
Protokół Nr IV/2014

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał 
Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Tarnawatka  na  lata 

2014-2019,
• zmian w budżecie gminy na rok 2014,
• uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organi-

zacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 rok”,

• ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnawatka,
• określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości,
• zmiany Uchwały Nr XXXVI/235/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 

10 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świad-
czenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Tarnawatka.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani:
Cisło Robert
Dudek Bogdan
Kopczyński Stanisław
Litwińczuk Ryszard
Malec Ryszard
Mańdziuk Kazimiera
Matwiejszyn Mariusz
Mazurek Jan
Michałuszko Maria
Milichiewicz Stanisław
Paszt Leszek
Piasecki Jarosław
Stefaniak Krzysztof



Radni nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
Urbański Stanisław
Piróg Andrzej

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

Do pkt. 1

Sesję  rozpoczęto  o  godz.  10.15.  Otwarcia  IV sesji  VII  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 i 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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, 
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Porządek obrad został przyjęty jedno-
głośnie.

Do pkt. 3

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Kazimiera  Mańdziuk  poinformowała, 
że  tradycyjnie  protokół  z  poprzedniej  sesji  był  wyłożony  w  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.  Protokoły  z 
poprzednich sesji zostały przyjęte jednogłośnie. 

Do pkt. 4

Interpelacje i zapytania radnych.



Radny Stanisław Kopczyński  zapytał,  do kogo należy budynek „Rząd-
cówki” w Tarnawatce i teren do niego przyległy.

Następnie Radny Stanisław Kopczyński poprosił, o większe rozpropago-
wanie gazetki gminnej „Co w Naszej Gminie”.

Do pkt. 5

Wójt przedstawił sprawozdanie z uchwał podjętych na poprzedniej sesji 
co stanowi załączniki nr … do protokołu.

Następnie Wójt poinformował, że:
• odbywa się remont pomieszczeń po poczcie w celu zaadoptowania na po-

trzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• została postawiona wiata przystankowa w miejscowości Kunówka,
• otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do inwestycji 

budowy drogi w Wieprzowie tj. droga na „Dub” w kwocie 211 tys. 559 zł. 
w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych,

• Funduszu  Ochrony  Gruntów przekazał  dofinansowanie  do  budowy ul. 
Wesołej w Tarnawatce-Tartaku w kwocie 40 tys. zł.,

• otrzymaliśmy również dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych 
na budowę dwóch odcinków dróg na osiedlu OHZ w Tarnawatce oraz na 
modernizację wodociągu przy ul. Jasnej w Tarnawatce.
Następnie  Wójt  poinformował,  że  jutro  podpisane  zostanie  rozliczenie 

ostatnio zrealizowanych wniosków tj. organizacja dożynek gminnych, wyposa-
żenie świetlicy wiejskiej w Suminie oraz budowa placu zabaw w Wieprzowie.
         Następnie Wójt poinformował, że została podpisana umowa z firmą Ecler 
na wywóz odpadów z terenu gminy Tarnawatka. Umowa opiewa na kwotę 354 
tys. zł. za dwa lata.

W dalszej części Wójt poinformował, że aktualnie w urzędzie gminy trwa 
kontrola kompleksowa z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Do pkt. 6

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawat-
ka na lata 2014-2019.

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

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły.  Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, 
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr IV/10/2014 została podjęta jednogło-
śnie. 



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

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

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły.  Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, 
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr IV/11/2014 została podjęta jednogło-
śnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarna-
watka  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

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

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły.  Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, 
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr IV/12/2014 została podjęta jednogło-
śnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnawatka.

Pan Radca Prawny wyjaśnił projekt uchwały.
Pani Kazimiera Mańdziuk zaproponowała, pozostawienie wynagrodzenia 

Wójta na dotychczasowym poziomie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk zaproponowała 
10 minutową przerwę.

Pan Jan Mazurek zaproponował, o zwiększenie kwoty wynagrodzenia za-
sadniczego z kwoty 4500zł. do kwoty 5000 zł. a pozostałe składniki wynagro-
dzenia bez zmian.

Dyskusja na temat wynagrodzenia.
Następnie radni przystąpili do przegłosowania propozycji Pana Jana Ma-

zurka jako propozycji „dalej idącej”. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 
radnych, „za” 9, „przeciw” 3, „wstrzymało się od głosu” 1.

W dalszej kolejności Przewodnicząca Pani Kazimiera Mańdziuk poddała 
pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obecnych było 13 radnych, gło-
sowało 13 radnych, „za” 9, „przeciw” 3, „wstrzymało się od głosu” 1. Uchwała 
Nr IV/13/2014 została podjęta zwykłą większością głosów.



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 
uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieru-
chomości.

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

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły.  Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, 
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr IV/14/2014 została podjęta jednogło-
śnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/235/2014 Rady Gminy Tarna-
watka z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za 
świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych na terenie 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 uchwa-
ły.  Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, 
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr IV/15/2014 została podjęta jednogło-
śnie.

Do pkt. 7

Na  pytanie  Pana  Stanisława  Kopczyńskiego,  o  budynek  „Rządcówki” 
Wójt odpowiedział, że budynek został sprzedany przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych

Na prośbę Pan Kopczyńskiego Stanisława w sprawie dostępności do ga-
zetki gminnej Wójt odpowiedział, że w miarę możliwości staramy się kolporto-
wać gazetką. Wójt dodał, że gazetka dostępna jest również na stronie urzędu 
gminny.

Do pkt. 8

Pan Ryszard Malec zapytał, czy stawka za wywóz nieczystości pozostanie 
na tym samym poziomie.

Pan Wójt odpowiedział, że zostanie na tym samym poziomie.
Pan Leszek Paszt zapytał, o źródło pozyskania środków na podwyżkę wy-

nagrodzenia Wójta.
Pan Jan Machlarz poinformował, że starsi mieszkańcy zgłaszają, iż chcie-

liby dokonywać wpłat kwartalnych za wywóz nieczystości do sołtysa .
Pan Sekretarz odpowiedział,  iż nie ma takiej możliwości,  dokonywania 

wpłat w systemie kwartalnym, ponieważ opłata ta jest opłatą miesięczną a spo-



sób dokonywania wpłat można realizować na zasadzie stałego zlecenia zapłaty 
w banku.

Pan Stanisław Milichiewicz zapytał, ile wyniosła kwota dotacji dla orga-
nizacji pozarządowych.

Pan Sekretarz poinformował, że tak informacja zostanie przekazana na se-
sji, na której zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji programu współ-
pracy.

Do pkt. 9

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

Sesję zakończono o godz. 12.15.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas
       Kazimiera Mańdziuk


