
Protokół Nr XIII/2020 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 29 maja 2020 roku.

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani:
Kamiński Leszek
Kołodziej Krzysztof
Kołtun Mirosława
Kopczyński Stanisław
Litwi ńczuk Ryszard
Machlarz Jan
Malec Ryszard
Mańdziuk Kazimiera
Matwiejszyn Mariusz
Mazurek Jan
Michałuszko Maria
Najda Janusz
Piasecki Jarosław
Stefaniak Krzysztof
Urbański Stanisław

Spoza Rady Gminy w sesji udział wzięli Pan/Pani:
Piotr Pasieczny – Wójt Gminy
Marian Szałapski – Sekretarz Gminy
Aneta Pankiewicz – Skarbnik Gminy

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-

2030,
• zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
• zmiany uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych,
• wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości,
• ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży 

pożarnej na terenie gminy Tarnawatka,
• uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-

nym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na terenie gminy za rok 2019.



5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tarnawatce za 2019 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Tarnawatka za 2019 rok.
8. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00. Otwarcia XIII 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  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  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka 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 uchwały. Obec-
nych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIII/97/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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 uchwały. Obec-
nych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIII/98/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia



30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIII/99/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIII/100/2020 została podjęta jednogłośnie. 

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

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIII/101/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIII/102/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Do pkt. 4

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  przedstawiła
sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  gminy z  organizacjami
pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na terenie gminy za rok 2019, co stanowi załącznik do protokołu.

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Do pkt. 5

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  przedstawiła
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce
za 2019 rok, co stanowi załącznik do protokołu.

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.



Do pkt. 6

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  przedstawiła
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r,  co stanowi
załącznik do protokołu.

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Do pkt. 7

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk przedstawiła ocenę
zasobów pomocy społecznej Gminy Tarnawatka, co stanowi załącznik do protokołu.

Uwag do oceny nie zgłoszono.

Do pkt. 8

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

Sesję zakończono o godz. 13.00.

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk


