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Protokół  Nr XXV/2020 
 

z posiedzenia XXV sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 30 listopada 2020 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 8.37 do 11.12. 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych według listy obecności w sesji uczestniczyło 12 radnych. 

 

Radni obecni: 

 

1. Pietnowski Mariusz                         8. Panas Michał                    

2. Drewniak Paulina                            9. Pirogowicz Andrzej                           

3. Filipczuk Józef                               10. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Folusz Mariusz                               11. Prystupa Krystyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Gałka Henryk                                 12. Ryś Marek                                                                                                                                                                     

6. Krzeszowiec Joanna                       13. Żyła Zofia                                       

7. Uleryk Beata           

 

Radni nieobecni: 

 

Łysiak Wojciech,  Serafin Barbara                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Trzeszczany- Pan Stanisław Czarnota, pracownicy 

Urzędu Gminy Trzeszczany. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

  1.Otwarcie sesji. 

  2.Stwierdzenie prawomocności. 

  3.Przyjęcie porządku obrad. 

  4.Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 października 2020 r.            

  5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

  6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

  7.Rozpatrzenie projektów uchwał: 

  1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na  

      2021 rok, 

  2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie  

      gminy Trzeszczany w 2021 roku, 

  3) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami  

      pozarządowymi” w roku 2021. 

  8.Zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

  9.Sprawy różne. 

 10.Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

 11.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXV sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Mariusz Pietnowski, witając wszystkie osoby obecne na sesji.  

 

Do punktu 2-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 13 

radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do podejmowania pełnoprawnych uchwał 
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i decyzji. 

                                                                    Do punktu 3-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są wnioski dotyczące zmiany 

proponowanego porządku obrad. Wniosków nie było wobec powyższego pan Przewodniczący 

poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, 

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, wstrzymali się 

radni: Ryś Marek. (Za - 12 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 1). Porządek obrad został 

przyjęty większością głosów. 

                                                                    Do punktu 4-go 

 

Następny punkt to przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

30 października 2020 r.            

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że protokół został umieszczony na stronie internetowej oraz 

jest wyłożony na stole prezydialnym, następnie zapytał, czy są pytania dotyczące treści tego 

protokołu? 

Uwag nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad 

protokołem Nr XXIV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 października 2020 r. 

Za przyjęciem protokołu głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka 

Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, 

Ryś Marek, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, wstrzymujących głosów nie było.  

(Za - 12 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). 

Podczas głosowania Przewodniczący Rady Gminy nie oddał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jego wolą nie było nieoddanie głosu, w związku  

z powyższym powtórzono głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr XXIV/2020  

Za przyjęciem tego protokołu głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, 

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, 

wstrzymujących głosów nie było. (Za - 13 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). 

Protokół Nr XXIV/2020 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 30 października 2020 r. 

został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 5-go 

 

W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który na wstępie wypowiedzi złożył gratulacje i życzenia 

Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Barbarze Serafin w związku z narodzinami syna, a do 

życzeń dołączył skromny upominek, który zostanie przekazany przy zachowaniu rygorów 

sanitarnych. 

Następnie Pan Wójt przedstawił informację z działalności między sesjami informując, że: 

-  ostania sesja Rady Gminy Trzeszczany odbyła się 30 października 2020 r. 

- odwołał naradę sołtysów zaplanowaną na dzień 13 października 2020 r. w związku ze znacznym 

wzrostem zachorowań na Covid-19. Odparł, że najbliższa narada odbędzie się 2 grudnia 2020 r. na 

którą zaprasza sołtysów z terenu Gminy Trzeszczany.  

- 25 listopada 2020 r. uczestniczył w posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji, której tematem 

było rozpatrzenie skargi złożonej przez sołtysa wsi Nieledew na Wójta Gminy Trzeszczany. 

Pan Wójt oznajmił, że w związku z udostępnieniem przez sołtysa wsi Nieledew danych osobowych   

osobie do tego nieupoważnionej została rozwiązana z Panem sołtysem umowa wiążąca Gminę 

Trzeszczany i Pana Sołtysa. Wyjaśnił, że chodzi o umowę, w której to sołtys zobowiązał się, że nie 

udostępni danych osobowych. Nadmienił, że jest to wymóg RODO i że takie umowy zostały 

podpisane z każdym sołtysem. 

25 listopada 2020 r. uczestniczył w pracach Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa, których tematem  
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posiedzenia była wysokość stawek podatków lokalnych na 2021 rok. 

Pan Wójt oznajmił, że wyszedł z propozycją, aby stawki podatków lokalnych na 2021 r. pozostawić 

na poziomie roku 2020 r.  

- 27 listopada 2020 r. brał udział w planowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która dokonała 

kontroli Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach. 

Pan Wójt zakomunikował, że Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach nie zalega z płatnościami 

za zakupioną wodę, ani za odprowadzone ścieki firmie „Real”. Na bieżąco opłacane są faktury. 

Następnie Wójt Gminy odniósł się do publikacji zamieszczonych w lokalnej prasie na temat 

wynagrodzeń. Oznajmił, że z treścią publikowanych artykułów nie może się zgodzić, bowiem były to 

informacje błędne, gdyż w wyniku wzrostu wynagrodzenia ma zarabiać więcej aniżeli 10.000 zł. 

Dodał, że szereg informacji jest wyssana z palca. Podkreślił, że osoba, która przekazała informacje 

redaktorowi nie pofatygowała się na Komisję na której to tematy były szeroko omawiane, a w prasie 

przedstawione są półprawdy, zdania wyrwane z kontekstu. 

Poinformował, że środki na te regulacje zostały pozyskane i wprowadzone do budżetu 4 października 

i ani jedna złotówka tego działania nie obciąży podatnika Gminy Trzeszczany. Przypomniał, że 

ostanie regulacje dotyczące diet radnych miały miejsce w 2006 roku, natomiast w stosunku do 

wynagrodzenia Wójta był to rok 2008 r. Stwierdził, że jeżeli nie udałoby się zdobyć tych środków 

finansowych, to nie byłoby mowy o jakichkolwiek regulacjach w tym temacie. 

Pan Wójt oznajmił, że na posiedzeniu połączonych Komisji poruszono także kwestię ośrodka 

zdrowia w Trzeszczanach i szukano rozwiązania tej sytuacji, a wówczas Pan Marek Ryś komunikuje, 

że jego to nuży, nie będzie tego słuchał i wychodzi z Komisji.  

Wójt Gminy stwierdził, że to chodzi o sprawy mieszkańców Gminy Trzeszczany. Decyzje muszą być 

przedyskutowane i przemyślane, a wysoce szkodliwe jest puszczanie w przestrzeń publiczną 

nieprawdy. 

Do punktu 6-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami 

informując, że: 

- ostatnia sesja Rady Gminy miała miejsce 30 października br. 

- sporządził opracowanie na temat Bitwy pod Trzeszczanami z 1920 r., które zostało umieszczone na 

stronie Urzędu Gminy Trzeszczany, na stronie Parafii Trzeszczany i na Portalu informacyjnym 

lubiehrubie. 

- 12 listopada br. dokonał kolejnej darowizny na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Hrubieszowie, w związku z tym, że Szpital boryka się z trudnościami finansowymi. 

- 19 listopada br. złożył kondolencje dla pana Michała Miściora Przewodniczącego Rady Powiatu  

w Hrubieszowie w związku ze śmiercią mamy. 

- 18 listopada br. zapoznał się ze skargą sołtysa wsi Nieledew, którą skierował do Przewodniczącej 

Komisji Skarg, wniosków i petycji. 

18 listopada br. podpisywał uchwały z sesji Rady Gminy Trzeszczany i sporządził pismo do Starosty 

Powiatu Hrubieszowskiego Pani Anety Karpiuk w sprawie ośrodka zdrowia w Trzeszczanach. 

- 23 listopada br. przeprowadził rozmowę z Wiceprezesem Banku Powiatowego w Zamościu panem 

Mariuszem Kosakowskim, w związku z informacjami na temat zakończenia działalności oddziału 

Banku w Trzeszczanach. 

- 25 listopada br. brał udział w pracach Komisji Skarg, wniosków i petycji w przedmiocie skargi 

złożonej przez sołtysa wsi Nieledew. 

- 25 listopada br. uczestniczył w pracach połączonych Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa na temat 

stawek podatków lokalnych. Dodał, że na tym posiedzeniu miała miejsce merytoryczna dyskusja  

na temat banku, ośrodka zdrowia w Trzeszczanach. Ponadto pan Przewodniczący poinformował 

o rozmowie z przedstawicielem jednego z banków działających w Hrubieszowie na temat 

możliwości utworzenia punktu kasowego w Trzeszczanach. Dodał, że bank ten nie jest tym 

zainteresowany. 

Wspomniał o interwencji w przedmiocie ustawienia siatki przeciwśnieżnej w miejscowości  
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Trzeszczany Pierwsze. Stwierdził, że siatka w newralgicznym miejscu została ustawiona za co 

podziękował panu Wójtowi. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 7-go 

 

Kolejny punkt to rozpatrzenie projektów uchwał. 

Pierwszy projekt uchwały dotyczył obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że Komisja jednogłośnie opowiedziała się, aby cenę żyta 

obniżyć do poziomu roku ubiegłego do kwoty 48 zł za dt., a następnie otworzył dyskusję nad tą 

uchwałą. 

Wójt Gminy poinformował, iż wyszedł z propozycją, by stawki podatków lokalnych na 2021 r. 

pozostawić na poziomie roku 2020. Odparł, że produkty wytwarzane przez rolników nie podrożały. 

Ponadto stwierdził, że sytuacja związana z pandemią skutecznie pozbyła dochodów niejednego 

przedsiębiorcę, dlatego też wyszedł z propozycją, by pozostawić podatki lokalne na poziomie roku 

2020.  

Radny pan Marek Ryś zapytał o inwestycje na rok przyszły. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, iż jest rozpatrywany punkt dotyczący obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Dodał, że  na 

posiedzeniu Komisji wypracowano stanowisko, aby dokonać obniżenia średniej ceny żyta do kwoty 

obowiązującej w 2020 r. 

Radny pan Marek Ryś zapytał, czy Pan Wójt w swojej wypowiedzi odniósł się do dwóch punktów. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że odniósł się do całości zagadnień, do  dochodów budżetu gminy. Podkreślił, 

że w pierwszej kolejności muszą być uchwalone dochody, by móc rozmawiać o wydatkach. 

Stwierdził, iż nie można od tyłu tworzyć prowizorium budżetowego. 

Radny pan Ryś zapytał, czy Rada będzie głosować nad obniżeniem podatku na przyszły rok. 

Pani Kociach oznajmiła, że radni będą głosować nad stawką podatku rolnego, a następnie będą 

głosować nad stawkami odnośnie podatku od nieruchomości. 

Wójt stwierdził, że głosując nad obniżeniem, jednocześnie ustalana jest wysokość stawki 

podatkowej. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że Główny Urząd Statystyczny co roku określa stawkę cenę 

żyta, przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego. Stawka w roku bieżącym wynosi 58,55 zł za 1 dt. 

Podkreślił, że powyżej tej kwoty podatku nie można uchwalić, natomiast można tę kwotę obniżyć. 

W ubiegłym roku kwota ta została obniżona do poziomu 48 zł za 1 dt. i w roku bieżącym Komisje 

wypracowały stanowisko pozostawienia stawek na dotychczasowym poziomie. 

Radny pan Marek Ryś odparł, iż zrozumiał, że będzie głosowanie nad obniżeniem kwoty, a następnie 

głosowanie nad stawką podatkową. Nadmienił, że do 15 listopada radni powinni otrzymać 

prowizorium budżetowe, ale wie, że Pani Skarbnik była chora, więc otrzymał informację z RIO że 

prowizorium nie ma. Podkreślił, że radni powinni wiedzieć, gdzie co jest umieszczone, żeby móc coś 

przesunąć. Przegłosujemy raz, a potem będzie koniec, więc należy zapytać Pana Wójta o inwestycje. 

Dodał, że Rada może nie przyjąć budżetu. 

W kwestii inwestycji dotyczącej drogi powiatowej Hrubieszów-Ostrówek oznajmił, że Pan Wójt 

informował, że nigdy nie był przeciwko tej drodze, następnie zapytał co pan Wójt zrobił w tej 

sprawie. 

Nadmienił, że jako radny złożył wniosek dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na tą 

inwestycję drogową na kwotę 500.000 zł i na 1.000.000 zł.  Stwierdził, że te wnioski powinny być do 

tej pory omówione, by wiedzieć, czy trzeba tych pieniędzy czy nie. Odparł, że będzie pytał, czy 

Gmina jest w stanie coś dołożyć czy też nie. 

Zapytał również, o wysokość środków, które Gmina otrzymała z ZUS  w związku ze zwrotem 

składek. Dodał, że składa interpelację w przedmiocie wysokości środków, ich pochodzeniai 

rozdysponowania. 
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Nawiązał także do śmiertelnego wypadku i środków z funduszu sołeckiego. Przypomniał, że pytał 

Pana Wójta, czy nie będzie problemu z wypłatą odszkodowania, gdyż radni mogą pozostać  

w sytuacji bez wyjścia. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który zakomunikował, że w odpowiedzi na interpelację wyjaśni 

szczegółowo, co jak, po co i dlaczego. 

W kwestii śmiertelnego wypadku i wypłaty odszkodowania pan Wójt odparł, że na tej sali mówiono, 

aby bez wyroku sądowego, na podstawie pisma poszkodowanych osób Wójt miałby wypłacić dość 

pokaźne odszkodowanie. Stwierdził, że na posiedzeniu Komisji pan Marek był za tym, by ustalić 

stawki podatku w proponowanej wysokości. Wyjaśnił, że w pierwszej kolejności należy określić 

dochody na  których ma być oparte prowizorium budżetowe. Zwrócił uwagę, że wniosków do 

prowizorium budżetowego jest dużo, które to dotyczą m.in. drogi powiatowej, parku w Nieledwi, 

chodnika w Nieledwi, budowy wodociągu w Trzeszczanach Pierwszych, drogi  

w Trzeszczanach Drugich. Podkreślił, że wnioski te były przedstawiane na jednej z sesji Rady 

Gminy. Stwierdził, że po ustaleniu dochodów, po zabezpieczeniu wydatków stałych  można 

rozmawiać o wydatkach związanych z inwestycjami. 

Radny pan Marek Ryś stwierdził, że pan Wójt nie odniósł się do inwestycji drogi powiatowej.  

Zapytał jak  Wójt widzi tą kwestię, czy widzi ten projekt, czy nie widzi tego projektu? Podkreślił, że 

drogę tę trzeba zrobić i że interesuje go tylko to. Dodał, że nie jest w stanie zrobić tej drogi, może 

jedynie naciskać w pewien sposób. 

Wójt Gminy zakomunikował, że nie zna osoby, z terenu Gminy Trzeszczany, która byłaby przeciwna 

budowie, przebudowie tej drogi powiatowej. Stwierdził, iż aby można było odpowiedzialnie 

odpowiedzieć na radnego pytania, to musi wiedzieć jakie będą dochody. W dniu dzisiejszym nie 

może udzielić odpowiedzi na pytanie radnego. Podkreślił, że droga powiatowa jest ważna dla każdej 

osoby. 

Stwierdził, że Rada Gminy jest ciałem kolegialnym i nie  wie, co w wyniku dyskusji 

i głosowania zaproponuje Rada Gminy, bowiem sam nie decyduje o takich inwestycjach i nie może 

tego zrobić. To będzie robiła Rada Gminy, więc w pełni odpowiedzialnie nie może odpowiedzieć na 

to pytanie. 

Radny pan Marek Ryś zakomunikował, że  Wójt Gminy zna prowizorium, gdyż ono jest  

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dodał, że należy o tym pamiętać i się tym zająć. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok obniżającą  

średnią cenę skupu żyta do kwoty 48,00 zł za 1dt. 

Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, 

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, 

wstrzymujących głosów nie było. (Za - 13 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). 

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego 

na 2021 rok została przyjęta jednogłośnie. 

Kolejna uchwała dotyczyła określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących 

na terenie gminy Trzeszczany w 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że propozycja jest taka, aby stawki podatku od 

nieruchomości pozostawić na poziomie ubiegłego roku i takie jest też stanowisko Komisji. 

Wójt Gminy sprostował wypowiedź radnego pana Rysia jakoby projekt budżetu był w Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej. Pan Wójt oznajmił, że prowizorium budżetu gminy Trzeszczany nie zostało 

wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Radny Pan Ryś powołał się na rozmowę z panem Kołodziejem, który poinformował, że wpłynęło 

pismo, usprawiedliwienie Pana Wójta, że Pani Skarbnik była chora. Stwierdził, że otrzymując projekt 

budżetu radni muszą mieć czas, by się z nim zapoznać. 

Innych wypowiedzi nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2021 roku zakładającą pozostawienie stawek na 
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dotychczasowym poziomie. 

Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, 

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa 

Krystyna, Ryś Marek, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, wstrzymujących głosów 

nie było. (Za - 12 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). 

Radny Andrzej Pirogowicz nie oddał głosu 

W związku z tym, że intencją radnego pana Andrzeja Pirogowicza nie było nieoddanie głosu, to 

głosowanie nad tą uchwałą powtórzono. 

Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, 

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, 

wstrzymujących głosów nie było. (Za - 13 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

terenie gminy Trzeszczany w 2021 roku została podjęta jednogłośnie. 

Ostatnia uchwała dotyczyła przyjęcia Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami 

pozarządowymi” w roku 2021.  

Głos zabrał Wójt Gminy, który wspomniał o ogłoszonych konsultacjach w tej sprawie na które to 

żaden z przedstawicieli tychże organizacji nie zgłosił się. 

Radny pan Marek Ryś zwrócił uwagę na formę powiadomienia o konsultacjach. Zapytał, czy 

organizacje zostały powiadomione listownie. Dodał, że stawka została podwyższona, bowiem kiedyś 

było to 30.000 zł, a teraz jest  to 70.000 zł. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że stawka na krzewienie kultury fizycznej i sportu nie została podniesiona, 

gdyż kwota 70.000 zł jest kwotą na wszystkie działania m.in. na dowóz dzieci niepełnosprawnych. 

Na działanie krzewienia kultury fizycznej i sportu jest od kilku lat niezmieniona kwota w wysokości 

35.000 zł. 

Radny pan Ryś ponownie zapytał, czy organizacje były powiadamiane listownie i czy został 

ogłoszony konkurs? 

Wójt Gminy odparł, że zaproszenie do udziału w konsultacjach zostało zamieszczone na stronie 

internetowej. 

Radny pan Ryś zapytał o liczbę takich organizacji, czy jest ich 40. 

Wójt Gminy stwierdził, że tych organizacji jest o wiele mniej, gdyż nie wszystkie organizacje są 

organizacjami o którym mowa w tym działaniu. Ponadto dodał, że zawiadomienie listowne  

wiązałoby się ze sprawdzeniem, czy stan prawny organizacji nie uległ zmianie, a Gmina nie posiada 

tego typu danych. Nadmienił, że Gmina skorzystała z takiej dostępnej formy, gdyż strona 

internetowa jest odwiedzana. Stwierdził, że mimo zamieszczonego ogłoszenia o konsultacjach nikt 

na nie, nie przyszedł.  

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że to, iż nikt nie zgłosił się na konsultacje, to nie znaczy, że te 

środki nie będą wyodrębnione chociażby dla organizacji zajmującej się dowozem osób 

niepełnosprawnych. Odparł, że nie wyobraża sobie sytuacji, aby tych pieniędzy nie wyodrębnić.  

Stwierdził, że jeżeli te pieniądze będą zabezpieczone, to możliwym jest że zgłosi się jakaś 

organizacja, która będzie chciała po nie sięgnąć. 

Wójt Gminy odparł, że konsultacje zostały ogłoszone 15 października br., a więc w wymagalnym 

terminie. Poinformował, że środki na dowóz osób niepełnosprawnych są zabezpieczone. 

Oznajmił, że jak co roku zostanie ogłoszony konkurs z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu,  

więc organizacje będą mogły składać swoje oferty i jeżeli organizacja przedstawi swoje propozycje 

statutowe wpisujące się w ogłoszenie, to będzie mogła wejść w posiadanie w formie dotacji tych 

środków i realizować zadanie, ale są to etapy późniejsze. 

Przewodniczący Rady Gminy wyraził nadzieję, że znajdą się podmioty chętne, by sięgnąć po środki  

i może udałoby się reaktywować działalność Ludowego Zespołu Sportowego.  

Wójt Gminy nawiązał do pandemii, która odciska swoje piętno także w zakresie krzewienia kultury 

i sportu. Dodał, że dwa lata temu zorganizowane zajęcia sportowe cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, natomiast w roku ubiegłym w związku z pojawiającymi się obostrzeniami zajęcia 
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te trzeba było zawiesić. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy jeżeli w dalszym ciągu w 2021 r. obowiązywałyby 

obostrzenia, i w przypadku, gdyby żadna z organizacji nie zgłosiła się, to czy byłaby możliwość 

przesunięcia tych środków na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, by móc uruchomić 

obserwatorium, by młodzież podczas wakacji mogłaby spotykać się. 

W kwestii obserwatorium Pan Wójt poinformował o podmiocie zainteresowanym obserwatorium, by 

na jego bazie napisać projekt, obserwatorium byłoby jednym z elementów tego projektu. 

Oznajmił, że obserwatorium jest otwarte raz w tygodniu i funkcjonuje na miarę potrzeb.  

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi” w roku 2021. 

Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, 

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, 

wstrzymujących głosów nie było. (Za - 13 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami  

pozarządowymi” w roku 2021 została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 8-go 

 

W punkcie zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów Przewodniczący Rady Gminy zapytał 

radnego pana Rysia, czy będzie składał interpelację w formie pisemnej. 

Radny pan Ryś zakomunikował, że złoży interpelację ustnie. 

Radny pan Józef Filipczuk zapytał, czy dużą trudność sprawiałaby transmisja sesji sołtysów, która 

będzie miała miejsce za dwa dni? 

Przewodniczący Rady oznajmił, że nie organizuje sesji sołtysów i nie wie, czy jest obowiązek 

transmisji jej w internecie. 

Wójt Gminy poinformował, że ustawodawca nie nałożył na Gminę takiego obowiązku, więc 

spotkanie to nie będzie transmitowane.  Dodał, że potocznie spotkanie z sołtysami jest nazywane 

sesją sołtysów, a jest to narada z sołtysami. 

Radny pan Andrzej Pirogowicz poruszył temat drogi powiatowej. Poprosił, aby Pan Wójt 

odpowiedział na pytanie tak, czy nie, czy znajdzie jakiś minimalny wkład do drogi powiatowej 

Hrubieszów-Ostrówek, której to mieszkańcy bardzo oczekują. 

Zapytał również, czy w miejscowości Zadębce realizowana jest jakaś  inwestycja przy drodze 

powiatowej? 

Następnie poruszył temat młodzieży z Nieledwi. Oznajmił, że młodzież nie ma co ze sobą zrobić  

i chodzi po osiedlu. Odparł, iż  młodzież mogła spędzać czas w świetlicy, ale należałoby ja 

nadzorować z zachowaniem reżimu sanitarnego. Podkreślił, że nie wie jak ten problem rozwiązać. 

Odnośnie wypowiedzi radnego Pana Pirogowicza w kwestii młodzieży pan Wójt nawiązał do 

sytuacji związanej z pandemią i do pojawiających się w różnym okresie obostrzeń. 

Zwrócił uwagę, że w związku z tą sytuacją  została wygaszona działalność gminnych ośrodków 

kultury, świetlic wiejskich. Ponadto Wójt Gminy zapytał radnego, kto miałby pilnować młodzież, kto 

mógłby spowodować, że będą noszone maseczki, że będzie miała miejsce dezynfekcja. Stwierdził, że 

obecnie jest to niemożliwe, ze względu na obostrzenia.   

Odnośnie inwestycji przy drogach powiatowych Wójt Gminy poinformował o zgłoszeniu w ramach 

wspólnych inwestycji z Powiatem budowy trzech odcinków chodników w miejscowości 

Mołodiatycze, Leopoldów i Zadębce. Wspomniał o aneksie do umowy wydłużającym termin 

realizacji tych inwestycji. Zakomunikował, iż Powiat nie podpisał umowy na budowę chodnika  

w miejscowości Mołodiatycze, przy drodze powiatowej.  Podpisał umowę na budowę chodnika 

w Leopoldowie i na budowę odcinka chodnika w Zadębcach. Stwierdził, że ubolewa nad faktem, że 

w tak późnym okresie jesiennym te inwestycje są realizowane, ale Gmina nie jest partnerem  

wiodącym. 

W kwestii drogi powiatowej Hrubieszów-Ostrówek pan Wójt oznajmił, że to radni odpowiedzą tak, 
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czy nie tworząc budżet, bo Wójt przedkłada propozycje w postaci prowizorium budżetowego. 

Powtórzył, że nie zna osoby, której by nie zależało na tej drodze. Dodał, że jest świadom tego, że  

w dniu dzisiejszym nie może nic powiedzieć, bo nie wie jak będzie wyglądało prowizorium 

budżetowe. Jeżeli będą fizyczne, realne możliwości to jak najbardziej tak. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jeżeli ta inwestycja rozpocznie się, to nie będzie ona 

jednoroczna. Podkreślił, że nie wie jakie będzie prowizorium, czy znajdą się środki na to. Dodał, że 

jest i będzie za tą drogą, bo też jest mieszkańcem tej Gminy. Podkreślił, że jeżeli w przyszłości ruszy 

przebudowa tej drogi, to będzie nieuniknione, by samorząd dołożył jakieś środki. Nadmienił, że nie 

sądzi, aby inwestycja ta  zakończyła się w ciągu jednego roku. 

Wójt Gminy potwierdził, że to nie jest inwestycja jednoroczna. Stwierdził, że dotychczas nie ma 

ogłoszenia z Funduszu Dróg Samorządowych, że wniosek Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie 

uzyskał dofinansowanie. Po raz kolejny oznajmił, że nie zna osoby, której by nie zależało na 

wyremontowaniu drogi powiatowej Hrubieszów-Ostrówek. 

Radny pan Andrzej Pirogowicz odparł, że inwestycja drogi powiatowej Hrubieszów- Ostrówek  ma 

rozpocząć się w 2021 r. na wiosnę i gdy firmy zaczną pracować nad tą inwestycją, to myśli, że droga 

ta w 2022 r. a w 2023 r. na pewno będzie dokończona do Ostrówka i nad tym trzeba się pochylić, 

bowiem jest to najbliższy okres, bo później może być za późno. 

Wójt Gminy oznajmił, że posiada taką informację, że najprawdopodobniej jeżeli ten projekt uzyska 

dofinansowanie, to inwestycja rozpocznie się w 2021 r. Podkreślił, że jeszcze rozstrzygnięcia nie 

było. Wszystko będzie zależało od tego, czy wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany. Jeżeli 

wniosek uzyska dofinansowanie, to najprawdopodobniej inwestycja ta rozpocznie się w 2021 r. 

Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do tematu ośrodka zdrowia w Trzeszczanach. Oznajmił, że 

na sesji Rady Powiatu w formie uchwały został przekazany dla Urzędu Gminy w Horodle ośrodek 

zdrowia w Strzyżowie. Wspomniał o piśmie wystosowanym do pani Starosty  w sprawie opieki 

zdrowotnej w Trzeszczanach, podjęcia stosownych działań i czeka na odpowiedź Pani Starosty. 

Dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji, iż Gmina miałaby tego ośrodka nie przyjąć, a przyjęcie 

wyobraża sobie nieodpłatne. Podkreślił, że budynek ośrodka zdrowia był budowany czynem 

społecznym, więc należałoby go przejąć, jeżeli Starostwo będzie chciało go przekazać. 

Wójt Gminy oznajmił, że jest za przyjęciem ośrodka zdrowia w Trzeszczanach. Odparł, że  

z informacji przekazanych przez pana Gałkę budynek został wybudowany czynem społecznym 

i przekazany Starostwu Powiatowemu, natomiast Starostwo przekazało go SP ZOZ. 

Pan Wójt stwierdził, że przyjmując ten budynek trzeba mieć na względzie to, że wymaga on 

generalnego remontu. Ponadto zwrócił uwagę na pojawiające się obawy związane z  trudnościami  

w pozyskaniu lekarza rodzinnego. Podkreślił, że ogłoszeń w prasie medycznej o poszukiwaniu 

lekarza rodzinnego jest dużo, natomiast nie ma ogłoszeń, że lekarz medycyny rodzinnej poszukuje 

pracy. Odparł, że czeka na odpowiedź Starostwa Powiatowego w sprawie ośrodka zdrowia  

w Trzeszczanach, by uzyskać jak najwięcej informacji w jakim kierunku mogłoby to pójść i jakie 

kroki powinniśmy poczynić, jak podejść do tej sytuacji, bo problem jest duży, który sam się nie 

rozwiąże. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że zapewnienie bezpieczeństwa medycznego, opieki 

zdrowotnej jest w gestii Pani Starosty. Obiekt należy do Starostwa i nie czuje się upoważniony, by  

rozmawiać z lekarzami, gdyż nie jest właścicielem ośrodka. Podkreślił, że czeka na odpowiedź Pani 

Starosty i jeżeli zaistnieje potrzeba, to uda się na rozmowy.  

Po wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy radny pan Marek Ryś zakomunikował, że zgłasza 

ustnie interpelację dotyczącą podania kwoty ze zwolnień od ZUS uzyskaną przez Gminę 

Trzeszczany oraz przeznaczenia środków z programu antyalkoholowego w 2020 r. 

Wójt Gminy poinformował, że środki z programu antyalkoholowego, z działalności Komisji 

antyalkoholowej nie mogą być w bieżącym roku skierowane na inne działania, niż działania 

związane z walką Covid-19 więc można kupić jonizator, można zabezpieczyć komisję, która musi 

funkcjonować i działać w maseczki, rękawiczki itd. natomiast niewydatkowane środki nie  

przepadają, one na tym paragrafie pozostają i przenoszone są na rok następny. 

Radny pan Ryś zapytał, czy środki zostały wydane, czy też nie? 
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Wójt Gminy powtórzył, że środki nie zostały wydane, nie można ich wydać na inne działania aniżeli  

działania do których jest zobowiązany samorząd np. na te działania antycovidowe. 

Radny pan Ryś stwierdził, że ma rozumieć, iż przesuwane są środki na przyszły rok? 

Wójt Gminy odparł, że to dzieje się z ustawy. 

Radny pan Marek Ryś oznajmił, że ustawa mówi o tym, iż to Wójt decyduje o tym. 

Wójt Gminy powtórzył, że środków nie można wydać na inne działania, tylko na te o których 

wspomniał. Jeżeli środki nie zostaną wydane na te działania, to przechodzą one na rok następny  

i  będzie to miało miejsce. 

Radny pan Ryś stwierdził, że będzie dalej monitorował sprawę. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pan Wójt odpowie na pytanie dotyczące środków 

finansowych z ZUS. 

Wójt Gminy odparł, że nie pamięta dokładnych kwot i woli udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad. 

Do punktu 9-go 

 

W sprawach różnych głos zabrał radny pan Marek Ryś, który na wstępie swojej wypowiedzi 

oznajmił, że poczuł się zaatakowany. Następnie poruszył następujące kwestie: 

-  opisania podwyżek w lokalnej prasie. Oznajmił, że nie wie skąd w Kronice wzięły się te kwoty,  

potwierdził jedynie, że była sesja i stwierdził, że to mu się nie podoba. Natomiast co do artykułu w 

Tygodniku stwierdził, że nikt z nim w tej sprawie nie rozmawiał. Dodał, że mówi otwarcie, co mu się 

podoba, a co nie i ma do tego prawo. 

-  ośrodka zdrowia radny Ryś odparł, że o tych rzeczach wie, więc po co ma słuchać o tym co się 

mówi, a nic się nie zrobiło. Podkreślił, że Pan Wójt ciągle mówił, i to go znużyło i wyszedł. 

- rozliczenia funduszu sołeckiego i zakupu kołków przeciwśnieżnych kiedy był sołtysem. 

Przypomniał, że wówczas otrzymał informację z Urzędu Gminy, iż w tym względzie sołtysi działają 

we własnym zakresie. Stwierdził, że jest to zadanie własne gminy. Dodał, że w tym czasie miał 

popsuty samochód i chodził pieszo. 

Ponadto wspomniał o dwóch osobach wracających pieszo z Sądu w Hrubieszowie, których Wójt 

zatrudniał jako kosiarzy. Nawiązał również, do BIP Gminy Trzeszczany. Stwierdził, że jeżeli coś nie 

jest w BIP, to każdy radny ma prawo kontroli, więc pisze zapytania, interpelacje i tak to działa. 

Odnośnie: 

- budynku obserwatorium radny pan Ryś zakomunikował, że w budynku tym puchną ściany. 

Oznajmił, że gwarancja jest do czerwca, i należałoby to zrobić. Dodał, że pan Wójt tym zarządza 

więc trzeba byłoby się tym zająć. 

- projektu i wycieczek rowerowych radny pan Marek Ryś poinformował, że projekt ten był 

realizowany przez dwa lata. W drugim roku zaczęły się problemy z ubezpieczeniem dzieci. 

- aparatu fotograficznego radny pan Ryś odparł, że to Gmina powinna zapłacić, iż ten aparat trzymał.  

- remontu drogi powiatowej Hrubieszów –Ostrówek. Przypomniał wypowiedź Pana Wójta dotyczącą 

sugestii remontu drogi tańszym kosztem. Odparł, że takie kwestie należałoby przekazać na etapie 

projektowania drogi, a nie teraz kombinować.  

Odniósł się do pytania Wójta Gminy skąd pozyskać środki finansowe na wkład własny. Stwierdził, 

że pan Wójt przedkłada projekt budżetu, a następnie dodał, że nie będzie głosował jak nie będzie tej 

drogi, będzie przeciwko, bo mu tylko zależy na tej drodze i nie będzie martwił się o coś innego, gdyż  

interesuje go tylko droga i jego wyborcy go popierają.  

Nawiązał do sytuacji, kiedy nie doszło do sesji Rady Gminy i do wypowiedzi Przewodniczącego 

Rady Gminy w stosunku do jego osoby. Podkreślił, że musiał tę kwestię zaskarżyć do policji. Dodał, 

że pan Przewodniczący zna tę sprawę. Odparł, że Policja przeprasza go w imieniu Przewodniczącego 

i wyciągnie konsekwencje wobec pana Przewodniczącego i każe zwrócić się do Sądu. Stwierdził, że 

Przewodniczący Rady przekroczył swoją etykę. Dodał, że niejednokrotnie się zdenerwuje, ale stara 

się nikogo nie obrażać. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że nigdy nie zasłaniał się policją, nigdy nie przychodził  



 

10 

 

w mundurze na sesje. Następnie zapytał radnego pana Rysia, czy jest władny do komentowania 

odpowiedzi, skoro ktoś radnego przeprosił to pewnie miał rację, natomiast jako Przewodniczący 

nie czuje się w obowiązku tutaj przepraszać i tego nie uczyni. 

Po wypowiedzi pana Przewodniczącego Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego pana 

Marka Rysia. 

W kwestii artykułów prasowych dotyczących wynagrodzeń Pan Wójt oznajmił, że w artykułach 

prasowych na ten temat redaktorzy podpierali się imieniem i nazwiskiem radnego, więc stąd też 

wypowiedź w kierunku radnego pana Marka Rysia. Ponadto podkreślił, że jeżeli pisze się, to 

powinno pisać się prawdę. Dotyczy to zarówno Facebook jak i prasy. 

Dodał, że jeżeli została napisana nieprawda i zostało to podparte imieniem i nazwiskiem rodnego, to 

należałoby żądać sprostowania. Odparł, że śmieszą go kwoty przedstawione w lokalnej prasie. Nie 

ukrywa, że miała miejsce podwyżka, ale z kwoty 2.000 zł podwyżki po odliczeniu składek ZUS 

i podatku  pozostaje kwota około 1.230 zł. Nie są to małe pieniądze, ale patrząc na zakres 

obowiązków którego ciągle przybywa, odpowiedzialność, to musi być dyspozycyjny wiele godzin. 

Przypomniał, że umówił się na coś z mieszkańcami i słowa dotrzyma, ale ciężko porównywać to co 

miało miejsce w 2008 roku do 2020 roku. Stwierdził, że temat podwyżek nie byłby poruszony, gdyby 

one miałyby w jakikolwiek sposób obciążyć podatnika Gminy Trzeszczany. 

Wójt Gminy odniósł się do termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Trzeszczanach  

i pogłoskach dotyczących pytań po co ta inwestycja jest potrzebna. Przypomniał, że budynek szkoły 

jest ogrzewany energią elektryczną, co powoduje znaczny wzrost kosztów, bowiem ogrzewanie 

elektryczne generowało coraz poważniejsze koszty ciepła, które wytworzone w taki drogi sposób 

ulatywało drzwiami i oknami. Podkreślił, że nie można było do tego dopuścić i gdy zaistniała 

możliwość napisania projektu, to Gmina z niej skorzystała. Gmina uzyskała 80% dofinansowania 

kosztów kwalifikowanych. Pan Wójt wspomniał, że w wyniku tej inwestycji zaistniała konieczność 

wymiany rynien i obróbki komina. Dodał, że nie wie, co będzie za rok, za dwa, jaką decyzję 

podejmie podatnik, czy będzie to szkoła, czy coś innego, życie napisze scenariusz. 

Nawiązał także do rozmów z udziałowcami budynku Urzędu Gminy, które kończą się fiaskiem, 

bowiem udziałowcy niejednokrotnie informowali, że nie mają środków finansowych  i nic w tej 

kwestii się nie zmieniło, tak było w przypadku konieczności wymiany pieca c.o.  

Pan Wójt powrócił do tematu artykułów prasowych dotyczących podwyżek. Oznajmił, że nie wie, 

kto przekazywał informacje, ale w artykułach przywołany jest radny Ryś stąd też sugestia pod 

adresem radnego. Odparł, że po wyjściu radnego z Komisji były różne propozycje dotyczące ośrodka 

zdrowia. Stwierdził, że jest to temat nurtujący mieszkańców naszej Gminy. Należy współpracować  

i wypracować mimo różnicy zdań wspólne stanowisko. 

W kwestii kołków przeciwśnieżnych Wójt Gminy oznajmił, że fundusz sołecki zawsze był dzielony  

w pierwszych miesiącach marca-kwietnia każdego roku, a więc do jesieni czasu jest bardzo dużo. 

Stwierdził, że ciężko jest zrzucić na sołectwo konieczność ogłaszania przetargu, w temacie dostaw 

kamienia na drogi poszczególnych sołectw. Przetargi ogłaszała Gmina, natomiast w zakupy sołectwa 

Gmina stara się nie ingerować. Pieniądze przedzielone na te zadania były wykorzystywane przez te 

grupy, którym pieniądze były przydzielone i to samo dotyczy kołków przeciwśnieżnych. Odparł, że 

pan radny będąc sołtysem nie był ewenementem w tym działaniu, bo sołtysi innych sołectw wzięli 

się do tego wcześniej i już to realizowali wcześniej.  

W kwestii Biuletynu Informacji Publicznej pan Wójt oznajmił, że Gmina jest zobowiązana do 

zamieszczania informacji zgodnie z wymogami ustawy i takie informacje są zamieszczane. 

Zaapelował, aby w przypadku pomyłki, niedopięcia czegoś nie wyciągać od razu wideł z tasakiem, 

bo to są też ludzie. Nawiązał do tematu oświadczeń majątkowych. Podkreślił, że nie da rady 

dopilnować poszczególnych czynności na każdym stanowisku pracy. To są tylko ludzie. Stwierdził, 

że nic takiego strasznego się nie stało. Gmina nie ucierpiała finansowo, nie utraciła żadnych dotacji. 

Nadmienił, że w stosownym czasie złożył oświadczenie majątkowe. Dodał, że jeżeli będziemy w ten 

sposób funkcjonować i promować, gloryfikować do rangi newsa zwykłą pomyłkę, to do czego 

dojdziemy.  

Pan Wójt nawiązał do pisma radnego pana Rysia w przedmiocie publikacji w Biuletynie Informacji 
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Publicznej, materiałów wskazanych przez radnego. Podkreślił, że za miejsce na serwerze Gmina 

ponosi opłaty. Ponadto dodał, że Gmina może wszystko umieścić na stronie internetowej, tylko 

należy zadać pytanie, czy to jest potrzebne i ile za to zapłacimy. Pan Wójt wspomniał również  

o niedogodnościach związanych z przenoszeniem informacji na nową stronę internetową. 

Odnośnie obserwatorium i ścian, które puchną Pan Wójt oznajmił, że podobna sytuacja ma miejsce  

w świetlicy. Pewne elementy tych budynków zostały stare, a na starych ścianach ta konstrukcja 

nośna nie ma izolacji poziomych, a jeżeli ma, to są one bardzo słabe. W związku z tą sytuacją co 

jakiś czas dokonywane są jakieś naprawy. Wspomniał wypływającym zaskórniku wody, który 

powodował , że w obserwatorium na posadzce powstawała kałuża. Zjawisko to zostało zlikwidowane 

poprzez wykonane prace. Nadmienił, że jest w stałym kontakcie z przedsiębiorstwem, które 

realizowało tą inwestycję. Podkreślił, że mniejsze ubytki Gmina naprawia we własnym zakresie. 

Oznajmił, że w świetlicy w Nieledwi jest podobna sytuacja. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego w przedmiocie ubezpieczenia dzieci w czasie 

trwania projektu. Poinformował, że dobrze pamięta rozmowy na ten temat i dziękuje radnemu za 

zaangażowanie się w ten projekt. Przypomniał o rozmowie z radnym panem Rysiem, podczas której 

radny pytał czy może liczyć na ubezpieczenie dzieci biorących udział w projekcie i otrzymał radny 

zgodę. Nadmienił, że wszystko było dobrze do następnego miesiąca, kiedy pojawił się agent 

ubezpieczeniowy z informacją o konieczności opłacenia składki która to jak się później okazało była 

opłatą miesięczną. 

Stwierdził, że do takiej sytuacji doszło w wyniku obopólnego nieporozumienia, niedomówienia 

pomiędzy osobą wójta a radnym. Składki na ubezpieczenie dzieci do końca projektu zostały 

opłacone. 

Następnie Pan Wójt nawiązał  do aparatu fotograficznego o którym wspominał radny. Oznajmił, że 

aparat fotograficzny został zakupiony dla projektu. 6 czerwca 2018 r. Komisja podjęła decyzję  

o zakupie aparatu, natomiast 13 czerwca 2018 r. aparat fotograficzny został zakupiony i był on cały 

czas w posiadaniu pana Marka. Dodał, że o drobnych sprawach nie musi pamiętać i nie będzie 

pamiętał, bo ma o wiele większe wyzwanie i sprawy bardzo trudne. Nadmienił, że nie wiedział, iż 

aparat został kupiony, bowiem tego nie pilnował. Informacja, zapytanie skierowane do radnego było 

podyktowane  informacją, jaka wpłynęła do Urzędu Gminy. Dlatego też pozwolił sobie zapytać 

radnego, co dzieje się z tym aparatem. W wyniku tego działania radny zwrócił aparat fotograficzny  

w dniu 29.09.2020 r. pełnomocnikowi Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i uważa 

sprawę za zamkniętą.  

Odnośnie remontu drogi powiatowej tańszym sposobem Wójt Gminy wspomniał o pierwszym 

spotkaniu odbytym w Urzędzie Gminy Trzeszczany z byłym dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg 

panem Kleszczewskim na którym przedstawiono wizję przebudowy tej drogi w taki sposób o którym 

wspominał i to miało miejsce przed wykonaniem planów, projektów. Dodał, że w tamtym okresie 

mówiono o kwocie 2 mln zł, o pozyskaniu środków z zewnątrz i o wykonaniu tej inwestycji. 

Pan Wójt wspomniał o propozycji remontu drogi powiatowej do miejscowości Trzeszczany. 

Oznajmił, iż nie sądzi, aby po wykonaniu tej inwestycji nastąpił zaraz remont kolejnego odcinka tej 

drogi, gdyż to wymaga dużych nakładów finansowych. 

W kwestii wypowiedzi radnego w kontekście nieprzyjęcia budżetu Wójt Gminy stwierdził, że Rada 

Gminy może nie przyjąć budżetu, ale taka sytuacja może mieć miejsce także w stosunku do Wójta 

Gminy, gdyż Wójt Gminy może również nie przyjąć budżetu, który zaproponuje Rada Gminy.  

W jednym jak i w drugim przypadku, budżet ustala Regionalna Izba Obrachunkowa, a wówczas 

podatki są w maksymalnej wysokości, i nie ma żadnych inwestycji. Zwrócił uwagę, że taka sytuacja 

nie byłaby dobra dla mieszkańców gminy, więc należy siadać do stołu i rozmawiać, chociaż nie 

widzi w tej chwili jakiejś różnicy zdań, która by mogła do takiej sytuacji doprowadzić. Przypomniał, 

że to Wójt przedstawia prowizorium budżetowe, zgodnie z wymogami prawa o rachunkowości,  

a Rada Gminy głosując dyskutując formuje ostateczny kształt budżetu gminy przy zachowaniu  

wymogów prawnych i finansowych. 

Stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie były znane dochody budżetu. Przedstawił taką propozycję 

stawek podatków lokalnych i jest wdzięczny, że szanowna Rada z tą propozycją się zgodziła. 
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W tym miejscu Wójt Gminy nawiązał do artykułów prasowych, ośmieszających jego osobę, 

opluwających. Podkreślił, że każdy ma jakąś granicę człowieczeństwa, ale u niektórych osób daje się 

zauważyć, że ta granica jest nisko zawieszona, albo w ogóle jej nie ma. Stwierdził, że zarówno 

Przewodniczący Rady, jak i inne osoby mają swoje odczucia, uczucia, mają swoje rodziny, też chcą 

mieć swoją prywatność. Dodał, że może zadawać trudne pytania i stawiać znaki zapytania, tylko 

należy zadać pytanie po co? Czy musimy się aż tak się upodlić, by inni wkoło się śmieli? Myśli, że 

jest to daleko idące nieporozumienie. 

Następnie Wójt Gminy nawiązał do przybycia na jedną z sesji Rady Gminy przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego w Hrubieszowie. Oznajmił, że jeżeli osoba, która piastuje stanowisko Starosty, która 

bardzo dobrze zna Statut chciała przyjechać na sesję Rady Gminy Trzeszczany, to powinna 

zadzwonić do pana Przewodniczącego z informacją o chęci przyjazdu na sesję.   

Pan Wójt zwrócił uwagę, że na sesje nie są zapraszani sołtysi ze względu na obostrzenia związane  

z koronawirusem, a w tym czasie przyjeżdża kilka osób, zagęszczając niewielką przestrzeń. 

Ponadto stwierdził, że dwukrotnie przesłuchiwał nagranie z tej sesji i nie znalazł nic takiego, co by 

wskazywało, że  Przewodniczący Rady popełnił jakiś nietakt w stosunku do tych osób. Dodał, że pan 

Przewodniczący   jest mieszkańcem Gminy Trzeszczany i też może zadać pytania, tak jak pani 

Starosta zadawała pytania Wójtowi  jako mieszkaniec sygnalizując to, tak Pan Przewodniczący 

zapytał Panią Starostę. Ponadto Wójt Gminy oznajmił, że prace Rady Gminy organizuje i prowadzi 

Przewodniczący Rady, a  radny Ryś zapraszając panią Starostę na sesję Rady wszedł w rolę 

Przewodniczącego Rady. Radny pan Ryś jako Przewodniczący Klubu Radnych może zaprosić na 

obrady swojego klubu, nie na sesję. Pan Wójt powtórzył, że nie dopatrzył się jakiejkolwiek winy 

Pana Przewodniczącego, czy jakiegoś dyskomfortu w stosunku do pani Starosty, a wręcz przeciwnie.  

Po wypowiedzi pana Wójta radny pan Ryś podziękował panu Wójtowi za wylewną wypowiedź, 

aczkolwiek bardzo mało merytoryczną. Odparł, że nie będzie się odnosił i stwierdził, że jest 

zażenowany. 

Przewodniczący Rady Gminy wspomniał o interpelacji radnego pana Marka Rysia, który występuje 

w imieniu swojego klubu. Następnie zapytał pana Wójta, czy odpowiedział na tą interpelację. 

Wójt Gminy zapytał o którą interpelację chodzi. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść interpelacji z 18 listopada 2020 r. zawierającą 

następujące pytania: 

„1.W związku z zabezpieczeniem środków w 2019 r. na 2020 r. na partycypację z powiatem 

hrubieszowskim na wspólne inwestycje, proszę o przedstawienie na jaką kwotę i gdzie były 

prowadzone prace? 

2.Z kim pan konsultował budowę marketu Biedronka w Trzeszczanach, bo z Pańskiej wypowiedzi na 

ostatniej sesji to nie wiadomo z kim pan rozmawiał, gdzie pan rozmawiał i jakie ustalenia były. 

3.Ważna sprawa dla mieszkańców Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach, jakie kroki Pan poczynił  

w celu dalszego funkcjonowania obiektu na chwilę obecną i na dalsze lata”. 

Wójt Gminy odniósł się do pytania pierwszego dotyczącego wspólnych inwestycji z powiatem. 

Odparł, iż ma rozumieć, że radnemu chodzi o budowę chodników. Dodał, że wyjaśniał, tą kwestię  

w swojej wypowiedzi. 

Radny pan Marek Ryś poprosił o odpowiedź na piśmie. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który nawiązał do przyjazdu Pani Starosty na sesję Rady 

Gminy. Stwierdził, że pierwsze podejście ze strony Pana Przewodniczącego było troszkę nietaktem. 

Pani Starosta poczuła się obco. Dodał, że pochodzi z naszej gminy i powinna być przyjaźnie przyjęta, 

a nie była. 

Wójt Gminy oznajmił, że jeżeli ktoś chce być poważnie traktowany, to powinien poważnie 

postępować. Dodał, że sławetna sesja zakładała raport o stanie Gminy, czyli stan gminy w pigułce. 

Wystarczyło 1-1,5 godziny dyskusji, aby te wszystkie aspekty przedstawić i wyjaśnić. 

Ponadto podkreślił, że nie wtargnął na sesję Rady Powiatu, choć wie, że nie wpuszczano osób  

w związku z zagrożeniem covidowym.  

Radny pan Ryś oznajmił, że nie wtargnęliśmy. Nadmienił, że trzeba jeździć, rozmawiać w dobrych 

sprawach i tutaj nie należy zasłaniać pandemią, bo jesteśmy rozsądnymi ludźmi i pewne sprawy 
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trzeba załatwić podczas pandemii tak samo.  

Dodał, że prosił pana Przewodniczącego, by zaprosił panią Starostę, ale nie chciał tego uczynić, więc 

to zrobił. Stwierdził, że radni wskazali kierunek działania, aby na sesji została pani Starosta i nie 

sprzeczajmy się o to, o co nie trzeba, to było dokonane i poszło w eter. 

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego pana Rysia. Odparł, że nie zgadza 

się z wypowiedzią radnego, bowiem o tym, że radny zaprosił panią Starostę na sesję dowiedział się  

w przeddzień sesji, a nie ma konta na portalu społecznościowym i nie miał wiedzy o planach 

radnego. Ponadto dodał, że radny mógł skontaktować się telefonicznie z jego osobą. 

W sprawach różnych Wójt Gminy poinformował, że w związku z pandemią Urząd Gminy jest 

zamknięty, ale sprawy są załatwiane. 

Do punktu 10-go 

 

Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów zostały zrealizowane w punkcie 

8 i 9 porządku obrad. 

                                                                   Do punktu 11-go 
 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia zdrowych, spokojnych, pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia. 

W tym miejscu Wójt Gminy z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył również 

życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności na nadchodzące święta. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie i zamknął 

obrady XXV sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 Protokołowała                                                                                 Przewodniczący  

                                                                                                            Rady Gminy 

 Anna Kociach                                                                             

                                                                                                       Mariusz Pietnowski 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


