
Protokół Nr XVII/2021

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 28 stycznia 2021 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. Piasecki Jarosław
13. Stefaniak Krzysztof
14. Urbański Stanisław

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
1. Najda Janusz

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 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:
 uznania petycji za bezzasadną,
 udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030,



 przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-2030,
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030,
 dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-
2030,
 głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021-2030.
7. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2021.
 odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z 
uzasadnieniem,
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej,
 odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz wniosków radnych,
 odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków 
radnych,
 dyskusja nad projektem budżetu,
 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021.
8. Sprawy różne i bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 9.00. Otwarcia XVII 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.

Do porządku obrad radni nie wnieśli uwag, ani zastrzeżeń, wobec tego
Przewodnicząca Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne przyjęcie
porządku obrad. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14,
„przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Porządek  obrad  został  przyjęty
jednogłośnie.

Do pkt. 3

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Kazimiera  Mańdziuk  poinformowała,  że
tradycyjnie  protokół  z  poprzedniej  sesji  były  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 sprawozdanie z uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
co stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części Wójt poinformował, że:
- odbył się przetarg na wywóz nieczystości stałych, a umowa została podpisana
z Zakładem Usług Komunalnych w Tyszowcach,
-  wpłynęło  8  ofert  na  wykonanie  II  etapu  termomodernizacji  budynków
użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka (szkoła w Tarnawatce),
- został złożony projekt na budowę drogi (za stawem) w miejscowości Pańków,
-  został  złożony projekt  na  budowę drogi  w miejscowości  Wieprzów (droga
pomiędzy kościołem a szkołą),
-  został  opracowany  projekt  budowy  świetlicy  w  miejscowości  Huta
Tarnawacka,
-  zostały  złożone  dwa  wnioski  o  wsparcie  dla  gmin  w  ramach  Rządowego
Funduszu  Inwestycji  Lokalnych,  w  których  funkcjonowały  zlikwidowane
państwowe  przedsiębiorstwa  gospodarki  rolnej,  propozycje  zostały  złożone
przez  Radę  Sołecką  w  Tarnawatce  na  przebudowę  oczyszczalni  ścieków  w
Tarnawatce oraz rewitalizację zabytkowego parku dworskiego w Tarnawatce,
- od 1 lutego 2021 roku ruszają na terenie gminy szczepienia przeciwko Covid-
19.

Do pkt. 5

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XVII/126/2021 została  podjęta
jednogłośnie.



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

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. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XVII/127/2021 została  podjęta
jednogłośnie.

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

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. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XVII/127/2021 została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

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. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XVII/128/2021 została  podjęta
jednogłośnie.

Do pkt. 6

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

Pani Przewodnicząca odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-
2030.

Pani Skarbnik wyjaśniła projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Dyskusji nie przeprowadzono.



Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
obrad Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w
uchwały. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych,
„za” 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0. Uchwała Nr XVII/129/2021
została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 7

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Pani Przewodnicząca odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu gminy na rok 2021.

Następnie  opinię  komisji  o  projekcie  budżetu  gminy  na  rok  2021
przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu, rolnictwa, spraw gospodarczych
i ochrony środowiska Pan Krzysztof Kołodziej, opinia stanowi załącznik nr …
do protokołu.

Wójt odczytał swoje stanowisko w sprawie opinii Komisji i Regionalnej
Izby Obrachunkowej co stanowi załącznik nr … do protokołu.

Dyskusji nie przeprowadzono.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
obrad Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w
uchwały.  Na  stan  15  radnych,  obecnych  było  14  radnych,  głosowało  14
radnych,  „za”  14  radnych,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się”  0.  Uchwała  Nr
XVII/130/2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr .. .

Do pkt. 8

Pan  Wójt  poinformował,  że  dnia  8  lutego  2021  roku  o  godz.  12.00
odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Następnie Wójt poinformował, że na stronie urzędu gminy znajduje się
link do ankiety, którą może wypełnić każdy mieszkaniec naszej gminy, ankieta
ta  jest  skierowana do każdej  grupy społecznej,  a  jej  wyniki  są  potrzebne do
opracowania strategi dla Euroregionu Roztocze, do którego nasza gmina należy.

Pan Stanisław Kopczyński podziękował za odśnieżanie dróg. Następnie
zapytała odnośnie schroniska dla bezdomnych psów.



Pan Sekretarz poinformował, że tak jak wspomniał w omawianiu treści
uchwały to kwota 1800 złotych. Jest kwota stała, którą wpłacamy za gotowość
schroniska  na  przyjęcie  bezpańskich  psów z  terenu naszej  gminy.  Następnie
dodał, że jeżeli byśmy chcieli takiego psa umieścić w schronisku to taką kwotę
musielibyśmy zapłacić dodatkowo za każdego psa.

Do pkt. 9

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

Sesję zakończono o godz. 10.30.

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk


