
Protokół Nr XXVII/2021

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 29 grudnia 2021 roku

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

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
1. Kołtun Mirosława

Spoza Rady Gminy w sesji udział wzięli Pan/Pani:
Piotr Pasieczny – Wójt Gminy
Marian Szałapski – Sekretarz Gminy
Aneta Pankiewicz – Skarbnik Gminy
Monika Baran – Kierownik GKiOŚ
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:
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 
2021-2030,
 zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
 uchwalenia "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Tarnawatka",



 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 pokrycia  części  kosztów  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  z
dochodów  własnych  niepochodzących  z  pobranej  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka,
 ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy 
Tarnawatka,
 ustalenia diet dla radnych Gminy Tarnawatka,
 ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnawatka,
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
2030,
 przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2022-2030,
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030,
 dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
2030,
 głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2022-2030.
7. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2022.
 odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 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 2022.
8. Przyjęcie sprawozdań Rady i poszczególnych komisji stałych.
9. Przyjęcie planów pracy Rady i poszczególnych komisji stałych.
10. Sprawy rożne i bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1



Sesję rozpoczęto o godz. 11.00. Otwarcia XXVII 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  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
poprzedniej sesji. Nikt nie zgłosił takiej potrzeby, wobec tego Przewodnicząca
Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne przyjęcie protokołów
z  poprzedniej  sesji  bez  czytania.  Obecnych  było  14  radnych,  głosowało  14
radnych,  „za”  14,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Protokoły  z
poprzedniej 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:
-  zakończono  budowę  drogi  od  cmentarza  do  terenów  inwestycyjnych  w
Tarnawatce,
-  zakończono  przebudowę  drogi  powiatowej  na  terenie  naszej  gminy  od
Tarnawatki-Tartaku do Podhorzec,
- zakończono budowę nowego wodociągu w Hucie Tarnawackiej,
- trwają prace remontowo-budowlane w budynku GOK w Tarnawatce,
- został ogłoszony Rządowy Fundusz „Polski Ład” i w programie tym będziemy
składać  pięć  wniosków,  dwa  o  dofinansowanie  Programu  Inwestycji
Strategicznych (Edycja trzecia – PGR) i trzy o dofinansowanie dla wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego,



Pan Wójt dodał, że 2021 rok był rokiem bardzo udanych inwestycji, ale
mniej udany pod względem imprez kulturalnych z powodu pandemii COVID-
19.

Do pkt. 5

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

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
XXVII/191/2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr ... .

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

Pani Skarbnik wyjaśniła projekt uchwały.
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
XXVII/192/2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr … .

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie uchwalenia "Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Tarnawatka".

Pani Monika Baran wyjaśniła projekt uchwały.
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
XXVII/193/2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr … .

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pani Monika Baran wyjaśniła projekt uchwały.
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
XXVII/194/2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr … .

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  pokrycia  części  kosztów  gospodarowania  odpadami
komunalnymi  z  dochodów  własnych  niepochodzących  z  pobranej  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pani Monika Baran wyjaśniła projekt uchwały.
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
XXVII/195/2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr … .

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

Pan Wójt wyjaśnił projekt uchwały.
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
XXVII/196/2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr … .

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka.

Pan Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały.
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
XXVII/197/2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr … .

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie  ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla
przewodniczącego  organu  wykonawczego  jednostki  pomocniczej  Gminy
Tarnawatka.

Pan Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały.
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
XXVII/198/2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr … .



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Tarnawatka.

Pan Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały.
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
XXVII/199/2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr … .

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  ustalenia  diety  dla  Przewodniczącego  Rady  Gminy
Tarnawatka.

Pan Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały.
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
XXVII/200/2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr … .

Do pkt. 6

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

Pani Przewodnicząca odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
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
XXVII/201/2021 została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 7

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.



Pani Przewodnicząca odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu gminy na rok 2022.

Następnie  opinię  komisji  o  projekcie  budżetu  gminy  na  rok  2022
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
XXVII/202/2021 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr .. .

Do pkt. 8

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała
sprawozdanie  Rady  Gminy  Tarnawatka  za  rok  2021.  Do  w/w sprawozdania
uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  Gminy  Tarnawatka
odczytali  sprawozdania  z  Komisji  za  rok  2021.  Uwag  do  sprawozdań  nie
zgłoszono.

Wobec  powyższego  Przewodnicząca  obrad  poddała  pod  głosowanie
jawne  przyjęcie  w/w  sprawozdań  za  rok  2021.  Obecnych  było  14  radnych,
głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0. Sprawozdania
za rok 2021 zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag w głosowaniu jawnym.

Do pkt. 9

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała
ramowy plan pracy Rady Gminy Tarnawatka na rok 2022. Do w/w ramowego
planu pracy uwag nie zgłoszono.



Przewodniczący  poszczególnych  Komisji  Rady  Gminy  Tarnawatka
odczytali  plany  pracy  Komisji  na  rok  2022.  Uwag  do  planów  pracy  nie
zgłoszono.

Wobec  powyższego  Przewodnicząca  obrad  poddała  pod  głosowanie
jawne przyjęcie w/w planów pracy na rok 2022. Obecnych było 14 radnych,
głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0. Plany pracy na
rok 2022 zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag w głosowaniu jawnym.

Do pkt. 10

Nie zgłoszono.

Do pkt. 11

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

Sesję zakończono o godz. 13.30.

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk


