
Protokół

Nr XXII/2021 z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 30 lipca 2021 roku

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

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

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

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał 

Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach.
5. Rozpatrzenie  raportu  o  stanie  Gminy  Tarnawatka  za  2020  rok  i  udzielenie

Wójtowi Gminy wotum zaufania.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
7. Omówienie sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wy-

konania budżetu za 2020 rok.
9. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
10.Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Tarnawatka z tytułu oceny wykonania budżetu gminy za rok 2020.



11.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

12.Dyskusja.
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-

niem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2020 rok,
• udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 

rok,
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację 

zadania pod nazwą "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L oraz 
drogi powiatowej nr 3526L od miejscowości Tarnawatka-Tartak do 
miejscowości Podhorce"

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
• określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka w roku szkol-

nym 2021/2022,
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
• zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody,
• uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tarnawatka.
14.Sprawy różne i bieżące.
15.Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 8.00. Otwarcia XXII sesji VIII kadencji Rady Gminy
Tarnawatka dokonała Pani Kazimiera Mańdziuk, Przewodnicząca Rady Gminy Tar-
nawatka.

Do pkt. 2

Przewodnicząca Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdziła, że na
stan  15  radnych  obecnych  jest  12  radnych.  Przewodnicząca  w  związku  z  tym
stwierdziła quorum. Po czym odczytała proponowany porządek obrad.

Do  porządku  obrad  radni  nie  wnieśli  uwag,  ani  zastrzeżeń,  wobec  tego
Przewodnicząca  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  przyjęcie
porządku  obrad.  Obecnych  było  12  radnych,  głosowało  12  radnych,  „za”  12,
„przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Porządek  obrad  został  przyjęty
jednogłośnie.

Do pkt. 3

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Kazimiera  Mańdziuk  poinformowała,  że
tradycyjnie  protokoły  z  poprzednich  sesji  były  wyłożone  na  sali  obrad  do
publicznego wglądu, następnie zapytała, czy są uwagi do treści protokołów. Nikt nie



zgłosił uwag. Przewodnicząca zapytała, czy odczytać protokoły z poprzednich sesji.
Nikt  nie  zgłosił  takiej  potrzeby,  wobec  tego  Przewodnicząca  Pani  Kazimiera
Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
bez czytania. Obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Protokoły  z  poprzednich  sesji  zostały  przyjęte
jednogłośnie.

Do pkt. 4

Wójt przedstawił sprawozdania z uchwał podjętych na poprzednich sesjach, co
stanowi załączniki do protokołu.

W dalszej części Wójt poinformował, że:
1) Dojazdy do pól zostały naprawione. Jedna droga będzie realizowana po żniwach.
2)  Trwają  prace  przy  modernizacji  Szkoły  w  Tarnawatce.  Termin  wykonawstwa
przesunięty do 30 września ze względu na roboty dodatkowe.
3)  Opracowywana jest  strategia  Euroregionu Roztocze.  Prace są  na ukończeniu  a
głównie dotyczy ona statystyki, młodzieży, seniorów i odnawialnych źródeł energii.
4) Statystyka szczepień Covid-19. W naszej gminie jest zaszczepionych 1372 osoby
jedną dawką a 1238 dwiema dawkami. Jesteśmy jedną z najmniej zaszczepionych
gmin.
5) W ramach Polskiego Ładu złożyliśmy trzy projekty:
- Modernizacja oczyszczalni w Tarnawatce.
- Przebudowa remizy w Tarnawatce-Tartaku.
- Budowa świetlicy w Hucie Tarnawackiej.
6) Realizowana jest droga powiatowa na terenie naszej gminy od Tarnawatki-Tartaku
do Podhorzec.
7) Zostały ogłoszone przetargi: wodociąg w Hucie Tarnawatckej, rozbudowa GOK w
Tarnawatce,  droga  w Wieprzowie  do Kolonii  a  w przyszłym tygodniu  ogłoszony
zostanie przetarg na II etap kanalizacji w Wieprzowie.
8) Trwa budowa gazociągu w Tarnawatce-Tartaku.

Do pkt. 5

Pan Wójt poinformował, że zgodnie z ustawą Raport został przesłany wszyst-
kim Radnym oraz ogłoszony do publicznego wglądu. Następnie Pani Przewodnicząca
przeszła do debaty nad Raportem i poprosiła Radnych o zabieranie głosu w dyskusji.
Wobec braku pytań ze strony Radnych, Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję nad
Raportem. Poinformowała również, że w debacie nad Raportem mogli zabierać głos
również mieszkańcy gminy. Ze względu na fakt, że nie wpłynął żaden wniosek deba-
ta została zamknięta.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Tarnawatka wotum zaufania. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wo-
bec tego Przewodnicząca Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne
podjęcie w/w uchwały. Obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12,



„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XXII/160/2021 została podję-
ta jednogłośnie. 

Do pkt. 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 przedstawił i omówił
Wójt Gminy Piotr Pasieczny.

Do pkt. 7

Pan Wójt Piotr Pasieczny omówił sprawozdanie finansowe gminy za rok 2020.

Do pkt. 8

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytał uchwałę Nr
RIO-Z-I-0034/50/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lu-
blinie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wyko-
nania budżetu gminy.

Do pkt. 9

Pani Skarbnik Aneta Pankiewicz przedstawiła informację o stanie mienia jed-
nostki samorządu terytorialnego.

Do pkt. 10

Pani Maria Michałuszko Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sta-
nowisko komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu oceny wykonania
budżetu gminy za rok 2020.

Do pkt. 11

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Pani  Maria  Michałuszko  przedstawiła
uchwałę  Nr  RIO-Z-I-0035/50/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obra-
chunkowej w Lublinie z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku
komisji rewizyjnej.

Do pkt. 12

Przewodnicząca obrad sesji Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk otworzyła
dyskusję nad przedstawionymi materiałami.

Pani Kazimiera Mańdziuk zabierając głos stwierdziła, że sprawozdanie z bu-
dżetu było szczegółowo omawiane na posiedzeniu Komisji Budżetu jak i na Komisji
Rewizyjnej, na której radni pozytywnie odnieśli się do przedstawionych materiałów.
Następnie zaproponowała o udzielenie absolutorium wójtowi z tytułu wykonania bu-
dżetu gminy.



Więcej tematów do dyskusji nie zgłoszono wobec tego Pani Kazimiera Mań-
dziuk przystąpiła do realizacji następnego punktu obrad sesji.

Do pkt. 13

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2020 rok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXII/161/2021 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2020 rok. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXII/162/2021 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na
realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L oraz
drogi  powiatowej  nr  3526L od  miejscowości  Tarnawatka-Tartak  do  miejscowości
Podhorce".

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. Obec-
nych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXII/163/2021 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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. Obec-
nych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXII/164/2021 została podjęta jednogłośnie.

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

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. Obec-



nych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXII/165/2021 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka
w roku szkolnym 2021/2022.

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

Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXII/166/2021 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Pani Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały.
Pan Ryszard Malec zapytał o wycenę w/w działek.
Pan Sekretarz poinformował, że można wyceniać działki po podjęciu uchwały

przez Radę.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani

Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXII/167/2021 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomni-
ki przyrody.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXII/168/2021 została podjęta jednogłośnie.

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

Pani Przewodnicząca przedstawiła załącznik, który dotyczy rozstrzygnięcia o
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany studium. Przewodnicząca stwierdziła brak uwag i następnie poprosiła
radnych o przegłosowanie rozstrzygnięcia. Obecnych było 12 radnych, głosowało 12
radnych, „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXII/169/2021 została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 14



Pan Ryszard Malec zapytał, jak długi będzie chodnik przy drodze do Wieprzo-
wa.

Pan Wójt poinformował, że w Tarnawatce-Tartaku po lewej stronie będzie ciąg
pieszo-jezdny tj. droga poszerzona i oddzielona linią ciągłą a w Wieprzowie aż do
drogi wojewódzkiej w części miejscowości będą chodniki lub ciągi pieszo-jezdne.
Wójt dodał, że konkretny plan drogi posiada Zarząd Dróg Powiatowych.

Pan Jarosław Piasecki zapytał, czy gmina dofinansowuje całą drogę Wieprzów
– Podhorce, czy jest to podzielone.

Wójt wyjaśnił zasady dofinansowania oraz dodał, że tylko ten odcinek, który
znajduje się na naszej gminie. 

Do pkt. 15

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

Sesję zakończono o godz. 10.08.

Protokołował Przewodnicząca Rady Gminy

Marian Szałapski Kazimiera Mańdziuk


