
Protokół Nr XV/2020

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 30 października 2020
roku.

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

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
Kołodziej Krzysztof
Litwińczuk Ryszard

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 sprawie:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-
2030,
• zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
• obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  przyjętej  jako  podstawę  do  obliczenia
podatku rolnego na 2021 rok,
• określenia  wysokości  stawek podatku od nieruchomości  obowiązujących na
terenie gminy Tarnawatka,
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
• przystąpienia Gminy Tarnawatka do Związku Transgranicznego Euroregion 
Roztocze,



• uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2021 rok",
• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej,
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tarnawatka,
• przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,
• zmiany uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 
2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.
4. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności
oraz prace społeczno-użyteczne wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
6. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zobo-
wiązanych pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz radnych
Rady Gminy Tarnawatka.
7. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 8.00. Otwarcia XV 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  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  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 XV/110/2020 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 XV/111/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. 

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. Obec-
nych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XV/112/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowią-
zujących na terenie gminy Tarnawatka. 

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. Obec-
nych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XV/113/2020 została podjęta jednogłośnie. 

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. Obec-
nych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XV/114/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Tarnawatka do Związku Transgranicznego
Euroregion 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 uchwały. Obec-
nych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XV/115/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na 2021 rok". 

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 XV/116/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz wa-
runków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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 XV/117/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka. 

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. Obec-
nych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XV/118/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka. 

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. Obec-
nych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XV/119/2020 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.

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 XV/120/2020 została podjęta jednogłośnie. 

Do pkt. 4

Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wol-
ności oraz prace społeczno-użyteczne wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego przed-
stawił Pan Marian Szałapski.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt. 5

Informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  gminy  Tarnawatka  za
poprzedni rok szkolny odczytał Pan Sekretarz.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt. 6

Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, odczytała Pani
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnawatka.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zo-
bowiązanych pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, odczytał Pan
Wójt

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt. 7

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

Sesję zakończono o godz. 9.55

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk


