
Protokół Nr XII/2020

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 11 marca 2020 roku

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani:
1. Kamiński Leszek
2. Kołodziej Krzysztof
3. Kołtun Mirosława
4. Kopczyński Stanisław
5. Litwi ńczuk Ryszard
6. Machlarz Jan
7. Malec Ryszard
8. Mańdziuk Kazimiera
9. Mazurek Jan
10. Michałuszko Maria
11. Najda Janusz
12. Piasecki Jarosław
13. Stefaniak Krzysztof
14. Urbański Stanisław

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
Matwiejszyn Mariusz

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

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał 
Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
• przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 
2020 rok”,

• udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,



• ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej 
straży pożarnej na terenie gminy Tarnawatka,

• przystąpienia Gminy Tarnawatka do stowarzyszenia Euroregion 
„Roztocze”,

• ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych, 
dla których zarządcą jest Gmina Tarnawatka,

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030,
• zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
6. Sprawy rożne i bieżące.
7. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00. Otwarcia XII sesji VIII 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 14 radnych. Przewodnicząca w związku
z tym stwierdziła quorum. Po czym odczytała proponowany porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 3

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Kazimiera  Mańdziuk  poinformowała,
że tradycyjnie  protokół  z  poprzedniej  sesji  był  wyłożony  na  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

Wójt przedstawił sprawozdania z uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
co stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części Wójt poinformował, że:
1) odbyły się coroczne zebrania sołeckie na terenie gminy,



2) został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu
Ochrony  Gruntów  Rolnych  o  dofinansowanie  odcinka  drogi  łączącej
miejscowości Pauczne i Huta Tarnawacka,
3) trwają  negocjacje  w  celu  zwiększenia  środków  na  budowę  drogi  w
Podhuciu,
4) został złożony wniosek na zakup średniego samochodu bojowego dla OSP
Tarnawatka,
5) przygotowujemy się  do złożenia wniosku do RPO w ramach gospodarki
wodno-ściekowej  na  kanalizację  w  Wieprzowie  oraz  budowę  wodociągu  w
Hucie Tarnawackiej,

Pan Wójt poinformował, że w związku z epidemią koronawirusa  musimy
podjąć działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. 
W dalszej części Wójt złożył życzenia Sołtysom z okazji Dnia Sołtysa.

Do pkt. 5

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2020
rok”.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XII/90/2020 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzyma-
nie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XII/91/2020 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka
ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy Tarnawatka.

Pan Radca Prawny 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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,



„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XII/92/2020 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do stowarzyszenia Eurore-
gion „Roztocze”.

Pan Wójt 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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XII/93/2020 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg
gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Tarnawatka.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XII/94/2020 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-
2030.

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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XII/95/2020 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XII/96/2020 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Do pkt. 6



Pan Stanisław Kopczyński zapytał, kiedy zostanie przeniesiony ośrodek
zdrowia.

Pan Leszek Kamiński poprosił o zwrócenie się do Zakładu Energetyczgo
w celu konserwacji oświetlenia ulicznego w Wieprzowie.

Pan Mariusz Samulak zgłosił, potrzebę wyrównania przez Nadleśnictwo
drogi Pauczne – Falków.

Pan Lesław Danaj poprosił, o postawienie przystanku w Paucznem oraz o
remon drogi Pauczne do lasu.

W  odpowiedzi  na  pytanie  Pana  Stanisława  Kopczyńskiego,  Wójt
poinformował, że nie wie, kiedy nastąpi przeniesienie ośrodka zdrowia.

Na prośbę Pana Leszka Kamińskiego w sprawie oświetlenia ulicznego,
Wójt poinformował, że zostanie to zgłoszone do Zakładu Energetycznego.

W związku z prośbą Pana Mariusza Samulaka, Wójt poinformował, że
droga ta należy do powiatu i będzie z nimi na ten temat rozmawiać.

W sprawie prośby Pana Lesława Danaja, o postawienie przystanku, Wójt
poinformował, że wykonanie przystanku jest zlecone.

W dalszej części Wójt poinformował, że dnia 18 marca 2020 roku o godz.
10.00 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat budowy drogi ekspresowej
„S”.

Do pkt. 7

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

Sesję zakończono o godz. 13.45.

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk


