2.W Zalqczniku Nr 2Wykaz przedsigwzigi WPF polegaj4ce

na:

2.1 Zmianach w wydatkach maj 4tkow1,s1 nastgpuj 4cych przedsi gwzi

2.1.I "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego"

-

gd

:

zaspokajanie zbiorowych pohzeb

mieszkafrc6w, pobudzanie aktywno {;ci fizycznej wsp6lnoty poprzez;
Zmniejszenie Iimitu 2018 r. o kwotg 20.000 zt;
Zwigkszenie limitu 2019 t. o kwotg 20.000 zl;

2.l.2 "Pruebudowa ul. Dolnej w Tarczynie" - poprawa warunk6w bezpieczeftstwa,
infrastruktury
Zmniejszenie
Zmniejszenie
Zmniejszenie

poprawa

drogowej w gminie poprzezi
l4cznych naklad6w finansowych o kwotq 74 zl;
limitu 2018 r. o kwotg 74 zl;
limitu zobowi4zari okwotET4 zl;

2.1,3 "Projekt i przebudowa ul. Zlotopolskich w m. Many i Borowiec " - poprawa warunk6w
bezpieczeristwa, poprawa in-frastruktury drogowej w gminie poptzez;
Zmniejszenie l4cznych naklad6w finansowych o kwotq 9.091,10 zl;
Zmntejszenie limitu 2018 r. o kwotg 9.09I,10 zl;
Zmniejszenie limitu zobowiqzari o kwotg 9.09I,I0 zt;
2.1.4 "Rozbudowa ul. Diugiej w Tarczynie " - poprawa warunk6w bezpieczenstwa, poprawa
infrastnrktury drogowej w gminie poprzezi
Zmniej szenie lqczny ch naklad6w finansowych o kwotg 5 0 00 zl ;
Zmniejszenie limitu 2018 r. o kwotE 5.000 z];
Zmniejszenie limitu zobowiqzafi o kwotg 5.000 zt;
2.L5 " Zbiarnik reterncyj ny" poprzez:
Zmniej szenie l4czny ch naklad6w fi nansowych o kwotg 6.17 2,80 zl;
.

/W

Zmniejszenie limitu 2018 r. o kwotg 6.172,g0 zN;
Zmniejszenie limitu zobowiqzafto kwotg 6.172,80 zl;
2.1.6 "Projekt kanalizacji w obrgbie ul. Ogrodowej w Tarczynie" - poprawa warunk6w bytowo-

gospodarczych mieszkanc6w poprzez:

Zmniejszenielqcznychnaklad6w finansowych o kwotg 500 zl;
Zmniejszenie limitu 2018 r. o kwotg 500 zl;
Zmniejszenie limitu zobowiqzano kwotg 500 zt;

2.L,7 "Pnebudowa ul. Dgbowej

w

Pawlowicach"

-

poprawa warunk6w bezpieczefstwa,

poprawa infrastruktury drogowej w grninie poprzezl
Zmruejszenie l4cznych naklad6w finansowych o kwotE 4.900 zl;
Zmniejszenie limitu 2018 r. o kwotg 4.900 A;
Zmniejszenie limitu zobowiqzano kwotg 4.900 zl;,,
Projekt uchwaly omawiany byl na posiedzeniu Kornisji.
Dyskusji odnoSnie przedstawionego projektu uchwaly nie byio,
Przewodnicz4cy Rady przeprowadzil glosowanie uchwaly.

Glosowano w sprawie:
podjgcia uchwaly w sprawie zmiarry uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2023.

Wvniki slosowania
ZA: ll, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIQ: 0, BRAK Gtr,OSU: 0, NIEOBECNI:

4

Wyniki imienne:
zA (11)
Grzegorz Augustyn o wicz, Zy gmunt BEza, Justyna B ochynskq Slawomir Brzeziriski, Anna
Burakowska, Marek Ciecierski, Miroslaw Faliszewski,Iwona Kozmana,Krzysztof Olczak,
Tadeusz Plu?y czka, Andrzej P szczolka

NTEOBECNT (4)
Tomasz D Ebski, Stanislaw Malczyriski, Daniel

PNuLy czka,

Adam przyborowski

Uchwala nr IY 13012018 zostala podjgta.
Do pktu 7. Uchwala w sprawie ustalenia wykazu wydatk6w, kt6re nie wygasaj4 z uplywem
roku bud2etowego 2018.

Elwira Mlo2niak Skarbnik Gminy przedstawila projekt uchwaly

z

uzasadnieniem:

,,Ustalenie powy2szego wykazu podyktowane bylo niemozliwoSci4 ostatecznego roz\iczenia
wydatk6w do kotica roku 2018.

Ad poz. 1 - Projekt przebudowy ul. LeSnej w Jeziorzanach;
W zwi4zku z przedluzaj4cymi sig procedurami zwi4zanymi z uzyskaniem odstgpstwa od
warunk6w technicznych na terenach kolejowych i koniecznoSci4 uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego Wykonawca nie byl w stanie wykonai dokumentacji projektowej w terminie
umownym. Termin realizacj i naleZy zatemprzesun46 na 20 I9t.
Ad. poz. 2 - Projekt przebudowy ul. Granicznej w Jezewicach;
W zwi4zku z twvaj4c4 procedur4 uzyskania pozwolenia na budowg lub przyjgciu zgloszenia
przez wla{ciwy organ, wykonawca zgodnie z zapisarni umowy, otrzyma ostatniE czg$6
wynagrodzenia po zakoftczeniu procedury, co nast4pi w 2019 roku.

49.pot. 3 - Projekt rozbudowy ul. Kubusia puchatka w Borowcu;
W zwiqzku
ptzedlulaj4cymi sig uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
_z
Srodowiska

Wykonawca nie m6gl wykonai d rkumentacji piojektowej wierminie umownym.
Termin r ealizacji nale?y zatem prze sun4i na 20 I 9 r .

Ad. poz' 4
Tarczynie;

-

Projekt budowy lqcznika migdzy ul. Niezapominajki

Trwaj4 procedury zwi4zane

z uzgodnieniami projektu

realizaciQ inwestycji drogowej. Projekt zostanie ukoriczony

i

ul. Gawarskiego w

celem uzyskania zezwolenia
w 20r9r.

na

Ad. poz. 5 - Projekt budynku komunalne go przy ul. Stqpkowskiego w Tarczynie;
W zwiqzku z trwajilc4 procedur4 uzyskania pozwolenia na budowg przez wlaSciwy organ,
wykonawca zgodnie zzapisamiumowy, otrzyma ostatni4 czgsi wynagrodzenia po zakoflczeniu
procedury, co nast4pi w 2019 roku.
Ad. poz. 6

Projekt kamienicy w Tarczynie;
z prz,edfuZaj4cymi sig procedurcmi zwi4zanymi z zatwierdzeniem koncepcji
projektu kamienicv, Wykonawca nie m6gl zakohczyd prac w terminie umownym. frojekt
zostanie ukoriczony w 20I9r.

-

W zwi4zku

Ad. poz. 7

Projekt rozbudowy kanalizacji w rn. przypki;
z przedhuhaj4cymi sig procedurami uzgod nien zRe gionalnym

-

D yrektorem Ochrony
"yi{u Wykonawca nie byl w stanie wykona6 dokumentacji projektowej
Srodowiska,
w terminie
umownym. Termin rcalizacji zostal zatemprzesunigty na 2019r.

Y

Ad. poz. 8 - Projekt rozbudowy kanalizacji w m. wola przypkowska, Grzgdy;
W zwiqzku zprzedluhaj4cymi sig procedurami uzgodniefi z Regionalnym Dyiektorem Ochrony
Srodowiska, Wykonawca nie byl w stanie wykonai dokumentacji projektowej w terminie
nmownym. Termi n rc alizacji zo stal zatem prze suni gty na Z0 I 9 r.

Ad' poz. 9 - Projekt i przebudowa ul. Zlotopolskich w m. Many i Borowiec;
przed\aiajqcymi sig uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
|Srodowiska
-zwi-az.t<u _z
Wykonawca nie m6gl wykonai dokumentacji projektowej wierminie umownym.
Termin realizacji nale?y zatemprzesunq6 na 2019r.
Ad. poz. 10 -Projekt i wykonanie instalacji awaryjnego zasilania elektrycznego budynku GOK

i UM w Tarczynie;
W zwiqzku ze zmian4rozwiqzahprojektowych Wykonawca nie m6gl wykonai dokumentacji
projektowej w terminie umownym. termin rcalizacjinaleby zatemprzesun4i na20l9r.
Ad. poz. l1 - Projekt rozbudowy ul. Dlugiej w Tarczynie etap II;
W zwi4zku z brakiem ostatecznego zezwolenia na realizacjE inrvestycji drogowej: rozbudowy
ul. Dlugiej w Tarczynie, Wykonawca nie moie otrzqa6 ostatniej- czgsci wynagrodzenia.
Srodki na ten cel z<lstab zatem przesunigte na 2019r.

Ad' poz' 12 - Projekt i rozbudowa Szkoly podstawowej w Tarczynie;
W zwi4zku z mniejszym zaawansowaniem rob6t niz plinowano, Srodki zarezerwowane na terl
cel w 2018r. zostanq wykorzystane w 2019r.

Zakupiono meble szkolne do budynku Szkoly, kt6re zostan4 dostarczone
Wykonawcazlo?y fakturg za dostawg w 2019r,

3l

grudnia.

Ad' poz. 13 - Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Drozdach;
Z zwiqzku z mniejszym ni? zaldadwto zaawansowaniem rob6t zwipzanych z wykonaniem
drenazy odwadniajr4cych, Srodki na ten cel zostaly przesunigte

na20l9r.

Ad, poz. 14 -Zbiomik retencyjny;
W zwiqzku z deayzj4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o koniecznosci
opracowania raportu oddzialywania na Srodowisko termin realizacji inwestycji zostal
przesunigty na20l9r.
Ad. poz. 15 - Remont budynku komunalnego w Drozdach;
W zwi4zku z mniejszym zaawansowaniem rob6t niz planowano, Srodki zruezerwowane na ten
cel w 2018r. zostan4 wykorzystane w 2019r.
Ad. poz. 16 -Zimawego utrzymania dr6g;
W zwi4zku z wysitgpowaniem mniejszych opad6w Sniegu i SliskoSci na drogach, Srodki
przewidziane na ten cel w 2018 roku na podstawie zawartej umowy, zostan4 przesunigte na
2019 rok.

W zwiqzku zporyzszym rezerwuje sig w wykazie wydatk6w, kt6re nie wygasaj4 z uplywem
roku budZetowego 2018 kwotg | 131 092,20 zl i ustala termin rcalizacji zadafdo 30 czerwca
2019r."
Projekt uchwaly omawiany byl na posiedzeniu Komisji.
Dyskusji odnoSnie przedstawionego projektu uchwaly nie bylo.
Przewodnicz4cy Rady przeprowadzil glosowanie uchwaly.

Glosowano w snrawie:
podjgcia uchwaly w sprawie ustalenia
wydatk6w, kt6re nie wygasaj4 z uplywem roku
"vykazu
budZetowego 2018"

Wvniki elosowania
ZA: ll, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SI!:

0,

BRAK

Gtr OSU: 0,

NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

zA(rr)

Grzegorz Augustyraowicz, Zygmunt Bqza, Justyna Bochyriska, Slawomir Brzeziriski, Anna
Burakowska, Marek Ciecierski, Miroslaw Faliszewski, Iwona Kozmana, Krzysztof Olczak,
Tadeusz PNuzy czka, Andrzej

P

szcz6lka

NTEOBECNT (4)
Tomasz Dgbski, Stanislaw Malczyriski, Daniel Pluzyczka, Adam przyborowski.

Uchwala nr IY 13112018 zostala podjgta.
Do pktu 8. Wolne wnioski.
Radny Krzysztof Olczak zglosil potuzebg zlecenia organizacji ruchu na ul. Oszkiela od
skrzy2owania z ul. Stgpkowskiego do drogi E-7. Ten odcinek nie ma przejill dla pieszych.
Chodnik jest po jednej stronie drogi, a muldy s4 zniszczone. Na tej drodze jest duzy ruch. 34

duZe sklepy, CPN, osiedle. Czgsto zdarza siE, ze gdy coS niedobrego wydarzy sig na drodze
krajowej to kierowcy korzystaj4 z objazdut4 ulic4 i jest korek.
Pani Burmishzpowiedziala,Zeto bgdzie moZliwe dopiero wnowymbudZecie. Zabezpieczymy
$rodki nawykonanie projektu organizacji ruchu. Sami nie moZemy nic zrobi6. Musi byi pro3.[t
organizacji uchu uzgodniony z inst5rtucjami. Jest to pewien koszt, ale postaramy sig, ieby to

zrobi6. Na skrzyZowaniu ulic: Ks. Oszkiela i J. Stgpkowskiego pt"y uliry J. Sigpkowskiego
kofrczy sig chodniJk i nie ma oznakowanego przejScia dla pieszych, a jednak ruci oO stroiy
Rynku jest, Postaramy sig ten problem rozvm4za6.

J.

Gor4czyriska sohys solectwa Racibory zapytala czy jest jaka5 informacja odno6nie
gazyfikacji.
Pani Burmistrz odpowiedzia\a,2e zPwrcm Sekretarzem odbyli spotkanie

w Zwz1dzie pGNiG
Warszawie. Firma oglosila przetarg, wyloniona zostala firma, kt6ra zajmie sig
projektowaniem gezoci4gu na terenie Grniny Tarczyn. Natomiast to co niepokoi to iUyt al"gi
termin realizacji projektu. Termin zostal przedlvzony do 3 lat. Wigc tu dezaprobata jeSli chod-i
o termin. Rozmawriali z prezesem i dyrektorami dziai6w inwestycyjnych, ie bgd4 aneksowane
umowy i tam gdzie bgdzie to mozliwe bgd4 korzystai ze starego projektu, kt6ry nie doszedl do
skutku. Bgd4 chcieli wykorzystai to, co jest moZliwe do wykorzystania. Zaplanowane jest
spotkanie informacyjne z mieszkaircami i radnymi na przelomie stycznia i lutego i na to
spotkanie ma przyjechal caly Zwz1dlqcznie z wykonawc4.
Pani Burmistrz poinformowala, 2e zapewnlla dyrektora o wsp6lpracy, bo teZ jest wa2ne, Zeby
mieszkaricy pozwolili na to, zeby linia przechodzil aptzez ich dzialki. Wiadomo, Ze nie zawsze
ta zgoda jest i nie jest realne, Zeby linia zawsze byla prowadzona wzdlut drogi - tu musi by6
pelna wsp6tpraca. Do tego spotkania dojdzie i mieszkaricy bEde mogli uslysied wszystko na

w

ten temat.
Radny Andrzej Pszcz6lka zapytal o sklzyzowanie ulic: 1 Maja, Gr6jeckiej i Komornickiej. Czy
s4 przewidywane jakie6 Swiatla czy tei, moze rondo.
Pani Burmistrz odpowiedziala, ze w dalszym ci4gu pitotuje sprawg. Spotyka sig z Dyrektorem
Dr6g Wojew6dzkich, bo to jest droga wojew6dzka, kt6ra krzy2uje sig z drog4 powiatow4. Byla
zlecona koncepcja ronda i tak jak juz Fani Burmistrz informowala, po pierwsze rondo zajgloby
batdzo duzo terentL CaIy pasaZ handlowy mialby polikwidowane podjazdy, bo z ronda nie
ziazdu na parkingi. Druga rzecz to infrastruktura, kt6ra znajduje sig pod ziemi4 i
!/obf
komplikuje sprawQ.
Pani Burmistrz zaznaczyla, 2e nam najbardziej zale|y, Leby ten problem rczvnqza1. My
zlecany poziom natgzenia ruchu, pomimo, Zetote?do nas nienalely,ale chcemy przedstawii,
2enatghenie ruchu jest ogromne, ze powoduje kolizje drogowe, wypadki, natomiast Dyrektor
Dr6g Wojew6dzkich zobowi4zal sig, ze projektowanie i wykonawstwo bgdzie po ich stronie.
Pani Burmistrz poinformowala, 2e Zuzqd Dr6g Wojew6dzkich jest po przetargu na chodnik
wzdlu2 drogi 1 Maja. Wylonili firmg i w nowym roku bgdzie rcalizacjatej inwestycji - od ul
Dolnej do cmentarza. Gmina Tarczyn robila projekt na wykonanie chodnika od ul. Dolnej do
cmentatza pomimo, 2e jest ul. Mszczonowska to zprzyzryczajenia niekt6rzy ludzie chodz4 na
cmentarz ul. 1 Maja.
Wykonawcq bgdzie Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich.

Radny Andrzej Pszcz6lka powiedzial, 2e ten chodnik o kt6rym m6wila pani Burmistrz jest
w
jedn4 strong, ale od wielu lat mieszkaricy Prac walczq,o chodnik
kierunku prac Malycn oa B7. Jakta sprawa wygl4da.

Pani Burmistrz powiedziaNa,2e nie rozumie stwierdzenia,,walcz4" i stwierdzenia,,Jak
ta
sprawa wygl4da." Po pierwsze to jest droga wojew6dzka i wszyscy o tym wiemy, jest
to bardzo
duzy odcinek drogi i tam problem jest z wlasnoSci4. Inforrnacje, ttOte sii"pojawily na
Facebooku nie do k
znanajest odpowiedZ, bo podawana byia na sesji i
publikowana - Pan
wal, ze pisze do zarz4du. (iczywiscie gavuv Gm-ina
miala Srodki nie czekalaby na nikogo tylko podjElaby sig tego dzialania. Tu chodzi-nil tylko o
zrobienie projektu. Odpowied2 z Wojew6dzkiego Zaru4duiyla, ze narazienie maj4 pienigdzy,
Zerczumiej4problem i ze jeSli Gmina chce przyspieszydtg inwestycjg to po pierwsze powinna
ztobil projekt, po drugie wylupi6 grunt i po trzecie w 50Yo zrealizowaltg inwestycjg.Pan Przewodrttcz4cy zaznaczyl, 2e droga wojew6dzka, a Gmina ma

pieni4dze i z wlasnej inicjatywy.

to zrobid za wlasne

Radny Andrzej Pszoz6lka zaznaczyl,Zr: jeden odcinek moLna zrobi6, a drugi nie.

Pani Burmistrz wyjaSnila, 2e my nie bgdziemy budowad chodnika przy ul. 1 Maja. Nie
zachodzila tam koniecznoSd wykupowania gruntu i st4d udalo sig przekonad Wojew6dztwo,
Zeby zrobili. Gmina TarczynzrobiNatylko projekt i gdyby tu chodzil-o o wykonanie projektu to
Gmina teZ deklaruje zrobienie projektu, ale z pisma wynika, ze Gmina powinna zrobid n1e tylko
projekt ale teZ wykupii teren, wsp6tfinansowai realizacjg tej inwestycji
-to chyba zasadricza
ftZnica. Nikt nie musi nas przekonywal,Zejest to odcinek drogi, kt6ry wymagi modernizacji,
kt6ry wymaga wybudowania ci4gu pieszo-rowelowego, ale wszystko w granicach mozliwoSci.
Jezeli Pan radny Andrzej Pszcz6lka bardzo sig denerwuje, to moze wskaza6 Lrodlo i metodg
realizacji, bardzo chgtnie skorzystamy.
Pani Burmistrz zaznacryla, ze m6wila o odcinku od drogi E-7 do tor6w. Podejmowanie
jakichkolwiek decyzji na odcinku od kolejki w4skotorowej jest nieuzasadnione, Lo bgdzie
budowa trasy ekspresowej. Zaczynajq, od stycznia 2079 r. w zwi4zku z
Wm wszystko byloby
niszczone. Zabiegamy o to, Zeby przy budowie trasy ekspresowej pewne ci4gi trasy byty
zorganizowane - c.hociaZby odcinek drogi od kolejki w4skotorowej do szkoiy w Pracach
Malych. To jest bardzo duzy odcinek drogi i w niekt6rych momentach jest tak, zetrudno jest
umie$ci6 ci4g pieszo-rowerowy, bo gdyby byla taka sytuacja jak na innych terenach, Ze jest
jezdnia t6w i za rowem puste pole to mozna wybudowai ci4g pieszo-rowerowy. trrly tat<ie1
sytuacji nie mamy, tylko na pewnym :lragmencie jest puste pole. Nastgpna sprawa to mamy
du2o inwestycji dalekosigznych, s4 tez ustawowe obowi4zki do wykonania. Budzet Gminy
mamy jaki mamy. iltaramy sig pozyskiwa6 Srodki na inwestycje, natomiast tutaj sytuacja jest
dosy6 trudna, bo gdyby chodzilo o samo projektowanie to bydmy sig nie zastanawiali i wlatiS
spos6b wyasygnowa6 Srodki,
Waldemar Pekrul sohys solectwa Bystrzan6w powiedzial, Le w gazecie bylo napisane, ze
Powiat Piaseczyriski uchwalil budZet na 2019 rok i dla Gminy Tarczyn prt"znuizone jest
1.200.00021 . Zapytal czy to s4 pieni4dze przeznaczone przezPowiat tylko na drogi powiatowe,
kt6re s4 na naszym terenie czy teL na inne cele. Czy je5li jest to na drogi to Gmina biene udzial
we wskazaniu, kt6re drogi nalezy poprawii czy powinien zglosii w Powiecie drogi z solectwa.
Pani Burmisttzzapytala sk4d Pan Soltys ma takq informacjg. Internet zawieraduzo informacji
nie zawsze wiarygodnych. W bud2ecie Powiatu w sklad, kt6rego wchodzi Gmina Tarczyn, na

Gminq Tarczyn nie ma pieniEdzy ptzeznaczonych ma inwestycje, ale radni Rady Powiatu w
tym mqZ Pani Burmistrz zabiegali o to, Zeby na teren Gminy Tarczyn zostaly przez;rraczone
pieni4dze na inwestycje dotycz4ce dr6g. Pan Starosta i czlonkowie Zarzqdu obiecali, ze w
marcu, kiedy to bgdzie dzielona nadwyZka budzetowa Gmina Tarczynbgdzie branapod uwagq.
Pani J. Gor4czyriska soltys solectwaRacibory zapytala,czy pieni4dze wbud2ecie Powiatu bqd4
przeznaczone na inwestycje czy na od$nieZanie.

Pani Burmistrz wyjaSniNa, 2e od$nieZanie to jest bieh4ce utrzymanie dr6g

i

tutaj ju2 druge

kadencjg bezpoSrednio Powiat realizuje utrzymanie dr6g. Oglas zaptzetargwylania fiimq, kt6ra
odSnieZa i to s4 zupelnie inne pieni4dze. Zupelnie inne pieni4dze s4 na bie24ce remonty dr6g,

o inwestycje to jest inna kategoria 5rodk6w. Jestesmy i
kontakcie i bgdziemy sig porozumiewa6, Mamy nadziejg, Le uda nam sig
przekona6 ZaruEd,2e Powiat powinien sig rozwijad r6wnomiernie, a zetem nale2y bra6 pod
uwagg Gming Tarczyn.
czyszczenie poboczy. JeSli chodzi

Zan4dem

w

Dyskusj a zostala

ztkoiczona.

Pani Burmistrz

w

imieniu swoirn, pracownik6w UrzEdu Miejskiego zlo|yla

Zyczenia

noworoczne wszystkim obecnym na Sesji i ich rodzinom,

Przewodniczqcy Rady w imieniu swoim
nowofoczne.

i

Rady

ilotyl zebranym i ich rodzinom

Lyczenia

Do pktu 9. Zamknigcie Sesji.
Wobec wyczerpania porz4dku Sesji, IVlirostaw Faliszewski Przewodniczqcy Rady Miejskiej w
Tarczynie zamkn4l IV Sesjg Rady.
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Zal4czniki:
- lista obecnodci radnych;
- Iista obecnoSci sohys6w;

Przygotowal(a): ZafiaKruppe,:.r'b.
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Pzygotowano pzy pomocy programu eSesja,pl
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