
Protokół Nr VI/2015 

 

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 25 marca 2015 roku. 

 

Porządek obrad sesji: 

• Otwarcie obrad sesji. 

• Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 

• Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

• Interpelacje i zapytania radnych. 

• Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał 

Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji. 

• Podjęcie uchwał w sprawach: 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 

2015-2019, 

• zmian w budżecie gminy na 2015 rok, 

• zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

• zbycia udziałów w nieruchomości, 

• zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka, 

• uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tarnawatka przyjętego uchwałą Nr XV/81/2004 z dnia 23 marca 

2004r. dla terenu sportu i rekreacji indywidualnej oraz zabudowy 

letniskowej w miejscowości Pańków. 

• Sprawozdanie z budżetu GOPS za 2014 rok. 

• Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na terenie gminy za rok 2014. 

• Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

• Wolne wnioski i zapytania. 

• Zakończenie obrad sesji. 

 

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani: 

Cisło Robert 

Kopczyński Stanisław 

Litwińczuk Ryszard 

Malec Ryszard 

Mańdziuk Kazimiera 

Matwiejszyn Mariusz 

Mazurek Jan 

Michałuszko Maria 

Milichiewicz Stanisław 

Piasecki Jarosław 

Stefaniak Krzysztof 



Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani: 

Dudek Bogdan 

Paszt Leszek 

Piróg Andrzej 

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 

Monika Baran – Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska 

Henryk Pankiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Sołtysi wg listy obecności 

 

Do pkt. 1 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 11.00. Otwarcia VI 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 10 radnych. Przewodnicząca w związku z tym 

stwierdziła quorum. Po czym odczytała proponowany porządek obrad. 

Wójt Gminy Piotr Pasieczny zgłosił wniosek, o rozszerzenie porządku 

obrad o dodatkowy projekt uchwały w punkcie 6 w brzmieniu: przyjęcia w 

drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych. 

Do zaproponowanej zmiany porządku obrad radni nie wnieśli uwag ani 

zastrzeżeń wobec tego Przewodnicząca Kazimiera Mańdziuk poddała pod 

głosowanie jawne przyjęcie porządku obrad wraz z proponowaną zmianą. 

Obecnych było 10 radnych, głosowało 10 radnych, „za” 10, „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 10 radnych, głosowało 10 

radnych, „za” 10, „przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Protokół z 

poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Do pkt. 4 

  

Pan Stanisław Milichiewicz przybył na sesję (godzina 11.10). 

Na stan 15 radnych obecnych jest 11 radnych. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Pan Ryszard Malec poprosił, o założenie solidnego zamknięcia do siłowni 

w Tarnawatce-Tartaku, gdyż obecne nie zabezpiecza przed wchodzeniem do 

środka niepożądanych osób. 

Pan Stanisław Kopczyński poprosił, o oczyszczenie przydrożnych rowów. 

Pan Ryszard Malec zapytał, kiedy będą naprawiane nawierzchnie na 

drogach powiatowych. 

 

Do pkt. 5 

 

 Wójt pogratulował nowo wybranym Sołtysom. 

Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z uchwał podjętych na 

poprzedniej sesji co stanowi załączniki nr … do protokołu. 

W dalszej części Wójt poinformował, że: 

- odbyło się postępowanie przetargowe dotyczące wykonania nawierzchni 

asfaltowej w miejscowości Sumin; najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRD 

Zamość; 

- dnia 8 marca odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet w GOK-u w 

Tarnawatce, w którym uczestniczyło ok. 120 Pań z naszej gminy; 

- została podpisana umowa z planistami w sprawie opracowania Strategii 

Rozwoju Gminy na lata 2015-2020, w związku z tym będą organizowane 

spotkania z mieszkańcami w celu opracowania w/w dokumentu; 

- odbyło się wstępne spotkanie w sprawie opracowania planu gospodarki 

niskoemisyjnej; 

- dostaliśmy odpowiedź od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

sprawie zgody na likwidację tam wybudowanych przez bobry, zgoda dotyczy 

likwidacji 9 tam w terminie do końca marca; 

- w związku z otrzymanym protestem od mieszkańców ul. Kasztanowej w 

Tarnawatce w sprawie miejsca usytuowania Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych siedziba ta zostanie przeniesiona na teren oczyszczalni 

ścieków w Tarnawatce; 



- odbyły się przetargi na nieruchomości w Tarnawatce-Tartaku tj. część 

biurowca oraz na budynek po starej szkole w Niemirówku; przetargi nie doszły 

do skutku z powodu braku chętnych do ich nabycia; 

- odbyła się komisja objazdowa po drogach gminnych, w celu zapoznania 

się ze stanem dróg oraz wypracowania kolejności ich modernizacji. 

 

Do pkt. 6 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 

2015-2019. 

Pani Skarbnik Irena Misztal omówiła projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca 

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w 

uchwały. Obecnych było 11 radnych, głosowało 11 radnych, „za” 11, „przeciw” 

0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr VI/21/2015 została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

Pani Skarbnik Irena Misztal, omówiła projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca 

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w 

uchwały. Obecnych było 11 radnych, głosowało 11 radnych, „za” 11, „przeciw” 

0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr VI/22/2015 została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Pan Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały, między innymi poinformował, że 

proponowana zmiana, dotyczy siedziby OKW w Niemirówku-Koloni ze szkoły 

do świetlicy. Pan Sekretarz dodał, że być może uda się pozyskać środki na 

dostosowanie nowej siedziby OKW z funduszu Krajowego Biura Wyborczego. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca 

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w 

uchwały. Obecnych było 11 radnych, głosowało 11 radnych, „za” 11, „przeciw” 

0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr VI/23/2015 została jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości. 

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 11 radnych, głosowało 11 radnych, „za” 11, „przeciw” 

0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr VI/24/2015 została jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka. 

Pani Monika Baran wyjaśniła projekt uchwały, między innymi 

przedstawiła kalkulację wyższych stawek na dostarczanie wody i 

odprowadzanie ścieków jakie będą obowiązywać od 1 kwietnia 2015r. do 31 

marca 2016r. 

Dyskusja na w/w temat. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca 

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w 

uchwały. Obecnych było 11 radnych, głosowało 11 radnych, „za” 6, „przeciw” 

0, „wstrzymało się od głosu” 5. Uchwała Nr VI/25/2015 została podjęta zwykła 

większością głosów. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnawatka przyjętego uchwałą Nr XV/81/2004 z dnia 23 

marca 2004r. dla terenu sportu i rekreacji indywidualnej oraz zabudowy 

letniskowej w miejscowości Pańków. 

Pan Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały, między innymi poinformował, że 

uchwała ta została podjęta przez Radę Gminy Tarnawatka poprzedniej kadencji, 

ale została przez organ nadzoru zakwestionowana w dwóch punktach, a 

mianowicie ekspertyza została przeprowadzona przez Sanepid w Tomaszowie 

Lub. a nie przez Sanepid w Lublinie oraz zakwestionowano sposób publikacji. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca 

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w 

uchwały. Obecnych było 11 radnych, głosowało 11 radnych, „za” 11, „przeciw” 

0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr VI/26/2015 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, 

kwater i grobów wojennych. 

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 11 radnych, głosowało 11 radnych, „za” 11, „przeciw” 

0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr VI/27/2015 została podjęta 

jednogłośnie. 



Do pkt. 7 

 

Pan Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił 

sprawozdanie z budżetu za rok 2014 przez GOPS co stanowi załącznik nr … do 

protokołu. 

Uwag do treści sprawozdania nie zgłoszono. 

Pan Stanisław Kopczyński, zapytał ile na terenie gminy jest osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne. 

Pan Kierownik poinformował, że na koniec roku zarejestrowanych było 

301 osób. Pan Kierownik dodał, że w gminie Tarnawatka jest ich więcej niż w 

gminach sąsiednich. 

 Pan Stanisław Milichiewicz, zapytał o komputery, które były dawane dla 

rodzin wielodzietnych. 

 Pan Kierownik odpowiedział, że był to program realizowany kilka lat 

temu przez Starostwo Powiatowe, a nasz udział to tylko pomoc w opiniowaniu 

rodzin ubiegających się o takie możliwości. 

 Pan Stanisław Milichiewicz, zapytał, jakie były kryteria do otrzymania 

tych komputerów. 

 Pan Kierownik poinformował, że między innymi kryterium dochodowe 

oraz osoba ucząca się. 

 

Do pkt. 8 

 

Pan Sekretarz przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok 2014 co stanowi 

załącznik nr … do protokołu. 

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.  

Pan Milichiewicz Stanisław zapytał, jakie dofinansowanie otrzymał 

Zespół Tarna-Vox. 

Pan Sekretarz poinformował, że w tym sprawozdaniu nie są ujęte 

wszystkie kwoty dofinansowania jakie otrzymują stowarzyszenia oraz inne 

organizacje działające na terenie gminy. Pan Sekretarz powiedział także, że to 

sprawozdanie dotyczy tylko kwoty 20 tys. zł. wydatkowanej na realizację w/w 

programu.  

Pan Stanisław Milichiewicz zapytał, w jaki sposób jest finansowany 

Dzień Kultury Chrześcijańskiej. 

Pan Sekretarz odpowiedział, że jest finansowany ze środków funduszu 

przeciwdziałania alkoholizmowi, ponieważ jest to spotkanie, którego celem jest 



propagowanie zdrowego stylu życia wśród wszystkich mieszkańców gminy 

Tarnawatka. 

 Pan Ryszard Maleca zapytał, czy istniałaby możliwość zwiększenia 

dofinansowania działalności Gminnego Klubu Sportowego. 

 Pan Sekretarz, poinformował, że GKS to stowarzyszenie, które tak samo 

jak i inne stowarzyszenia działające na terenie gminy może pozyskiwać 

pieniądze z zewnątrz. Gmina nie posiada takiej ilości środków, aby pokrywać w 

całości działalność wszystkich organizacji. 

 

Do pkt. 9 

  

 Na prośbę Pana Ryszarda Malca w sprawie zabezpieczenia wejścia do 

siłowni, Wójt poinformował, że lokal został zamknięty na chwilę obecną, ale 

jeżeli będzie potrzeba otwarcia tego lokalu to będziemy o tym rozmawiać. 

 Na prośbę Pana Stanisława Kopczyńskiego, o posprzątanie przy drogach, 

Wójt poinformował, że zostanie to wykonane. 

 Na pytanie Pana Ryszarda Malca, o remonty dróg powiatowych, Wójt 

poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych jeszcze nie dostarczył grafiku. 

 

Do pkt. 10 

 

 Pan Jarosław Piasecki zapytał, kiedy będzie oczyszczony rów biegnący od 

oczyszczalni ścieków w kierunku Niemirówka. 

 Pan Wójt poinformował, że rowy te należą do prywatnych osób i gmina 

nie może finansować takiego zadania. 

 Pan Sekretarz przypomniał radnym, o potrzebie złożenia do 30 kwietnia 

oświadczeń majątkowych wraz z rozliczeniem podatkowym. 

 Pan Jarosław Piasecki, zgłosił problem dewastacji upraw przez dziki. 

 Pan Wójt poinformował, że odstrzały dzików zostały zwiększone. 

 Dyskusja na temat dzików i bobrów. 

 Pan Robert Cisło zapytał, o remont świetlicy w Niemirówku. 

 Pan Wójt odpowiedział, że remont odbędzie się w tym roku. 

 Pan Janusz Najda poprosił, o zabezpieczenie kasztanowców przed 

szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. 

 Pan Stanisław Milichiewicz zapytał, czy to prawda że sołtysi z gminy 

Tarnawatka wystąpili ze Stowarzyszenia Sołtysów. 

 Pan Janusz Najda odpowiedział, że wystąpili ze Stowarzyszenia. 

 Pan Jan Machlarz zapytał, w jaki sposób można by było zobligować ludzi 

do posprzątania przy swoich posesjach oraz aby zwrócić większa uwagę na 

miejsca publiczne gdzie jest spożywany alkohol. 

 Pani Monika Baran poinformował, że nie można nikogo zmusić do 

uprzątnięcia przy swojej posesji. 



 Na druga prośbę Pana Jana Machlarza Pan Sekretarz odpowiedział, że te 

uwagi i sugestie, które również były zgłaszane na zebraniach wiejskich zostały 

przekazane na policję. 

 Dyskusja na w/w temat. 

 Pan Ryszard Malec zapytał, o której godzinie włącza się oświetlenie 

uliczne. 

 Pan Wójt poinformował, że o 5.00 rano. 

 

Do pkt. 11 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk oraz Wójt Gminy 

Tarnawatka złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk ogłosiła zamknięcie 

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

udział w obradach VI sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka. 

 

Sesję zakończono o godz. 13.20. 

 

Protokołowała 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Magdalena Kulas 

Kazimiera Mańdziuk 


