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Protokół  Nr XXX/2021 
 

z posiedzenia XXX sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 31 maja 2021 r.  

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od  10.00 do 12.59. 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych według listy obecności w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara                                   

  3. Drewniak Paulina                               

  4. Filipczuk Józef                                     

  5. Folusz Mariusz   

  6. Gałka Henryk                                

  7. Krzeszowiec Joanna                             

  8. Uleryk Beata     

  9. Panas Michał                                 

10. Pirogowicz Andrzej     

11. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12. Prystupa Krystyna       

13. Ryś Marek         

14. Żyła Zofia                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Radni nieobecni: 

 

1. Łysiak Wojciech                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

referatu finansowego – Pan Krzysztof Jóźwiak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Pani Anna Maciuk, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach Pan Waldemar 

Kwiatkowski. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

  1.Otwarcie sesji. 

  2.Stwierdzenie prawomocności. 

  3.Przyjęcie porządku obrad. 

  4.Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

     16 marca 2021 r. 

  5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

  6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

  7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.  

  8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji Związku Gmin Ziemi  

     Hrubieszowskiej.   

  9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłat dla grup  

     odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie  

     Trzeszczany za rok 2020 oraz jej rekomendacji. 
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13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  

     Narkomanii na lata 2021-2022. 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy  

     w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Trzeszczany na lata 2021-2026. 

15.Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach  
     za 2020 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021. 

16.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

17.Sprawy różne. 

18.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

19.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXX 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 14 

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

i decyzji. 

                                                                    Do punktu 3-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chciałby wnieść jakieś wnioski do porządku obrad? 

Wniosków dotyczących zmian w proponowanym porządku obrad nie zgłoszono, wobec powyższego 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. 

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

Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa 

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

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

Głosu nie oddał radny Pan Gałka Henryk. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Gałkę, czy wolą radnego jest powtórzenie 

głosowania. 

Radny Pan Gałka oznajmił, że nie ma takiej potrzeby. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

                                                                    Do punktu 4-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do przyjęcia 

protokołu Nr XXVIII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 marca 2021 r. 

Pan Przewodniczący oznajmił, że protokół został zamieszczony na stronie internetowej oraz 

wyłożony do wglądu na stole prezydialnym. 

Następnie zapytał, czy są uwagi do treści protokołu? 

Uwag nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

nad protokołem Nr XXVIII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 marca  

2021 r. 

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

Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa 

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

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

Głosu nie oddał radny Pan Filipczuk Józef. 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Pana Józefa Filipczuka, czy wolą radnego jest powtórzenie 

głosowania? 

Radny Pan Józef Filipczuk wyraził wolę, aby głosowania nie powtarzać. 
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 Pan Przewodniczący stwierdził, że protokół Nr XXVIII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 16 marca 2021 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

                                                                    Do punktu 5-go 

 

W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami informując, że  

- ostania sesja Rady Gminy Trzeszczany odbyła się 31 marca 2021 r. 

-  3 kwietnia 2021 r. wspólnie z sołtysem i zarazem radnym Rady Gminy Trzeszczany, druhem 

strażakiem Panem Michałem Panasem odwiedził Dom Małego Dziecka w Chełmie. 

Pan Wójt oznajmił, że była to kolejna wizyta w tym Domu Dziecka w trakcie, której zostały 

przekazane prezenty świąteczne dla dzieci. Sponsorami prezentów było Koło Gospodyń Wiejskich  

i OSP w Zadębcach. Pan Wójt  podziękował za przejaw życzliwości, i dobroci serca w stosunku do 

potrzebujących. 

- 14 kwietnia 2021 r. wizytę złożył Dyrektor Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej dr  Jacek 

Romanek. Tematem spotkania było uzgodnienie zakresu prac, które mają być wykonane na 

cmentarzu parafialnym w Trzeszczanach. Wyjaśnił, że chodzi o wymianę tablicy na zbiorowej 

mogile nieznanego żołnierza z dopiskiem ekshumowanego żołnierza Edwarda Rościszewskiego 

Ułana z 214 Pułku Ułanów. 

- 22 kwietnia 2021 r. brał udział w obradach Społecznej Rady Zdrowia przy ZOZ w Hrubieszowie. 

Tematem posiedzenia była aktualna sytuacja szpitala w Hrubieszowie. 

Dodał, że planowane zadłużenie na koniec roku 2020 miało wynieść w granicach 3.500.000 zł. a po 

rozliczeniu roku okazało się, że prawie o 1.000.000 zł  zadłużenie jest mniejsze, co świadczy 

niewątpliwie o dobrej gospodarce finansowej dyrektora Gałeckiego. 

- 23 kwietnia 2021 r. uczestniczył w wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubelskiego 

Pana Lecha Sprawkę poświęconej wydatkowaniu środków finansowych z dotychczasowych 

rozstrzygniętych naborów projektowych. 

Również tego samego dnia brał udział w wideokonferencji Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w trakcie którego poruszono tematy dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej 

związanej z Covid-19 i sposoby postępowania związane z tą sytuacją. 

- 25 kwietnia 2021 r. uczestniczył wspólnie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Panią Anną Maciuk we Mszy imieninowej ks. Marka Barszczowskiego Proboszcza Parafii 

Trzeszczany. 

- 30 kwietnia 2021 miało miejsce Walne Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej. 

Pan Wójt stwierdził, że z końcem roku ubiegłego formalnie ten Związek powinien przestać istnieć. 

Służby prawne Pana Wojewody zakwestionowały poczynione kroki. Dodał, że tematem dzisiejszej 

sesji będzie zgodnie z podpowiedziami Pana Wojewody konieczność podjęcia przez Radę Gminy 

Trzeszczany i nie tylko przez tą Radę, lecz przez wszystkie Rady Gminy samorządów, które należały 

do tego Związku stosownej uchwały. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że likwidacja tego Związku wynikała z braku zainteresowania, 

funkcjonowaniem, działalnością w tym Związku samorządowców wchodzących w jego skład. 

- 3 maja 2021 r. obchodzono 230 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości te 

rozpoczęły się od złożenia wieńców, zapalenia zniczy przez delegacje Światowego Związku 

Żołnierzy AK Koła Rejonowego w Trzeszczanach, księży, władz samorządowych Gminy 

Trzeszczany w osobach Pana Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Trzeszczany. 

Następnie została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po zakończonej Mszy Świętej 

wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy, księdzem pułkownikiem i księdzem wikarym 

złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze przed Trzema Krzyżami. 

- 4 maja 2021 r. w kościele Parafialnym w Trzeszczanach uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej 

odprawionej w intencji druhów strażaków.  

Wójt Gminy podziękował ks. Markowi Barszczowskiemu i druhom strażakom za zaproszenie. 

- 5 maja 2021 r. brał udział w konferencji prasowej zorganizowanej w ramach akcji „Liczy się 

Polska”. 

- 6 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Trzeszczany gościł pełniącą obecnie obowiązki dyrektora  
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Szpitala w Hrubieszowie Panią Alicję Jarosińską. Poruszanymi tematami były różne wizje rozwoju  

i funkcjonowania szpitala. 

- 20 maja 2021 r. brał udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy zorganizowanym  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie na temat spraw bieżących. 

Również 20 maja br. uczestniczył we Mszy Świętej odprawionej przy pomniku w miejscowości 

Korytyna za poległych mieszkańców wsi. Oznajmił, że Mszę Świętą odprawiali księża z parafii 

Trzeszczany, a Słowo Boże wygłosił ks. pułkownik Eugeniusz Łabisz. Po zakończeniu Mszy Świętej 

zostały złożone wieńce i zapalone znicze. 

- 21 maja 2021 r. podpisał umowę użyczenia z przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Zamościu 

na budynek po byłym Banku Spółdzielczym w Trzeszczanach. Dodał, że w dniu jutrzejszym nastąpi 

protokolarne przekazanie tego budynku. 

- 28 maja 2021 r. brał udział w posiedzeniu połączonych Komisji: Komisji Budżetu i Komisji 

Rolnictwa na temat spraw będących przedmiotem dzisiejszej sesji. 

Także 28 maja uczestniczył w Walnym Zebraniu Udziałowców  Spółki „KresMot” w Nieledwi. 

- 31 maja 2021 r miało miejsce posiedzenie Komisji Oświaty na temat spraw będących tematem 

dzisiejszej sesji. 

Do punktu 6-go 

 

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

informując, że:  

- ostatnia sesja miała miejsce 31 marca 2021 r. 

W tym dniu po sesji Rady Gminy dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych, które wpłynęły 

oraz podpisywał pismo do Urzędu Skarbowego przekazujące oświadczenia majątkowe. 

- 7 kwietnia br. podpisywał uchwały podjęte przez Radę Gminy oraz udzielił odpowiedzi na petycje  

z ostatniej sesji. 

- 8 kwietnia br. podpisywał elektronicznie uchwały podjęte na sesji w dniu 31 marca br. 

- 14 kwietnia br. złożył oświadczenie majątkowe oraz dokonał analizy oświadczeń majątkowych  

złożonych przez radnych. 

- 18 kwietnia br. wraz z radnym Panem Janem Prystupą, druhem strażakiem zbierał deklaracje  

o wyrażeniu woli przystąpienia do lekarza i chęci korzystania z usług Ośrodka Zdrowia  

w Trzeszczanach. Dodał, że miało to miejsce w miejscowościach Gliniska, Józefin, Mołodiatycze.  

Pan Przewodniczący podziękował radnemu Panu Janowi Prystupa za pomoc, za zaangażowanie. 

- 28 kwietnia br. dokonał analizy kolejnych oświadczeń majątkowych radnych, które wpływały 

cyklicznie do Biura Rady oraz podpisywał pismo do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie  

odnośnie uchwały z 2002 r. 

- 29 kwietnia br. uczestniczył w spotkaniu z druhami z OSP Trzeszczany w sprawie pomocy  

w zbieraniu deklaracji o których wspominał do lekarza w Trzeszczanach. 

- 2 maja br. wraz z druhem Stanisławem Ligasem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszczanach 

zbierał od mieszkańców Trzeszczany Drugie wspomniane deklaracje. W tym miejscu Pan 

Przewodniczący podziękował druhowi Stanisławowi Ligasowi za pomoc. 

- 3 maja br. brał udział w uroczystościach patriotycznych z okazji 230 rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 

Również 3 maja wspólnie z Panem Janem Prystupą w miejscowości Trzeszczany Pierwsze zbierał  

deklaracje o woli przystąpienia do lekarza i korzystania z usług Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach. 

Ponownie podziękował radnemu za zaangażowanie w tej sprawie. 

- 5 maja br. dokonał ostatniej analizy oświadczeń majątkowych i podpisał pismo przekazujące 

oświadczenia majątkowe do Urzędu Skarbowego. 

- 26 maja br. zapoznał się z e-mailem radnego Pana Marka Rysia w sprawie udostępnienia pisma 

Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej. Stwierdził, że Pan radny otrzymał to pismo. 

- 28 maja br. wziął udział w posiedzeniu połączonych komisji Budżetu i Rolnictwa. 

- 31 maja br. przed sesją brał udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych. 

Ponadto Pan Przewodniczący zakomunikował, że w minionym okresie kilka razy rozmawiał  



 

5 

 

z Kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach w przedmiocie taryf. Stwierdził, 

iż były pewne niejasności, co do czasu okresu obowiązywania taryf. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy podziękował druhom strażakom z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Mołodiatyczach na czele z Prezesem Panem Łukaszem Kaliniakiem i Krzysztofem 

Jóźwiakiem, który pełni funkcję Sekretarza za pomoc w zbieraniu deklaracji o przystąpieniu do 

lekarza w Trzeszczanach. Oznajmił, że te deklaracje są już zebrane co spowodowało to, iż jest 

podpisana umowa z Bankiem Spółdzielczym. Wyraził nadzieję, że w niedługiej perspektywie 

rozpoczną się prace adaptacyjne, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańcom Gminy i okolicznych miejscowości.  

W tym miejscu Wójt Gminy zakomunikował, że ma kilka informacji do przekazania, a następnie 

zapytał czy może zabrać głos. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby Wójt Gminy przekazał informacje w sprawach 

różnych. 

Do punktu 7-go 
 

W tym punkcie przystąpiono do rozpatrzenia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że na posiedzeniu Komisja pozytywnie opiniowała tę 

uchwałę, a następnie otworzył dyskusję nad projektem tej uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw – 0, głosów 

wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021 została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 8-go 
 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji 

Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, że ten temat był dość szeroko omawiany na Komisji. 

Poinformował, że już w roku 2019, 2020  był widoczny znaczny spadek zainteresowania 

funkcjonowaniem, działalnością tego Związku. Praktycznie tylko cztery Gminy były zainteresowane 

(Trzeszczany, Hrubieszów, Mircze i Dołhobyczów) natomiast nie było zainteresowania ze strony 

innych samorządów, które należały do tego Związku. Odparł, że w połowie roku 2020 zapadła 

decyzja, o likwidacji tego Związku.  

Stosowne czynności dotyczące likwidacji zostały podjęte, natomiast służby prawne Wojewody  

dopatrzyły się, że nie do końca tak to powinno być, są większe wymagania. Aby zlikwidować 

Związek potrzebna jest uchwała Rady Gminy tego samorządu, który należy do tego Związku. 

Dodał, że ubolewa nad tym, że tak się stało, ponieważ był to głos wspólny większości samorządów 

należących do Związku Powiatu Hrubieszowskiego. 

Pan Wójt wspomniał, o pozyskanych przez Związek środkach finansowych w ramach których 

znaczna grupa dzieci mogła skorzystać z wypoczynku w górach. 

Nadmienił, że cztery samorządy niewiele mogą, więc decyzja o likwidacji Związku została 

podtrzymana. 

Pan Wójt poprosił o podjęcie tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę. 

Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad  uchwałą w sprawie wyrażenia woli 
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likwidacji Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej. 

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw – 0, głosów 

wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie wyrażenia woli likwidacji Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej została podjęta 

jednogłośnie. 

Do punktu 9-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do  

rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców 

w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Pan Przewodniczący oznajmił, że uchwała ta była szeroko omawiana na posiedzeniu komisji, 

następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Wójt Gminy poinformował, że wysokość dopłat nieznacznie się różni zarówno w stosunku do wody 

pobranej przez mieszkańców jak i odprowadzanych ścieków. Stwierdził, że do końca nigdy nie jest 

wiadomo ile w konsekwencji na koniec roku będzie potrzebnych środków finansowych. Dodał, że 

od kilku lat daje się zauważyć spadek poboru wody i stosownie do mniejszego zużycia wody, ta 

kwota jest mniejsza. Natomiast ogólnie nie bardzo ona się różni od tych kwot z lat ubiegłych. 

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw – 0, głosów 

wstrzymujących – 0).  

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 10-go 
 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany 

na 2021 rok.  

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że uczestniczył w pracach połączonych Komisji Budżetu 

i Rolnictwa gdzie to pozytywnie zostały zaopiniowane zmiany w budżecie gminy Trzeszczany na 

2021 rok. Wyjaśnił, że chodzi o wprowadzenie środków na budowę drogi gminnej w kierunku 

Bogucic. 

Wójt Gminy poinformował o otrzymanym przez Gminę dofinansowaniu w wysokości 800.000 zł.  

Odparł, że aby można było uruchomić procedurę wyłonienia wykonawcy trzeba te pieniążki 

wprowadzić do budżetu gminy. 

Pytań do projektu tej uchwały nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy 

przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 

rok. 

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw – 0, głosów 

wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok została podjęta jednogłośnie. 
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Do punktu 11-go 
 

Następny punkt porządku obrad, to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że konsekwencją zmian w budżecie gminy 

Trzeszczany są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodał, że Komisja Budżetu pozytywnie 

zaopiniowała te zmiany, a następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą? 

Głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw – 0, głosów 

wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 12-go 
 

Kolejna przedłożona uchwała dotyczyła przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Trzeszczany za rok 2020 oraz jej rekomendacji. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisja pozytywnie opiniowała projekt tej uchwały, 

a następnie otworzył dyskusję na ten temat. 

Głosów w dyskusji nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie  

Trzeszczany za rok 2020 oraz jej rekomendacji. 

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw – 0, głosów 

wstrzymujących – 0). 

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2020 

oraz jej rekomendacji została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 13-go 
 

W tym miejscu przedłożono projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2022. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że temat był omawiany na dzisiejszym posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, która to pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. Następnie otworzył dyskusję nad projektem tej uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad 

uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-

2022. 

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw – 0, głosów 

wstrzymujących – 0). 

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-

2022 została podjęta jednogłośnie. 
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                                                                   Do punktu 14-go 

 

Następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie 

Trzeszczany na lata 2021-2026. 

Przewodniczący Rady Gminy wspomniał, że na posiedzeniu Komisji to zagadnienie było szeroko 

omówione przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach. 

Nadmienił, że aktualnie są tendencje takie, aby chronić ofiary przemocy, a odsuwać od ofiary 

sprawcę przemocy. Dodał, że Państwo dało odpowiednie narzędzia dla organów ścigania, by usuwać 

zgodnie z literą prawa osobę, która dopuści się przemocy. Podkreślił, że Komisja rekomendowała, 

aby pozytywnie zaopiniować projekt tej uchwały. Następnie otworzył dyskusję na ten temat. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który zaapelował, aby u nas ustawa faktycznie działała.  

Stwierdził, że z tego co słyszy się w okolicach, to przeważnie sprawca jest chroniony, a nie ofiara. 

Nadmienił, że to powinno się zmienić najbardziej w organach ścigania i być respektowane w innym 

względzie, a nie odwrotnie. 

Przewodniczący Rady Gminy powtórzył, że Państwo daje instrumenty i z tego organy korzystają. 

Innych głosów w dyskusji nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Trzeszczany na lata 2021-2026. 

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw – 0, głosów 

wstrzymujących – 0). 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Gminie Trzeszczany na lata 2021-2026 została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 15-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do 

przedstawienia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach  
za 2020 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że ten temat został omówiony na posiedzeniu Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Dodał, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

zgłosiła potrzebę: 

- utworzenia na terenie Gminy Trzeszczany lokalu socjalnego, aby w przypadku zdarzenia losowego 

można było umieścić osoby dotknięte takim zdarzeniem, 

- pozyskania pomieszczenia (pokoju) na terenie Urzędu do przeprowadzania rozmów z osobami 

stosującymi przemoc jak i doznającymi przemocy. Stwierdził, że padły deklaracje, iż temat ten 

zostanie załatwiony. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tym punktem. 

Pan Przewodniczący wspomniał również, że od połowy roku program 500+ , „Dobry Start”  będą już 

poza strukturami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. To zadanie ma przejąć Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, co spowoduje, że osoba zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej zajmująca się tymi kwestiami będzie musiała być przesunięta do innych zadań. Te 

zmiany nie będą bezskutkowe dla Gminy, bowiem kwota budżetu Gminy zostanie pomniejszona  

o ponad 4 mln. zł, gdyż samo świadczenie 500+  to jest kwota 3.500.000 zł w skali roku,  natomiast 

świadczenie „Dobry Start” to kilkadziesiąt tysięcy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy istnieje potrzeba przyjęcia sprawozdania w formie 

głosowania. 

Pani Anna Kociach wyjaśniła, że Rada Gminy może głosować, aczkolwiek nie będzie to w formie  

uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka  
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Pomocy Społecznej w Trzeszczanach za 2020 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 

2021. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec  

Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, 

Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów 

wstrzymujących nie było.  (Za - 14 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach za 2020 rok 

zostało przyjęte jednogłośnie. 

Do punktu 16-go 
 

W punkcie zapytania, interpelacje i wnioski radnych głos zabrał Wójt Gminy, który poprosił Radę 

Gminy o zajęcie stanowiska, wyrażenia opinii, ale nie w formie uchwały. 

Oznajmił, że jest potrzeba, zainteresowanie, by utworzyć poradnię rodzinną na terenie Gminy 

Trzeszczany w której można byłoby uzyskać poradę w temacie niepożądanych zjawisk, które 

występują w rodzinach. Wyjaśnił, że chodzi o: 

- zapoznanie się ze zdaniem, wolą radnych w tym temacie oraz ewentualnym zawarciem umowy 

o dzieło w ramach pewnej części środków z funduszu alkoholowego. Dodał, że trudno przewidzieć, 

czy kolejna fala pandemii nie sparaliżuje odwiedzin takiej poradni i czy Gmina będzie mogła 

fizycznie te pieniądze przeznaczyć na tego typu działalność, bowiem niedawno było to niemożliwe, 

gdyż wszystkie środki praktycznie z funduszu alkoholowego zostały przeznaczone na szeroko 

rozumianą walkę z Covid-19.  Ponownie poprosił o przegłosowanie tej sprawy. 

Podkreślił, że nie chciałby, żeby to było tak postrzegane, czy interpretowane, że jest to wola Wójta.  

Nadmienił, iż przekazuje radnym informacje, że tego typu zainteresowanie jest i można coś takiego 

uruchomić, otworzyć. 

W związku z tym, że radny Pan Marek Ryś chciał zadać pytanie w tej kwestii Pan Wójt zwrócił się  

z prośbą, aby na sesję poprosić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Annę 

Maciuk. 

W momencie oczekiwania na przebycie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Wójta o sformułowanie wniosku, tak by Pan Krzysztof 

mógł wprowadzić treść wniosku do systemu. 

Wójt Gminy oznajmił, że bardziej precyzyjnie ramy tego wniosku określi Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyż jest fachowcem w tym temacie. 

Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, że taki wniosek pojawił się na posiedzeniu Komisji 

Oświaty. 

W oczekiwaniu na Panią Kierownik Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że trwa realizacja 

punktu zapytania, interpelacje i wnioski radnych następnie oznajmił, że może ktoś z radnych  

w innym temacie chciałby zabrać głos.  

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, która poruszyła temat budowy wodociągu  

w Nieledwi, temat wody. Zapytała o terminy, spotkań, bowiem sytuacja jeśli chodzi o wodę od 

miesiąca jest tragiczna. To nie jest tak, że jednego dnia jest lepiej, drugiego gorzej, tylko od około 

dwóch miesięcy woda ma nieprzyjemnych zapach i nie nadaje się do picia, dlatego 

najprawdopodobniej jest mniejsze jej zużycie. Podkreśliła, że mieszkańcy kupują wodę do picia. 

W tym miejscu na obrady przybyła Pani Anna Maciuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że pojawił się wniosek Wójta Gminy, aby Rada Gminy 

opowiedziała się w formie głosowania w kwestii przedstawionej na Komisji. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdziła, iż rozumie, że chodzi o poradnię. 

Oznajmiła, że łącznie ze sprawozdaniem z działalności ośrodka pomocy społecznej za rok 2020 

zostało złożone zapotrzebowanie w zakresie pomocy społecznej na rok 2021. Jednym z tych punktów 

jest nawiązanie współpracy z poradnią rodzinną działającą przy kościele parafialnym  

w Trzeszczanach. 

Wyjaśniła, że w tej poradni pracuje psycholog, który zajmuje się nie tylko szkoleniem, 

prowadzeniem rozmów z osobami, które chcą zawrzeć związek małżeński, ale również może 
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pracować z rodzinami, które borykają się z problemami. Wspomniała o chęci  nawiązania 

współpracy z tą poradnią, a szczególnie z Panią psycholog. Dodała, że w ramach tych środków 

alkoholowych można byłoby taką umowę zlecenia z Panią psycholog zawrzeć, z osobą, która w tej  

poradni pracuje, by można było tam kierować rodziny, które mają problemy wychowawcze  

z dziećmi, problemy rodzinne, problemy małżeńskie. 

Nadmieniła, iż dobrze byłoby, aby Rada Gminy takie stanowisko zajęła i znalazł się w protokole 

zapis, o umożliwieniu nawiązania współpracy z poradnią działającą przy kościele. 

Radny Pan Marek Ryś podziękował za wyjaśnienie tematu. Odparł, że teraz zrozumiał o co chodzi, 

bowiem poprzednia wypowiedź Pana Wójta była niezrozumiała, gdyż zrozumiał to inaczej. 

W tym miejscu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła treść wniosku 

(Wyrażenie woli na zawarcie umowy w ramach współpracy z poradnią rodzinną przy kościele 

parafialnym) nad jakim Rada Gminy powinna głosować.  

Oznajmiła również, że współpraca z Panią psycholog z poradni rodzinnej pozwoli kierować osoby 

nie tylko z problemami rodzinnymi, ale również osoby z uzależnieniami. Zwróciła uwagę, że istnieje 

punkt konsultacyjny, w którym pracuje psycholog z naszego terenu, ale jeżeli to dotyczy rodzin 

problemowych, tam gdzie występuje przemoc, to taka osoba z tego środowiska jest barierą dla ofiary. 

Zawsze dobrze, gdy ten psycholog jest z zewnątrz, z innego terenu, ma możliwość i metody dotarcia 

do ofiary. 

Nadmieniła, że nie ma dużo przypadków ofiar przemocy w rodzinie, ale są i coś z tym należy zrobić. 

Punkt konsultacyjny jest dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków. Stwierdziła, że na terenie 

Gminy Trzeszczany są przypadki nadużywania narkotyków przez młode osoby. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za współpracą z psychologiem będą musiały iść środki. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że stawki godzinowe są z góry 

określone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nadmieniła, że 

godzina porady psychologa w poradni rodzinnej, to kwota 200 zł brutto. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad stanowiskiem dotyczącym 

nawiązania współpracy (zawarcia umowy) z psychologiem z poradni rodzinnej przy parafii 

Trzeszczany. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec  

Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, 

Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów 

wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). 

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za nawiązaniem współpracy (zawarciem umowy)  

z psychologiem z poradni rodzinnej przy parafii Trzeszczany. 

Po przeprowadzonym głosowaniu głos zabrał radny Pan Henryk Gałka, który poruszył temat 

chodnika w Trzeszczanach. Stwierdził, że krawężniki przy chodniku pochyliły się, a następnie 

zapytał kiedy to zostanie naprawione w ramach reklamacji? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że stosowna reklamacja została złożona. Firma, która była głównym 

wykonawcą przekazała reklamację do podwykonawcy tego, który fizycznie wykonywał ten chodnik. 

Firma jest zaangażowana w prace, które zostały rozpoczęte i jeżeli te prace zakończy to ma wykonać 

prace w ramach reklamacji w Trzeszczanach. Nastąpi to niebawem. 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił, iż w miejscowości Trzeszczany Drugie naprzeciwko budynku 

sklepu, a obecnie świetlicy oświetlenie uliczne włącza się około pół godziny, a nawet 40 minut 

wcześniej niż jest potrzeba w porównaniu do innych lamp. Około 6 lamp zaświeca się za wcześnie, 

nieadekwatnie do sytuacji. 

Wójt Gminy oznajmił, że sprawa zostanie przekazana do pracownika merytorycznego. Jeżeli były te 

kwestie zgłaszane, to na pewno pracownik zgłosił ten fakt do Zakładu Energetycznego. Podkreślił, że 

na pewno to zostanie zgłoszone. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który przypomniał o złożonym piśmie mieszkańców 

osiedla przy firmie „KresMot” w sprawie chodnika od kościoła do „KresMotu” i drogi gminnej przy 

której został wybudowany chodnik w kierunku „KresMotu”. Wyjaśnił, że chodzi o chodnik przy 

drodze powiatowej, który jest w dwóch miejscach zniszczony, powstały jamy i mieszkańcy 

przewracają się. Dodał, że jeżeli byłaby zrobiona droga powiatowa łącznie z przebudową chodnika, 
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to byłoby to zrobione, a w innym przypadku jeżeli tego nie będzie, to chodnik dalej będzie łamany. 

Podkreślił, że chodnik został połamany przez wyciąganie drzew ciągnikiem. Drzewa zabrano,  

a chodnik jest połamany. Zwrócił uwagę na potrzebę naprawy chodnika. 

Nadmienił, że chodnik, który był robiony za kadencję Pana Wójta do „KresMotu” jest wysoko  

postawiony, dobrze zrobiony i jest mocny. Stwierdził, że spod tego chodnika woda wyrywa asfalt  

i jest to naruszone. Zgłosił potrzebę wylania dywaniku. 

Ponadto wspomniał o piśmie w którym sygnalizowano, że przy drodze gminnej na osiedle 

„KresMot” przy bloku 317 wywracają się krawężniki - 11 sztuk krawężników. Zwrócił uwagę na 

poruszanie się tą drogą ciężkich samochodów ciągnących drzewa, jak również samochodów 

odbierających odpady. Zakomunikował, że wąska droga jest naruszana, a krawężniki nie 

wytrzymują. Stwierdził, że krawężniki nachyliły się do tego stopnia, że może dojść do wypadku. 

Odparł, że jest 11 krawężników do wyprostowania. Wspólnota Mieszkaniowa chce to zrobić, ale 

chce, żeby ktoś pomógł w tym. 

Przypomniał o piśmie jakie zostało złożone do Urzędu Gminy w sprawie potrzeby budowy placu 

zabaw dla dzieci. Oznajmił, że może są środki na tego typu rzeczy. Stwierdził, że jak Pan Szaruga 

pracował, to tego typu rzeczy pilnował, a teraz nie ma komu pilnować. 

Ponadto radny Pan Pirogowicz poinformował, że mieszkańcy przy zakładzie przetwórstwa 

owocowo-warzywnego informują, że woda jest tragiczna i nie daje jej się pić. 

W tym miejscu odpowiedzi udzielił Wójt Gminy. 

W kwestii chodnika przy drodze powiatowej od sklepu w kierunku firmy „KresMot’ Pan Wójt 

stwierdził, że jest to chodnik leciwy. Ząb czasu odcisnął na nim swoje piętno. Dodał, że właścicielem 

jego jest Starostwo Powiatowe. Podkreślił, że w innych latach w miesiącach marzec-kwiecień   

z Powiatowego Zarządu Dróg do samorządów z terenu powiatu hrubieszowskiego były kierowane 

zapytania, czy Rady Gminy mają zabezpieczone, przeznaczone pieniążki na wspólne inwestycje  

z Powiatem, co wolą Radą Rady Gminy byłoby do zrobienia, jakie odcinki w temacie budowy 

chodników, czy w temacie budowy naprawy dróg powiatowych. Dodał, że w bieżącym roku takiego 

zapytania nie ma i nie wie, czy Starostwo jest zainteresowane wspólnymi inwestycjami, czy nie.  

Jeżeli mowa o tym odcinku chodnika, to tylko w ramach wspólnych inwestycji można to zrobić. 

Nadmienił, że Gmina nie jest właścicielem chodnika, więc nie może wkroczyć na majątek Powiatu 

i robić nie wiadomo co. 

Przypomniał o rozmowach dotyczących przełożenia chodnika. Stwierdził, że musi być wola ze 

strony Powiatu, gdyż on jest jego właścicielem. 

Odnośnie chodnika w kierunku osiedla „KresMot” w Nieledwi  Pan Wójt wyjaśnił, że krawężniki 

były posadowione wyżej po to, aby zabezpieczyć potrzebną wysokość na ewentualne wyrównanie 

kamieniem, tłuczniem i położenie dwóch warstw masy bitumicznej. Podkreślił, że jest to w planie, 

ale to działanie uzależnione jest od posiadanych środków. W chwili obecnej jest możliwe jeżeli jest 

taka sytuacja o której radny mówi, uzupełnienie tego zaprawą betonową, ewentualnie asfaltem na 

zimno. Tym co Gmina dysponuje jak najbardziej może to zabezpieczyć, jeżeli sytuacja tego wymaga. 

Natomiast przy tak kosztownych inwestycjach ciężko będzie nazbierać środków, by wykonać 

wymianę dywanika. Dobrze byłoby to zrobić, ale do tego są potrzebne środki finansowe. 

W kwestii krawężników przy bloku 317 Pan Wójt oznajmił, że widział tą sytuację. Odparł, że nie 

wie, co trzeba zrobić, więc będzie prosił o poradę osób mających bogatsze doświadczenie, większy 

zasób wiedzy, bowiem ruch ruchem, natomiast nie bez znaczenia pozostaje napór tej skarpy, która 

dzieli budynek 317 od szosy. Masa ziemi skutecznie napierając na krawężniki powoduje ich 

wychylenie. Podkreślił, że musi poprosić kogoś o podpowiedź  w tym temacie, żeby ewentualnie  

zainwestowane środki finansowe były wydatkowane rozsądnie, by zabezpieczyły na długi czas tą 

skarpę. Na tej płaszczyźnie należy dojść do porozumienia, bo jest to wspólna sprawa Gminy  

i Wspólnoty Mieszkaniowej. Podkreślił, że nie mówi, iż jest to niemożliwe, tylko należy zapytać 

osobę, która ma doświadczenie w tym temacie, by podjęte decyzje, sposoby opanowania tej sytuacji 

przyniosły wymierne efekty, by po dwóch, trzech latach nie wracać do tego tematu. 

Odnośnie placu zabaw Wójt Gminy poinformował, że Gmina monitoruje możliwości składania 

projektów.  

W miesiącu czerwcu będą możliwe do pozyskania niewielkie środki finansowe z LGD, PROW. 
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Dodał, że wie, iż wpłynęło takie pismo odnośnie placu zabaw, wpłynęły inne pisma. Wniosek będzie 

pisany, ale na co, to o tym zdecyduje Rada Gminy. 

Pan Wójt poinformował, że dach, który jest jednocześnie tarasem na budynku Ośrodka Kultury  

w Nieledwi wymaga remontu, stan jest tragiczny. Woda przedostaje się do pomieszczeń, wpływa za 

ocieplenie. Wyraził obawę, aby wpływająca woda w okresie zimowym nie odsadziła wykonanego 

ocieplenia. Odparł, że jest po wstępnych rozmowach, i aby cokolwiek powiedzieć, to trzeba mieć 

wiedzę, wizję naprawienia, zmienienia tego faktu i ile środków na to jest potrzebnych. Stwierdził, że 

na tej sali zapadnie decyzja na co środki finansowe i w jakiej wysokości zostaną przeznaczone. 

Szeroko rozumiana dziedzina kultury będzie brana pod uwagę, natomiast literalnie nie ma tych 

kryteriów naboru. Potwierdził, że wpłynęło pismo od Wspólnoty osiedla „KresMot” w przedmiocie 

wykonania placu zabaw na tym osiedlu. 

Innych pytań nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

Do punktu 17-go 

 

W sprawach różnych głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował: 

- za życzenia imieninowe, które otrzymał. 

- druhom strażakom i wszystkim osobom tym, które przyczyniły się, zaangażowały się w zbieranie 

deklaracji woli od mieszkańców w kwestii korzystania z usług ośrodka zdrowia w Trzeszczanach  

w budynku po byłym Banku Spółdzielczym. Oznajmił, że zebrano ponad 1000 deklaracji, więc  

w dniu jutrzejszym Gmina przejmie budynek byłego banku otrzyma klucze i prawo do dysponowania 

tym budynkiem. 

Odniósł się do zadawanych pytań dlaczego ośrodek zdrowia nie będzie funkcjonował na bazie 

dotychczasowego ośrodka zdrowia. Pan Wójt oznajmił, że do dnia dzisiejszego Gmina nie posiada 

tytułu władania tym budynkiem w którym mieścił się ośrodek zdrowia. 

Podkreślił, że mieszkańcy Gminy Trzeszczany wybudowali ten ośrodek własnym sumptem, pracą 

zgodnie z obowiązującym prawem przekazali go Starostwu Powiatowemu i dzisiaj stosownie przy 

podjętej uchwale Rady Gminy Trzeszczany nie można spowodować, ażeby ten ośrodek zdrowia 

został przekazany. Inwestowanie dość dużej sumy pieniędzy w budynek, który nie stanowi własności 

Gminy jest ryzykowne. Stwierdził, że podjął decyzję taką, że Gmina wynajmie budynek po banku,  

w którym wykonano termomodernizację, który jest wyposażony w nowe instalacje. Prace 

adaptacyjne pozwolą uruchomić tam działalność ośrodka zdrowia.   

Powtórzył, iż w dniu jutrzejszym nastąpi protokólarne przekazanie ośrodka zdrowia, natomiast  

w dniu następnym najprawdopodobniej nastąpi spotkanie z projektantem. Wspomniał o potrzebie 

wykonania uproszczonego projektu ze względu na zmianę użytkowania tego budynku. 

Dodał, że każda z czynności będzie priorytetem i będzie wykonana w jak najkrótszym czasie. Lekarz 

jak najbardziej jest zainteresowany i zdania nie zmienił. Ustalenia, które miały miejsce wcześniej są 

jak najbardziej ustaleniami wiążącymi. 

Ponadto Pan Wójt poprosił o przekazywanie informacji mieszkańcom o trwającym spisie 

powszechnym, który będzie trwał do 30 września br. Dokonanie spisu jest możliwe przez internet, są 

dostępne numery telefonów rachmistrzów gminnych. Te informacje zamieszczone są na stronie 

internetowej Gminy. Ponadto w Urzędzie Gminy są osoby zaangażowane w spis i na pewno pomogą  

osobie zainteresowanej się spisać. 

Odnośnie informacji krążących w przestrzeni publicznej dotyczącej likwidacji oddziału Banku 

Spółdzielczego w Trzeszczanach Pan Wójt oznajmił, że ta sprawa nie była w gestii ani Zarządu 

Banku w Dołhobyczowie, ani w kompetencji radnych z terenu naszej Gminy, którzy do tej pory 

wchodzili w skład Rady Banku. Nieoczekiwanie ta decyzja została podjęta przez Komisję Nadzoru 

Finansowego w Warszawie. Podkreślił, że nic nie wskazywało na to, że ten oddział będzie 

likwidowany do czasu, kiedy to Zarząd Banku zapoznał się z wynikiem przeprowadzonego audytu. 

Na podstawie wykonanego audytu podjęta została decyzja przez Zarząd Banku Spółdzielczego  

w Zamościu o likwidacji tego oddziału. Gmina pisała pisma, zwracała się z prośbami o zostawienie 

w okrojonym stanie chociażby okienka kasowego, aby można było korzystać z usług tego Banku. 

Zarząd Banku był nieugięty przedstawił wyniki audytu, twierdząc jednoznacznie, że osoby pracujące  
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w banku nie zarabiają na swoje wynagrodzenie. 

Dodatkowym argumentem, który nie przekonał w żaden sposób i nie zmienił decyzji Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Zamościu był fakt, że ten Bank prowadził obsługę finansową Gminy, dostarczając 

dużo dochodów potencjalnemu oddziałowi. 

Zarówno Urząd Gminy jak i jednostki organizacyjne dostały wypowiedzenia umów na obsługę  

finansową. Gmina musiała ogłosić przetarg zgodnie z obowiązującym prawem. Wspomniał, że Bank 

Spółdzielczy pytał, czy jeden z warunków zamieszczony przez Gminę, a dotyczący utworzenia 

okienka kasowego jest nadal aktualny, jeżeli tak, to Bank nie będzie składał swojej oferty na obsługę 

finansową. 

Pan Wójt wyjaśnił, że powodem takiej decyzji jest fakt, iż nawet okienko kasowe musi być 

zorganizowane zgodnie z prawem bankowym, co już skutecznie dyskwalifikuje możliwość złożenia 

korzystnej oferty, która byłaby konkurencyjna. Jest to niekorzystne i Gmina nie ma nic do 

powiedzenia i nie zostało to pozytywnie zaopiniowane podobnie jak kwestia z bankomatem. 

Pan Wójt oznajmił, że Pan Przewodniczący zaangażował się w ten temat, bowiem w dzisiejszych 

czasach bankomat jest potrzebnym urządzeniem. Dodał, że Gmina chciała udostępnić miejsce na 

bankomat przy Urzędzie Gminy, chodziło o to, by taki bankomat w dogodnym miejscu mógł 

powstać, ale skutecznie opłaty za bankomat w wysokości ponad 40.000 zł  rocznie dla firmy, która 

jest właścicielem bankomatów i je obsługuje oraz kwestia kto miałby uregulować taką kwotę 

sprawiły, że tego bankomatu nie ma. Stwierdził, że Bank Spółdzielczy w Zamościu odchodzi od 

bankomatów, których nie jest właścicielem. 

Po tej wypowiedzi Wójt Gminy zaprosił dzieci na „Dzień Dziecka” w miejscowości Nieledew przy 

Ośrodku Kultury w Nieledwi, a następnie złożył życzenia wszystkim dzieciom z terenu Gminy 

Trzeszczany z okazji Dnia Dziecka. 

Ponadto poinformował: 

- o uzyskanym dofinansowaniu z byłego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60% 

kwoty poprzetargowej. Różne były kryteria naboru wniosków do których Gmina musi się 

dostosować chcąc wejść w projekt.  

- o otrzymanej kwocie 800.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zostanie 

przebudowany niedokończony odcinek drogi gminnej Trzeszczany- Bogucice o długości około 1400 

metrów. Podkreślił, że cały czas trwa kompletowanie dokumentacji, gdyż jest to odcinek ponad 1 

km. Problemem są terminy, które obowiązują w tym temacie. Dodał, że te pieniądze wystarczą na 

100% pokrycia kosztów tej inwestycji. 

- o otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie dofinansowaniu do utwardzenia dna 

wąwozu polessowego w Zaborcach w wysokości 92 500 zł. 

- że Gmina nie posiada rozstrzygnięcia naboru wniosków na tereny tzw. popegeerowskie. Wyraził 

nadzieję, że niebawem lista zostanie ogłoszona, natomiast w piątek takiego ogłoszenia nie było. 

- że Gmina aplikowała o kwotę około 700.000 zł 

- że chce zorganizować zebrania z mieszkańcami zainteresowanymi, których będzie dotyczyła 

przebudowa wodociągu w Nieledwi. 

W tym miejscu Pan Wójt zwrócił się z prośbą, aby na obrady poprosić Kierownika Gminnego 

Zakładu Komunalnego, celem udzielenia informacji w temacie jakości wody w Nieledwi. 

Oznajmił, że Gmina musi się do tego zadania przygotować, skompletować stosowne dokumenty, 

bowiem jest to inwestycja warta 4 mln. zł. Ponadto zmieniło się prawo. Obecnie zgodnie z ustawą 

właścicielem przyłącza jest odbiorca usług. Dodał, że trzeba było zareagować stosownymi 

rozwiązaniami w związku ze zmianą prawa. Nadmienił, że są sygnały, iż w 2026 r. każdy wodomierz 

musi mieć zdolność odczytywania zdalnego, więc albo będą to nowe wodomierze, albo  

z ewentualną nakładką. Mając tą wiedzę trzeba było ten projekt zmienić w takim względzie,  

który już umożliwi nam przystosowanie do tych wymogów. Poprosił o cierpliwość, takie zebrania 

będą. Dodał, że będzie namawiał, aby odbiorcy usług, osoby które są podłączone do tego wodociągu  

we własnym zakresie wymieniali przyłącza wodne, gdyż zgodnie z prawem jest to własność 

odbiorcy. Wspomniał o pojawiających się pretensjach mieszkańców w kwestii brudnej wody, która 

ma nieprzyjemny zapach. Podkreślił, że nie mówi o tym przypadku o którym wspomniała Pani 

Wiceprzewodnicząca, są to inne przypadki z miejscowości Nieledew. Osoby, które zgłaszały ten 
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problem dały się przekonać i przebudowały swoje przyłącza wykonane z rur stalowych. W wyniku 

tego działania od razu poprawiła się jakość wody. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że cierpliwość mieszkańców się kończy. Chcą  

przyjść na sesję i porozmawiać na ten temat. Dodała, że to co się dzieje od dwóch miesięcy to jest 

porażka. To nie jest jak było dawniej, że przejściowo taki stan trwał, zła jakość wody była przez 

dzień, przez dwa dni, a teraz to trwa nagminnie. Woda ma ciemne zabarwienie i śmierdzi więc ani  

o piciu, czy jedzeniu nie ma mowy. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że jest mowa o dwóch różnych sprawach, niemniej jednak chodzi  

o jeden wodociąg. Mówi o tym co będzie się działo, natomiast Kierownik Gminnego Zakładu 

Komunalnego wyjaśni dlaczego tak jest. Poinformował, że będzie nowa stacja uzdatniania. Będzie 

nowy odcinek wodociągu, ale po to, żeby ta jakość wody była właściwa, to trzeba jeszcze 

przebudować przyłącza. Nie zmieni się stanowisko, opinia i w większych Wspólnotach, pozostaną 

wodomierze w tym miejscu w którym są, bowiem wiele względów przemawia za tym, aby tak 

uczynić. Natomiast przy indywidualnych przyłączach najprawdopodobniej będą budowane studnie 

wodomierzowe, zgodnie z tym, co ma się w 2026 r. zadziać, co będzie wymagalne. Dodał, że jeżeli 

ktoś chce mieć wodę czystą, dobrą to będzie taka możliwość przebudowy przyłącza swojego od 

studzienki wodomierzowej do swojej instalacji, do domu. To będzie ściśle powiązane z jakością 

wody. Jeżeli nie będzie chęci, jeżeli ktoś nie wykona tego przyłącza, zostanie podłączony do tego 

przyłącza, który ma. Wystąpienie awarii na przyłączu, czy zła jakość wody będzie konsekwencją 

podjętej decyzji. 

W tym miejscu Pan Wójt poprosił Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego o zabranie głosu  

w temacie jakości wody na terenie Nieledwi. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego zwrócił uwagę, iż Gmina nie posiada własnego ujęcia 

wody w Nieledwi. Woda jest kupowana. Kłopoty z wodociągiem spędzają sen z powiek. Awarie 

trafiają się seriami, 4 pod rząd jednego dnia. Podkreślił, że tych starych rur pracownicy zakładu nie 

są w stanie dalej eksploatować. To wszystko musi zostać wymienione na nowe. 

W kwestii nieprzyjemnego zapachu Pan Kierownik wyjaśnił, że jest to związane z żelazem. Mimo 

wszystko, co jakiś czas trafiają się zaburzenia jeśli chodzi o wytrącanie żelaza. Jest to spowodowane 

tym, że tam nie ma już jednego stopnia uzdatniania wody jakim były zbiorniki. Woda puszczona jest 

w sieć bezpośrednio z ujęć głębinowych i pomimo napowietrzania, pracownicy nie są w stanie tego 

procesu kontrolować. Tylko i wyłącznie wybudowanie własnego ujęcia gminnego poprawi 

radykalnie tą sytuację. Woda jest zażelaziona. Pracownicy są wysyłani do płukania na tzw. 

końcówkach. Woda jest wylewana, więcej nie można nic zrobić. Dodał, że w wyniku skarg woda 

była pobierana i badana przez Sanepid. Na ujęciu było wszystko w porządku. W przypadku bloków 

na osiedlu najprawdopodobniej dochodzi do wtórnego skażenia żelazem w wyniku tego, że te rury są 

bardzo stare, zażelazione, skorodowane następuje wtórne skażenie żelazem stąd też nieprzyjemny 

zapach. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że kiedyś taka sytuacja miała miejsce co jakiś czas, 

teraz jest to nagminne. Awarie zdarzają się bardzo często. Następnie zapytała, kiedy przy dobrej 

prognozie byłaby rozpoczęta budowa wodociągu. 

Wójt Gminy oznajmił, że odpowiadając na to pytanie dokładnie daty nie określę, będą to najkrótsze 

terminy jakie tylko będą możliwe. Należy przygotować wszystkie dokumenty, by nie było tak jak 

przy świetlicy wiejskiej w Nieledwi, że w tej chwili jest siódma, ósma kontrola. Dobrze, że te 

dokumenty są wyprowadzone, były wyprowadzone,  więc wszystkie kontrole potwierdzają stan 

faktyczny, który jest w dokumentach. Jak tylko zostanie wyłoniony wykonawca, czego nie jestem  

w stanie powiedzieć na 100 procent, bo bardzo możliwe, że nikt nie złoży oferty i trzeba będzie 

unieważnić przetarg i bez względu na to jaką datę nie podam, to mogę być daleki od prawdy.  

Wszystko co dzisiaj powiem może być półprawdą, może być kłamstwem.  

Jeżeli zostanie wyłoniona firma, to będę chciał, będę rozmawiał z wykonawcą, aby bardzo awaryjny 

odcinek przy bloku 310, 311 w Nieledwi niezależnie od trwających prac na „KreMocie” firma 

wyłoniona w drodze przetargu troszeczkę wcześniej zrobiła ten odcinek wodociągu z przyłączami do 

tych bloków. Sytuacja jest bardzo zła. Robię wszystko co w ludzkiej mocy, aby jak najszybciej to 

było. Te wszystkie aspekty, to tylko jest ułamek tego, co trzeba wykonać, ażeby fizycznie w pełnie  
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odpowiedzialnie ogłosić przetarg. Życzyłbym, aby firmy złożyły stosunkowo niskie oferty i żeby 

niebawem te prace zostały rozpoczęte. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego powtórzył, że pracownicy Zakładu Komunalnego robią 

co mogą, aby tą sytuację opanowywać i żeby utrudnienia dla mieszkańców zwłaszcza osiedla przy 

zakładzie „Real” były jak najmniej uciążliwe. To co można zrobić jest wykonywane, usuwane są 

awarie natychmiast jak tylko się pojawiają. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że jest bardzo wdzięczna, bo awarie usuwane są 

bardzo sprawnie. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego potwierdził, że jest to problem. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że słusznie postąpiliśmy, iż ośmiewany swego czasu 

kartonik przeznaczyliśmy jako wkład własny do tego zadania. To jest ostatni dzwonek, by móc 

pomóc mieszkańcom miejscowości Nieledew, by zakończyć sprawę wodociągu. 

Wójt Gminy odparł, że przychyla się do opinii Pana Przewodniczącego. Oznajmił, że przeniesienie 

płatności 500+ ,  i świadczenia „Dobry Start” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spowoduje 

zmniejszenie wysokości budżetu Gminy, a zarazem zdolności kredytowych Gminy. Są to duże 

obciążenia, bacząc na nasze dochody i na wysokość projektu. Nie należy zapominać, że przed chwilą 

zakończyliśmy mniejszy projekt, ale jak na możliwości Gminy dość spory opiewający na kwotę 

około 2.600.000 zł. Już widać efekty, a mówię o zmniejszonym poborze energii elektrycznej. Jeżeli 

nic takiego nadzwyczajnego w wzroście cen energii elektrycznej nie nastąpi, to średnio 3-4 lata  

i mamy tą inwestycję za darmo. Jak najbardziej inwestycja trafiona i potrzebna. W szkole jest ciepło, 

cicho, jest dostęp do ciepłej wody. Bez względu na to, co cokolwiek tu się miałoby nie zadziać 

i cokolwiek nie miałoby być zlokalizowane, umiejscowione w tym budynku, to ta termomodernizacja 

będzie procentować, przynosić wymierne efekty. 

Ponadto Pan Wójt zakomunikował, że od niedawna w związku z licznymi podpowiedziami został 

uruchomiony Facebook Gminny. Dodał, że będą tam zamieszczane różne informacje, różne 

ogłoszenia. Mieszkańcy będą mogli pozyskiwać informacje na stronie Gminy i na Facebooku. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który powrócił do tematu ośrodka zdrowia. Oznajmił, że 

w dniu dzisiejszym zdawkowo podziękował niektórym osobom. Podkreślił, że chodząc do 

mieszkańców z Panem radnym słyszeliśmy różne opinie pozytywne i negatywne i byliśmy 

przygotowani na takie zachowanie. W przewarzającej mierze odbiór był pozytywny. Część 

mieszkańców miała deklaracje wypełnione jednak nie wiedzieli, gdzie je złożyć, nie mieli okazji 

udać się do Urzędu Gminy, czy je podać. Czas na szersze podziękowania dla tych co pomagali, dla 

tych co pomagali nie przeszkadzając przyjdzie i myślę, że jak będzie finalizowane to zadanie i będzie 

ten ośrodek otwarty.  

Wójt Gminy oznajmił, że kilka dni temu wydawano kolejną bezpłatną pomoc żywnościową dla 

uboższych mieszkańców Gminy. Osoby którym taka pomoc jest potrzebna wyłania Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Jeżeli byłaby gdzieś na terenie Gminy osoba, której taka pomoc by się przydała, 

to proszę o informację i na pewno taka pomoc osobie zostanie udzielona. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał Pana Przewodniczącego, czy dygresja „ci co pomagali i nie 

przeszkadzali” skierowana była pod jego adresem, gdyż wypowiadał się, że nie będzie przeszkadzał, 

pomagać nie pomaga, aczkolwiek informuje ludzi o tym co trzeba. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że żadne nazwisko nie padło, nie personalizowałem swojej 

wypowiedzi, więc jeżeli Pan radny bierze to do siebie, to Pana radnego sprawa. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że zawsze odpowiada na pytania, które zostały mu zadane w miarę 

sprawiedliwie i uczciwie. Dodał, że wiele sformułowań różnych padło Pan Wójt dużo zabierał głosu, 

dominująco, ale nie wspomniał Pan o artykule w gazecie. Nie chciał Pan sprostować. Dodał, że nie 

oczekuje odpowiedzi od Pana Wójta. Oznajmił, że wydaje się, że jak z tą Biedronką jak i w wielu 

innych sprawach Pan Wójt mówi nieprawdę  i w piśmie jest udowodnione. 

Następnie radny Pan Marek Ryś zapoznał z treścią pisma o którym wspomniał. „Pan Marek Ryś – 

radny Gminy Trzeszczany. Szanowny Panie radny w odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w dniu 13 maja 2021 r. dotyczące projektu 

pn.: „Przebudowa części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieledew”  dotyczącym 

operacji Gminy Trzeszczany w ramach działania 19 wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
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inicjatywy Lauder poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju 

kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 

2014-2020 zgodnie z umową nr … wyjaśniam, co następuje; Odnosząc się do zawartych w piśmie 

pytań oraz artykułu zawartego w Kronice Tygodnia informuję, że czas oceny wniosku o przyznanie 

dotacji nie ma wpływu na rozliczenie operacji, ponieważ czas na realizację zadań wynikających  

z umowy o przyznanie pomocy jest liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy. 

Według § 3 pkt 6 Umowy nr … Operacja zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia umowy nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Przy ocenie wniosku aplikacyjnego 

weryfikacji nie podlega dokumentacja przetargowa ani warunki z planowanego lub 

przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wraz z wnioskiem aplikacyjnym nie są składane 

informacje dotyczące posiadanych przez kierownika budowy uprawnień, gdyż są to dokumenty 

związane z dokumentacją przetargową. 

Oddział Kontroli Zamówień Publicznych dokonuje oceny wyboru wykonawcy przeprowadzonego 

postępowania zgodnie z § 6 umowy o przyznanie pomocy sporządzonej w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których 1 otrzymuje beneficjent, a 2 samorząd województwa. 

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej umowy beneficjent przykłada zarządowi województwa 

dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Punkt pierwszy: w terminie 30 dni od zawarcia umowy z wykonawcą, jeżeli umowa z wykonawcą 

została zawarta po dniu zawarcia umowy. Punkt drugi: w terminie 30 dni od zawarcia umowy  

z wykonawcą, jeżeli umowa z wykonawcą została zawarta po dniu zawarcia, umowy. 

Punkt trzeci: nie później niż w dniu upływu terminu, o którym mowa w paragrafie 8 ust. 1 pkt 1 albo 

pkt 2 w przypadku, gdy umowa z wykonawcą została zawarta w terminie krótszym niż 30 dni przed 

upływem terminu złożenia wniosku o płatność, którego dotyczy postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

W związku z powyższym celem wskazania wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą PZP beneficjent 

przykłada samorządowi województwa: 

1) kompletną dokumentację przetargową przygotowaną przez zamawiającego w tym zakresie,  

2) kompletną dokumentację z przebiegu prac komisji przetargowej,  

3) kompletną ofertę wybranego wykonawcy wraz z umową zawartą z wybranym wykonawcą oraz 

formularze ofertowe pozostałych wykonawców, 

4) kompletną dokumentację związaną z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczących 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli materiały w danym postępowaniu miały 

miejsce,  

5) upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez zamawiającego. 

Ogłoszenie dotyczące postępowania przetargowego zostało zamieszczone w biuletynie zamówień 

publicznych 7 maja 2019 roku pod nr. Umowa z wykonawcą została zawarta 7 czerwca 2019 roku.  

W postępowaniu przetargowym została złożona 1 oferta, która w ocenie oddziału kontroli zamówień 

tutejszego urzędu nie spełniła warunków w postępowaniu. W związku z powyższym przy braku 

innych ofert postępowanie przetargowe winno się zakończyć bez wyboru wykonawcy, a czynności  

przetargowe powinny zostać powtórzone tak, aby nie nastąpiło naruszenie przepisów ustawy  Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz.U.  2018 1986, z pózn.zm.). 

Informuję, że w dniu 12 maja 2021 roku otrzymał Pan też również we wniosku o udzielenie 

informacji publicznej adres mailowy odpowiedź oraz wyjaśnienia wraz załącznikami w tym m.in. 

wyjaśnienia dotyczące złożenia dokumentacji przetargowej po wskazanym wyżej terminie oraz 

pismo w sprawie oceny wraz z wyjaśnieniami, za jakie naruszenia została naliczona kara 

administracyjna. Jednocześnie informuję, iż do Kroniki Tygodnia zostanie wystosowane przez 

Zespół Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego sprostowanie oraz 

stanowisko w przedmiotowej sprawie”. 

Radny Pan Ryś zakomunikował, że jest artykuł, ale radni zapewne go czytali. 

Dodał, że chciałem odczytać taką informację i może odczytać wypowiedź Pana Wójta w sprawie tej 

kary. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radny może czytać, bowiem nie może zabronić radnemu 

czytania, tylko aby radny nie naruszał czyichś dóbr osobistych. 

Radny Pan Ryś odparł, że nie ma dóbr, gdyż gazety podają takie dobra, które są dostępne, to są dobra 

publiczne. Podkreślił, że Pan Wójt odniósł się tutaj, więc on zapytał Urząd Marszałkowski, który 

także się odniósł w tej sprawie i to jest sprostowanie w tym temacie. 

Wójt Gminy stwierdził, że jest to jeden przykład i dokument na to, że dokumentacja na wodociąg  

musi być dopieszczona w 100%. Jest to przykład następny ewidentny, że wszelakie niejasności 

załatwia Kronika Tygodnia, odpowiada na pytania. Dodał, że bardzo dobrze pamięta funkcjonowanie 

pierwszych dni spółki wodnej, kiedy to, Pan Marek był prezesem tej spółki, gdzie wystosował Pan 

szereg pism do Urzędu Marszałkowskiego do różnych instytucji. Pana następczyni w spółce wodnej 

starała się, w jakiś sposób te Pana pisma zaktualizować, aby były zgodne z zobowiązującym 

porządkiem prawnym. Sądzę, że zbyt dużo według Pana radnego pieniędzy spływa na teren naszej 

Gminy, gdyż za 3 lata spłynęło przeszło 10.000.000 zł w postaci inwestycji. Działania, które 

podejmuje Pan radny wpływają destrukcyjnie. 

Poinformował, że wniosek o dofinansowanie na remont świetlicy wiejskiej w Nieledwi dość długo 

był oceniany, bo około 10 miesięcy. Wspomniał o podpisanej umowie, o aneksie do umowy bowiem 

była to późna jesień i nie można było przeprowadzić tych prac. Prace zostały zakończone  

i rozliczone. 

Pan Wójt oznajmił, że przetarg został ogłoszony. Zgłosił się jeden wykonawca. Nikt nie chciał 

podjąć się tych robót. Wyjaśnił, że w zawartej umowie przerzuciliśmy obowiązek posiadania 

zatrudnienia kierownika budowy, na wykonawcę. Wykonawca takiego kierownika zatrudnił.  

Zatrudnił osobę, która dysponuje uprawnieniami budowlanymi, która jest kierownikiem, była 

kierownikiem na wielu budowach na terenie naszej gminy i naszego powiatu. Prace zostały 

wykonane, zakończone. Stosowne dokumenty rozliczeniowe zostały złożone do Urzędu 

Wojewódzkiego i tam zostały zakwestionowane uprawnienia budowlane tegoż kierownika.  

Na uprawnieniach budowlanych, nie ma napisu z ograniczeniami. Dlatego te dokumenty zostały  

przyjęte, zaakceptowane przez wykonawcę i potraktowane jako aktualne bez ograniczeń. Natomiast 

w ocenie Urzędu  Marszałkowskiego, te uprawnienia wydane w przedziale czasowym określonym, 

bo przecież odwoływaliśmy się, są traktowane jako uprawnienia budowlane z ograniczeniami,  

o czym ani my, ani ten wykonawca, który zawarł z tym kierownikiem budowy umowę nie miał 

zielonego pojęcia. To wszystko ma miejsce po wykonaniu pracy i po rozliczeniu. To są dokumenty, 

które są złożone do rozliczenia, czyli tutaj już nie ma mowy o unieważnieniu przetargu, nie ma 

mowy o odrzuceniu oferty, chociaż była jedna. Gdybyśmy wiedzieli, gdyby wykonawca wiedział, tak 

by uczynił. Powtórzył, że na uprawnieniach nie ma napisu z ograniczeniami i tak zostało to przyjęte, 

mając wiedzę, że ta osoba wielokrotnie i w tej chwili jest kierownikiem na takich, czy podobnych 

budowach. Została nam potrącona pewna suma pieniężna z tego dofinansowania. Gmina odwołała 

się, ale Urząd Marszałkowski ponownie, analizując ten przypadek i nie tylko nasz przypadek, bo 

takich samorządów jest kilka, utrzymał to swoje stanowisko, że Gmina powinna postąpić inaczej. 

W tym etapie już nie było mowy o jakimś innym stanowisku. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że było. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że mówimy o czasie rozliczenia, czyli jak można unieważnić przetarg. 

Podkreślił, że jeżeli byłoby to wiadome na etapie przetargu, że tak to będzie potraktowane, jak 

najbardziej tak by można było zrobić, ale nie w czasie, gdy robota jest wykonana i składane są 

dokumenty rozliczeniowe, wtedy już jest za późno. Oznajmił, że została naliczona kara, źle się stało, 

pomniejszona została dopłata. Gmina uzyskała 127 000 bez kilku złotych, natomiast dopłaty 

straciliśmy kilka tysięcy. Nad czym ubolewam, ale nie jest to celowe, zawinione jakieś działanie  

z premedytacją, ponieważ o tym nikt nie wiedział, ani Gmina ani wykonawca.  

Radny Pan Marek Ryś zapytał dlaczego Pan Wójt nie powiedział o tym radnym. Podkreślił, że 

pismo, które zaraz przeczyta Pan Andrzej wpłynęło w styczniu ubiegłego roku. Pomoglibyśmy Panu, 

po prostu uznać, że stało się i trudno nie będziemy już tutaj debatować nad tym, bo się stało, ale Pan 

Wójt to tak jakoś ukrywa przed nami. I tutaj ciągle wymijające odpowiedzi. Pan Wójt cały czas 

ucieka od tego, przecież trzeba się do złych rzeczy przyznawać.  

Wójt Gminy stwierdził, że na pewno nie ucieka od tematów trudnych, i od pytań również i nie raz 
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dawał temu wyraz. Odparł, że nie może odpowiadać za coś, co nie jest jego autorstwem, nie jest 

przez jego osobę pisane. Wyjaśnił, że ma na myśli informacje w Kronice Tygodnia, gdyż np.  

w ostatniej Kronice Tygodnia można przeczytać że 2 lata nie było w Trzeszczanach ośrodka zdrowia, 

także jest to z tym różnie. 

Odnośnie pomówienia o mówieniu nieprawdy Pan Wójt zakomunikował, że zawsze mówi prawdę. 

Nawet sygnalizuje te przypadki, które mogą mieć miejsce za kilka miesięcy, za kilka tygodni dodał 

,że wraca do Biedronki. Oznajmił, że zainteresowanie gruntami w Nieledwi jak najbardziej ma swój 

epilog. Zwrócił uwagę, że nie mam wpływu na to jak kto postąpi, na dzień dzisiejszy przedstawiciel 

Biedronki się nie odezwał i nie wiem, czy on w ogóle się odezwie, czy się nie odezwie.  

Radny Pan Ryś zakomunikował, że odezwał się do niego. 

Wójt Gminy kontynuując swoją wypowiedź oznajmił, że przedstawicielowi sieci sklepów zostały 

udzielone odpowiedzi, na pytania na które chciał, ażeby udzielić odpowiedzi. 

Podkreślił, że dopóki nie ma jakiegoś pisemnego wniosku podania, to nie może do Rady Gminy  

w tym temacie wystąpić o podział, o wyrażenie woli, opinii, czy jest zainteresowanie, aby 

ewentualną część gruntu, czy całość sprzedać. Informuję Radę Gminy, by zasygnalizować, że takowe 

zainteresowanie było. Jeżeli Rada Gminy będzie zainteresowana, to zostanie to sprzedane, jeżeli nie, 

to nie będzie sprzedaży. Odparł, że ta sala i ci radni wielokrotnie byli świadkami Pańskich 

wypowiedzi, gdzie miał Pan wątpliwości, a wręcz zarzuty, że moje wypowiedzi są zbyt długie, że po 

co to tyle gadać i tak dalej. 

Radny Pan Marek Ryś potwierdził, że to prawda, a następnie odniósł się w kwestii Biedronki. 

Zakomunikował, że Biedronki w Trzeszczanach nie było, nie będzie, dochodu nie będzie. 

Podkreślił, że jeżeli będzie trzeba, to przedstawi na piśmie, aczkolwiek to jest tajemnica tak jak 

powiedział Pan, że ja Pana inwigiluję takimi pytaniami, bo Pan powiedział, że Pan był na spotkaniu. 

Stwierdził, że na spotkanie trzeba się umówić jakieś pismo telefon, i z tego więcej nie wynika nic, po 

prostu takich rzeczy nie było i nie będzie. 

W kwestii 122 dni opóźnienia złożenia dokumentacji odnośnie przebudowy tej świetlicy radny Pan 

Marek Ryś zapytał co to miało znaczyć. Podkreślił, że radny Pan Pirogowicz ma te dokumenty i je 

przeczyta. Pan Wójt mówi, że wszystko było cacy, bo nie było cacy. 

Nawiązał do okresu kiedy był sołtysem. Przypomniał o sytuacji z rowem, o pismach wystosowanych 

do Urzędu Wojewódzkiego, do Starostwa Powiatowego, Ministra. Zapytał, czy ciężko było beton 

przestawić, żeby rolnikowi przejazd zrobić. Dodał, że te wszystkie dokumenty ma, i że to są jego 

działania społeczne. Odparł, że ma prawo pisać, gdzie chce, a nie donosi na Pana Wójta tylko pisze 

skargę, a skarg było niewiele. Nadmienił, że ma prawo w taki sposób działać dla dobra lokalnej 

społeczności. Dodał, że Pan Wójt zostając wójtem informował, iż będzie każdą złotówkę przyglądał, 

i to widać właśnie. 

W trakcie tej wypowiedzi obrady opuściły: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Serafin  

i radna Pani Paulina Drewniak. 

W tym miejscu Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia. 

Oznajmił, że to nie radnego pisma spowodowały, że ten beton został postawiony. To mieszkańcy  

sprawili, że ten beton został ustawiony tam, gdzie miał być. Dodał, że są rzeczy zależne ode mnie i są 

rzeczy, na które nie mam wpływu. Pracownik, który zawinił temu, został w stosowny sposób 

ukarany. Natomiast chyba nie zaprzeczy Pan, że ta Gmina nie widziała od kilku kadencji takiej 

kwoty pozyskanych środków jak teraz.  

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który oznajmił, że trzeba wyciągnąć wnioski i trzeba 

radnych informować, a czas zwłoki i terminy trzeba pilnować przy przetargach. 

Poinformował o piśmie informacyjnym, a następnie przedstawił  jego treść. 

„ W związku z umową nr …. w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy Leader, w wyniku oceny dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w ramach operacji  

„Przebudowa części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieledew” informuję o pozytywnej 

ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Ponadto informuję, że w postępowaniu stwierdzono następujące nieprawidłowości za naruszenie 

przepisów o zamówieniach publicznych skutkujących nałożeniem kary administracyjnej 
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obliczonej metodą wskaźnikową w wysokości ustalonej zgodnie z punktem …w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo 

finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej  

w wysokości 5% - Naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty”. 

Radny Pan Pirogowicz stwierdził, że nie była wybrana najkorzystniejsza oferta. 

W tym miejscu Wójt Gminy zapytał o datę tego pisma. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz poinformował:  01.2020 r. 

Wójt Gminy oznajmił:, że już po wykonaniu robót, po rozliczeniu wszystkiego, to jest ciąg dalszy 

tego o czym mówię. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy to jest 5% wysokości. 

Wójt Gminy oznajmił, że to jest to, o czym mówił. W tym momencie nie było możliwości, to jest rok 

2020 czyli już dawno po zrealizowaniu tego zadania i to dotyczy składania, weryfikacji dokumentacji  

rozliczeniowej, wtedy nie było można, odrzucić oferty jedynego wykonawcy.  

Radny Pan Andrzej Pirogowicz stwierdził, iż ma rozumieć, że kara Urzędu Marszałkowskiego 

wypłynęła po terminie, po wykonaniu. 

Wójt Gminy odparł, że to wynika z tych pism, z pisma Pana Marka, z pisma radnego Pana Andrzeja  

i to jest prawda. 

Radny Pan Pirogowicz przytoczył fragment posiadanego pisma w którym to stwierdza się, że  

w wyniku wstępnej oceny dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest przebudowa świetlicy wiejskiej w ramach operacji „Przebudowa części budynku 

świetlicy w miejscowości Nieledew” złożonej w dniu 16.11.2019 r w Urzędzie Marszałkowskim  

Województwa Lubelskiego w Lublinie stwierdzono, że w/w dokumentacja wpłynęła po terminie  

wynikającym z umowy przyznania pomocy.   

Wójt Gminy oznajmił, że pracownik nie dopilnował tego, nie dołożył staranności i został ukarany. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zacytował dalszą część pisma „ W związku z powyższym kwota 

pomocy wynikająca z tego postępowania zostanie pomniejszona o 2%. Stwierdził, że w sumie jest to 

7%.  

Wójt Gminy nadmienił, że w związku z tym zdarzeniem, każdy pracownik ma swój zakres 

kompetencji, obowiązków i każdy odpowiada za swoją działkę. Faktycznie miało miejsce takie 

zdarzenie i faktycznie ten pracownik, który zawinił poniósł karę. 

Radny Pan Pirogowicz zwrócił uwagę, że Pan Wójt w urzędzie ma prawnika, jest również Pan 

Sekretarz prawnik, to można było to jakoś dopilnować. Zapytał, czy prawnicy tym się nie zajmują? 

Wójt Gminy odparł, że prawnicy tym się nie zajmują. Prawnicy zajmują się analizą prawną 

zawieranych umów i innymi tutaj rzeczami np. czy uchwała jest zgodna z zobowiązującym prawem.  

Natomiast te rzeczy wynikają z zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. Dodał, 

że o wielu rzeczach się pamięta, w wielu rzeczach uczestniczymy, czy ja czy sekretarz, 

natomiast po to są pracownicy, po to mają zakresy swoich obowiązków, żeby tego pilnować, są 

zawierane stosowne umowy.  

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że jeszcze jest odpowiedzialność.  

Wójt Gminy dodał, że są zawierane stosowne umowy, są umowy przedłużane, są nowe zawierane,  

są ogłoszenia, decyzja środowiskowa w przypadku szosy Trzeszczany- Bogucice. Podkreślił, że tych 

terminów i tych działań w urzędzie jest naprawdę bardzo dużo. Powtórzył, że to poszczególni 

pracownicy na tych stanowiskach odpowiadają za poszczególne działania za przestrzeganie tych 

terminów. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz poruszył temat dotyczący Pana sołtysa z Nieledwi. Oznajmił, że 

sołtys został pozbawiony inkasa. Kluczy do świetlicy w tej chwili nie ma. Najprawdopodobniej 

RODO nałożyło karę dla Pana Wójta, czy jakieś upomnienie. Stwierdził, że jego zdaniem to było 

naruszenie regulaminu świetlicy, bo w regulaminie świetlicy jest zapis, że sołtys powinien mieć 

dostęp swobodny do świetlicy, a sołtys tego nie ma w tej chwili i on został ograniczony przez 

działalność społeczną. Tak nie może być, czy jego nie należałoby przywrócić do obowiązków  

z powrotem.  

Wójt Gminy odniósł się do tej wypowiedzi. Poinformował, że radny mówi o dwóch różnych 

rzeczach. Mówi o zwróceniu uwagi przez Prezesa Ochrony Danych Osobowych na fakt wypływu 
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informacji danych osobowych. Podkreślił, że Pan sołtys zamiast uspokajać ludzi, to chodził i głosił, 

że zostaną zaciągnięte pożyczki na udostępnione dane osób. Przypomniał, że Pan sołtys odwołał się  

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odnośnie pozbawienia go możliwości zbierania 

podatków.  

Stwierdził, że Prezes Urzędu zwrócił mi uwagę, że tamto postępowanie było niewłaściwe, może  

z niewiedzy, może z niedopatrzenia, może braku poświęcenia szczególnej uwagi ze strony 

pracownika, nie przejrzał tego dokładnie, bowiem to był materiał opiewający na około 1000 stron. 

Natomiast ta sprawa nie ma nic wspólnego z tą drugą sprawą. Jedynym punktem jest to, że jeżeli 

Prezes UODO zwrócił uwagę, że trzeba zwrócić więcej uwagi, dołożyć więcej troski, to potwierdził 

tym samym, że moje postępowanie względem pozbawienia dostępu do informacji danych 

osobowych, które zostały nie należycie zabezpieczone było właściwe. Ja do dzisiejszego dnia słyszę 

ze strony Pana sołtysa narzekania, opluwania, pretensje, natomiast nigdy nie było czegoś takiego, że 

Pan sołtys przyszedł i powiedział, że zrozumiał swój błąd, że faktycznie źle, postąpił. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że zrozumiał swój błąd i przeprasza. Podkreślił, że jest tutaj  

Pan Pirogowicz, jest tutaj Pan Józef, seniorzy, sprawa przegrana w Sądzie. Zapytał Pana Wójta czy, 

jeżeli doszłoby jeszcze raz do takiej sytuacji, zakładał by Pan tą sprawę, czy jednak tego by nie robił? 

Wójt Gminy oznajmił: że to jest moja sprawa prywatna i pozwoli Pan, że ja ocenię, czy bym to robił, 

czy nie, to zostanie dla mnie i na pewno z Panem tym nie będę się dzielił. 

Sprawa przegrana nie do końca przegrana, bo zdaję sobie z tego sprawę, że przez te 2 lata długie lata,  

jeżeli nie zareagowałbym, to nie wiem, co by się ze mną działo. Wydaje mi się, że jeżeli osoba 

dorosła, osoba dojrzała, osoba z pewnym wcale niemałym dużym doświadczeniem życiowym,  

bo za takie osoby tutaj Państwa uważam w sposób nie do końca cenzuralny, nie przymuszony siada 

przed jakimś środkiem masowego przekazu, udziela wywiadu, to chyba zdaje sobie z tego sprawę, że 

mogą być różne konsekwencje. Natomiast to jest moja prywatna sprawa. Jeżeli uznam, a myślę, że 

niebawem to będzie, że faktycznie moje postępowanie było złe, niewłaściwe, że było obarczone 

jakimś tam błędem, to na pewno takie słowa padną. Czy tak będzie? Zapoznam się z uzasadnieniem, 

coś postanowię. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że kilka razy wysyłał artykuł z Tygodnika Zamojskiego odnośnie 

„cienkiej skórki. Zwrócił uwagę na wrażliwość. Nadmienił, że rozumie, iż to może boleć, ale Pan 

Wójt nie został po to powołany, żeby karierę w Sądach robić, tak jak wszechobecnie tutaj w powiecie 

mówią o tym. Stwierdził, że trochę to za daleko poszło i zamiast reprezentować nas tutaj pozytywnie,  

to trochę tak odbija się na całej społeczności, bo piszą, napisali i jeszcze będą pisać. 

Ja też ponoszę kalumnie z tego tytułu, że jestem w Radzie i przychodzi policja, zabiera mi sprzęt. Ja 

się tego nie boję, wpuszczam policjantów, prokuratorskie, zarzuty mam jakieś i ja się z tego będę 

tłumaczył, i pewnie będę musiał się wytłumaczyć. Wcześniej też była policja, bo dzieciom  

organizuję rajdy rowerowe, potem ich skrzyknąłem, żeby sobie zdjęcia robili, to ktoś musiał z tego 

środowiska,  niesprzyjającego mi taki donos zrobić, skoro ja byłem przesłuchiwany, Pani Starosta,  

jakieś nazwiska padły, które pierwszy raz słyszałam. Pan został upomniany za to RODO, dostał 

upomnienie, natomiast Pan Wiesław Załuski został pozbawiony jakby profitów. To jemu się te 

pieniądze należą, społeczny działacz, sołtys, to Pan Wójt go wykluczył. Trochę to nie jest adekwatne, 

bo Pan tutaj jako powołany do tego działania w naszej Gminie powinien pewne rzeczy rozumieć  

i Pan powinien to łagodzić, te społeczne napięcia, w sposób zrozumiały, nie mówiąc dużo, tylko tak 

umieć dotrzeć, bo mówienie dużo, to takie niekoniecznie dobre jest.  

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia. Oznajmił, że Pan radny mówił 

że pieniądze należą się Panu sołtysowi. Pieniądze należałyby się Panu sołtysowi jeżeliby zebrałby 

podatek, czy opłatę śmieciową i byłby wtedy uprawniony do stosownego inkasa. To wyjaśnienie,  

bo w takich kategoriach to odbieram Prezesa UODO, które jak najbardziej jest dla mnie wiążące  

i jest dla mnie światełkiem, jak powinienem postępować w podobnych sytuacjach. Ta sytuacja jest 

analogiczną do tej sytuacji, gdzie Prezes zajął stanowisko i tak postępuję. Co niektóre osoby 

łącznie z Panem myślę, że postępują ,ich sposób postępowania jest podobny jak za dawnego PRL-u. 

Panie Marku zadam Panu takie prywatne pytanie, czy był Pan w ZOMO? , czy był Pan  

w Batalionach Centralnego Podporządkowania? 

Radny Pan Marek Ryś odniósł się do wypowiedzi Pana Wójta mówiąc: - proszę sobie to sprawdzić.  
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Wójt Gminy stwierdził, że Panu zadaję pytanie. Pan mi zadaje prywatne pytania, ja w dowód 

wdzięczności zadaje Panu. 

Radny Pan Marek Ryś odparł: - proszę mi to udowodnić, jest od tego Instytut Pamięci Narodowej. 

Jeżeli trzeba będzie ja mam dokument stwierdzający, odpowiedni mam dokument, który świadczy 

kim byłem w życiu, a ja tutaj publicznie nie muszę się Panu wypowiadać, bo Pan jakieś szykany, już 

zresztą sprawa jest ciągle aktualna, mogę Pana Przewodniczącego za takie stwierdzenie podać. Pan 

zadaje pytania. Ja się tego nie boję, bo ja nikomu krzywdy nie zrobiłem, ale Pan tutaj próbuje w coś 

grać, więc ja Pana potrzymam w napięciu. Proszę sobie sprawdzić, jeżeli Panu dadzą taką 

odpowiedź. 

Wójt Gminy oznajmił: - nic więcej nie czynię niż to, jaką naukę przyjąłem od Pana, przecież 

to z Pańskich ust wypłynęło, że należy opluć i postawić znak zapytania, może nie dosłownie, że 

opluć, ale w ten sposób się działa, to Pan powiedział tu na Komisji, nie chce Pan odpowiedzieć to 

nie. Jesteśmy mniej więcej w jednym wieku, mieliśmy przyjemność, czy też wątpliwą przyjemność  

w tamtym czasie żyć, znamy realia, Pan mi zadaje osobiste pytania, ja pokusiłem się o zadanie 

pytania Panu. Ucieka Pan od odpowiedzi, to jest Pańska sprawa. Pan Marek zdawkowo tematy rzuca 

i próbuje w jakiś sposób stworzyć sytuację niezrozumiałą, ale trzeba Państwu wiedzieć, że 

postępowanie, o którym Pan Marek mówi, jest to postępowanie prokuratorskie w temacie składania 

fałszywych zeznań. Dyktafon jest w postanowieniu w uzasadnieniu Sądu I instancji. To Pan Marek 

jest właścicielem, czy był właścicielem dyktafonu, gdzie zostały stworzone nagrania sławetne (imię  

i nazwisko). Mam to na piśmie nie jestem gołosłowny. Na tym dyktafonie zostało odtworzone 14 

plików przez biegłego sądowego, są tam m.in. nagrania pracowników Urzędu Gminy, jest tam 

zebranie wiejskie w Trzeszczanach nagrane, jest tam nagrana żona Pana Marka, droga do kościoła, 

Msza święta, po mszy świętej, całość przebiegu wędrówki. Tutaj jeszcze nie zlokalizowana, ale 

myślę, że już niebawem będzie potwierdzona osoba, z którą na końcu rozmawia. Nie wiem, czy to 

jest takim fajnym atutem, czy to jest normalnym zachowaniem, takim, które cechuje przysłowiowego 

Jana Kowalskiego, żeby w ten sposób postępować i co więcej na nas składając zeznania przed 

Sądem, zatajać takie fakty, ale myślę, że to wszystko, w stosownym czasie będzie wyjaśnione. 

Jestem zwykłym człowiekiem, zdarzają się wzloty, zdarzają się upadki. Tak jak powiedziałem, 

6 na pewno, a może 7 różnych kontroli na terenie świetlicy w Nieledwi miało miejsce począwszy od 

kontroli z Komendy Głównej Straży Pożarnej, gdzie to rzekomo miało nie być przeglądów, nie miało 

być protokołów, która oczywiście się nie potwierdziła. Po kilka kontroli z Urzędu 

Marszałkowskiego, a to gaśnic nie ma, a to stołów, czy krzeseł. Urząd Marszałkowski to wszystko 

odbierał. Rozpoczęło się to wszystko od zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, że są tam nie 

przestrzegane przepisy BHP. Myślę, że te wszystkie kontrole, pisaniny i chęć wypłynięcia na tym, 

wcześniej czy później sprowadzą się do problemów, ewidentnych problemów, bo to już zaczyna być 

widoczne składaniem ofert potencjalnych wykonawców, inwestycji na terenie naszej Gminy. 

Podobna sytuacja, tylko troszeczkę w mniejszym zakresie dotyczyła Szkoły Podstawowej  

w Trzeszczanach. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach rozpoczęła się 

od zawiadomienia w pierwszych dniach robót Państwowej Inspekcji Pracy. Pan inspektor był tutaj na 

miejscu, sprawdził wszystko, łącznie z atestami rusztowań, pozwoleniami, uprawnieniami i nic się 

nie potwierdziło. Wiem, że jeszcze były takie doniesienia później. Był zakwestionowany też wybór 

wykonawcy. Odwołania w sposób bardzo sprytny złożone, by nie uiszczać opłaty, a nadać bieg 

sprawie. Najwyższe urzędy w naszym państwie zajmowały się tym i przyznano nam rację, że 

procedura przetargowa została przeprowadzona prawidłowo i wykonawca został wyłoniony jak 

najbardziej prawidłowo. Chodziło o to, iż została odrzucona jedna z ofert, ponieważ składając ofertę, 

ta firma złożyła ofertę i poręczenie zabezpieczenia jako na tą firmę, natomiast później do przetargu 

przystąpili jako konsorcjum, czyli druga osoba, która nie miała poręczenia gwarancji przystąpiła do 

konsorcjum nie przedstawiła tychże poręczeń. Jedna instancja orzekła, że trzeba było jednak przyjąć 

tamtą ofertę, niestety kolejne instalacje potwierdziły, że mieliśmy rację. To jest kwota dość spora  

2 600 000 zł i tutaj procenty byłyby bolące, byłyby w sposób ewidentnie odczuwalne. Nie mówię, że 

5000 zł nie jest odczuwalne jak najbardziej tak. Dość Panie Marku, uspokójcie się to Pańskie słowa 

przy realizacji tutaj tej inwestycji mówię o częściowej przebudowie szosy Trzeszczany - Bogucice.  
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to Pańskie słowa na tej sali, że robimy zdjęcia, sprawdzamy, będziemy rozliczać, to Pańskie słowa. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił: - proszę mówić prawdę, bo nie rozumiem o czym Pan mówi.  

Wójt Gminy poinformował, że Pan to mówił. To Pan mieniący się, czy próbujący się kreować na 

wspaniałego praworządnego człowieka, który walczy o dobro mieszkańców, przetrzymuje aparat 

fotograficzny kupiony z projektu 2 lata i 3 miesiące, tłumacząc, że to powinienem do Pana pójść, aby 

Pan mi oddał.  

Radny Pan Marek Ryś: - proponuję poprosić Panią z opieki społecznej i naprawdę wyjaśnimy, jak to 

było, bo Pan Wójt zaczyna kreować. 

Wójt Gminy odparł: - stwierdzam na co mam dokumenty.  

Radny Pan Marek Ryś poinformował: - Pan Wójt poprosił o zwrot, a ja to trzymałem i oddałem 

bez żadnego problemu. 

Wójt Gminy nadmienił: - taki dziwny termin za dwa lata i trzy miesiące. 

Radny Pan Ryś dodał: - kończ waść i wstydu oszczędź. 

Wójt Gminy stwierdził: - nie tak dawno tutaj na tej sali kiedy dość szeroko dyskutowaliśmy  

o przejęciu ośrodka zdrowia (tutaj tego tuż obok) i słowa Pana co później będzie Prypeć i Czarnobyl? 

Ma Pan Prypeć i Czarnobyl drogi Panie. 

Radny Pan Marek Ryś nadmienił: - odpowiednie osoby będą za to odpowiedzialne, będą pewnie 

rozliczone przez społeczeństwo, więc Proszę Pana, co by to dało, gdybym nawet był w ZOMO, czy 

nie był w ZOMO. Co Panu to daje. Pan chce mnie ośmieszyć, szantażować. Następna sprawa 

odnośnie tego dyktafonu. Niech Pan powie, co zostało nagrane jeszcze na drugim, bo zabrano mi 

drugi dyktafon, teraz może przyjdą po komputery, a może jeszcze po coś. Pan powie mi, co na 

drugim dyktafonie było nagrane bo tego, to jeszcze nie wiem, i czy Panu wolno było zdradzić taką 

tajemnicę, skoro ja mam być przesłuchiwany, co tam jest nagrane, bo ja do końca  

nie pamiętam, co tam, ja się to powołam w Sądzie. 

Wójt Gminy oznajmił: - wszystko, to co ujrzało światło sali sądowej jest jak najbardziej materiałem  

jawnym drogi Panie. Natomiast ja nie wiem co i kto jakie czynności względem Pana wykonuje.  

Ja tego nie wiem i mi ta wiedza nie jest potrzebna. Natomiast te pytania zadane Proszę Pana, 

tylko dlatego zadałem, ponieważ sposób funkcjonowania i działalności Pańskiej, przypomina mi 

tamte metody dawnych służb, więc też moje zainteresowanie jest, czy Pan brał czynny udział  

w pracy tych służb, no bo to dla mnie było wytłumaczeniem, skąd Pan posiadł te umiejętności?  

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował: - że w żadnych czynnościach nie brałem, Pan jest widocznie 

może na mnie uczulony, ale ja Panu nie odpuszczę. Będzie tutaj klub radnych konsekwentnie  

nie prywatnie, tylko tutaj, co Pan tutaj w naszej Gminie prowadzi, będzie to kontrolował, bo do tego 

ma pełne prawo, ma prawo, dlatego jesteśmy szykanowani, nielubiani, podawani do Sądu za to, za 

naszą społeczną pracę, gdzie jawność póki co, to jeszcze w Polsce obowiązuje i tutaj myślę, że nasza 

praca jest wykonana solidnie. 

Nawet do Pańskiej żony, która próbuje mnie atakować nie odnoszę się. Śmieje się Pan, będzie się  

Pan być może jedenastego jeszcze raz śmiał, więc życzę radości. Ja nie mam powodów do śmiechu.  

Rada to nie jest śmiech, a Pan tutaj chyba nie ma innego wyjścia, tylko atakować, niszczyć 

szykanować. I Pan mówi, że ja jestem z PRL-u, żyłem w tych czasach, nikt mnie jeszcze do tego 

czasu nie rozliczył, są Sądy niech rozliczą ja się poddam i nie mam nic do ukrycia. A Pan chce mnie 

atakować, proszę bardzo, wie Pan co, ja mam grubą skórę w przeciwieństwie do Pana. 

Wójt Gminy odparł: - bez względu na to, jak się zakończą sprawy, czy pozytywnie, czy negatywnie, 

wyjdę na ulicę śmiało patrząc ludziom w oczy i mówiąc, że uczyniłem wszystko, co było w ludzkiej 

mocy, na co mam chyba przykłady i wyniki, co było w ludzkiej mocy, ażeby poprawić byt tych ludzi  

moich wyborców, mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Gminy zaapelował: - nie zastępujmy sądów i innych instytucji państwa 

powołanych do takich spraw, także nie róbmy z posiedzenia Rady Gminy Sądu. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził: – to mógł Pan przerwać Panu Wójtowi. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił: - mam takie wrażenie, że Pan Wójt cały czas obarcza tylko 

innych ludzi, a Pan jest taki wspaniały. Winni są strażacy, seniorzy, prezes OSP, Starosta, sołtys, 

Urząd Marszałkowski. Pan jest wyśmienity. Gdzieś trzeba pośrodku coś znaleźć, może uderzyć się  
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w pierś, może ja jestem troszkę winny i przeprosić. Tak Pan Ryś powiedział czas najwyższy to 

zrobić. 

Wójt Gminy oznajmił: – nigdy w swojej wypowiedzi nie oskarżyłem Urzędu Marszałkowskiego. 

Powiedziałem to, co było prawdą. Urząd Marszałkowski zajął takie stanowisko, miał do tego prawo. 

Zwróciłem się z prośbą o ponowne przeanalizowanie naszej sytuacji, tego przypadku. Podtrzymał 

swoje stanowisko. Ja nie jestem władny oceniać pracy Urzędu Marszałkowskiego. Podjął taką 

decyzję, oczywiście z niekorzyścią, chociaż mógł bardziej radykalne środki podjąć w stosunku do 

nas, ale stało się, jak się stało. Szanowny Panie Prezesie, przez wiele lat ostatnich borykaliście się 

jako straż pożarna z różnymi problemami, ja nie mówią, że dzisiaj ich nie ma, jest ich bardzo dużo, 

ale chyba Pan przyzna, że już ten wygląd budynku remizy jest troszeczkę zmieniony bez względu na 

to, czy się lubimy, czy się nie lubimy lobbujemy oczywiście przy waszej pomocy. Ściany są już inne,  

dach już jest inny, wiem, że za chwilę prawdopodobnie brama będzie zmieniona, a może byśmy po 

raz kolejny namawiam i zapraszam siedli do stołu i porozmawiali, tylko szczarze, tylko nie tak jak 

ostatnim razem, że w świetlicy wiejskiej tej, o której rozmaite plotki już krążą. Rozmawialiśmy 

podjęliśmy pewne decyzje i ile 1,5 tygodnia minęło raptem od pojawienia się płomiennego artykułu 

w gazecie. Ja takiej współpracy nie chcę drogi Panie. Jeżeli siadamy do stołu, coś ustalamy, to niech 

to się dzieje za obopólną wiedzą i zgodą. Jeżeli mamy tak funkcjonować, to takiej współpracy nie 

chcę, bo ona jest nacechowana złośliwością, wrogością i w cudzysłowiu podstępem. Zapraszam 

naprawdę zapraszam siądźmy do stołu porozmawiajmy. Myślę, że dobrze,  

żeby decyzje, które na tych spotkaniach zapadną były obustronnie przestrzegane, respektowane,  

nie na zasadzie, że przedłużymy sobie miesiąc czy dwa. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz: - dziękuję Panie Wójcie za zaproszenie. Ja postaram  

się z Zarządem rozmawiać w tej sprawie, i kiedyś może usiądziemy, przyjdzie taki czas i moment, 

nie mówię kiedy dzisiaj, ale proszę Pana, nawet w tej chwili, my się nie mamy gdzie spotkać, ja nie 

otworzę, nie mam kluczy, nie mam nic, do kogo muszę się zwracać? Świetlica wiejska jest i jedna 

Pani urzęduje tylko, a my jesteśmy jak sieroty w tej chwili. Mówiłem kiedyś Panu Wójtowi, że  

strażacy 80- lecie mieli w lepszych warunkach. Teraz nawet nie mamy gdzie, utrzymujemy te dary, 

sprzęt OSP wszystko w jednej świetlicy, po prostu jesteśmy pozbawieni wody, pomieszczenia 

sanitarnego, musimy dojść do porozumienia. Jeżeli tak Pan zaprasza, to kiedyś musimy się umówić 

na jakiś termin i spotkać się. 

Wójt Gminy odparł: - każdy termin od jutra jest terminem jak najbardziej dobrym im odleglejszy, 

tym bardziej krzywdzący zarówno dla was jak i dla mnie. Wspomnę tylko, że Pan był posiadaczem 

kluczy do tej świetlicy, które tutaj na tej sali Pan zwrócił. Nie wiem, jakie były przyczyny. Nie wiem, 

dlaczego Pan to zrobił, niemniej jednak takie zdarzenie miało miejsce. Podpowiada Pan Józef tutaj, 

że zamki były wymienione. Panie Józefie zamki były wymienione znacznie później w wyniku tych 

destrukcyjnych, czy nie destrukcyjnych, ale niewłaściwych zachowań Pana sołtysa. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz poinformował: - zwróciłem te klucze dlatego, że uważałem, że sołtys 

wsi Nieledew jest młodym, prężnym człowiekiem i powinien posiadać te klucze. Jest strażakiem  

i sołtysem, tak uważałem i uważałem, że jest dobrze, ale stało się inaczej. 

Wójt Gminy stwierdził: - topograficznie Pan mieszka dosłownie 50, 70 metrów od tej świetlicy. 

Nie chcę tutaj, żeby Pan zrozumiał, że ja umniejszam Panu sołtysowi, nie, ale jestem przekonany, że 

to Pan osoba tu niedaleko mieszkająca byłaby właściwą osobą do tego, żeby takie klucze mieć. Na 

zasadach ustalonych Pan byłby władny sprawowania lepszego, większego nadzoru nad tym dobrem,  

które proszę Pana, ani ja ze sobą nie zabiorę, ani Pan. Zostawmy to innym pokoleniom młodym. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę: - po raz kolejny zajmujemy się kluczami do świetlicy 

w Nieledwi,  jeszcze jest trzynaście innych miejscowości i tych problemów nie ma, współdziałają 

strażacy, kluby seniora, inne organizacje, młodzież i nie ma tego problemu. Jest wola z obu stron  

i trzeba się w końcu dogadać. 

Radny Pan Józef Filipczuk odparł – mówi Pan, że nie ma problemów w innych miejscowościach, 

tylko kto w Nieledwi te kłótnie, to wszystko kto to tworzy, czy to wychodzi od strażaków, czy to 

wychodzi od seniorów. Jestem w straży ponad 52 lata, dlaczego zamki zostały wymienione, przez co, 

dlaczego były klucze zabrane. Klucze ma teraz Pani Janina, która w Sądzie powiedziała, że ma 

choroby współistniejące, przyjadą strażacy z ćwiczeń bo być może będą zawody gdzie mają się 
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umyć, gdzie mają się przebrać, kluczy nie mamy. Jeżeli ta Pani jest chora to będzie może problem,  

za każdym razem będziemy chodzić i prosić o te klucze, to trochę nieładnie. Co my jesteśmy 

wyrzutki, czy odrzudki od tej świetlicy. Ta świetlica była dana tym Paniom ze straży. Sam osobiście 

przekazywałem tą remizę za Pana jeszcze Kaczmary, straży która była od kościoła. Te Pani prosiły, 

bodajże za Pana Kutery że chciałyby przy strażakach być w tej świetlicy i nie było żadnego 

problemu. Dzisiaj my mamy chodzić jako strażacy dawni właściciele po te klucze do kogoś, żebrać. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził: - na tej sali drugi Pan radny i zarazem prezes straży 

przekazał te klucze. 

Wójt Gminy potwierdził: – oddał, zwrócił. 

Radny Pan Pirogowicz stwierdził: - zwróciłem z powodu sołtysa, dla sołtysa, bo sołtys jest 

strażakiem jednocześnie. 

Radny Pan Józef Filipczuk odparł: –  chciałem zwrócić uwagę Panie Przewodniczący na Pana słowa. 

Nie wychodzi żadna złośliwość od strażaków z Nieledwi, żadna złośliwość. 

Przewodniczący Rady Gminy odrzekł: -  ja złośliwości nie zarzucałem nikomu. 

Głos zabrał Wójt Gminy: – Szanowny Panie Józefie, niech Pan sięgnie pamięcią wstecz, myślę, że  

3, 4 lata temu, siedzieliśmy w tej starej jeszcze nie wyremontowanej świetlicy wspólnie, po 

przeciwnej stronie stołu, rozmawialiśmy co się dzieje w jednostce straży pożarnej, określiliśmy 

plany. Obiecywał Pan, że porozmawia z druhami, nie były tam jakieś sytuacje napięte, były to 

sytuacje troszkę niekomfortowe. Myślę, że nie miejsce, ani czas, ale chodziło o porządek, który 

został pozostawiony po jakichś spotkaniach w tejże świetlicy. 

Świetlica o której Pan mówi i o prośbie koła gospodyń wiejskich, ja jestem w posiadaniu tego 

dokumentu, gdzie to mój poprzednik Pan Kutera mówił, że jest to dobro wspólne, i ja mam to na 

piśmie, i jak najbardziej może koło gospodyń z tego korzystać. Nie widzę przeciwwskazań Szanowni 

Panowie i dzisiaj, żeby mogło tak być, tylko niech to będzie osoba odpowiedzialna, niech to będzie 

osoba, która zwróci uwagę, co tam się dzieje, żeby to dobro mogło być przekazane jeszcze 

następnym pokoleniom. To ma służyć ludziom, ale to nie może być tak, że jeden drugiemu będzie 

robił na złość. Dlaczego Panie Jozefie, ja Panu powiem 12 maja wygaszono w ogóle działalność 

wszystkich świetlic i instytucji kulturalnych w związku z koronawirusem. Natomiast z całym 

szacunkiem dla tych ludzi którzy przyjechali z województwa mazowieckiego, gdzie było tyle 

przypadków zachorowań, Pan sołtys wsi Nieledew udostępnia tym ludziom świetlicę, są tam 

organizowane różne spotkania. Na to jest dokumentacja zdjęciowa w czasie, gdy to już było 

zabronione. Ja nie jestem Szanowni Państwo za tym, żeby skąpić, ale w czasie, gdy było to 

zabronione, to ta odpowiedzialność poniekąd spadała za ewentualne zdarzenia niepożądane na mnie 

jako właściciela, czy dysponenta świetlicy. Zwracałem uwagę, to słyszałam tylko same niepochlebne 

uwagi, zarzuty i buńczuczne zachowanie. Proszę też mnie zrozumieć, że jeszcze raz powtórzę, jako 

właściciel, to ja ponosiłem odpowiedzialność. Ten sam Pan sołtys dał klucz, ja to wiem z opowieści, 

z relacji osób jedna już nie żyje, dał klucz, ponieważ tam jest dwa zamki w tych drzwiach,  jeden 

klucz miał on, drugi dał ekipie „Nasz Nowy Dom”. Był to dzień zbierania podatków, poboru 

podatków, tam w tej świetlicy od iluś lat ma to miejsce. Ludzie przychodzą i bardzo dobrze bo jest na 

miejscu. Dał klucze ekipie „Nasz Nowy Dom” . Ekipa zamknęła na swój zamek i pojechała kupić 

materiały, czy był to Hrubieszów, Zamość, nie wiem. W każdym razie Pan sołtys przychodzi ma 

tylko klucz do tego swojego zamka nie może otworzyć, ponieważ drugim kluczem zamknęła tamta 

ekipa, która pojechała otwiera więc remizę strażacką, tam gdzie stoi samochód, tam przyjmuje ludzi, 

wiadomo, jakie tam są warunki,  wiecie lepiej ode mnie, a ludziom, którzy przychodzą komunikuje, 

że podła Pani Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich zamknęła świetlicę i nie chce go wpuścić, 

więc Szanowni Panowie, czy to jest w porządku. Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Dlatego 

jeszcze raz proszę, ponawiam propozycję po raz któryś jak najszybciej w moim przekonaniu siądźmy 

do stołu, a wiele wyjaśnimy. 

Radny Józef Filipczuk stwierdził: - sołtys został wybrany większością głosów w Nieledwi, jakie ma 

zaufanie. Z ekipą Pani Dowbor nie będę z Panem dyskutował, bo prawie wszystkie odcinki oglądam 

w telewizji, jak strażacy pomagają, jak się ludzie zachowują, jak przychodzą, czy są przyjmowani.  

Jak u nas tej herbaty chcieli się napić, bo było zimno, czy to komuś przeszkadzało. Czy Panu to 

przeszkadza takie coś, co te ludzie robią dla ludzi, to nie ma o czy mówić. 
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Wójt Gminy odparł: – Szanowny Panie Józefie na pewno mi to nie przeszkadza i wszędzie gdzie 

mogę pomóc na pewno pomogę. Na pewno posunę swoje kroki dość daleko, ażeby zabezpieczyć 

siebie, a przede wszystkim Gminę Trzeszczany przed konsekwencjami jakie mogą w stosunku do 

niej być wyciągnięte w związku z niewłaściwym, czy też nieprzestrzeganiem prawa, niewłaściwym 

postępowaniem. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził: - wyczerpaliśmy punkt Sprawy różne. 

 

Do punktu 18-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że odpowiedzi na zapytania, interpelacje miały miejsce. 

Dodał, że jeżeli ktoś nie uzyskał odpowiedzi, to proszę do Pana Wójta, aby takiej informacji udzielił. 

W tym momencie chciałbym na ręce naszych milusińskich, dzieci z okazji jutrzejszego dnia dziecka 

złożyć najszczersze życzenia, a państwu życzę miłego popołudnia. 

 

Do punktu 19-go 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXX sesji Rady 

Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 
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