
Protokół Nr XXXIII/2022

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 24 czerwca 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. Mazurek Jan
10. Michałuszko Maria
11. Najda Janusz
12. Piasecki Jarosław
13. Stefaniak Krzysztof
14. Urbański Stanisław

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
1. Matwiejszyn Mariusz

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

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
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. Rozpatrzenie  raportu  o  stanie  Gminy  Tarnawatka  za  2021  rok  i  udzielenie
Wójtowi Gminy wotum zaufania.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
7. Omówienie sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wy-
konania budżetu za 2021 rok.
9. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.



10. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Tarnawatka z tytułu oceny wykonania budżetu gminy za rok 2021.
11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
12.  Dyskusja.
13.  Podjęcie uchwał w sprawach:
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2021 rok,
• udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 
rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
• zawarcia porozumienia o współpracy gmin „Partnerstwa Roztocze Środkowe” 
przy realizacji strategii partnerstwa oraz tworzeniu nowych wspólnych projektów 
zintegrowanych,
• uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tarnawatka,
• wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
14.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na terenie gminy za rok 2021.
15.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tarnawatce za 2021 rok.
16.  Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Tarnawatka za 2021 rok.
17. Sprawy różne i bieżące.
18. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz.  13.00.  Otwarcia XXXIII  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 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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Protokoły  z  poprzednich  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:
-  został  zamknięty  punkt  dla  uchodźców z  Ukrainy  na  terenie  naszej  gminy,  ale
pozostał otwarty magazyn pomocowy,
- odbył się przetarg na budowę remizo-świetlicy w Hucie Tarnawackiej, realizacja
inwestycji do 31 kwietnia 2023 r.,
-  odbył  się  przetarg  na  dokończenie  rozbudowy  świetlicy  i  placu  zabaw  w
Tarnawatce-Tartaku,
-  przetarg  na  przebudowę oczyszczalni  ścieków i  remont  sieci  kanalizacyjnej  nie
odbył się, ponieważ nie zgłosił się żaden oferent,
-  z  „Polskiego  Ładu” gmina  Tarnawatka  pozyskała  pieniądze  na  trzy  inwestycje:
odnowienie zbiornika w Wieprzowie, przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie
gminy,  budowę  dróg  w  Dąbrowie  Tarnawackiej  i  w  Tarnawatce-Tartaku  (ul.
Kalinowa),
- trwa II etap kanalizacji w Wieprzowie,
- na etapie końcowym są prace przy rozbudowie budynku i terenu wokół Gminnego
Ośrodka Kultury w Tarnawatce.

Do pkt. 5

Pan  Sekretarz  poinformował,  że  zgodnie  z  ustawą  Raport  został  przesłany
wszystkim Radnym oraz ogłoszony do publicznego wglądu. Następnie Pani Prze-
wodnicząca przeszła do debaty nad Raportem i poprosiła Radnych o zabieranie głosu
w dyskusji. Wobec braku pytań ze strony Radnych, Pani Przewodnicząca zamknęła
dyskusję nad Raportem. Poinformowała również, że w debacie nad Raportem mogli
zabierać głos również mieszkańcy gminy. Ze względu na fakt, że nie wpłynął żaden
wniosek debata została zamknięta.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Tarnawatka wotum zaufania. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wo-
bec 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 XXXIII/229/2022 została
podjęta jednogłośnie. 

Do pkt. 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 przedstawił i omówił
Wójt Gminy Piotr Pasieczny.

Do pkt. 7

Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie finansowe gminy za rok 2021.

Do pkt. 8

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała uchwałę Nr
RIO-Z-I-0034/41/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lu-
blinie z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania
budżetu gminy.

Do pkt. 9

Pani Skarbnik Aneta Pankiewicz przedstawiła informację o stanie mienia jed-
nostki samorządu terytorialnego.

Do pkt. 10

Pani Maria Michałuszko Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sta-
nowisko komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu oceny wykonania
budżetu gminy za rok 2021.

Do pkt. 11

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk przedstawiła uchwałę
RIO-Z-I-0035/41/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lu-
blinie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewi-
zyjnej.

Do pkt. 12

Przewodnicząca obrad sesji Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk otworzyła
dyskusję nad przedstawionymi materiałami.
Tematów do dyskusji nie zgłoszono wobec tego Pani Kazimiera Mańdziuk przystąpi-
ła do realizacji następnego punktu obrad sesji.

Do pkt. 13



Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXXIII/230/2022 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2021 rok. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Pani
Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwały. Obec-
nych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXXIII/231/2021 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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXXIII/232/2021 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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXXIII/233/2021 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy gmin „Partnerstwa Rozto-
cze Środkowe” przy realizacji strategii partnerstwa oraz tworzeniu nowych wspól-
nych projektów zintegrowanych.

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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXXIII/234/2021 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie:  uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania 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. Obec-
nych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXXIII/235/2021 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała  projekt
uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

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 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od głosu” 0. Uchwała Nr XXXIII/236/2021 została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 14

Pan  Sekretarz przedstawił  sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy
gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok 2021, co stanowi załącznik
do protokołu.

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Do pkt. 15

Pani  Kierownik  GOPS przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tarnawatce za 2021 rok, co stanowi załącznik do
protokołu.

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Do pkt. 16

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

Uwag do oceny nie zgłoszono.

Do pkt. 17

Pan Jarosław Piasecki i Pan Stanisław Kopczyński poprosili, o remonty dróg
polnych przed żniwami.

Do pkt. 18

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



Sesję zakończono o godz. 15.10

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk


