PROTOKÓŁ NR VII/19
z Sesji Rady Miejskiej w Warce
odbytej w dniu 27.02 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Warce Pani Aldona Rzeźnik o godz. 16:06
przywitała gości i otworzyła posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Warce. Na podstawie listy
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu, stwierdziła prawomocność obrad.
Na posiedzeniu obecnych było 15 Radnych Rady miejskiej w Warce. Przewodnicząca
przywitała radnych i gości.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Warce.
5. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Zamknięcie sesji.

Ad pkt 3
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie”.

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

Ad pkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso druk nr 3 i
poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia komisji Pani Iwona Sekuła powiedziała, 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 poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Ad pkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Warka druk nr 1 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii wypracowanej przez Komisje.

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia komisji Pani Iwona Sekuła powiedziała, 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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka.

Ad pkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019
rok druk nr 2 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej
przez Komisje.
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia komisji Pani Iwona Sekuła powiedziała, 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’’.
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Ad pkt 8
Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
Wiceburmistrz Pani Teresa Knyzio przedstawiła, informację o działalności między sesjami
za okres od 15 listopada 2018 r. do 27 lutego 2019 r., która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Paweł Maciejewski zapytał o możliwość zapoznania się z Informacją o działalności między
sesjami w formie elektronicznej.
Wiceburmistrz Teresa Knyzio odpowiedziała, że istnieje taka możliwość.

Ad pkt 9

Interpelacje i zapytania radnych.
Pani Przewodnicząca przekazała głos Radnemu Powiatu Grójeckiego.
Radny Powiatu Grójeckiego Pan Jan Madej podziękował za głosy oddane na niego w
wyborach samorządowych oraz zapewnił, że postara się pozyskać jak najwięcej środków dla
Gminy Warka. Poprosił radnych o zgłaszanie do Burmistrza dróg powiatowych, które są w
złym stanie. Pan Jan Madej poruszył temat trudnej sytuacji szpitali w Powiecie Grójeckim i
opowiedział o prowadzonych na ten temat rozmowach.
Wiceburmistrz Teresa Knyzio powiedziała, że na jednej z sesji gościli przedstawiciele
powiatu i zapewnili nas o swoich planach poprawy warunków w szpitalach. Podkreśliła, że w
zakresie remontu dróg, Gmina Warka jest gotowa do współpracy z powiatem na zasadach
znanych i ustalonych przez ostatnie lata.
Przewodnicząca udzieliła głosu Sołtysowi Grzegorzewic Panu Norbertowi Nowakowi.
Pan Norbert Nowak powiedział, że pragnie wypowiedzieć się na temat działki we wsi
Grzegorzewice, która została sprzedana pomimo sprzeciwu mieszkańców. Poruszył temat
wniosku formalnego nad którym radni głosowali w 2017 roku na Komisji Rady Miasta w Warce
i przyjęli go jednogłośnie. Dotyczył on przekazania połowy środków ze sprzedaży działki, które
miały być przeznaczone na modernizację dróg w sołectwie. Zapytał, dlaczego nie zgłoszono
wniosku na sesji, który kwalifikował się jako poprawka do uchwały. Dwukrotnie organizowane
były głosowania na spotkaniach sołeckich dotyczące tego czy mieszkańcy zgadzają się na
sprzedaż działki. Pomimo tego, że mieszkańcy nie wyrazili zgody działka została sprzedana.
Pan Norbert Nowak powiedział, że jego zdaniem sołectwo stało się wrogiem gminy, poparł
swoją wypowiedz stwierdzeniem, iż nie otrzymuję od Urzędu wszystkich informacji. Zapytał
dlaczego sołectwo nie otrzymało pieniędzy, które były wsi obiecane. Zgłosił również, że nie
sprząta się przystanków autobusowych w sołectwie Grzegorzewice.

Przewodnicząca odpowiedziała, że różnego rodzaju pisma wpływają do Urzędu i odpowiedzi
na nie są udzielane w ustawowych terminach.
Pan Norbert Nowak powiedział, że nie otrzymuje odpowiedzi na uchwały, które są
podejmowane na spotkaniach wiejskich.
Przewodnicząca odpowiedziała, że pisma kierowane do Urzędu nie są do jej wiadomości,
dlatego musi się z nimi zapoznać i dopiero wtedy będzie mogła zająć stanowisko.
Wiceburmistrz Teresa Knyzio poinformowała, że kwestia którą poruszył Sołtys, była na
przestrzeni ostatnich lat przedmiotem wielu skarg do rożnych instancji. Jest bardzo obszerna
korespondencja w tej sprawie, która wyczerpuje w całości przedstawiony temat. Zapewniła, że
Urząd jako instytucja publiczna nie może sobie pozwolić na naruszenie prawa, bo w innym
przypadku zostałby pociągnięty do odpowiedzialności.
Pan Norbert Nowak powiedział, że chciałby się odnieść do wniosku formalnego, który nie
został przedstawiony na sesji.
Przewodnicząca odpowiedziała, że wniosek nie musiał być przedstawiony.
Pani Norbert Nowak powiedział, że zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej § 39 punkt 2,
wnioski przyjęte przez komisję wprowadzone są do porządku obrad na najbliższej sesji rady.
Był to wniosek formalny, który powinien być uwzględniony, gdy została podjęta uchwała o
sprzedaży działki. Pan Norbert Nowak odniósł się to tego, iż obiecano sołectwu 50 procent
kwoty ze sprzedaży działki oraz do tego, że jest to poprawka do uchwały.
Przewodnicząca odpowiedziała, że jej zdaniem nie było konieczności wprowadzenia wniosku
do porządku obrad.
Pani Mariola Troszczyńska poprosiła o możliwość zabrania głosu.
Przewodnicząca odmówiła udzielenia głosu Pani Marioli Troszszyńskiej, uzasadniając to,
„nie zgłaszała się Pani. Powiedziałam, że Panu Sołtysowi udzielę głosu”.

Ad pkt 10
Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 17:02 zamknęła VII Sesję
Rady Miejskiej w Warce.

Protokołowała
Dorota Kwiecińska

