
Protokół Nr XIX/2017

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 23 lutego 2017 roku.

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 sprawie:
• projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego
ustroju szkolnego,
• wspólnej  realizacji  inwestycji  i  przyjęcia  od  Powiatu  Tomaszowskiego
części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3504L i
3263L,
• udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Tarnawatka dla Gminy
Tomaszów Lubelski w celu partycypowania w kosztach dowozu uczestników
zajęć  oferowanych  przez  Środowiskowy  Dom  Samopomocy  dla  osób  z
zaburzeniami  psychicznymi  w  Szarowoli  będących  mieszkańcami  Gminy
Tarnawatka,
• przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
• wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
• uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
• uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
• zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Tarnawatka  na  lata
2017-2021,
• zmian w uchwale Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Tarnawatka w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

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:
Matwiejszyn Mariusz
Paszt Leszek

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
Halina Czarnecka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Rafał Miszczyszyn –st. asp. Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim
Jolanta Żdan – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Sołtysi wg listy obecności

Do pkt. 1

Przed rozpoczęciem sesji radni zgłosili swoje zapytania i sugestie do Pana
Rafała Miszczyszyna.

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00. Otwarcia XIX 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.

Do porządku obrad radni nie wnieśli uwag, ani zastrzeżeń, wobec tego
Przewodnicząca Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne przyjęcie



porządku obrad.  Obecnych było 11 radnych, głosowało 11 radnych, „za” 11,
„przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Porządek  obrad  został  przyjęty
jednogłośnie.

Na  sesje  przybył  Pan  Stanisław  Milichiewicz.  Na  stan  15  radnych
obecnych jest 12 radnych.

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  12  radnych,  głosowało  12
radnych,  „za”  12,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Protokół  z
poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Do pkt. 4

Pani Maria Michałuszko poprosiła o poprawienie poboczy i przepustu na
drodze  w  Suminie  oraz  o  postawienie  zadaszenia/wiaty  przystankowej  obok
piekarni.

Pan  Stanisław  Milichiewicz  zapytał,  czy  gmina  mogłaby  podrównać
boisko przy szkole w Wieprzowie.

Pan Stanisław Kopczyński poprosił o remonty dróg na osiedlu OHZ.

Do pkt. 5

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

Następnie Wójt poinformował, że:
-  dnia  31  grudnia  2016  roku  odszedł  na  emeryturę  Pan  Henryk  Pankiewicz
Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  w  związku  z  tym został  ogłoszony
konkurs na wolne stanowisko w wyniku, którego Kierownikiem GOPS została
Pani Halina Czarnecka.

Pani Halina Czarnecka przedstawiła swoją osobę.

Pan  Wójt  odczytał  pismo,  jakie  zostało  przekazane  do  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich.



- 24 lutego 2017 roku odbyło się w Lublinie spotkanie z Dyrektorem Polskiej
Spółki Gazowniczej na temat gazociągu,
- trwają prace przygotowawcze do kilku przetargów: na wykonawstwo instalacji
solarnych, budowę drogi ul. Kniazie, ul. Kamienna wraz z łącznikiem i budowę
drogi do Podhucia.
- odbyło się spotkanie w celu realizacji uchwały Rady Gminy na temat herbu i
insygni dla Gminy Tarnawatka,
- trwają rozmowy z Panią Dyrektor z Urzędu Wojewódzkiego na temat realizacji
na terenie naszej gminy projektu „Senior+”,
- coroczne zebrania sołeckie z mieszkańcami dobiegają końca,
-  odbyły  się  rozmowy  z  Powiatem,  Zarządem Dróg  Powiatowych  i  Lasami
Państwowymi  w  celu  wspólnej  realizacji  inwestycji  odbudowy  dróg  od
Tarnawatki-Tartaku  do  Zamian,  z  dodatkowymi  drogami  lasów  oraz  z
rewitalizacją stawu „Jęzior” w Pańkowie.

Do pkt. 6

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i
gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/127/2017  została  podjęta
jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  wspólnej  realizacji  inwestycji  i  przyjęcia  od  Powiatu
Tomaszowskiego  części  zadania  inwestycyjnego  w  pasie  drogowym  drogi
powiatowej Nr 3504L i 3263L.

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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/128/2017  została  podjęta
jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Tarnawatka
dla  Gminy  Tomaszów Lubelski,  w celu  partycypowania  w kosztach  dowozu
uczestników zajęć, oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla



osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  w  Szarowoli,  będących  mieszkańcami
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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/129/2017  została  podjęta
jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w sprawie przekazania  środków finansowych na  Fundusz  Wsparcia
Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Na sesję przybył Pan Ryszard Malec. Na stan 15 radnych obecnych jest
13 radnych.

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  XIX/130/2017  została  podjęta
jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 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  XIX/131/2017  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  XIX/132/2017  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” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/133/2017  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Tarnawatka na lata 2017-2021.

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

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  w/w
uchwały. Obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych, „za” 13, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XIX/134/2017  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie zmian  w  uchwale  Nr  XVIII/126/2016  Rady  Gminy
Tarnawatka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

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  XIX/135/2017  została  podjęta
jednogłośnie.

Do pkt. 7

Na prośbę Pani Marii Michałuszko o poprawienie poboczy i przepustu na
drodze w Suminie oraz o postawienie wiaty przystankowej obok piekarni, Pan
Wójt  poinformował,  że  w  sprawie  wiaty  już  są  uzgodnienia,  a  w  sprawie
poprawek na drodze będą one przekazane do wykonawcy w celu ich usunięcia.

Na pytanie Pana Stanisława Milichiewicza Wójt poinformował, że boisko
zostanie podrównane.

Na pytanie Pana Stanisława Kopczyńskiego Wójt poinformował, że przy
nowej inwestycji będziemy remontować drogi w OHZ. 

Do pkt. 8



Pan Jarosław Piasecki  zgłosił,  aby wyregulować oświetlenie  uliczne w
Niemirówku.

Pan Ryszard Malec zapytał,  czy nie można byłoby zakupić jeszcze raz
lustra na drogę w Tarnawatce-Tartaku.

Pan Wójt poinformował, że będzie w tym temacie rozmawiać.
Pan Wójt przekazał, że oznakowanie o nazwach ulic będzie wymieniane

w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak. Pan Wójt dodał również, że
będą  spotkania  z  mieszkańcami  miejscowości  Tarnawatka-Tartak  w  sprawie
nadania nazwy ulicy.

Do pkt. 9

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

Sesję zakończono o godz. 13.35.

Protokołowała         Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas      Kazimiera Mańdziuk


