
Protokół Nr XVI/2020

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku

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

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

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
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. Podjęcie uchwał w sprawach:

 wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Tarnawatka,
 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych,
 uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 

2020-2030,
 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

6. Przyjęcie sprawozdań Rady i poszczególnych komisji stałych.



7. Przyjęcie planów pracy Rady i poszczególnych komisji stałych.
8. Sprawy rożne i bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 11.00. Otwarcia XVI 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. 

Następnie  Pani  Przewodnicząca  poinformowała,  że  wpłynął  wniosek
formalny od Pana Wójta z prośbą o dokonanie zmiany w programie sesji, która
miałaby polegać na wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Tarnawatka.

Wobec tego Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk poddała
pod głosowanie jawne przyjęcie wykreślenia  z  porządku obrad w/w projektu
uchwały.

Obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Wykreślenie projektu uchwały z porządku obrad
zostało przyjęte jednogłośnie.

Następnie  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne
przyjęcie  porządku  obrad  wraz  ze  zmianą.  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  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  15  radnych,  głosowało  15
radnych,  „za”  15,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Protokoły  z
poprzednich sesji zostały przyjęte jednogłośnie.



Do pkt. 4

W sprawie sprawozdania pomiędzy sesjami Wójt poinformował, że:
- droga do Paucznego została wykonana, odebrana i rozliczona,
- droga w Podhuciu została wykonana, odebrana i rozliczona,
-  pierwszy  etap  termomodernizacji,  czyli  budynek  urzędu  gminy  został
zakończony i rozliczony,
-  rozbudowa  świetlicy  w  Tarnawatce-Tartaku  I  etap  został  zrealizowany  i
rozliczony,
- został pozyskany przy udziale środków zewnętrznych samochód gaśniczy dla
OSP Tarnawatka,
- wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Sumin,
-  wykonano  prace  remontowe  w  kilku  obiektach  na  terenie  naszej  gminy,
między innymi w świetlicach a w trakcie są podejmowane kolejne prace,
- rozliczyliśmy wszystkie fundusze sołeckie, które były zaplanowane na ten rok,
-  pozyskaliśmy  z  drugiej  edycji  Rządowego Funduszu  Inwestycji  Lokalnych
dwa miliony złotych na cele rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej.

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

Do pkt. 5

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XVI/121/2020  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  gminnego  programu  profilaktyki  i
rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XVI/122/2020  została  podjęta
jednogłośnie.



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  gminnego  programu  przeciwdziałania
narkomanii.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XVI/123/2020  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. Obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XVI/124/2020  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

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. Obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XVI/125/2020  została  podjęta
jednogłośnie.

Do pkt. 6

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała
sprawozdanie  Rady  Gminy  Tarnawatka  za  rok  2020.  Do  w/w sprawozdania
uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej odczytała sprawozdanie z Komisji
Rady Gminy Tarnawatka za rok 2020. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Wobec  powyższego  Przewodnicząca  obrad  poddała  pod  głosowanie
jawne  przyjęcie  w/w  sprawozdań  za  rok  2020.  Obecnych  było  15  radnych,
głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0. Sprawozdania
za rok 2020 zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag w głosowaniu jawnym.



Do pkt. 7

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  przedstawiła
projekt  ramowego planu pracy Rady Gminy Tarnawatka na rok 2021. Do w/w
projektu planu pracy uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  finansów,  rolnictwa,  spraw
gospodarczych i ochrony środowiska przedstawił projekt planu pracy Komisji
Budżetu, finansów, rolnictwa, spraw gospodarczych i ochrony środowiska Rady
Gminy Tarnawatka na rok 2021. Uwag do projektu planu pracy nie zgłoszono.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  przedstawiła  projekt  planu  pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnawatka na rok 2021. Uwag do projektu
planu pracy nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej i
porządku  publicznego  przedstawił  projekt  planu  pracy  Komisji  Oświaty,
kultury,  zdrowia,  pomocy  społecznej  i  porządku  publicznego  Rady  Gminy
Tarnawatka na rok 2021. Uwag do projektu planu pracy nie zgłoszono.

Wobec  powyższego  Przewodnicząca  obrad  poddała  pod  głosowanie
jawne przyjęcie w/w planów pracy na rok 2021. Obecnych było 15 radnych,
głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0. Plany pracy na
rok 2021 zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag w głosowaniu jawnym.

Do pkt. 8

Pani  Przewodnicząca  oraz  Pan  Wójt  złożyli  życzenia  noworoczne  dla
wszystkich obecnych i ich rodzin oraz mieszkańców gminy.

Do pkt. 9

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

Sesję zakończono o godz. 12.05

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk


