
Protokół Nr XX/2021

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 27 maja 2021 roku

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

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
1. Kopczyński Stanisław
2. Litwińczuk Ryszard
3. Matwiejszyn Mariusz

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

Porządek obrad:
 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:
- zmiany uchwały Nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 
października 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnawatce oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania, zmienionej uchwałą Rady Gminy Tarnawatka 
Nr XIX/137/2021 z dnia 26 marca 2021 roku,



- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tarnawatka,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizacje 
zadania pod nazwą "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L oraz drogi 
powiatowej nr 3526L od miejscowości Tarnawatka-Tartak do miejscowości 
Podhorce",
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2021-
2030,
- zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na terenie gminy za rok 2020.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tarnawatce za 2020 rok.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Tarnawatka za 2020 rok.
9. Sprawy różne i bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję  rozpoczęto  o  godz.  9.00.  Otwarcia  XX 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 12 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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12,
„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  był  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  12  radnych,  głosowało  12
radnych,  „za”  12,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Protokół  z
poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 4

W sprawie sprawozdania pomiędzy sesjami Wójt poinformował, że:
- został ogłoszony przetarg na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury (projekt z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
-  przygotowujemy się  do  ogłoszenia  przetargu na  przebudowę wodociągu w
Hucie  Tarnawackiej  i  rozbudowę  II  etapu  kanalizacji  w  Wieprzowie
Ordynackim (projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- będzie realizowana w tym roku przy współpracy z powiatem droga powiatowa
Tarnawatka-Tartak - Wieprzów - Przecinki,
- trwają prace termomodernizacyjne w szkole podstawowej w Tarnawatce,
- trwają prace remontowe na drogach dojazdowych do pól,
- przyszło Postanowienie od Komisarza Wyborczego w Zamościu II w sprawie
odrzuconego  wniosku  mieszkańców  Gminy  Tarnawatka  o  przeprowadzenie
referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka,
- jesteśmy na etapie końcowym w przygotowywaniu dokumentacji projektowej
na budowę drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka.

W dalszej części Wójt przedstawił sprawozdanie z uchwał podjętych na
poprzedniej sesji, co stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt. 5

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr  XXXI/224/2018  Rady  Gminy
Tarnawatka  z  dnia  15  października  2018  roku  w  sprawie  trybu  i  sposobu
powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w
Tarnawatce  oraz  szczegółowych  warunków jego  funkcjonowania,  zmienionej
uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr XIX/137/2021 z dnia 26 marca 2021 roku.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XX/149/2021  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. Obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XX/150/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
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. Obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XX/151/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu
na  realizacje  zadania  pod  nazwą  "Rozbudowa  odcinka  drogi  powiatowej  nr
3504L oraz drogi powiatowej nr 3526L od miejscowości Tarnawatka-Tartak do
miejscowości Podhorce".

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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XX/152/2021  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. Obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 11, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  1.  Uchwała  Nr  XX/153/2021  została  podjęta
zwykła większością głosów.

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



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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XX/154/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

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

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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XX/155/2021  została  podjęta
jednogłośnie.

Do pkt. 6

Pan Sekretarz przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy
gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  na  terenie  gminy  za  rok  2020,  co  stanowi
załącznik do protokołu.

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Do pkt. 7

Pani  Kierownik  GOPS  przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce za 2020 rok, co stanowi
załącznik do protokołu.

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Do pkt. 8

Pani Kierownik GOPS przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy
Tarnawatka, co stanowi załącznik do protokołu.

Uwag do oceny nie zgłoszono.

Do pkt. 9

Pan  Krzysztof  Kołodziej  zapytał,  kiedy  będzie  robiony  remont  drogi
powiatowej w Paucznem.

Pan  Jarosław  Piasecki  zapytał,  o  wąwóz   oraz  czy  jest  możliwość
uruchomienia busów na trasie Tomaszów Lubelski – Klocówka.



Pani Halina Zwolak poprosiła o remont drogi w Dąbrowie Tarnawackiej
część zachodnia.

Pan  Wójt  na  pytanie  Pana  Krzysztofa  Kołodzieja  w  sprawie  drogi
odpowiedział,  że  rozmawiał  ze  Starosta  i  Starosta  powiedział,że  tej  kadencji
droga będzie zrobiona.

Na  pytanie  Pana  Jarosława  Piaseckiego  w  sprawie  wąwozu,  Wójt
odpowiedział,  że  w  przyszłym  tygodniu  będzie  droga  przez  wąwóz
uruchomiona, a w spawie busów Wójt powiedział, że to przewoźnik odpowiada
za busy a nie gmina.

Na  pytanie  Pani  Haliny  Zwolak  w  sprawie  remontu  drogi  Wójt
odpowiedział, że jesteśmy na etapie oceniania remontu drogi.

Następnie  Wójt  poinformował  o  potrzebie  szczepienia  się  przeciwko
COVID-19 oraz o trwającym narodowym spisie powszechnym.

Pan Wójt złożył życzenia związku z dniem samorządu terytorialnego.
Następnie  Pan  Wójt  wraz  z  Panią  Przewodniczącą  poinformowali,  że

została  wydana  książka  promująca  gminę  Tarnawatka  pt.  „GMINA
TARNAWATKA - DAJ SIĘ WKRĘCIĆ!”, której to autorem jest Pan Marian
Szałapski, a zdjęcia wykonała Pani Aleksandra Wnuk-Maliszewska, następnie
złożyli gratulacje Panu Marianowi Szałapskiemu.

Pan Sekretarz podziękował za miłe słowa.

Do pkt. 10

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

Sesję zakończono o godz. 11.00

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk




