
Protokół Nr XIX/2021

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 26 marca 2021 roku

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani:
1. Kołodziej Krzysztof
2. Kołtun Mirosława
3. Kopczyński Stanisław
4. Litwińczuk Ryszard
5. Machlarz Jan
6. Malec Ryszard
7. Mańdziuk Kazimiera
8. Mazurek Jan
9. Michałuszko Maria
10.Najda Janusz
11.Piasecki Jarosław
12.Stefaniak Krzysztof
13.Urbański Stanisław

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
     1. Kamiński Leszek
     2. Matwiejszyn Mariusz

Spoza Rady Gminy w sesji udział wzięli Pan/Pani:
Piotr Pasieczny – Wójt Gminy
Marian Szałapski – Sekretarz Gminy
Aneta Pankiewicz – Skarbnik Gminy
Sołtysi wg listy obecności

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji 
uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2021 roku”,
- zmiany uchwały Nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 
października 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnawatce oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania,



- zmiany uchwały Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 
grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- uznania petycji za bezzasadną,
- uznania petycji za bezzasadną,
- uznania petycji za bezzasadną,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,
- uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 
2021-2030,
- zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021.
6. Sprawy różne i bieżące.

7. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00. Otwarcia XIX sesji VIII kadencji Rady
Gminy Tarnawatka dokonała Pani Kazimiera Mańdziuk, Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnawatka.

Do pkt. 2

Przewodnicząca Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdziła, że
na stan 15 radnych obecnych jest 13 radnych. Przewodnicząca w związku z tym
stwierdziła quorum. 

Następnie  Pan  Wójt  zgłosił  wniosek  z  prośbą  o  dokonanie  zmiany  w
programie sesji, która miałaby polegać na dodaniu do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Tarnawatka.

Wobec tego Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk poddała
pod głosowanie jawne dodanie do porządku obrad w/w projekt uchwały.

Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0,
„wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Dodanie  projektu  uchwały  do  porządku  obrad
zostało przyjęte jednogłośnie.

Następnie  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne
przyjęcie  porządku  obrad  wraz  ze  zmianą.  Obecnych  było  13  radnych,



głosowało  13  radnych,  „za”  13,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 3

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Kazimiera  Mańdziuk  poinformowała,  że
tradycyjnie  protokół  z  poprzedniej  sesji  był  wyłożony  na  sali  obrad  do
publicznego wglądu, następnie zapytała, czy są uwagi do treści protokołu. Nikt
nie zgłosił uwag. Przewodnicząca zapytała, czy odczytać protokół z poprzedniej
sesji.  Nikt  nie  zgłosił  takiej  potrzeby,  wobec  tego  Przewodnicząca  Pani
Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  przyjęcie  protokołu  z
poprzedniej  sesji  bez  czytania.  Obecnych  było  13  radnych,  głosowało  13
radnych,  „za”  13,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Protokół  z
poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 4

W sprawie sprawozdania pomiędzy sesjami Wójt poinformował, że:
-  została  podpisana  umowa  z  Zarządem  Województwa  Lubelskiego  o
dofinansowanie  dwóch  zadań  z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich:
rozbudowa  kanalizacji  w  Wieprzowie  i  przebudowa  wodociągu  w  Hucie
Tarnawackiej wraz z włączeniem Tymina do sieci,
- złożony został wniosek na budowę drogi w Wieprzowie (pomiędzy kaplicą a
budynkiem  szkoły)  w  ramach  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych,
priorytetowo miała być złożona do tego funduszu droga w Pańkowie, ale na
chwilę obecną nie jesteśmy jej właścicielami,
- trwa rozbudowa gazociągu w miejscowości Tarnawatka a w dalszym etapie
będzie rozbudowa gazociągu w Tarnawatce-Tartaku,
-  utwardzane są  w chwili  obecnej  dwa odcinki  drogowe w miejscowościach
Huta Tarnawacka i Dąbrowa Tarnawacka,
- został złożony wniosek do Starosty Tomaszowskiego o przekazanie nam kostki
brukowej na rozbudowę chodnika w miejscowości Niemirówek-Kolonia,
- został złożony wniosek do Starosty Tomaszowskiego o pomoc rzeczową na
utwardzenie wjazdu do świetlicy w Tarnawatce-Tratku,

W dalszej części Wójt przedstawił sprawozdanie z uchwał podjętych na
poprzedniej sesji, co stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt. 5

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnawatka.

Pan Wójt wyjaśnił projekt uchwały.



Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/135/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2021
roku”.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/136/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr  XXXI/224/2018  Rady  Gminy
Tarnawatka  z  dnia  15  października  2018  roku  w  sprawie  trybu  i  sposobu
powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w
Tarnawatce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/137/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr  XVI/122/2020  Rady  Gminy
Tarnawatka  z  dnia  30  grudnia  2020  roku  w  sprawie  uchwalenia  gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/138/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”



0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/139/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/140/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/141/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
Tarnawatka.

Pan Wójt wyjaśnił projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/142/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/143/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
Tarnawatka.



Pan Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/144/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/145/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka.

Pan Wójt wyjaśnił projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/146/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Tarnawatka na lata 2021-2030.

Pani Skarbnik wyjaśniła projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/147/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/148/2021  została  podjęta
jednogłośnie.



Do pkt. 6

Pan  Ryszard  Malec  zapytał,  na  jakim  etapie  jest  realizacja  funduszu
sołeckiego w miejscowości Tarnawatka-Tartak.

Pan Wójt odpowiedział, że jest na etapie ustalania lokalizacji przyszłego
placu zabaw.

Pani  Przewodnicząca  oraz  Pan Wójt  złożyli  życzenia  na zbliżające się
święta dla wszystkich obecnych i ich rodzin oraz mieszkańców gminy. Również
zostały odczytane życzenia nadesłane do Rady Gminy.

Do pkt. 7

Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk ogłosiła zamknięcie
obrad XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnawatka. Podziękowała radnym,
za udział w obradach XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnawatka.

Sesję zakończono o godz. 14.05

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk


