
Protokół Nr IX/2015

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 29 września 2015 roku.

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani:
1. Cisło Robert
2. Kopczyński Stanisław
3. Litwińczuk Ryszard
4. Malec Ryszard
5. Mańdziuk Kazimiera
6. Matwiejszyn Mariusz
7. Mazurek Jan
8. Michałuszko Maria
9. Milichiewicz Stanisław
10.Piasecki Jarosław
11.Piróg Andrzej
12.Stefaniak Krzysztof
13.Urbański Stanisław

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
1. Paszt Leszek
2. Dudek Bogdan

Spoza Rady Gminy w sesji udział wzięli Pan/Pani:
Piotr Pasieczny – Wójt Gminy
Marian Szałapski – Sekretarz Gminy
Aneta Pankiewicz – Z-ca Skarbnika Gminy
Marek Barcicki – Radca Prawny
Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski
Jolanta Żdan – Zespół Doradztwa Rolniczego
Jolanta Siemaszkiewicz - Planista
Sołtysi wg listy obecności

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych i zapytania.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał

Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie  z  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  Tarnawatka  za

I półrocze 2015 roku.



7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
-  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  pokrycie  planowanych
wydatków  inwestycyjnych  i  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  kredytów
i pożyczek,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata
2015-2019,
- zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
- powołania Skarbnika Gminy,
- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
-  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest
Gmina  Tarnawatka  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych
przystanków,
-  uchwalenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnawatka,
- wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r.

8. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych w sprawie ustalenia nowych stawek
diet dla radnych i sołtysów.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję  rozpoczęto  o  godz.  13.00.  Otwarcia  IX sesji  VII  kadencji  Rady
Gminy Tarnawatka dokonała Pani Kazimiera Mańdziuk, Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnawatka.

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  udzieliła  głosu  Panu  Staroście
Tomaszowskiemu  Janowi  Kowalczykowi.  Starosta  rozpoczął  wystąpienie  od
zarysu historycznego działania  samorządu  lokalnego,  a  następnie  przedstawił
plany jakie mają być realizowane w najbliższych latach. W dalszej części Pan
Starosta złożył gratulacje z okazji 25-lecia samorządu w Polsce, a na ręce Wójta
przekazał okolicznościowy dyplom.

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. 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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13,



„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  13  radnych,  głosowało  13
radnych,  „za”  13,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Do pkt. 4

Interpelacje i zapytania radnych.
Radni korzystając z okazji zadali Panu Staroście kilka pytań dotyczących

stanu dróg powiatowych. Między innymi zapytali, kiedy zostanie dokończony
odcinek  drogi  Sumin  –  Krasnobród  oraz  czy  istnieje  możliwość  poszerzenia
wjazdu na tę drogę z drogi krajowej Nr 17. 

Starosta Jan Kowalczyk poinformował, że jest potrzeba przebudowy tego
odcinka drogi i że postara się to zrealizować w jak najszybszym czasie. Starosta
poinformował  również,  że  w  utrzymaniu  dróg  i  chodników  w  należytym
porządku  powinny  brać  czynny  udział  nie  tylko  zarządcy  dróg,  ale  również
mieszkańcy terenów, na których te drogi się znajdują.

Pan  Stanisław  Milichiewicz,  zwrócił  uwagę  na  potrzebę  naprawy
nawierzchni  drogi  Tomaszów  Lub.  –  Hrubieszów,  a  przede  wszystkim
o zapewnienie  chodnika  oraz  przejścia  dla  pieszych  przy  tej  drodze
w miejscowości Wieprzów.

Pan  Starosta  powiedział,  że  na  temat  w/w  drogi  trzeba  rozmawiać
z Zarządem Województwa, gdyż ta droga należy do nich.

Pan  Stanisław  Milichiewicz  zaproponował,  aby  na  sesję  zaprosić
przedstawicieli Województwa.

Do pkt. 5

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

Na  wstępie  sprawozdania  Wójt  podziękował  za  udział  w  dożynkach
gminno-parafialnych  radnym  i  sołtysom,  a  w  szczególności  mieszkańcom
sołectwa Tarnawatka za współudział w przygotowaniu tej uroczystości.



W dalszej części Wójt poinformował, że:
 zostały  wytypowane  dwa  wieńce  dożynkowe  z  Sumina  i  Huty
Tarnawackiej  do  reprezentowania  gmin  w  dożynkach  powiatowych,  wieniec
z Huty  Tarnawackiej  wygrał  pierwsze  miejsce  w  dożynkach  powiatowych
i reprezentował gminę na dożynkach wojewódzkich,
 wieńce  dożynkowe  z  Tymina,  Sumina  ul.  Północnej  i  Klocówki
reprezentowały  naszą  gminę  na  dożynkach  diecezjalnych  w  Krasnobrodzie
a starostami  tych  dożynek  byli  nasi  mieszkańcy  Pani  Lucyna  Kaznowska
z Dąbrowy Tarnawackiej i Pan Mariusz Samulak z Huty Tarnawackiej,
 grupa  remontowo-budowlana  zakończyła  remont  w  przedszkolu
w Tarnawatce-Tartaku,
 trwa budowa drogi w miejscowości Sumin,
 zakończono budowę drogi w Hucie Tarnawackiej tzw. Gawędówki,
 podpisaliśmy  umowę  z  wykonawcą  na  budowę  odcinka  drogi
w Wieprzowie tj. drogi poniżej świetlicy,
 opracowaliśmy wniosek do PROW-u na drogę w Tarnawatce ul. Kniazie
wraz z łącznikiem,
 opracowaliśmy  projekt  na  budowę  kanalizacji  deszczowej,  który
zakładamy złożyć do programu Rządowego, 
 opracowany  został  projekt  dla  ul.  Sadowej,  Ogrodowej  i  Nowej
w Tarnawatce-Tartaku,  który  chcemy  złożyć  do  konkursu  w  Urzędzie
Marszałkowskim,
 opracowaliśmy  projekt  na  wybudowanie  przepompowni  wody  w  celu
zapewnienia odpowiedniej ilości na wypadek suszy,
 w  najbliższym  czasie  odbędzie  się  spotkanie  w  celu  zapoznania  się
z projektem  Strategii  Rozwoju  Gminy  Tarnawatka  na  lata  2015-2020
oraz z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 są w trakcie realizacji fundusze sołeckie,
 zostały złożone 34 wnioski w sprawie suszy,

Do pkt. 6

Sprawozdanie  z  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  Tarnawatka
za I półrocze 2015 roku przedstawił i omówił Wójt Gminy Pan Piotr Pasieczny.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt. 7

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w sprawie uchwalenia  zmiany  Studium Uwarunkowań i  Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnawatka.

Pani Jolanta Siemaszkiewicz 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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  IX/42/2015  została  podjęta
jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  powołania  zespołu  ds.  zaopiniowania  kandydatów
na ławników.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  IX/43/2015  została  podjęta
jednogłośnie. 

Nastąpiła 30 minutowa przerwa w obradach w celu posiedzenia Zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  pokrycie
planowanych  wydatków  inwestycyjnych  i  spłatę  wcześniej  zaciągniętych
kredytów i pożyczek.

Pan Wójt wyjaśnił projekt uchwały.
Radny  Andrzej  Piróg  zapytał,  czy  w  związku  z  kredytem  będą

podnoszone stawki podatkowe.
Wójt  odpowiedział,  że  na  chwilę  obecną  nie  są  planowane  podwyżki

podatków.
Radny Robert Cisło zapytał, do jakiej kwoty gmina może się zadłużyć.
Wójt odpowiedział, że do kwoty 40% dochodów własnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 10, „przeciw”
0, „wstrzymało się od głosu” 3. Uchwała Nr IX/44/2015 została podjęta zwykłą
większością głosów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Tarnawatka na lata 2015-2019.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 11, „przeciw”



0, „wstrzymało się od głosu” 2. Uchwała Nr IX/45/2015 została podjęta zwykła
większością głosów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Pani Aneta Pankiewicz wyjaśniła projekt uchwały.
Dyskusja na temat zasiłków z GOPS-u.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 11, „przeciw”
0, „wstrzymało się od głosu” 2. Uchwała Nr IX/46/2015 została podjęta zwykła
większością głosów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  IX/47/2015  została  podjęta
jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Pan  Wójt  złożył  pisemny  wniosek  o  powołanie  na  funkcję  Skarbnika
Gminy  Tarnawatka  Panią  Anetę  Pankiewicz.  Wniosek  stanowi  załącznik  do
protokołu.

Pani Aneta Pankiewicz zaprezentowała swoją osobę.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  IX/48/2015  została  podjęta
jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  IX/49/2015  została  podjęta
jednogłośnie. 



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  określenia przystanków  komunikacyjnych,  których
właścicielem jest Gmina Tarnawatka oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  IX/50/2015  została  podjęta
jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała
regulamin głosowania w wyborach ławników sądowych.

Następnie radni przystąpili do wyborów na ławników sądowych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  IX/51/2015  została  podjęta
jednogłośnie. 

Do pkt. 8

Rozpatrzenie wniosku grupy radnych w sprawie ustalenia nowych stawek
diet dla radnych i sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała w/w
wniosek co stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 5, „przeciw”
8, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała nie została podjęta.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży dla
sołtysów.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w



uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 4, „przeciw”
8, „wstrzymało się od głosu” 1. Uchwała nie została podjęta.

Do pkt. 9

Odpowiedzi zostały udzielone w punkcie 4.

Do pkt. 10

Pan Stanisław Milichiewicz zapytał,  jaki  jest  koszt  wysłania upomnień
i czy nie mógłby tego robić pracownik z urzędu.

Pani Skarbnik poinformował, że część upomnień jest rozdawana a część
jest wysyłana pocztą.

Pan Marek Barcicki wyjaśnił sposób rozliczania upomnień.
Pani Kazimiera Mańdziuk zapytała, czy istniałaby możliwość oceniania

wieńców dożynkowych nie tylko przez komisje, ale także przez publiczność. 
Pani Jolanta Żdan poinformowała, że przekaże ten pomysł organizatorom

dożynek.
Pan Ryszard Malec zapytał o sprawę ustawienia lustra przy ul. Topolowej

i ul. Słonecznej.
Pan Andrzej Piróg zapytał, czy coś wiadomo w sprawie siedziby ośrodka

zdrowia. Następnie zapytał,  czy można byłoby oddzielić w jakiś sposób plac
zabaw od sklepu w Tarnawatce oraz czy istnieje możliwość zakupu koparko-
spycharki na potrzeby gminy.

Pan Jan Machlarz przedstawił obowiązki i zadania jakie wykonuje sołtys.
Pan  Mariusz  Samulak  zapytał,  czy  nie  można  byłoby  zatrudnić  osobę

do przeprowadzania  dzieci  przez  przejście  dla  pieszych  przy  szkole
w Tarnawatce.  Następnie  zapytał   o  tonaże  na  drodze  w  Suminie  w trakcie
zbiorów buraków.

Na  pytanie  Pana  Andrzeja  Piroga  w  sprawie  ośrodka  zdrowia  Wójt
poinformował,  że  nie  było  rozmów  z  doktorem  na  ten  temat  a  w  sprawie
oddzielenia sklepu od placu zabaw, co jest związane ze spożywanie alkoholu
Pan  Wójt  poinformował,  że  fakt  taki  trzeba  zgłaszać  na  policję  oraz  dodał,
że porozmawia z właścicielem sklepu na ten temat. W sprawie zakupu koparko-
spycharki  Wójt  poinformował,  że  ten temat  już był  rozważany, ale  na dzień
dzisiejszy  mamy  potrzebę  zakupu  samochodu  dla  brygady  remontowo-
budowalnej.

Na pytanie  Pana Mariusz  Samulaka  w sprawi  zatrudnienia  pracownika
do przeprowadzania dzieci przez przejście, Wójt poinformował, że potrzeba jest,
tylko brak jest środków, ale będziemy próbować zatrudnić z urzędu pracy na
prace interwencyjne. W sprawie tonażu na drogach Wójt poinformował, że nie
można zwiększać tonażu, ponieważ utracilibyśmy gwarancję na tę drogę. Wójt
dodał, że są prowadzone rozmowy z cukrownią w tym temacie.



Na pytanie Pana Ryszarda Malca w sprawie lustra Wójt poinformował,
że lustro jest już zakupione.

Pani Aneta Pankiewicz podziękowała radnym za zaufanie, jakim została
obdarzona w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika Gminy.

Do pkt. 11

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

Sesję zakończono o godz. 16.35.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas
Kazimiera Mańdziuk


