
Protokół Nr XXIII/2017

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 27 września 2017 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
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
Marek Barcicki – Radca Prawny
Jolanta Siemaszkiewicz – Planista
Henryk Seroka – Historyk 
Sołtysi wg listy obecności

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 ustanowienia  herbu,  flagi,  pieczęci,  sztandaru  i  insygniów  Gminy
Tarnawatka,
 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,
 przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,



 uchwalenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnawatka,
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

5. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnawatka za I
półrocze 2017 roku. 
6.  Sprawozdania  Wójta  z  działalności  między  sesjami  oraz  realizacji
uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.

Do pkt. 1

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00. Otwarcia XXIII 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 poinformowała, że wpłynął wniosek od Wójta o
rozszerzenia  porządku  obrad  o  dwa  projekty  uchwał  w  sprawie  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2022 oraz w
sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki długoterminowej.

Do  porządku  obrad  wraz  z  poprawką  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.

Do pkt. 3

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Kazimiera  Mańdziuk  poinformowała,  że
tradycyjnie  protokoły  z  poprzednich  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 poprzednich  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

Pan Henryk Seroka nakreślił krótki rys historyczny naszej gminy oparty
na  istniejących  materiałach  źródłowych.  W  swoim  wystąpieniu  dr  Seroka
podkreślił,  że  ziemie,  z  których składa  się  obecna  gmina  Tarnawatka,  przez
większość  swojej  udokumentowanej  historii,  stanowiły  dobra  królewskie.  W
związku z tym w symbolach gminy dominuje czerwony kolor królewski. Herb
nawiązuje  do  kościoła  parafialnego  w  Tarnawatce  noszącego  wezwanie  śś.
Piotra  i  Pawła.  W heraldyce  polskiej  wezwanie  głównego kościoła  (farnego,
kolegiackiego, katedralnego) często dostarczało motywów do utworzenia herbu,
które  odbywało  się  z  odwołaniem  do  wyobrażeń  postaciowych  świętych
patronów lub poprzez odpowiednie ich symbole. Atrybutami świętego Piotra są
klucze, a święty Paweł symbolizowany jest przez księgę oraz miecz. W herbach
odnoszonych  do  obydwu  świętych  umieszcza  się:  dwa  klucze  Piotrowe  z
mieczem lub jeden klucz i miecz skrzyżowane w skos lub umieszczone pionowo
obok siebie.  Wizerunki klucza i miecza z herbu Gminy Tarnawatka nawiązują
swymi kształtami do wyobrażeń widniejących w witrażu kościoła parafialnego
w Tarnawatce. Sztandar gminy przedstawia postacie śś.  Piotra i  Pawła, które
również nawiązują do kościelnych witraży.

Na sesję przybył Pan Stanisław Kopczyński.  Na stan 15 radnych obec-
nych jest 12 radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, sztandaru i insygniów
Gminy Tarnawatka.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XXIII/155/2017 została podjęta jed-
nogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XXIII/156/2017 została podjęta jed-
nogłośnie.



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XXIII/157/2017 została podjęta jed-
nogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w sprawie  uchwalenia  zmiany Studium Uwarunkowań i  Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnawatka.

Pani Jolanta Siemaszkiewicz 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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XXIII/158/2017 została podjęta jed-
nogłośnie.

Pan  Stanisław  Kopczyński  zapytał,  co  oznacza  zapis  zabudowa
jednorodzinna z usługami.

Pani Jolanta Siemaszkiewicz poinformowała, że taki był wniosek inwesto-
ra, aby była tam możliwość zabudowy jednorodzinnej z usługami i po zmianach
inwestor będzie mógł zlokalizować na niej dom jednorodzinny z usługi, jak rów-
nież postawić oddzielny budynek na drobny handel.

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

Pan Wójt wyjaśnił  projekt uchwały między innymi przedstawił  miejsce
położenia  nieruchomości  i  fakt,  że  gmina  nie  ma  planów,  co  do
zagospodarowania tej działki.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca
Pani Kazimiera Mańdziuk poddała pod głosowanie jawne podjęcie w/w uchwa-
ły. Obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XXIII/159/2017 została podjęta jed-
nogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Tarnawatka na lata 2017-2022.

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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0,



„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XXIII/160/2017 została podjęta jed-
nogłośnie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Kazimiera Mańdziuk odczytała projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki długoterminowej.

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 12 radnych, głosowało 12 radnych, „za” 12, „przeciw” 0,
„wstrzymało się od głosu” 0. Uchwała Nr XXIII/161/2017 została podjęta jed-
nogłośnie.

Do pkt. 5

Informację oraz pozytywną opinię o przebiegu wykonania budżetu gminy
Tarnawatka za I półrocze 2017 roku przedstawiła Pani Skarbnik. Informacja i
opinia RIO stanowią załączniki do protokołu.

Do pkt. 6

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

W dalszej części Wójt poinformował, że na terenie gminy odbyły się na-
stępujące uroczystości i imprezy:
 Dzień Kultury Chrześcijańskiej,
 Zawody Strażackie w miejscowości Wieprzów organizowane przez OSP
Wieprzów,
 Dożynki gminno-parafialne w Tarnawatce. 

Następnie Wójt poinformował,  że delegacja z Huty Tarnawackiej  brała
udział  w Dożynkach centralnych w Częstochowie a na Dożynkach diecezjal-
nych w Krasnobrodzie były cztery delegacje z naszej gminy.

Wójt  podziękował  i  pogratulował  za  tworzenie  wieńców dożynkowych
oraz poinformował, że taka praca jest wielką promocją dla gminy.

Chór  Tarna -Vox pod koniec lipca wystąpił  w Pradze,  gdzie  wzbudził
wielkie zainteresowanie. Szczególnym wydarzeniem był występ na praskim ryn-
ku. Wójt dodał, że pracę społeczną chórzystów należy docenić.

W dalszej kolejności Wójt poinformował, że otrzymaliśmy 300 tys. zł z
MSWiA na drogę w Tyminie w ramach skutków usuwania klęsk żywiołowych
oraz że został przeprowadzony przetarg na tą inwestycje i umowa podpisana jest
z PRDM Tomaszów Lub. na kwotę ponad 500 tys. zł, również zostanie wykona-
na drogę ul. Fabrycznej w Tarnawatce-Tartaku na ponad 80 tys. zł. W/w drogi
zostaną wykonane w tym roku.



Generalna  Dyrekcja  Lasów  Państwowych  przyznała  na  część  drogi  w
Pańkowie 600 tys. zł, gmina 200tys. zł i powiat 200tys. zł. W dniu dzisiejszym
zostały otwarte oferty na tę inwestycję. Złożona została tylko jedna oferta i jest
wyższa niż kosztorys (ponad 1,4 miliona złotych).

Następnie Wójt poinformował, że:
 grupa remontowo-budowlana realizuje cały czas swoje obowiązki,
 hala sportowa jest w trakcie budowy,
 rozpoczęta jest budowa przedszkola i do końca listopada ma być wybudo-
wany stan surowy,
 trwają rozmowy w Ministerstwie Sportu w sprawie płatności za halę spor-
towej,
 zmienił się skład sołtysów w naszej gminie w związku z tym, że Pani soł-
tys z Podhucia Monika Kuśmierz zrezygnowała z funkcji sołtysa i odbyły się
wybory na sołtysa w Podhuciu i w wyniku tego nowym sołtysem została pani
Alina Cisło,
 został złożony wniosek na budowę drogi ul. Szkolnej w Tarnawatce i ul.
Widokowej w Tarnawatce-Tartaku. 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że dwie delegacje z gminy Tarna-
watka a mianowicie Pauczne i Pańków wzięły udział w dożynkach powiatowych
w Tyszowcach.

Do pkt. 7

Pan Stanisław Milichiewicz poprosił o wystąpienie na piśmie do Zarządu
Dróg  Powiatowych  w  sprawie  parkingu  przy  Agencji  Restrukturyzacji  i
Modernizacji Rolnictwa na ul. Ściegiennego, ponieważ parking jest zastawiany
samochodami ciężarowymi i brak jest miejsc parkingowych dla interesantów.

Pan Stanisław Kopczyński zapytał, czy był złożony wniosek na przejście
dla pieszych w Tarnawatce-Tartaku.

Pan Ryszard Malec zapytał, czy gmina ma obowiązek sprzątać przystanki
i dlaczego busy nie mogą się zatrzymywać na wszystkich przystankach.

Pan Jarosław Piasecki zapytał, czy będzie robiony wąwóz do Antoniówki.
Pan Krzysztof Chacia poprosił o remont drogi w Suminie obok świetlicy

oraz o przeczyszczenie lasku, bo drzewa sięgają linii energetycznych.

Do pkt. 8

Na  pytanie  Pana  Stanisława  Milichiewicza  Wójt  poinformował,  że
wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie parkingu.

Na  pytanie  Pana  Stanisława  Kopczyńskiego  Wójt  poinformował,  że
zostało to zawnioskowane we współpracy z Sołtysem z Tarnawatki-Tartaku.



Na  pytanie  Pana  Ryszarda  Malca  w  sprawie  przystanków  Wójt
poinformował,  że  przewoźnik  może  się  zatrzymywać  tylko  na  tych
przystankach,  które  ma  zatwierdzone w palnie  a  sprzątanie  przystanków jest
obowiązkiem gminy.

Na  pytanie  Pana  Krzysztofa  Chaci  w  sprawie  remontu  drogi  Wójt
odpowiedział, że będzie przegląd gwarancyjny i wszystkie te sprawy są zapisane
i przekazane do inspektora nadzoru. A w sprawie lasu, jeżeli drzewa są w pasie
drogowym to gmina te drzewa może usunąć w czasie, kiedy grupa remontowa
będzie bardziej dyspozycyjna.

Na  pytanie  Pana  Jarosława  Piaseckiego  w  sprawie  wąwozu  Wójt
poinformował, że spróbuje ten odcinek zgłosić do MSWiA jako uszkodzony po
klęskach żywiołowych. W kwestii  części,  która nie była remontowana od lat
Wójt poinformował, że w budżecie nie mamy pieniędzy na ten cel.

Do pkt. 9

Pan Lesław Danaj poprosił, o utwardzenie poboczy, oraz zabezpieczenie
przepustu przed posesją Pana Bironta w Paucznem.

Pan  Stanisław  Urbański  w  imieniu  organizatorów  Dnia  Wieprza
podziękował  za  wsparcie  finansowe  przy  organizacji  imprezy.  Następnie
poinformował, że obecnie powiększana jest scena w Wieprzowie i mieszkańcy
proszą o pomoc przy układaniu kostki.

Pan  Stanisław  Kopczyński  podziękował,  za  drogi  i  poprosił  o
zamieszczanie herbu i witaczy przy drodze krajowej. 

Wójt  poinformował,  że  kilka  lat  temu  staraliśmy  się  o  postawienie
witaczy i w odpowiedzi GDDKiA wyraziła zgodę na postawienie witaczy od
strony Tomaszowa Lub w odległości ok 3 metrów od krawędzi jezdni, a drugi
od strony Zamościa w odległości 70 metrów od krawędzi jezdni. Przy takich
warunkach jest brak uzasadnienia takiej realizacji.

Pan  Stanisław  Milichiewicz  zapytał,  kiedy  będzie  poszerzenie  drogi
wojewódzkiej w Wieprzowie.

Pan Wójt poinformował, że w tym roku.
Pan  Jarosław  Piasecki  zapytał,  dlaczego  nie  było  dofinansowania  na

dożynkach do potraw przygotowywanych przez sołectwa.
Pan Wójt wyjaśnił, że forma się zmieniła w ten sposób, że jedna potrawa

finansowana będzie przez gminę celem poczęstunku dla wszystkich uczestników
a pozostałe potrawy będą sprzedawane np. za symboliczną złotówkę. 

Do pkt. 10

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



Sesję zakończono o godz. 15.00.

Protokołował         Przewodnicząca Rady Gminy

Marian Szałapski      Kazimiera Mańdziuk


