PROTOKÓŁ NR VI /19
z Sesji Rady Miejskiej w Warce
odbytej w dniu 30 stycznia 2019 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z IV oraz V Sesji Rady Miejskiej w Warce.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej za 2018 r.
6. Przyjęcie sprawozdań z planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej za rok 2018.
7. Plan wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Warce
z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/44/15 Rady Miejskiej w Warce
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Warka w prawo własności tych
gruntów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Zamknięcie sesji.

Ad pkt 3
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie”.
Pani Przewodnicząca przekazała głos Panu Staroście Grójeckiemu.
Starosta Grójecki Pan Marek Krzysztof Ambroziak podziękował za możliwość udziału
na sesji. Powiedział, iż celem tego uczestnictwa jest prośba o wsparcie działalności
Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.
Pani Joanna Czarnecka Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu
przedstawiła radnym obecną sytuację w jakiej znalazł się szpital. Dodała, iż dąży do tego, aby
sytuacja w jak najkrótszym czasie uległa zmianie. Następnie opowiedziała o poczynionych
działaniach, które mają na celu poprawę w funkcjonowaniu placówki.
Pani Agata Zgutczyńska Dyrektor Finansowy Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu poinformowała radnych o sytuacji finansowej szpitala, ponadto zwróciła się z prośbą
do Rady Miejskiej o wsparcie finansowe dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu
na zakup sprzętu medycznego.
Burmistrz powiedział, że Gmina Warka nie jest w stanie na chwilę obecną zadeklarować
konkretnej kwoty, którą mogłaby wesprzeć szpital. Dodatkowo zapytał Starostę Grójeckiego
o sytuację szpitala w Nowym Mieście.
Starosta Grójecki Pan Marek Krzysztof Ambroziak powiedział, że jest propozycja
zamknięcia niektórych oddziałów, ale wciąż trwają rozmowy z przedstawicielami władz na ten
temat.
Pan Leszek Żelechowski zapytał, czy jest możliwość zmiany dofinansowania, jaki otrzymał
szpital w Nowym Mieście, aby środki zostały przekazane szpitalowi w Grójcu.
Pani Agata Zgutczyńska Dyrektor Finansowy Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu odpowiedziała, że niestety nie ma takiej możliwości, aby przenieść środki.

Wobec braku pytań Przewodnicząca podziękowała gościom oraz poinformowała, że kwestie
związane ze szpitalem będą poruszane na spotkaniach Radnych z Panem Burmistrzem.

Ad pkt 4
Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Warce.
Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w Warce został przyjęty „jednogłośnie”.
Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Warce.
Protokół z V Sesji Rady Miejskiej w Warce został przyjęty „jednogłośnie”.

Ad pkt 5.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej za 2018 r.
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2018 rok zostało przyjęte „jednogłośnie”

Ad pkt 6.
Przyjęcie sprawozdań z planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej za rok 2018.
Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Miejskiej za 2016 r. zostały przyjęte
,,jednogłośnie’’.

Ad pkt 7.
Plan wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.
Pan Jacek Gawroński powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji plan wypoczynku
zimowego dla dzieci i młodzieży został omówiony szczegółowo.
Wobec braku pytań Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu.

Ad pkt 8.
Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/20/11 Rady
Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania druk nr 1 i poprosiła
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.
Pan Jacek Gawroński powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu, Komisji Finansów i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa
i Infrastruktury projekt został omówiony szczegółowo i zaopiniowany pozytywnie
,,jednogłośnie’’.
Wobec braku pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr 1.
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27
stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.

Ad pkt 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/44/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia
29 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/44/15 Rady
Miejskiej w Warce z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
druk nr 2 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej przez
Komisje.
Pan Jacek Gawroński powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu, Komisji Finansów i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa
i Infrastruktury projekt został omówiony szczegółowo i zaopiniowany pozytywnie
,,jednogłośnie’’.
Wobec braku pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr 2.
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr X/44/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia
29 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania.

Ad pkt 10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warka.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warka druk nr 3
i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.
Pan Jacek Gawroński powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu, Komisji Finansów i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa
i Infrastruktury projekt został omówiony szczegółowo i zaopiniowany pozytywnie
,,jednogłośnie’’.
Wobec braku pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr 3.

Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warka.

Ad pkt 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Warka w prawo własności tych
gruntów.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Warka w prawo
własności tych gruntów druk nr 4 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii wypracowanej przez Komisje.
Pan Jacek Gawroński powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu, Komisji Finansów i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa
i Infrastruktury projekt został omówiony szczegółowo i zaopiniowany pozytywnie
,,jednogłośnie’’.
Wobec braku pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr 4.
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Warka w prawo własności tych
gruntów.

Ad pkt 12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2019 rok druk nr 5 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii
wypracowanej przez Komisje.
Pan Jacek Gawroński powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu, Komisji Finansów i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa
i Infrastruktury projekt został omówiony szczegółowo i zaopiniowany pozytywnie
,,jednogłośnie’’.
Wobec braku pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały druk nr 5.
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Ad pkt 13.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Brak.

Ad pkt 14.
Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 17:20 zamknęła VI Sesję
Rady Miejskiej w Warce.

Protokołowała
Karolina Dunst

