
Protokół Nr XI/2015

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku.

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani:
Cisło Robert
Dudek Bogdan
Kopczyński Stanisław
Litwińczuk Ryszard
Malec Ryszard
Mańdziuk Kazimiera
Matwiejszyn Mariusz
Mazurek Jan
Michałuszko Maria
Milichiewicz Stanisław
Paszt Leszek
Piasecki Jarosław
Piróg Andrzej
Stefaniak Krzysztof
Urbański Stanisław

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

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał 

Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 

2015-2021, 
• zmian w budżecie gminy na 2015 rok, 
• ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 



na terenie Gminy Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby prawne 
inne niż jednostki samorządu terytorialnego, 

• wyrażenia zgody na działalność Gminy Tarnawatka w zakresie 
telekomunikacji. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
• przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej, 
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
• dyskusja nad projektem wieloletniej prognozy finansowej, 
• głosowanie nad projektem wieloletniej prognozy finansowej. 
8. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2016. 
• odczytanie projektu uchwały budżetowej 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 2016. 
9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka. 
10. Przyjęcie sprawozdań Rady i poszczególnych komisji stałych. 
11. Przyjęcie planów pracy Rady i poszczególnych komisji stałych. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i zapytania. 
14. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję  rozpoczęto  o  godz.  13.00.  Otwarcia  XI  sesji  VII  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 porządku obrad radni nie wnieśli  uwag ani  zastrzeżeń, wobec tego
Przewodnicząca 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  Kazimiera  Mańdziuk  poinformowała,
że tradycyjnie  protokół  z  poprzedniej  sesji  był  wyłożony  w  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  15  radnych,  głosowało  15
radnych,  „za”  15,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Do pkt. 4

Brak interpelacji i zapytań radnych.

Do pkt. 5

Wójt przedstawił sprawozdanie z uchwał podjętych na poprzedniej sesji
co stanowi załączniki nr … do protokołu.

Następnie Wójt poinformował, że:
 ukazał  się  ranking inwestycji  drogowych w ramach  programu rozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 i nasza inwestycja
drogowa w Tarnawatce-Tartaku jest na dziewiątym miejscu na wstępnej
liście, w związku z tym będzie ona realizowana w najbliższym czasie,

 zostały rozliczone wszystkie nasze inwestycje drogowe za 2015 rok,
 został nadany numer drogi w Tarnawatce dla ul. Kamiennej i ul. Kniazie,
 zbliżamy się do końcowych realizacji funduszy sołeckich na rok 2015.

Do pkt. 6

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Tarnawatka na lata 2015-2021.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XI/62/2015  została  podjęta
jednogłośnie. 



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  Nr  XI/63/2015 została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla
niepublicznych szkół,  przedszkoli  i  innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Pan Sekretarz 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 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  Nr  XI/64/2015 została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  działalność  Gminy  Tarnawatka
w zakresie telekomunikacji.

Pan Wójt wyjaśnił projekt uchwały.
Pan Janusz Najda zapytał, kiedy zostanie uwolniony sygnał tego internetu.
Pan  Wójt  poinformował,  że  jest  to  inwestycja  prowadzona  przez

Starostwo Powiatowe.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  Nr  XI/65/2015 została  podjęta
jednogłośnie.

Do pkt. 7

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

Pani  Skarbnik  odczytała  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Pani Skarbnik wyjaśniła projekt wieloletniej prognozy finansowej.



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 15 radnych, głosowało 15 radnych,
„za”  15  radnych,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się”  0.  Uchwała  Nr  XI/66/2015
została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 8

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. 

Pani  Skarbnik  odczytała  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  oraz
omówiła projekt budżetu gminy na rok 2016. 

Następnie  opinię  komisji  o  projekcie  budżetu  gminy  na  rok  2016
przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu, rolnictwa, spraw gospodarczych
i  ochrony  środowiska  Pan  Leszek  Paszt.  Opinia  stanowi  załącznik  nr  …
do protokołu.

Wójt odczytał swoje stanowisko w sprawie opinii Komisji i Regionalnej
Izby Regionalnej, 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 15 radnych, głosowało 15 radnych,
„za”  15  radnych,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się”  0.  Uchwała  Nr  XI/67/2015
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr .. .

Do pkt. 9

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka.

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 15 radnych, głosowało 15 radnych,
„za”  15  radnych,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się”  0.  Uchwała  Nr  XI/68/2015
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr ... .



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

obrad Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w
uchwały. Na stan 15 radnych, obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych,
„za”  15  radnych,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się”  0.  Uchwała  Nr  XI/69/2015
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr .. .

Do pkt. 10

Przewodnicząca Rady Gminy Pani  Kazimiera Mańdziuk odczytała spra-
wozdanie Rady Gminy Tarnawatka za rok 2015. Do w/w sprawozdania uwag
nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu, finansów, rolnictwa, spraw gospodar-
czych i ochrony środowiska odczytał sprawozdanie Komisji Budżetu, finansów,
rolnictwa, spraw gospodarczych i ochrony środowiska Rady Gminy Tarnawatka
za rok 2015. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej  Rady  Gminy  Tarnawatka  za  rok 2015.  Uwag do  sprawozdania  nie
zgłoszono.

Przewodniczący Komisji  Oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej
i porządku publicznego odczytał sprawozdanie Komisji Oświaty, kultury, zdro-
wia, pomocy społecznej i porządku publicznego Rady Gminy Tarnawatka za rok
2015. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie jaw-
ne przyjęcie w/w sprawozdań za rok 2015. Obecnych było 15 radnych, głosowa-
ło 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0. Sprawozdania za rok
2015 zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag w głosowaniu jawnym.

Do pkt. 11

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
ramowego planu pracy Rady Gminy Tarnawatka na rok 2016. Do w/w projektu
planu pracy uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu, finansów, rolnictwa, spraw gospodar-
czych i ochrony środowiska odczytał projekt planu pracy Komisji Budżetu, fi-



nansów,  rolnictwa,  spraw gospodarczych i  ochrony środowiska  Rady Gminy
Tarnawatka na rok 2016. Uwag do projektu planu pracy nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała projekt planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnawatka na rok 2016. Uwag do projektu planu
pracy nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji  Oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej
i porządku publicznego odczytał projekt planu pracy Komisji Oświaty, kultury,
zdrowia, pomocy społecznej i porządku publicznego Rady Gminy Tarnawatka
na rok 2016. Uwag do projektu planu pracy nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie jaw-
ne przyjęcie w/w planów pracy na rok 2016. Obecnych było 15 radnych, głoso-
wało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0. Plany pracy na rok
2016 zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag w głosowaniu jawnym.

Do pkt. 12

Nie było.

Do pkt. 13

Pan Stanisław Kopczyński zapytał, czy będzie budowana hala sportowa.
Pan Wójt  poinformował,  że  będziemy  składać  projekt  na  budowę hali

sportowej  przy  udziale  funduszy  zewnętrznych,  ponieważ  nie  posiadamy
środków własnych na zabezpieczenie tego projektu.

Pan  Stanisław  Milichiewicz  zapytał,  co  się  dzieje  z  mercedesem
strażackim z Tarnawatki.

Pan  Wójt  poinformował,  że  w  czasie  akcji  gaśniczej  jest  zgłaszany
do wyjazdu.

Pan  Krzysztof  Chacia  poprosił,  o  postawienie  znaku  ostrzegającego
o zakręcie na drodze w miejscowości Sumin.

Pan  Andrzej  Piróg  zgłosił,  problem  ograniczenia  widoczności
dla pojazdów  wyższych  niż  osobowe  spowodowany  tablicą  informacyjną  na
drodze krajowej nr 17 w kierunku do Zamościa.

Pan  Jan  Machlarz  poprosił,  o  umiejscowienie  punktu  świetlnego
ostrzegającego  i  sygnalizującego  nad  przejściem  dla  pieszych  na  drodze
krajowej w Tarnawatce-Tartaku.

Do pkt. 14



Przewodnicząca  Rady  Gminy  Kazimiera  Mańdziuk  złożyła  życzenia
świąteczne  wszystkim obecnym oraz  rodzinom i  gościom następnie  ogłosiła
zamknięcie obrad XI sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka. Podziękowała
radnym za udział w obradach XI sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka.  

Sesję zakończono o godz. 15.00.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas
Kazimiera Mańdziuk


