
Protokół nr VIII/2015 

 

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

 

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani: 

1. Cisło Robert 

2. Dudek Bogdan 

3. Kopczyński Stanisław 

4. Litwińczuk Ryszard 

5. Malec Ryszard 

6. Mańdziuk Kazimiera 

7. Matwiejszyn Mariusz 

8. Mazurek Jan 

9. Michałuszko Maria 

10. Milichiewicz Stanisław 

11. Piasecki Jarosław 

12. Piróg Andrzej 

13. Stefaniak Krzysztof 

14. Urbański Stanisław 

 

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani: 

1. Paszt Leszek 

 

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 

Byli Samorządowcy Gminy Tarnawatka wg załączonej listy 

 

Porządek obrad: 

 Otwarcie obrad. 

 Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 Interpelacje i zapytania radnych. 

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał 

Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Tarnawatka na lata 2015 – 2019. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 



 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

z gminą Miejską Tomaszów Lubelski. 

  Rozpatrzenie wniosku grupy radnych w sprawie ustalenia nowych stawek 

diet dla radnych i sołtysów. 

 Wystąpienie Wójta Gminy w związku z 25 rocznicą powstania 

Samorządu. 

 Wolne wnioski i zapytania. 

 Zakończenie obrad. 

 

Do pkt. 1 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 16.00. Otwarcia VIII sesji VII kadencji Rady 

Gminy Tarnawatka dokonała Pani Kazimiera Mańdziuk, Przewodnicząca Rady 

Gminy Tarnawatka. Pani Kazimiera Mańdziuk powitała przybyłych gości 

na uroczystej sesji. 

 

Do pkt. 2 

 

Przewodnicząca Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdziła, 

że na stan 15 radnych obecnych jest 14 radnych. Przewodnicząca w związku 

z tym stwierdziła quorum. 

Po czym odczytała proponowany porządek obrad. 

Następnie Pani Przewodnicząca Kazimiera Mańdziuk poinformowała, 

że otrzymała wniosek od grupy radnych o dokonanie zmiany w porządku obrad 

poprzez wykreślenie punktu 10 w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy radnych 

w kwestii ustalenia nowych stawek diet dla radnych i sołtysów, co stanowi 

załącznik nr … do protokołu. Pani Przewodnicząca dodała, że w/w sprawą Rada 

Gminy zajmie się na najbliższej sesji. 

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne zdjęcie 

tego punktu z porządku obrad. Obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych, „za” 11, „przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 3. Wniosek został 

przyjęty zwykłą większością głosów. 

 Przewodnicząca Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne 

przyjęcie porządku obrad. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, 

„za” 14, „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 14 radnych, głosowało 

14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Protokół 

z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Do pkt. 4 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Pan Stanisław Kopczyński poprosił, o odnowienie chodnika przy 

ul. Wola. 

Pan Ryszard Malec zapytał, czy wiadomo jest, kiedy będą naprawy 

ubytków na drogach powiatowych. 

Pan Bogdan Dudek dodał, że jest potrzeba naprawy dróg powiatowych. 

Pan Stanisław Milichiewicz poprosił, o szczegółowy opis w gazetce 

gminnej oddawania głosów przez poszczególnych radnych na daną uchwałę. 

Pan Andrzej Piróg, zapytał, czy Wójt ma wpływ na działania 

Nadleśnictwa, w sprawie wielkości pogłowia dzikich zwierząt, które dokonują 

zniszczeń w uprawach rolnych. 

Dyskusja na w/p temat. 

Pan Ryszard Litwińczuk, zapytał, czy izby rolnicze mają wpływ 

na szacowanie szkód. 

 

Do pkt. 5 

 

 Na prośbę Pana Stanisława Kopczyńskiego, dotyczącą remontu chodnika 

przy ulicy Wola Pan Wójt poinformował, że zajmie się tą sprawą. 

 W odpowiedzi na pytanie Radnego Pana Ryszarda Malca i sugestię 

Pana Bogdana Dudka, Wójt poinformował, że ubytki na drogach powiatowych 

są w trakcie napraw przez Zarząd Dróg Powiatowych. 

 Na prośbę Pana Stanisława Milichiewicza w sprawie publikacji wyników 

głosowania przez poszczególny radnych Pan Wójt odpowiedział, 

że nie ma możliwości zamieszczenia całego przebiegu głosowania w gazetce, 

ponieważ jest to zbyt obszerny materiał, dlatego protokoły z sesji 

są publikowane na stronie BIP. Następnie Wójt dodał, że głosowanie imienne 

odbywa się za zgodą większości radnych. 

 Na pytanie Pana Andrzeja Piroga w kwestii zwiększenia odstrzałów 

dzikich zwierząt Wójt odpowiedział, że nie ma on bezpośredniego wpływu, 

ale corocznie wnioskuje o zwiększenie limitu odstrzałów. 

 Pan Wójt poinformował, że zostanie wystosowany Apel do Kół 

Łowieckich w/w sprawie.  

 

 



Do pkt 6 

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z uchwał podjętych na poprzedniej sesji 

co stanowi załączniki nr … do protokołu. 

Poinformował, że: 

 została podpisana umowa z firmą PRD Zamość na wykonanie odcinka 

nawierzchni drogi tzn. „Gawędówki”; firma ta również będzie realizować 

prace na drodze w miejscowości Sumin, gdzie dodatkowo zostanie 

wykonany przepust, 

 został złożony wniosek na rozbudowę świetlicy w Hucie Tarnawackiej, 

 składany jest również wniosek na budowę remizo-świetlicy 

w Tarnawatce-Tartaku, wystąpiły w tym wniosku drobne poprawki, 

które są już nanoszone, 

 pięć organizacji z terenu naszej gminy dostało dotację od Lokalnej Grupy 

Działania za najlepsze inicjatywy, są to: KGW Sumin, Klub Seniora 

„Wrzos” Tarnawatka, Klub Seniora „Malwa” Tarnawatka-Tartak, 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka 

oraz Stowarzyszenie „Wzgórze Przyjaźni”, 

 trwa opracowanie projektu budowlanego na układ dróg w Tarnawatce-

Tartaku oraz budowę sieci burzowej, 

  trwają prace na opracowanie projektów dróg w Tarnawatce tj. ul. Kniazie 

tzw. „łącznik” pomiędzy ul. Parkową, a ul. Wola oraz odcinek 

od ul. Kamiennej w kierunku Kunówki, 

 21 czerwca 2015 roku odbył się XIX Dzień Kultury Chrześcijańskiej, 

 obecnie trwa remont na ujęciu wody w Tarnawatce, 

 udrożniony został odcinek rowu od oczyszczalni ścieków w Tarnawatce. 

 

Pan Jarosław Piasecki poprosił, o poszerzenie zjazdu z drogi krajowej 

Nr 17 w kierunku Krasnobrodu. 

Pan Wójt odpowiedział, że sprawa ta była zgłaszana już niejednokrotnie. 

 

 

Do pkt. 7 

 

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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, 



„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała nr VIII/39/2015 została 

podjęta jednogłośnie.  

Do pkt. 8 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały 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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, 

„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała nr VIII/40/2015 została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Do pkt. 9 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt 

uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską 

Tomaszów Lubelski. 

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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, 

„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała nr VIII/41/2015 została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Do pkt. 10 
 

 W związku z 25 rocznicą powstania Samorządu wystąpił Wójt Gminy. 

Tekst wystąpienia stanowi załącznik nr ... do protokołu.  

 Następnie wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli zaproszonym 

gościom, byłym samorządowcom Gminy Tarnawatka podziękowania 

za zaangażowanie i pracę poświeconą na rzecz rozwoju naszej gminy. 
 

Do pkt. 11 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk ogłosiła zamknięcie 

obrad VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka. Podziękowała radnym, 

za udział w obradach. 

Sesję zakończono o godz. 17.05. 

 

Protokołowała                                                   Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Magdalena Kulas                                                    Kazimiera Mańdziuk 


