
Protokół Nr V/2014 

 

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 30 stycznia 2015 roku. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

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: 

 nabycia udziałów w nieruchomości, 

 uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, 

 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

7. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2015. 

 odczytanie autopoprawki do projektu budżetu gminy, 

 podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

 odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz wniosków radnych, 

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej, 

 odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków 

radnych, 

 dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2015. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zakończenie obrad sesji. 

 

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 

Piróg Andrzej 

Stefaniak Krzysztof 

Urbański Stanisław 

 

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. 13.00. Otwarcia V 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 15 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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, 

„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 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 15 radnych, głosowało 15 

radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Protokół z 

poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Do pkt. 4 



 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Stanisław Kopczyński zaproponował, zbiórkę śmieci zalegających 

przydrożne rowy oraz zapytał, czy można by było już zebrane śmieci złożyć na 

placu przy brygadzie. 

Pan Krzysztof Stefaniak poprosił, o remont drogi w kierunku Pana 

Leśniaka w Tarnawatce. 

Pan Stanisław Milichiewicz zapytał, czy można by było ustawić dwa 

progi zwalniające obok Pana Borowicza i Pana Machowskiego w Wieprzowie. 

Pan Andrzej Piróg poruszył sprawę, braku parkingu przy Ośrodku 

Zdrowia w Tarnawatce. 

Pan Jarosław Piasecki zgłosił potrzebę, oczyszczenia rowów z tam 

bobrzych od Tarnawatki w kierunku Niemirówka. 

Pan Ryszard Litwińczuk zgłosił potrzebę, udrożnienia rowu w Pańkowie 

przy drodze powiatowej. 

Pani Kazimiera Mańdziuk zgłosiła potrzebę, uprzątnięcia przez 

właściciela posesji przy drodze ul. Lubelskiej i ul. Leśnej w Tarnawatce-

Tartaku.  

Pan Stanisław Milichiewicz zaproponował, aby ludzi prowadzących 

działalność handlu obwoźnego zobligować do wnoszenia opłat za możliwość 

prowadzenia handlu na terenie gminy. 

 

Do pkt. 5 

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z uchwał podjętych na poprzedniej sesji 

co stanowi załączniki nr … do protokołu. 

Następnie Wójt poinformował, że: 

 odbyła się kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej, a jej wyniki 

zostaną podane w późniejszym terminie, 

 została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim na wyposażenie 

świetlicy w Suminie, 

 trwa remont pomieszczeń po poczcie w celu zaadoptowania na potrzeby 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 odbywają się również remonty pomieszczeń w szkole w Tarnawatce i w 

Hucie Tarnawackiej w celu zaadoptowania ich na potrzeby nauczania 

początkowego oraz wymiana kilkunastu okien w szkole w Hucie 

Tarnawackiej. 

 

Do pkt. 6 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości. 



Pan Sekretarz przedstawił całość sprawy dotyczącej nabycia udziałów w 

nieruchomości po Panu Landzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca 

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w 

uchwały. Obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 

0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr V/16/2015 została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii. 

Pan Mecenas 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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 

0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr V/17/2015 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Pan Mecenas wyjaśnił projekt uchwały. 

Radni zapytali, kto jest w składzie Gminnej Komisji Przeciwdziałania 

Problemów Alkoholowych. 

Pan Wójt poinformował, że Pan Hubert Kielar, Pani Anna Dej i Pani 

Danuta Galant. 

Pan Andrzej Piróg zapytał, czy został już ktoś wyleczony w ramach pracy 

Komisji oraz zaproponował zmniejszenie diet członkom Komisji. 

Pan Mecenas powiedział, że nie posiada takich danych. Następnie 

wyjaśnił zakres działania Komisji. 

Pan Leszek Paszt zapytał, czy jest możliwość nakładania mandatów przez 

Urząd Gminy na właścicieli zaniedbanych posesji. 

Pan Mecenas poinformował, że Urząd nie ma takiej możliwości, jedynie 

jeżeli do posesji przylega chodnik to właściciel ma obowiązek dbać o niego. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca 

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w 

uchwały. Obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 14, „przeciw” 

0, „wstrzymało się od głosu” 1. Uchwała Nr V/18/2015 została podjęta zwykłą 

większością głosów. 

 

Do pkt. 7 

 



Pani Skarbnik odczytała i wyjaśniła autopoprawkę do projektu budżetu 

gminy na rok 2015. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej oraz opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w tej sprawie. 

Pani Skarbnik wyjaśniła projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca 

obrad Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w 

uchwały. Na stan 15 radnych, obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, 

„za” 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0. Uchwała Nr V/19/2015 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr .. . 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.  

Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu gminy na rok 2015.  

 

Następnie opinię komisji o projekcie budżetu gminy na rok 2015 

przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu, rolnictwa, spraw gospodarczych 

i ochrony środowiska Pan Leszek Paszt, opinia stanowi załącznik nr … do 

protokołu. 

 

W dalszej części opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytała 

Przewodnicząca Rady Gminy Tarnawatka Kazimiera Mańdziuk, załącznik nr … 

do protokołu. 

 

Wójt odczytał swoje stanowisko w sprawie opinii Komisji i Regionalnej 

Izby Regionalnej co stanowi załącznik nr … do protokołu. 

 

Dyskusji nie przeprowadzono. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca 

obrad Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w 

uchwały. Na stan 15 radnych, obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, 

„za” 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0. Uchwała Nr V/20/2015 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr .. . 

 

Do pkt. 8 

 

Na propozycję Pana Stanisława Kopczyńskiego Wójt odpowiedział, że nie 

ma w budżecie gminy takich środków, aby można było te śmieci 

zagospodarować. Następnie Wójt dodał, że dwa razy w roku będzie możliwość 

oddania śmieci wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD itp. do firmy 



zajmującej się odbiorem nieczystości. W niedługim czasie zostanie 

uruchomiona możliwość przywiezienia samemu w/w odpadów w miejsce do 

tego wyznaczone oraz w określonych dniach i godzinach. 

Na prośbę Pana Krzysztofa Stefaniaka w sprawie remontu drogi, Pan 

Wójt odpowiedział, że jest to droga tzw. skrót i w tej chwili nie mamy na to 

środków w budżecie. 

Na propozycję Pana Milichiewicza Stanisława, o progi zwalniające Pan 

Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną progi nie zostaną założone, gdyż 

nawierzchnia jest zniszczona, ale do sprawy tej jeszcze wrócimy na komisjach.  

Na pytanie Pana Andrzeja Piroga, w sprawie parkingu przy Ośrodku 

Zdrowia, Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy Ośrodek 

Zdrowia pozostanie w dotychczasowym budynku. 

Na potrzebę Pana Jarosława Piaseckiego, w sprawie oczyszczenia rowów, 

Pan Wójt poinformował, że urząd gminy nie ma możliwości prawnych na 

oczyszczanie rowów na łąkach. 

Na pytanie Pana Ryszarda Litwińczuka, w sprawie udrożnienia rowu przy 

drodze powiatowej, Wójt odpowiedział, że przekaże to do Zarządu Dróg 

Powiatowych, gdyż dotyczy to ich drogi. 

Na prośbę Pani Kazimiery Mańdziuk, w sprawie zmuszenia właściciela 

posesji o jej uprzątniecie, Wójt odpowiedział, że jeżeli są tam gromadzone 

śmieci komunalne a nie ma podpisanej umowy na ich wywóz to możemy zmusić 

właściciela o ustawienie pojemnika na odpady. W kwestii zagospodarowania 

działki, to jest to wyłącznie sprawa właściciela posesji. Pan Wójt dodał, że 

porozmawia z właścicielem, na temat uprzątnięcia działki. 

Na zapytanie Pana Stanisława Milichiewicza w sprawie handlu 

obwoźnego, Wójt poinformował, że nie możemy zakazać handlu obwoźnego.  

 

Do pkt. 9 

 

 Pan Stanisław Milichiewicz poprosił, o wystosowanie pisma do urzędu z 

prośbą o rozbiórkę tam bobrzych. 

Pan Wójt poinformował, że wystąpimy z pismem do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w tej sprawie. 

 Pan Robert Cisło zapytał, czy można samemu oczyścić rowy przydrożne. 

 Pan Wójt poinformował, że można oczyszczać bez zgłoszenia. 

 Pan Ryszard Malec, zapytał, czy można by było zaadoptować ten stary 

budynek na świetlicę wiejską w Tarnawatce-Tartaku, ponieważ budynek w 

chwili obecnej niszczeje. 

 Pan Wójt poinformował, że wcześniej zostały podjęte decyzje co do 

budynku remizo-świetlicy, na który ponieśliśmy już sporo kosztów, tak więc 

zostajemy przy wcześniejszych ustaleniach. 

 Pan Leszek Paszt zaproponował, zorganizowanie szkolenia dla rolników 

w sprawie pozyskiwania środków z PROW-u na nowe inwestycje. Pan Leszek 



Paszt zapytał, czy można by było zorganizować w/w szkolenie w budynku GOK 

w Tarnawatce dnia 20 lutego 2015 roku oraz czy mogłoby być to szkolenie 

również dla mieszkańców sąsiednich gmin tj. gminy Rachanie i Krynice. 

 Pan Wójt poinformował, że jeżeli jest wolny termin w świetlicy to można 

takie spotkanie zorganizować. 

 

 Pan Wójt podziękował sołtysom, za czteroletnią współpracę w związku z 

kończącą się kadencją sołtysów. 

 

Do pkt. 10 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk ogłosiła zamknięcie 

obrad V sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka. Podziękowała radnym, za 

udział w obradach V sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka. 

 

Sesję zakończono o godz. 15.15. 

 

Protokołowała 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Magdalena Kulas 

Kazimiera Mańdziuk 


