
Protokół Nr XIII/2016

 z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 13 czerwca 2016 roku.

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani:
Cisło Robert
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

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
Dudek Bogdan

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:
1. Otwarcie obrad.
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. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
7. Omówienie sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z

wykonania budżetu za 2015 rok.
9. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorial-

nego.



10.Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gmi-
ny Tarnawatka z tytułu oceny wykonania budżetu gminy za rok 2015.

11.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komi-
sji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

12.Dyskusja.
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
 rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-

daniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2015 rok,
 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 

2015 rok,
 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek,
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 

2016-2021,
 zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
 przystąpienia do Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Tar-

nawatka”,
 zmiany uchwały Nr XXXV/228/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 

września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w drodze przetargu 
oraz na udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy 
Tarnawatka,

 uchwalenia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Tarnawatka na lata 2016-2020,

 uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka.

14.Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomo-
ści.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.Wolne wnioski i zapytania.
17.Zakończenie obrad.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00. Otwarcia XIII 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 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  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  14  radnych,  głosowało  14
radnych,  „za”  14,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Do pkt. 4

Interpelacje i zapytania radnych.
Pani  Maria  Michałuszko  poprosiła  o  naprawienie  przepustu  na  nowej

drodze w Suminie obok Państwa Samulaków.
Pan  Ryszard  Litwińczuk  zgłosił  potrzebę  uczestnictwa  mediatora  w

trakcie szacowania szkód wyrządzonych w uprawach rolnych.
Pan  Marek  Barcicki  odpowiedział,  że  z  ramienia  gminy  to  Wójt  jest

mediatorem.
Pan Jarosław Piasecki zapytał, czy po sprzedaży szkoły w Niemirówku

byłaby możliwość zwiększenia funduszu sołeckiego tym miejscowościom, które
miały udział w jej budowie.

Pan Andrzej Piróg poprosił, aby na spotkaniach, które są organizowane z
kołami łowieckimi uczestniczył również radca prawny.

Pan Krzysztof Stefaniak poprosił o remonty dróg polnych.
Pan Krzysztof Chacia poprosi o uzupełnienie poboczy przy nowej drodze

w Suminie.
Pan Ryszard  Malec  poprosi,  o  uprzątnięcie  terenu na „Młynie”  oraz o

konserwacje oświetlenia ulicznego, ponieważ jest rozregulowane.
Pan  Lesław  Danaj  poprosił,  aby  w  Paucznem  był  czynny  hydrant  na

wypadek pożaru.



Do pkt. 5

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

Następnie Wójt poinformował, że:
 nie  znamy  jeszcze  wyników  konkursu  z  PROW-u,  do  którego

zgłosiliśmy układ dróg w Tarnawatce,
 w sprawie inwestycji budowy hali sportowej w Tarnawatce gmina

zwróciła się do Ministra Sportu oraz do Urzędu Marszałkowskiego na
dofinansowanie  tego  zadania,  gestorem  ostatecznym  będzie  Minister
Sportu,

 przygotowujemy  się  do  inwestycji  z  programu  Odbudowy  Dróg
Lokalnych na drogi w Tarnawatce-Tartaku firma, która wygrała przetarg
to  Komunalne  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  w  Lublinie,  a
podwykonawstwo w sprawie kanalizacji na drodze będzie wykonywała
firma z Parczewa,

 przygotowujemy  się  do  złożenia  dwóch  projektów  na  drogi  w
Wieprzowie. Jedna droga biegnie obok Pana Kamińskiego, a druga obok
Pana Luchowskiego,

 przygotowujemy zapytanie ofertowe na drogę w Kunówce zgodnie z
realizacją funduszu sołeckiego,

 w chwili obecnej remontowane są dwa odcinki dróg Huta - Pauczne i
Tymin – Podhucie w nowej technologii,

 zakupiliśmy od OHZiPR 60 ton kruszywa, po 20 zł. za tonę wraz z
dowozem i tym kruszywem chcemy odremontować drogi polne,

 gmina  Tarnawatka  jutro  składa  wniosek  na  konkurs  do  Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii.

 została  sprzedana  za  kwotę  440  tys.  zł.  szkoła  w  Niemirówku-
Kolonia,

 w wyniku ostatniego pożaru budynku mieszkalnego w Paucznem jest
przygotowywany lokal zastępczy dla tej osoby w starej szkole w Hucie
Tarnawackiej, mieszkańcy również zorganizowali zbiórkę potrzebnych
rzeczy dla niej,

 na  terenie  gminy  brygada  remontowo-budowlana  usuwa
zakrzaczenia przy drogach gminnych,

 budżet gminy w tym roku zostanie pomniejszony o kwotę ok. 380
tys. zł. a mianowicie PGNiG spółka gazownicza wpłacała od 2008 roku
podwójnie podatek od nieruchomości,

 do programu 500+ wpłynęło ok 350 wniosków, wypłata miesięczna
świadczeń to kwota ok 260 tys. zł.

 GDDKiA oddział Lublin odpowiedziała negatywnie na pismo jakie
wystosowaliśmy związku z prośbą Radnego Andrzeja Piroga w sprawie



skrzyżowania  w  Tarnawatce  a  mianowicie  słabej  widoczności
wyjeżdżających samochodów z drogi ul. Ks. Boguty na drogę krajową.

Do pkt. 6

Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  za  rok  2015  przedstawił  i
omówił Wójt Gminy Pan Piotr Pasieczny.

Do pkt. 7

Pan Wójt Piotr Pasieczny omówił sprawozdanie finansowe gminy za rok
2015.

Do pkt. 8

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytał uchwałę
Nr RIO-Z-I-0034/41/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20
kwietnia  2016 roku w sprawie  opinii  dotyczącej  przedłożonego przez  Wójta
Gminy Tarnawatka rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015
rok.

Do pkt. 9

Pan Wójt Piotr Pasieczny przedstawił informacje o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego.

Do pkt. 10

Pani Maria Michałuszko Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawił
stanowisko komisji  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu oceny
wykonania budżetu gminy za rok 2015.

Do pkt. 11

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Maria  Michałuszko  przedstawiła
uchwałę Nr  RIO-Z-I-0035/41/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Lublinie z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania
wniosku absolutoryjnego.

Do pkt. 12

Przewodnicząca obrad sesji Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk otwo-
rzyła dyskusję nad przedstawionymi materiałami.

Tematów do dyskusji  nie  zgłoszono wobec tego Pani Kazimiera  Mań-
dziuk przystąpiła 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
2015 rok. 

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 XIII/85/2016 została podjęta jedno-
głośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykona-
nia budżetu za 2015 rok. 

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 XIII/86/2016 została podjęta jedno-
głośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 XIII/87/2016 została podjęta jedno-
głośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarna-
watka na lata 2016-2021.

Pani Skarbnik wyjaśniła 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 XIII/88/2016 została podjęta jedno-
głośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie: zmiany 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 uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XIII/89/2016 została podjęta jedno-
głośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie: przystąpienia do Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w
gminie 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 uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XIII/90/2016 została podjęta jedno-
głośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/228/2014 Rady Gminy Tarna-
watka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w drodze przetargu oraz na
udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości grunto-
wych stanowiących mienie komunalne 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 uchwa-
ły. Obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych, „za” 14, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XIII/91/2016 została podjęta jedno-
głośnie.

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

Pan Wójt zaproponował autopoprawkę do projektu uchwały w § 3 aby ten
mniejszy lokal w Tarnawatce w budynku ośrodka zdrowia zapisać pod wynajm.
Pan Wójt dodał, że ostatnio rozmawiał z Panem Dyrektorem ośrodka zdrowia na
tematy związane z wynajmem, wielkością czynszu i termomodernizacją budyn-
ku.

Dyskusja na w/w temat.
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 XIII/92/2016 została podjęta jedno-
głośnie.



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 Tarnawat-
ka.

Pan Sekretarz 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 XIII/93/2016 została podjęta jedno-
głośnie.

Do pkt. 14

Pan Wójt poinformował, że przymierza się do zamiany części nierucho-
mości  a mianowicie część nieruchomość Państwa Sierzyńskich zechcemy za-
mienić z częścią nieruchomości  gminnej.  Są to działki położone przy działce
szkolnej. Następnie Pan Wójt pokazał na mapie, których to działek dotyczy oraz
na jakiej zasadzie odbędzie się zamiana, jeżeli radni wyrażą na nią zgodę. Wójt
dodał, że potrzeba wynika z tego że działka gminna jest dość wąska, a w przy-
szłości możemy obok hali sportowej umieścić inne obiekty na potrzeby szkoły.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyrazili zgodę na zamianę.

Do pkt. 15

Na sugestię Pani Marii Michałuszko o naprawienie przepustu na nowej
drodze  w  Suminie  obok  Państwa  Samulaków  Pan  Wójt  odpowiedział,  że
zostanie zgłoszone to do firmy, która tą drogę wykonywała, ponieważ jest ona
jeszcze na gwarancji. Następnie Wójt dodał, że odnośnie pytania Pan Krzysztofa
Chaci  o uzupełnienie poboczy przy tej  drodze to ta sprawa również zostanie
przekazana.

Na prośbę Pana Ryszarda Litwińczuka w sprawie uczestnictwa mediatora
w  trakcie  szacowania  szkód  wyrządzonych  w  uprawach  rolnych  Pan  Wójt
odpowiedział,  że  Mediator  jest  wyznaczany  wówczas,  gdy  nie  zgadza  się
właściciel wyrządzonej szkody na podpisanie protokołu.

Dyskusja na temat szacowania szkód.

Na  sugestię  Pana  Jarosława  Piaseckiego  w  sprawie  pieniędzy  ze
sprzedaży  szkoły  w Niemirówku  Pan  Wójt  poinformował,  że  do  tej  sprawy
trzeba podchodzić z rozsądkiem. Następnie Wójt dodał, że wie i pamięta, iż w
dużej mierze mieszkańcy pomogli w budowie tej szkoły.



Na  prośbę  Pana  Andrzeja  Piroga,  aby  na  spotkaniach,  które  są
organizowane  z  kołami  łowieckimi  uczestniczył  również  radca  prawny  Pan
Radca Prawny poinformował, że nie ma takiej potrzeby.

W sprawie remontów dróg polnych zgłoszonych przez Pana Krzysztofa
Stefaniaka Wójt poinformował, że będą te drogi remontowane.

Na prośbę Pana Ryszarda Malca o uprzątnięcie terenu na „Młynie” Wójt
poinformował,  że  teren  jest  już  karczowany  a  sprawa  oświetlenia  została
zgłoszona do konserwatora.

Na prośbę Pana Lesława Danaja, aby w Paucznem był czynny hydrant na
wypadek pożaru Wójt poinformował, że zostanie to sprawdzone.

Do pkt. 16

Radni  wypracowali  stanowisko  dotyczące  szkód  powodowanych  przez
zwierzęta  łowne  oraz  poprosili  o  jego  przekazanie  do  Polskiego  Związku
Łowieckiego,  Kół  Łowieckich  z  naszego  terenu,  Wojewody  Lubelskiego,
Ministra Środowiska,  Przewodniczących Rad Miast  i  Gmin z terenu Powiatu
Tomaszowskiego  oraz  parlamentarzystów  z  województwa  Lubelskiego.
Stanowisko stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt. 17

Przewodnicząca  Rady Gminy  ogłosiła  zamknięcie  obrad XIII  sesji  VII
kadencji Rady Gminy Tarnawatka. Podziękowała radnym za udział w obradach
XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka. 

Sesję zakończono o godz. 15.20.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas
Kazimiera Mańdziuk


