
Protokół Nr IX/2019

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 10 września 2019 roku

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani:
Kołodziej Krzysztof
Kołtun Mirosława
Kopczyński Stanisław
Litwi ńczuk Ryszard
Machlarz Jan
Malec Ryszard
Mańdziuk Kazimiera
Matwiejszyn Mariusz
Mazurek Jan
Michałuszko Maria
Najda Janusz
Piasecki Jarosław
Stefaniak Krzysztof
Urbański Stanisław

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
Kamiński Leszek

Spoza Rady Gminy w sesji udział wzięli Pan/Pani:
Piotr Pasieczny – Wójt Gminy
Marian Szałapski – Sekretarz Gminy
Marek Barcicki – Radca Prawny
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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnawatka za I 

półrocze 2019 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 

2019-2030,
• zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
• ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w 



publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Tarnawatka,

• zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem jest Gmina Tarnawatka oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków,

• powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
• zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Sprawy rożne i bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję  rozpoczęto o godz. 12.00. Otwarcia  IX 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.

Następnie  Pani  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:



1) została  zakończona  i  rozliczona  budowa  drogi  w  miejscowości  Huta
Tarnawacka,
2) został zakończony i rozliczony parking przy budynku urzędu gminy,
3) została  zakończona  budowa  drogi  w  Dąbrowie  Tarnawackiej  (część
wschodnia),
4) została zakończona budowa placu zabaw przy przedszkolu,
5) są w realizacji fundusze sołeckie,
6) trwają prace przy remoncie i wyposażeniu kuchni w ZSiP w Tarnawatce,
7) do ZSiP w Tarnawatce w nowym roku szkolnym 2019/2010 doszło 15
uczniów z miejscowości Wieprzów.

Wójt  podziękował  za  organizację  imprez,  które odbyły  się na  terenie
gminy w ostatnim czasie:
1) Otwarcie stawu „Jęzior” w Pańkowie.
2) Dni Wieprza w Wieprzowie.
3) Dożynki Powiatowe w Tarnawatce.

Wójt  dodał,  że wieniec dożynkowy z  miejscowości  Huta  Tarnawacka
reprezentował gminę Tarnawatka na dożynkach Wojewódzkich w Radawcu.

Do pkt. 5

Informację oraz pozytywną opinię o przebiegu wykonania budżetu gminy
Tarnawatka za I półrocze 2019 roku przedstawiła  Pani Skarbnik. Informacja i
opinia RIO stanowią załączniki do protokołu.

Do pkt. 6

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-
2030.

Pan Wójt wyjaśnił projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr IX/56/2019 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Pan Wójt i Pani Skarbnik wyjaśnili projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,



„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr IX/57/2019 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego uczniów publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkol-
nych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tar-
nawatka.

Pan Radca Prawny wyjaśnił projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr IX/58/2019 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komuni-
kacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnawatka oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.

Pan Wójt wyjaśnił projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr IX/59/2019 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławni-
ków.

Pan Wójt wyjaśnił projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr IX/60/2019 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Pan Wójt wyjaśnił projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,



„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr IX/61/2019 została podjęta jednogło-
śnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do uchwały.

Do pkt. 7

Pan  Wójt  poinformował,  że  „gazyfikacja”  miejscowości  Tarnawatka-
Tartak  ma  się  rozpocząć  w  I  kwartale  2020  roku.  Również  miejscowość
Wieprzów  zakwalifikowała  się  do  przyszłej  inwestycji  jest  teren  Sumin  i
miejscowości w kierunku do Klocówki.

Wójt  poinformował,  że  został  złożony  wniosek  do  Funduszu  Dróg
Samorządowy na budowę  drogi od skrzyżowania w kierunku „Wieprzowych
pól” do Podhucia. 

Pan Wójt  poinformował, że jest informacja w sprawie choroby ASF na
terenie naszej gminy.

Dyskusja na temat dzików i choroby ASF.
Pani  Halina  Zwolak,  podziękowała  w  imieniu  mieszkańców  za

wybudowanie  drogi  w  Dąbrowie  Tarnawackiej.  Następnie  poprosiła  o
interwencje w sprawie śmieci w lasach w Dąbrowie Tarnawackiej.

Pan Wójt  powiedział,  że będzie  jeszcze raz rozmawiał na ten temat w
Nadleśnictwie.

Do pkt. 8

Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk ogłosiła zamknięcie
obrad IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnawatka. Podziękowała radnym, za
udział w obradach IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnawatka.
Sesję zakończono o godz. 13.40.

Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas Kazimiera Mańdziuk


