
Protokół Nr XVII/2016

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 6 grudnia 2016 roku

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani:
1. Cisło Robert
2. Kopczyński Stanisław
3. Litwińczuk Ryszard
4. Malec Ryszard
5. Mańdziuk Kazimiera
6. Mazurek Jan
7. Michałuszko Maria
8. Paszt Leszek
9. Piasecki Jarosław
10. Stefaniak Krzysztof
11. Urbański Stanisław

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
1. Dudek Bogdan
2. Matwiejszyn Mariusz
3. Milichiewicz Stanisław
4. Piróg Andrzej

Spoza Rady Gminy w sesji udział wzięli Pan/Pani:
Piotr Pasieczny – Wójt Gminy
Marian Szałapski – Sekretarz Gminy
Aneta Pankiewicz – Skarbnik Gminy
Henryk Pankiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marek Barcicki – Radca Prawny

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie  Wójta  z  działalności  między  sesjami  oraz  realizacji  uchwał
Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmian w budżecie gminy na 2016 rok, 
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
 wyrażenia  zgody  na  opracowanie  herbu,  flagi  i  insygniów  Gminy
Tarnawatka, 



 zmiany  uchwały  Nr  XX/136/2012 Rady  Gminy  Tarnawatka  z  dnia  30
października 2012 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do
Rady Gminy Tarnawatka, 
 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia
podatku rolnego na 2017 rok, 
 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie gminy Tarnawatka, 
 określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za
usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od
opłat, jak również trybu ich pobierania. 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 12.20. Otwarcia XVII 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 11 radnych. Przewodnicząca w związku
z tym stwierdziła quorum. Po czym odczytała proponowany porządek obrad.

Pan Wójt zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad, a mianowicie w
punkcie  6  dodać  podpunkt  dotyczący  podjęcia  uchwały  w  sprawie  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021.

Do zaproponowanej zmiany porządku obrad radni nie wnieśli uwag ani
zastrzeżeń  wobec  tego  Przewodnicząca  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod
głosowanie  jawne  przyjęcie  porządku  obrad  wraz  z  proponowaną  zmianą.
Obecnych  było  11  radnych,  głosowało  11  radnych,  „za”  11,  „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  poprzedniej  sesji  były  wyłożone  w  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 poprzedniej  sesji  bez  czytania.  Obecnych  było  11  radnych,  głosowało
11 radnych,  „za”  11,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Protokoły
z poprzednich sesji zostały przyjęte jednogłośnie. 

Do pkt. 4

Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Leszek Paszt zapytał, czy można byłoby dokończyć odcinek drogi ul.

Szkolnej na zasadzie utwardzenia go niesortem.
Pan  Krzysztof  Stafaniak  poprosił  o  ustawienie  siatek  ochronnych

przeciwśniegowych na drodze ul. Północnej i na drodze w kierunku Paucznego.
Pani  Maria  Michałuszko  poprosiła  o  zrobienie  wiaty  przystankowej  w

Suminie obok piekarni o posypywanie nawierzchni asfaltowej piaskiem podczas
złych warunków atmosferycznych oraz zgłosiła bezpańskiego psa w Suminie.

Pan Ryszard Litwińczuk poprosił o zgłoszenie do ZDP ustawienia barierki
ochronnej na zakręcie drogi Tarnawatka-Tartak - Pańków obok figurki.

Pan  Ryszard  Malec  poprosił  o  zgłoszenie  do  ZDKiA  odśnieżanie
chodnika przy drodze krajowej w Tarnawatce-Tartaku.

Do pkt. 5

Wójt  przedstawił  sprawozdania  z  uchwał  podjętych  na  poprzednich
sesjach, które stanowią załączniki do protokołu. 

W dalszej części Wójt poinformował, że:
1)  Ukazał  się  ranking  Zrównoważonego  Rozwoju  Jednostek  Samorządu
Terytorialnego, który został ogłoszony w drugiej połowie listopada bieżącego
roku.  Gmina  Tarnawatka  zajęła  w  nim  najwyższe  miejsce  spośród  gmin
wiejskich powiatu tomaszowskiego.
2)  Został  złożony  wniosek  do  RPO  na  termomodernizację  budynków
użyteczności  publicznej  do  projektu  zakwalifikowane  zostały  trzy  obiekty:
szkoła w Tarnawatce i Hucie Tarnawackiej oraz siedziba Urzędu Gminy.
3) Zostały w większości zrealizowane fundusze sołeckie na 2016 rok.
4) Został zakończony odcinek budowy drogi asfaltowej w Wieprzowie.
5) Został zakończony odcinek budowy drogi asfaltowej w Kunówce.
6) Zostały zakończone odcinki budowy dróg ul. Sadowej, Ogrodowej, Spokojnej
i Nowej w Tarnawatce-Tartaku.
7) Został zakończony I etap budowy hali sportowej w Tarnawatce.
8) Dofinansowaliśmy remont odcinka drogi powiatowej Sumin – Klocówka.
9) Przygotowujemy się do złożenia wniosku do RPO na dokończenie budowy
kanalizacji w Wieprzowie oraz na budowę wodociągu w Hucie Tranawackiej.



Do pkt. 6

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

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

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie
w/w uchwały.  Obecnych  było  11  radnych,  głosowało  11  radnych,  „za”  11,
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XVII/114/2016 została
podjęta jednogłośnie.

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

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

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie
w/w uchwały.  Obecnych  było  11  radnych,  głosowało  11  radnych,  „za”  11,
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XVII/115/2016 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  11  radnych,  głosowało  11  radnych,  „za”  11,
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XVII/116/2016 została
podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na opracowanie herbu, flagi i insygniów
Gminy Tarnawatka.

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  11  radnych,  głosowało  11  radnych,  „za”  11,
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XVII/117/2016 została
podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/2012 Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze,



ustalenia  ich granic  i  numerów oraz  liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu do Rady Gminy Tarnawatka.

Pan Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały.
Dyskusja na temat podziału mandatów na dany okręg.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie
w/w uchwały.  Obecnych  było  11  radnych,  głosowało  11  radnych,  „za”  11,
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XVII/118/2016 została
podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę
do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

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  11  radnych,  głosowało  11  radnych,  „za”  11,
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XVII/119/2016 została
podjęta jednogłośnie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości
obowiązujących na terenie 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  11  radnych,  głosowało  11  radnych,  „za”  11,
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XVII/120/2016 została
podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i
odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z
wyłączeniem specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi,  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

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  11  radnych,  głosowało  11  radnych,  „za”  11,
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XVII/121/2016 została
podjęta jednogłośnie.



Do pkt. 7

Na  pytanie  Pana  Leszka  Paszta  w  sprawie  drogi  ul.  Szkolnej  Wójt
odpowiedział,  że  odcinek  tej  drogi  chcielibyśmy  składać  w  nowym  okresie
programowym do NPODL, który ma się ukazać po 2018 roku.

Na  prośbę  Pana  Krzysztofa  Stefaniaka  w  sprawie  ustawienia  siatek
ochronnych  Wójt  odpowiedział,  że  firmy  trzymają  się  własnego  grafiku
ustawiania tych zabezpieczeń.

Na pytanie Pani Marii Michałuszko o zrobienie wiaty przystankowej w
Suminie obok piekarni, Wójt odpowiedział, że trzeba to ustalić z właścicielem
posesji, czy można tam ją usytuować.

Na  pytanie  Pan  Ryszard  Litwińczuk  o  zgłoszenie  do  ZDP ustawienia
barierki ochronnej na zakręcie drogi Tarnawatka-Tartak - Pańków obok figurki
Wójt odpowiedział, że przekaże to pod rozwagę do ZDP.

Do pkt. 8

Pan  Wójt  poinformował,  że  dostaliśmy  odszkodowanie  za  straty
spowodowane przez wichurę na placu zabaw w Tarnawatce.

Pan Wójt wspomniał, że w trakcie trwania prac przy pomniku w Tyminie
został uszkodzony kabel operatora telefonii szkody powstałe zostaną pokryte z
ubezpieczenia.

Pan  Wójt  poinformował,  że  19 grudnia  odbędzie  się  komisja  wspólna
Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok.

Pan Tadeusz Borowicz poruszył temat handlu obwoźnego oraz zapytał o
sprawę Pana Langi.

W pytanie odnośnie Pana Langi, Pan Sekretarz poinformował, że sprawy
te są w toku.

Na  temat  handlu  obwoźnego  Pan  Wójt  poinformował,  że  uchwała  w
sprawie handlu obwoźnego nadal obowiązuje a inkasentem jest sołtys.

Pan Stanisław Kopczyński zapytał, czy będą usuwane drzewa przy drodze
(łącznik) ul. Wola z ul. Parkową.

Pan  Wójt  poinformował,  że  w trakcie  inwestycji  będzie  podejmowana
decyzja w sprawie drzew.



Pan Ryszard Malec zapytał,  kiedy będzie realizowany odcinek drogi w
Dąbrowie Tarnawackiej do Pana Chmiela.

Pan Wójt odpowiedział, że być może w 2018 roku uda się zrobić odcinek
drogi przez las.

Pan Wójt przedstawił zarys planu inwestycji na najbliższy okres.

Do pkt. 9

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

Sesję zakończono o godz. 14.35.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas
       Kazimiera Mańdziuk


