
Protokół Nr XX/2017

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 31 marca 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 sprawach:
• dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego,
• nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnawatka-Tartak,
• zatwierdzenia  taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka,
• zatwierdzenia  dopłaty  do  ceny  1m3  dostarczanej  wody  i  1m3
odprowadzanych ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług,
• zmian w uchwale Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Tarnawatka w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2017,
• oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarnawatka oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Tarnawatka.
7. Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na terenie gminy za rok 2016.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Tarnawatce za 2016 rok.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Tarnawatka.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.

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
Piasecki Jarosław
Stefaniak Krzysztof
Urbański Stanisław

Nieobecni usprawiedliwieni Pan/Pani:
Dudek Bogdan
Paszt Leszek
Piróg Andrzej

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
Marek Barcicki – Radca Prawny
Halina Czarnecka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Sołtysi wg listy obecności

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz.  12.00.  Otwarcia XX 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 12 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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12,
„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  12  radnych,  głosowało  12
radnych,  „za”  12,  „przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Protokół  z
poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Do pkt. 4

Pan Stanisław Milichiewicz zgłosił, że na polach przydrożnych zostały się
pale po siatkach przeciwśnieżnych, które przeszkadzają rolnikom w uprawie.

Pan Radca Prawny odpowiedział, że nalezy to zgłosić do zarządu dróg.
Pan  Jarosław  Piasecki  poprosił,  o  odremontowanie  pomieszczeń  w

świetlicy w Niemirówku-Kolonii dla potrzeb KGW.
Pan  Ryszard  Litwińczuk  poprosił  o  podjęcie  działań  w sprawie  szkód

łowieckich, ponieważ szkody są duże, a nic się nie dzieje w tej sprawie.
Pan Ryszard Malec zapytał o remont świetlicy w Tarnawatce-Tartaku.

Do pkt. 5

Pan  Wójt  z  Panią  Przewodniczącą  Rady  Gminy  wręczył  sołtysom
dyplomy z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, który przypadał 11 marca.

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

Następnie Wójt poinformował, że:
- została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie drogi w
Podhuciu i  w związku z  tym  został  ogłoszony przetarg na tę  drogę  i  na ul.
Kniazie oraz Kamienną wraz z łącznikiem. Najniższa oferta na te dwa przetargi
wpłynęła od PRDM Tomaszów Lub. 
-  został  zakupiony  samochód  dla  potrzeb  grupy  remnotowo-budowlanej  i
wodociągów,
-  wniosek  na  budowę  kanalizacji  w  Wieprzowie  w  wyniku  konkursu  nie
przeszedł, ale złożyliśmy odwołanie od oceny naszego wniosku,
- w ostatnim czasie odbywała się kontrola z Powiatowego Inspektora Pracy w
sprawie osób pracujących na oczyszczalni ścieków,
- złożone zostało wystąpienie do MSWiA w sprawie opinii na temat herbu,
-  w  tym  roku  odbędzie  się  XX  Dzień  Kultury  Chrześcijańskiej  w  dniu  11
czerwca 2017r.,
- zostało zakończone oczyszczanie rowów w Wieprzowie Ordynackim,



- rozpoczęliśmy prace porządkowe przy drogach gminnych,
-  grupa  remontowo-budowlana  pracuje  przy  modernizacjach  na  świetlicach
wiejskich,

Pan Wójt zaprosił obecnych na najbliższą niedzielę do GOK na kiermasz
świąteczny oraz na niedzielę palmową, na której to będą prezentowane palmy z
terenu gminy.

Do pkt. 6

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w sprawie 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  XX/136/2017  została  podjęta
jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnawatka-Tartak.

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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XX/137/2017  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 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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XX/138/2017  została  podjęta
jednogłośnie. 

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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XX/139/2017  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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XX/140/2017  została  podjęta
jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie 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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw”
0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  XX/141/2017  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  2016,  co  stanowi
załącznik do protokołu.

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Do pkt. 8

Pani  Kierownik  GOPS  przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce za 2016 rok, co stanowi
załącznik do protokołu.

Do pkt. 9



Pani  Kierownik  GOPS  przedstawiła  również  ocenę  zasobów  pomocy
społecznej Gminy Tarnawatka, co stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt. 10

Na prośbę Pana Jarosława Piaseckiego o odremontowanie pomieszczeń w
świetlicy w Niemirówku-Kolonii dla potrzeb KGW, Pan Wójt poinformował, że
temat ten będzie realizowany.

Na pytanie  Pana Ryszarda  Litwińczuka,  o  podjęcie  działań  w sprawie
szkód łowieckich, Wójt odpowiedział, że możemy ponowić sprawę i wystąpić
do kół łowieckich.

Dyskusja na w/w temat.
Na  pytanie  Pana  Ryszarda  Malca,  o  remont  świetlicy  w  Tarnawatce-

Tartaku Wójt poinformował, że będziemy próbowali ten remont realizować w
ramach programu konkursowego dla seniorów.

Do pkt. 11

Pan  Stanisław  Kopczyński  zasugerował,  żeby  na  Dzień  Kultury
Chrześcijańskiej zaprosić Ks. Waldemara Kostrubca.

Pan Wójt odpowiedział, że będą rozmowy na ten temat.
Pan  Wójt  poinformował,  by  przekazać  rolnikom,  że  osoby,  które  nie

użytkują opryskiwaczy  zgłosili ten fakt do Inspektoratu.
Następnie  Wójt  przypomniał,  że  do  końca  kwietnia  należy  złożyć

oświadczenie majątkowe.
Wójt poinformował, że zawody sportowo-pożarnicze odbędą się w tym

roku w Wieprzowie, w drugą niedzielę lipca.
Wójt  zapytał,  czy  jest  jakieś  sołectwo  chętne  do  przeprowadzenia

Dożynek Gminno-parafialnych w tym roku.
Pan Krysztof  Chacia poprosił  o przestawienie tablic informacyjnych w

sołectwie Sumin.
Pan Wójt odpowiedział, że niech mieszkańcy Sumina zaproponują, gdzie

mają być przestawione tablice.
Pan  Krzysztof  Chacia  zaproponował,  żeby  szkoła  w  Tarnawatce  była

monitorowana.
Dyskusja na w/w temat.
Pan Wójt poinformował, że zostanie to zgłoszone do Pani Dyrektor.
Pan  Janusz  Najda  poinformował,  że  mieszkańcy  Tarnawatki  zgłaszają

potrzebę zrobienia porządku na ZRB i w parku, który gmina przejęła od agencji.
Pan Lesław Danaj zapytał, czy byłaby możliwość nawiezienia ziemi na

drogi oraz zamówienia spycharki.



Pani Halina Zwolak zapytała, czy to prawda, że w Szarowoli ma powstać
spalarnia  oraz  poprosiła  o  zgłoszenie  do  lasów  państwowych  by  usunieto  z
rowów przydrożne gałęzie.

Pan Wójt poinformował, że w sprawie spalarni oficjalnie nie ma takich
informacji, a w sprawie usunięcia gałęzi zgłosi do Nadleśnictwa.

Pan Jan Machlarz zapytał, co w sprawie solarów.
Pan Wójt poinformował, że trwa procedura.
Pan Jan Machlarz zapytał, ile jeszcze trzeba trzymać kury w zamknięciu.
Pan Wójt poinformował, że do odwołania.

Do pkt. 12

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Kazimiera  Mańdziuk  złożyła  życzenia
świąteczne  na  zbliżający  się  okres  ogłosiła  zamknięcie  obrad  XX  sesji  VII
kadencji Rady Gminy Tarnawatka. Podziękowała radnym za udział w obradach
XX sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka. 

Sesję zakończono o godz. 14.00.

Protokołowała         Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Kulas      Kazimiera Mańdziuk


