
Protokół Nr XII/2016

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 31 marca 2016 roku

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

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
Paszt Leszek
Matwiejszyn Mariusz

Spoza Rady Gminy w sesji udział wzięli Pan/Pani:
Piotr Pasieczny – Wójt Gminy
Marian Szałapski – Sekretarz Gminy
Aneta Pankiewicz – Skarbnik Gminy
Monika  Baran  –  Kierownik  referatu  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska
Henryk Pankiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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
2016-2021,

• zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
• zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych,
• zgody  na  udzielanie  bonifikaty  od  opłat  za  przekształcenie  prawa

użytkowania  wieczystego  nieruchomości  w  prawo  własności
nieruchomości,

• wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,
• zatwierdzenia  taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka,
• uchwalenia  rocznego  „Programu  współpracy  Gminy  Tarnawatka

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2016 rok”,

• uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
• uchwalenia  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania

problemów alkoholowych,
• przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020,
• uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka,
• uchwalenia  statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Tarnawatce,
• uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnawatka,
• uchwalenia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym

Zasobem Gminy Tarnawatka na lata 2016-2020,
• zatwierdzenia  dopłaty  do  ceny  1m3  dostarczanej  wody  i  1m3

odprowadzanych ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług.
7. Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy gminy z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie gminy za rok 2015.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję  rozpoczęto o godz.  11.00.  Otwarcia XII  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 13 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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13,
„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  13  radnych,  głosowało  13
radnych,  „za”  13,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Do pkt. 4

Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Stanisław Kopczyński poprosił o zrobienie przeglądu dróg na osiedlu

OHZ w Tarnawatce i ul. Kniazie.
Pani  Maria  Michałuszko  poprosiła  o  remont  drogi  w  Kunówce  oraz

o przegląd nowej drogi w Suminie.
Pan  Krzysztof  Stefaniak  poprosił  o  podsypanie  kruszywem  drogi

biegnącej do cmentarza parafialnego oraz o przegląd gwarancyjny ul. Północnej.
Pan Ryszard Litwińczuk zgłosił potrzebę zabezpieczenia drogi w miejscu

połączenia drogi z Tarnawatki-Tartak – Pańków z drogą gruntową z Tarnawatki,
ponieważ  opady  deszczu  namulają  nawierzchnię,  co  stwarza  duże
niebezpieczeństwo  oraz  o  uzupełnienie  ubytków  wokół  stawu  „Jęzior”
w Pańkowie.

Pan Stanisław Milichiewicz poprosił o wycięcie zakrzaczeń w kierunku
Justynówki.

Pan  Stanisław  Urbański  poprosił  o  uzupełnienie  ubytku  na  drodze
w Wieprzowie w kierunku Pana Metzgiera na moście.

Pan  Jarosław  Piasecki  poprosił  o  zasypanie  dołu  na  drodze  polnej
w Niemiórwku-Kolonia.



Pan  Krzysztof  Chacia  poprosił  o  uzupełnienie  pobocza  obok  Pana
Mireckiego w Suminie. 

Do pkt. 5

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

Następnie Wójt poinformował, że:
11.ukazał  się  rządowy program budowy obiektów sportowych,  z  którego

my, jako gmina chcemy się ubiegać o środki na budowę hali sportowej
w Tarnawatce.  W  tym  roku  zechcemy  nanieść  zmiany  w  projekcie
i wybudować  ławy  fundamentowe,  a  w  kolejnych  dwóch  latach
zakończyć budowę inwestycji.

 podpisaliśmy  umowę  z  Wojewodą  na  dofinansowanie  kompleksu  dróg
w Tarnawatce-Tartaku  z  NPODL.  W  tej  sprawie  został  ogłoszony
przetarg,

 programem 500+ w naszej  gminie  zajmuje  się  Pani  Magdalena  Kulas
i Pani Danuta Galant,

 odbyły się zebrania sołeckie we wszystkich sołectwach w naszej gminie,
 został  uruchomiony  nabór  na  zestawy  solarne  i  do  dnia  dzisiejszego

wpłynęło  ponad  290  ankiet,  na  które  chcemy  złożyć  wniosek
o dofinansowanie,

 w  przyszłym  roku  będzie  realizowana  inwestycja  budowy  drogi  
powiatowej Tarnawatka-Werechanie,

 planowane  jest  dokończenie  inwestycji  budowy  drogi  Sumin  –
Krasnobród ,

 przygotowujemy  się  do  obchodów  1050  rocznicy  istnienia  państwa
polskiego,  w ramach których planowane jest  wystawienie pamiątkowej
księgi,  do  której  wpisów będą  mogli  dokonywać  wszyscy  mieszkańcy
gminy, a która to zostanie ponownie otwarta za 50 lat. Kupujemy 1050
sadzonek dęba, które zostaną wysadzone na terenie całej gminy. Również
zostanie odprawiona msza święta w intencji rocznicy chrztu Polski oraz
odbędzie się akademia przygotowana przez młodzież szkolną. Planowany
jest bieg na 1050 metrów.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/70/2016  została  podjęta
jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/71/2016  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/72/2016  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie
prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  w  prawo  własności
nieruchomości.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/73/2016  została  podjęta
jednogłośnie.

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

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. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/74/2016  została  podjęta
jednogłośnie.



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie  zatwierdzenia  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka.

Pani  Monika  Baran  przedstawiła  wniosek  o  zatwierdzenie  taryf  za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków co stanowi
załącznik do protokołu.

Dyskusja na w/w temat.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 7, „przeciw”
1, „wstrzymało się od głosu” 5. Uchwała Nr XII/75/2016 została podjęta zwykłą
większością głosów.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  dopłaty  do  ceny  1m3  dostarczanej  wody
i 1m3 odprowadzanych ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług.

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. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 5, „przeciw”
0, „wstrzymało się od głosu” 8. Uchwała Nr XII/76/2016 została podjęta.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  rocznego  „Programu  współpracy  Gminy
Tarnawatka  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/77/2016  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  gminnego  programu  przeciwdziałania
narkomanii.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/78/2016  została  podjęta
jednogłośnie.



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  gminnego  programu  profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 12, „przeciw”
0, „wstrzymało się od głosu” 1. Uchwała Nr XII/79/2016 została podjęta zwykłą
większością głosów.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.

Pan Kierownik GOPS 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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/80/2016  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej
o charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy
Tarnawatka.

Pan Kierownik GOPS 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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/81/2016  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnawatce.

Pan  Radca  Prawny  wniósł  autopoprawkę  do  projektu  uchwały  w  § 7
o wykreślenie pkt. 3 i 4. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Pan Kierownik GOPS 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 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/82/2016  została  podjęta
jednogłośnie.



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie  uchwalenia Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej dla 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. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/83/2016  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  Programu  Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tarnawatka na lata 2016-2020.

Pan Sekretarz wniósł autopoprawkę do projektu uchwały o wykreślenie §
3 z tytułu uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. Następnie
Pan Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały.

Pan Andrzej Piróg zapytał, dlaczego nie sprzedawane są budynki, po byłej
szkole  w Pańkowie oraz w Hucie Tarnawackiej.  Następnie  zapytał,  na jakim
etapie jest sprawa zamiany budynku byłego GOPS i budynku Ośrodka Zdrowia.

Pan Sekretarz poinformował, że w budynku po byłej szkole w Pańkowie
znajdują się dwa lokale mieszkalne, z których jeden jest wynajmowany. Jeżeli
chcielibyśmy  sprzedać  same  lokale  mieszkalne,  to  pozostają  jeszcze
pomieszczenia po szkole, tak więc albo możemy wydzielać te trzy lokale, albo
sprzedawać cały budynek.

W sprawie ośrodka zdrowia Pan sekretarz poinformował,  że na chwilę
obecną uchwała nie została wykonana.

Pan Stanisław Milichiewicz zaproponował zwiększenie czynszu budynku
ośrodku  zdrowia,  aby  za  te  pieniądze  np.  wymienić  okna.  Następnie  zgłosił
potrzebę  zabezpieczenia  chodnika  przy  ośrodku  zdrowia  przed  wjazdem
na niego  samochodów,  które  blokują  korzystanie  z  chodnika  przez  pieszych
oraz niszczą chodnik.

Radni  zawnioskowali,  o  wykreślenie  z  projektu  uchwały  w  §  3  lokali
mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnawatce.

Pani Przewodnicząca Kazimiera Mańdziuk poddała po głosowanie jawne
w/w wniosku.



Obecnych było 13 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 10, „przeciw” 0,
„wstrzymało  się  od  głosu”  2.  Wniosek  został  podjęty  zwykłą  większością
głosów. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XII/84/2016  została  podjęta
jednogłośnie.

Do pkt. 7

Pan Sekretarz przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy
gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  na  terenie  gminy  za  rok  2015,  co  stanowi
załącznik do protokołu.

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Do pkt. 8

W odpowiedzi na interpelacje radnych i sołtysów w sprawach remontów i
przeglądów dróg, Wójt poinformował, że zostaną one w miarę możliwości na
bieżąco poddawane remontom.

Na zgłoszenie Pana Ryszarda Litwińczuka odnośnie zamuleń na zakręcie
z  Tarnawatki-Tartaku  do  Pańkowa,  Wójt  odpowiedział,  że  postara  się  we
współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych zrealizować ten temat.

Na  pytanie  Pana  Stanisława  Milichiewicza  w  sprawie  wycięcie
zakrzaczeń  w  kierunku  Justynówki,  Wójt  poinformował,  że  na  spotkaniu
sołeckim w Wieprzowie osoba obecna na zebraniu zobowiązała się do usunięcia
tych zakrzaczeń.

Do pkt. 9

Pan  Wójt  przypomniał  o  terminie  składania  oświadczeń  majątkowych
oraz o dodatkowym naborze na utylizację azbestu.

Pan Wójt poinformował, że związku z planowaną budową hali sportowej
wynika potrzeba powiększenia działki.

Pan  Mariusz  Samulak  zapytał,  za  co  są  pobierane  pieniądze  przez
pracownika  z  Urzędu  Gminy  w  temacie  konserwacji  oczyszczalni
przydomowych,  skoro  w  przypadku  jego  oczyszczalni  jest  ona  nienależycie
wykonywana. Są tam uszkodzenia, które zaburzają prawidłową jej pracę, a nie
są naprawiane.



Pan Wójt odpowiedział, że przede wszystkim samemu trzeba na bieżąco
kontrolować pracę oczyszczalni, a jeżeli pojawią się jakieś problemy, to trzeba
je  zgłaszać.  Jeżeli  problem  ten  nie  jest  w  należyty  sposób  usunięty  przez
pracownika,  który  za  to  odpowiada,  to  należy  zgłaszać  go  do  Kierownika
referatu lub do Wójta. 

Pan Ryszard Malec zapytał, czy nie byłoby możliwe wyzbieranie śmieci
przy drodze wojewódzkiej.

Dyskusja na temat śmieci.
Pan Robert  Cisło  zgłosił  potrzebę poszerzenia  zjazdu z drogi  krajowej

w Suminie w kierunku Krasnobrodu. 
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  kwestię  tę  już  zgłaszał  i  do  niej  wróci

ponownie.

Do pkt. 10

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

Sesję zakończono o godz. 15.10.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas
Kazimiera Mańdziuk


