PROTOKÓŁ NR IX/19
z Sesji Rady Miejskiej w Warce
odbytej w dniu 23.05 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Warce Pani Aldona Rzeźnik o godz. 16:05
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 14 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 VIII Sesji Rady Miejskiej w Warce.
5. Ocena stanu dróg po okresie zimowym na terenie Gminy Warka oraz realizacja remontów
bieżących.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018
rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Warka za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok
oraz przedstawienie potrzeb na 2019 rok w zakresie pomocy społecznej.
9. Ocena jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce za 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze, nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników
do orzekania w Sądzie Okręgowym w Radomiu oraz w Sądzie Rejonowym w Grójcu na
kadencję 2020-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/08 Rady Miejskiej w Warce
z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
oraz nadania nazwy ulicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Warka
nieruchomości położonych we wsi Michałów Górny.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Warka.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonych w m. Warka przy ul. Nowy Zjazd.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Warce przy ul Szafirowej gm. Warka.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia

zgody

na

użyczenie

nieruchomości

oznaczonej nr ewidencyjnym działki 304/2 położonej we wsi Podgórzyce gm. Warka.
20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie gminy Warka.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Warka.
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Warka.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/19 z dnia 18 stycznia 2019 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
26. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
27. Interpelacje i zapytania Radnych.

28. Zamknięcie sesji.
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie”.

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

Ad pkt 5
Ocena stanu dróg po okresie zimowym na terenie Gminy Warka oraz realizacja
remontów bieżących.
Radny Pan Daniel Bugała powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Finansów i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa i
Infrastruktury sprawozdanie zostało omówione szczegółowo przez Panią Ewę Belicką.
Wobec braku pytań Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu

Ad pkt 6
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018
rok.
Radny Pan Daniel Bugała powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Finansów i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa i
Infrastruktury sprawozdanie zostało omówione szczegółowo przez Panią Ewę Belicką.
Wobec braku pytań Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu.

Ad pkt 7
Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Warka za 2018 rok.

Radny Pan Daniel Bugała powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Finansów i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa i
Infrastruktury sprawozdanie zostało omówione szczegółowo przez Panią Jolantę Piątosę.
Wobec braku pytań Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu.

Ad pkt 8
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok
oraz przedstawienie potrzeb na 2019 rok w zakresie pomocy społecznej.
Radny Pan Daniel Bugała powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Finansów i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa i
Infrastruktury sprawozdanie zostało omówione szczegółowo przez Panią Jolantę Piątosę.
Wobec braku pytań Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu.

Ad pkt 9

Ocena jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Radny Pan Daniel Bugała powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Finansów i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa i
Infrastruktury sprawozdanie zostało omówione szczegółowo przez Panią Katarzynę Prymek.
Wobec braku pytań Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu.

Ad pkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce za 2018r.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
za 2018r, druk nr 1 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii
wypracowanej przez Komisje.
Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce za 2018r.

Ad pkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze, nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze, nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego i doradcy zawodowego, druk nr 2 i poprosiła Przewodniczących Komisji o
przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.
Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze, nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.

Ad pkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników
do orzekania w Sądzie Okręgowym w Radomiu oraz w Sądzie Rejonowym w Grójcu na
kadencję 2020-2023.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatury na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Radomiu oraz w Sądzie
Rejonowym w Grójcu na kadencję 2020-2023, druk nr 3 i poprosiła Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.
Pan Daniel Bugała 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’’
Zespół opiniujący kandydatów na ławników:
1. Aldona Rzeźnik
2. Karolina Sałyga
3. Tadeusz Sobieraj
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników do

orzekania w Sądzie Okręgowym w Radomiu oraz w Sądzie Rejonowym w Grójcu na
kadencję 2020-2023.

Ad pkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/08 Rady Miejskiej w Warce
z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
oraz nadania nazwy ulicy.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/08
Rady Miejskiej w Warce z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej
ulicy w m. Warka oraz nadania nazwy ulicy, druk nr 4 i poprosiła Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.
Pan Daniel Bugała 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 13 głosami
za oraz 1 wstrzymującym.
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych, 13 głosami za oraz
1 wstrzymującym podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/08 Rady
Miejskiej w Warce z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej
ulicy w m. Warka oraz nadania nazwy ulicy.

Ad pkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej
ulicy w m. Warka, druk nr 5 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii
wypracowanej przez Komisje
Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych, 13 głosami za oraz
1 wstrzymującym podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m.
Warka.

Ad pkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Warka
nieruchomości położonych we wsi Michałów Górny.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie przez Gminę Warka nieruchomości położonych we wsi Michałów Górny, druk nr 6 i
poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.
Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Warka
nieruchomości położonych we wsi Michałów Górny.

Ad pkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Warka.
Przewodnicząca

przedstawiła

projekt

uchwały

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warka, druk nr 7 i poprosiła
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.

Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Warka.

Ad pkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonych w m. Warka przy ul. Nowy Zjazd.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w m. Warka przy ul. Nowy Zjazd, druk nr
8 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.
Pan Daniel Bugała 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 9 głosami za,
3 przeciw, oraz 1 wstrzymującym.
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych, 7 głodami za oraz
7 przeciw nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonych w m. Warka przy ul. Nowy Zjazd.

Ad pkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Warce przy ul Szafirowej gm. Warka.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Warce przy ul Szafirowej gm. Warka,

druk nr 9 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej przez
Komisje
Pan Daniel Bugała 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 10 głosami
za, oraz 4 głosami wstrzymującymi.
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych, 10 głodami za
oraz 4 głosami wstrzymującymi podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
sprzedaż

w

drodze

zgody

na

bezprzetargowej nieruchomości położonej w Warce przy ul

Szafirowej gm. Warka.

Ad pkt 19
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości oznaczonej
nr ewidencyjnym działki 304/2 położonej we wsi Podgórzyce gm. Warka.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 304/2 położonej we wsi Podgórzyce
gm. Warka, druk nr 10 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii
wypracowanej przez Komisje
Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości oznaczonej nr
ewidencyjnym działki 304/2 położonej we wsi Podgórzyce gm. Warka.

Ad pkt 20
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi , druk nr 11 i poprosiła
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.
Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad pkt 21
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie gminy Warka.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie gminy Warka, druk nr 12 i poprosiła Przewodniczących
Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.

Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie gminy Warka.

Ad pkt 22
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Warka.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy
Warka, druk nr 13 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii
wypracowanej przez Komisje.
Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Warka.

Ad pkt 23
Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Warka.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Warka, druk nr 14 i poprosiła Przewodniczących Komisji o
przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisje.
Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Warka.

Ad pkt 24
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/19 z dnia 18 stycznia 2019 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/19 z dnia
18 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Grójeckiego, druk nr 15 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii
wypracowanej przez Komisje.
Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/19 z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego.

Ad pkt 25
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019
rok, druk nr 16 i poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii wypracowanej
przez Komisje.
Pan Daniel Bugała 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’’
Rada Miejska w Warce w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych „jednogłośnie”
podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Ad pkt 26
Burmistrz przedstawił informację o działalności między sesjami za okres od 28 lutego 2019 r.
do 23 maja 2019 r.

Ad pkt 27

Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Jerzy Kołodziejski zapytał, o budowę budynków komunalnych przy. ul Szkolnej oraz
ul. Spółdzielczej.

Burmistrz odpowiedział, że ogłoszony przetarg na budowę budynku został unieważniony z
uwagi na wysoką cenę przedstawionych ofert. Na obecny rok zaplanowana jest budowa
budynku komunalnego przy ul. Manczarskiego.
Radny Paweł Maciejewski zapytał, czy radni mogliby otrzymywać informację Burmistrza o
działalności między sesjami przed sesją.
Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku.
Radny Paweł Maciejewski zapytał o możliwość zaplanowania zbliżających się sesji z
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
Przewodnicząca Pani Aldona Rzeźnik odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ
sesja jest zwoływana wtedy, gdy jest taka potrzeba.
Burmistrz powiedział, że budżet jest ruchomy i nie można przewidzieć z kilkumiesięcznym
wyprzedzeniem terminów sesji. Przetargi oraz otrzymywane dotacje wymuszają zwołanie Rady
Miejskiej i podejmowanie stosownych uchwał.
Radny Paweł Maciejewski zapytał, w jaki sposób była przekazana informacja o sesji.
Burmistrz powiedział, że zgodnie z statutem Rady Miejskiej w Warce materiały powinny być
przekazane najpóźniej siedem dni przed sesją.
Dorota Kwiecińska odpowiedziała, że materiały były wysyłane w programie eSesja, w którym
również pojawiła się informacja o kolejnym posiedzeniu.
Radny Paweł Maciejewski powiedział, że w przeszłości były wysyłane smsy z informacją o
sesji.
Radna Zofia Pawelec poprosiła o możliwość ponownego wysyłania smsów z informacją.

Burmistrz powiedział, że w statucie nie ma wzmianki o smsach, ale jeśli jest to ułatwienie dla
radnych prosi o wysyłanie smsów z informacją.
Radny Jerzy Kołodziejski zapytał, w jaki sposób mieszkańcy mogą otrzymać informację
dotyczącą budynków komunalnych.
Burmistrz odpowiedział, że część mieszkańców spotkała się z nim i otrzymała informację, że
brany pod uwagę jest wykup pozostałych mieszkań, które nie zostały wykupione ze względu
na niekorzystne oferty przedsiębiorców.
Radny Jerzy Kołodziejski zapytał o sytuację w Gminie Warka, dotyczącą obfitych opadów
deszczu.
Burmistrz odpowiedział, że na daną chwilę nie ma zagrożenia, ponieważ stany alarmowe na
Wiśle oraz Pilicy nie są przekroczone.

Ad pkt 27
Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 17:48 zamknęła IX Sesję
Rady Miejskiej w Warce.

Protokołowała
Dorota Kwiecińska

