
Protokół Nr XXVIII/2022

z sesji  nadzwyczajnej  Rady Gminy Tarnawatka  odbytej  w dniu 13 stycznia  2022
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
Aneta Pankiewicz – Skarbnik Gminy
Monika Baran – Kierownik GKiOŚ

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

• wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty,

• zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym,

• 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,

• wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego  pomiędzy
Gminą  Tarnawatka  a  Gminą  Tomaszów  Lubelski  w  zakresie  zbiorowego
zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Wieprzowe Jezioro, Gmina
Tomaszów Lubelski,



• udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Zamościu,

• zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
• zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

4. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję  rozpoczęto o godz.  12.00.  Otwarcia XXVIII  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.  Po  czym  odczytała  proponowany  porządek  obrad.  Do
proponowanego porządku obrad uwag nie zgłoszono.

Następnie Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne przyjęcie
porządku  obrad.  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  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Pani Monika Baran 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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXVIII/203/2022 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie  zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przy-
domowym.

Pani Monika Baran 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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXVIII/204/2022 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.

Pani Monika Baran 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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXVIII/205/2022 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego po-
między Gminą Tarnawatka a Gminą Tomaszów Lubelski w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia  w wodę mieszkańców miejscowości  Wieprzowe Jezioro,  Gmina Toma-
szów Lubelski.

Pani Monika Baran 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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXVIII/206/2022 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 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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXVIII/207/2022 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXVIII/208/2022 została podjęta jednogłośnie.

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

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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXVIII/209/2022 została podjęta jednogłośnie.



Do pkt. 4

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

Sesję zakończono o godz. 12.47

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk


