
Protokół  Nr XIV/2020 

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 24 lipca 2020 roku

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

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
Kopczyński Stanisław
Matwiejszyn Mariusz

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

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał 

Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach.
5. Rozpatrzenie  raportu  o  stanie  Gminy  Tarnawatka  za  2019  rok  i  udzielenie

Wójtowi Gminy wotum zaufania.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
7. Omówienie sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wy-

konania budżetu za 2019 rok.
9. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
10.Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Tarnawatka z tytułu oceny wykonania budżetu gminy za rok 2019.



11.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

12.Dyskusja.
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-

niem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2019 rok,
• udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 

rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-

2030,
• zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
• określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka w roku szkol-

nym 2020/2021,
• pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
14.Sprawy różne i bieżące.
15.Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 13.00. Otwarcia XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy
Tarnawatka dokonała Pani Kazimiera Mańdziuk, Przewodnicząca Rady Gminy Tar-
nawatka.

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  protokoły  z  poprzednich  sesji  były  wyłożone  na  sali  obrad  do
publicznego wglądu, następnie zapytała, czy są uwagi do treści protokołów. Nikt nie
zgłosił uwag. Przewodnicząca zapytała, czy odczytać protokoły z poprzednich sesji.
Nikt  nie  zgłosił  takiej  potrzeby,  wobec  tego  Przewodnicząca  Pani  Kazimiera
Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
bez czytania. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Protokoły  z  poprzednich  sesji  zostały  przyjęte
jednogłośnie.



Do pkt. 4

Wójt przedstawił sprawozdania z uchwał podjętych na poprzednich sesjach, co
stanowi załączniki do protokołu.

W dalszej części Wójt poinformował, że:
1)  część drogi  do Paucznego jest  już po przetargu i  podpisaniu umowy czekamy
jeszcze na odbiór końcowy,
2)  odbył  się  przetarg  na  wykonanie  drogi  przez  Podhucie  do  drogi  powiatowej
prowadzącej do Wieprzowa o długości 3540 metrów, został wyłoniony wykonawca,
jest to firma PRDM Tomaszów Lubelski,
3) jest realizowana inwestycja termomodernizacji  budynku urzędu gminy, jest to I
etap, a II etap będzie realizowany w przyszłym roku i obejmie termomodernizację
budynku szkoły,
4)  z  funduszu  wsparcia  zadań  inwestycyjnych  (fundusz  celowy)  dla  jednostek
samorządu  terytorialnego,  gmina  Tarnawatka  ma  zapewnienie  dofinansowania  w
kwocie 724 875 zł, jest to wkład na udział własny gminy w inwestycjach gminnych,
które mogą być realizowane do 2022 roku,
5)  w  Tarnawatce  została  rozebrana  wiata  przystankowa  oraz  został  urządzony
skwerek,
6) rozebrana została wieża na świetlicy w Tarnawatce-Tartaku jako etap rozbudowy
świetlicy i w chwili obecnej przygotowujemy się do przetargu na przyszłą inwestycję,
7) trwają obecnie prace projektowe na budowę gazociągu w Tarnawatce-Tartaku, 
8) trwają prace projektowe na budowę drogi w Tarnawatce od cmentarza przez młyn
aż  do  drogi  powiatowej  do  Werechań,  ten  projekt  drogowy  chcemy  złożyć  do
programu  Funduszu  Dróg  Samorządowych  w  tym  roku  celem  wykonania  tej
inwestycji w przyszłym roku,
9) odbyły się wybory prezydenckie, w naszej gminie frekwencja w I turze tj. 58,2% a
II turze 63,22%, i w II turze poszczególni kandydaci otrzymali głosów: Pan Andrzej
Duda 1665 głosów a Pan Rafał Trzaskowski 307 głosów, 

Do pkt. 5

Pan Wójt poinformował, że zgodnie z ustawą Raport został przesłany wszyst-
kim Radnym oraz ogłoszony do publicznego wglądu. Następnie Pani Przewodnicząca
przeszła do debaty nad Raportem i poprosiła Radnych o zabieranie głosu w dyskusji.
Wobec braku pytań ze strony Radnych, Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję nad
Raportem. Poinformowała również, że w debacie nad Raportem mogli zabierać głos
również mieszkańcy gminy. Ze względu na fakt, że nie wpłynął żaden wniosek deba-
ta została zamknięta.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Tarnawatka wotum zaufania. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wo-
bec 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 XIV/103/2020 została podjęta
jednogłośnie. 

Do pkt. 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 przedstawił i omówił
Wójt Gminy Piotr Pasieczny.

Do pkt. 7

Pan Wójt Piotr Pasieczny omówił sprawozdanie finansowe gminy za rok 2019.

Do pkt. 8

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała uchwałę Nr
RIO-Z-I-0034/50/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lu-
blinie z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wyko-
nania budżetu gminy.

Do pkt. 9

Pan Wójt Piotr Pasieczny przedstawił informacje o stanie mienia jednostki sa-
morządu terytorialnego.

Do pkt. 10

Pani Maria Michałuszko Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sta-
nowisko komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu oceny wykonania
budżetu gminy za rok 2019.

Do pkt. 11

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Pani  Maria  Michałuszko  przedstawiła
uchwałę  Nr  RIO-Z-I-0035/50/2020  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obra-
chunkowej w Lublinie z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku
komisji rewizyjnej.

Do pkt. 12

Przewodnicząca obrad sesji Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk otworzyła
dyskusję nad przedstawionymi materiałami.

Pani Kazimiera Mańdziuk zabierając głos stwierdziła, że sprawozdanie z bu-
dżetu było szczegółowo omawiane na posiedzeniu Komisji Budżetu jak i na Komisji
Rewizyjnej, na której radni pozytywnie odnieśli się do przedstawionych materiałów.
Następnie zaproponowała o udzielenie absolutorium wójtowi z tytułu wykonania bu-
dżetu gminy.



Więcej tematów do dyskusji nie zgłoszono wobec tego Pani Kazimiera Mań-
dziuk przystąpiła do realizacji następnego punktu obrad sesji.

Do pkt. 13

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIV/104/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2019 rok. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIV/105/2020 została podjęta jednogłośnie. 

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIV/106/2020 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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIV/107/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka
w roku szkolnym 2020/2021.

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. Obec-



nych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIV/108/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie: pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

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. Obec-
nych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XIV/109/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Do pkt. 14

Pan  Wójt  poinformował,  że  Starosta  powiatu  tomaszowskiego  zaprasza  na
dożynki powiatowe do Łaszczowa, które odbędą się 23 sierpnia 2020 roku.

Pan Leszek Kamiński w imieniu mieszkańców kolonii Wieprzów poprosił o 
rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz zatoczki na drodze.

Pan Wójt odpowiedział, że będziemy planować oświetlenie na przyszły rok a w
sprawie  zatoczki  Wójt  wyjaśnił,  że  w  tym miejscu  brakuje  nam szerokości  pasa
drogowego  więc  bez  wywłaszczenia  gruntów  będzie  trudna  do  realizacji  taka
inwestycja.

Pan Stanisław Urbański zapytał, kiedy będzie robiona droga od kościoła do
kolonii Wieprzów.

Pan Wójt poinformował, że trwają prace remontowe na drogach gminnych i ta
droga  również  jest  objęta  tym remontem,  ale  to  będzie  na  zasadzie  dowiezienia
kruszywa, a w funduszu sołeckim jest zapis na projektowanie przyszłej inwestycji.
Pan Wójt dodał, że przyległe działki przy tej drodze planujemy kiedyś zmienić na
działki do zabudowy jednorodzinnej.

Pan Tadeusz Borowicz poinformował,  że wspólnota gruntów wsi  Wieprzów
chcę oddać grunty pod zbiornikiem wodnym, aby gmina odnowiła ten teren.

Pan  Wójt  poinformował,  że  wspólnota  musi  wszelkie  sprawy  formalne
unormować.

Do pkt. 15

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



Sesję zakończono o godz. 14.55.

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk


