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Protokół  Nr XXII/2020 
 

z posiedzenia XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu  

10 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 8.00 do 9.38. 

 

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

 

Radni obecni: 

 

1.Pietnowski Mariusz                               8.Uleryk Beata                                                           

2.Drewniak Paulina                                  9.Panas Michał                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Filipczuk Józef                                     10.Pirogowicz Andrzej                           

4.Folusz Mariusz                                     11.Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                        

5.Gałka Henryk                                       12.Prystupa Krystyna                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.Krzeszowiec Joanna                             13.Ryś Marek                                                                                                                                             

7.Łysiak Wojciech                                   14.Żyła Zofia                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Radni nieobecni: 

 

1.Serafin Barbara                           

                                                         .  

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Trzeszczany, pracownicy Urzędu Gminy Trzeszczany. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1.Otwarcie sesji. 

2.Stwierdzenie prawomocności. 

3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Zajęcie stanowiska Rady Gminy Trzeszczany w sprawie udziału Gminy Trzeszczany we   

   współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Skierbieszów-Hrubieszów. 

5.Zajęcie stanowiska Rady Gminy Trzeszczany w przedmiocie przeznaczenia środków finansowych  

   planowanych do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

6.Zakończenie obrad. 

Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXII nadzwyczajnej 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, bowiem w sesji uczestniczy  

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

i decyzji.  

Do punktu 3-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są wnioski do proponowanego porządku 

obrad? 

Radny Pan Mariusz Folusz zawnioskował o przegłosowanie tańszego wariantu remontu drogi 

powiatowej, aby to działanie odbyło się tańszym kosztem. 

Radny Pan Józef Filipczuk zapytał jak miałby wyglądać taki remont? Następnie poprosił  

o wyjaśnienie. 



 

2 

 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że odrzuca taki wniosek, bowiem na drogach gminnych  

takie rzeczy można robić, a to nie jest droga gminna, tylko jest to droga powiatowa, więc musimy się 

dołożyć i zgodzić na to, co nam proponuje Powiat. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o sformułowanie wniosku przez radnego Pana Mariusza 

Folusza. 

Radny Pan Folusz sprecyzował swój wniosek. Zakomunikował, że składa wniosek o wyrażenie 

opinii odnośnie zmiany formy zamiast przebudowy na remont drogi Skierbieszów-Hrubieszów. 

Radny Pan Józef Filipczuk oznajmił, że nie wie, czy radny dobrze rozumie ten wniosek. Podkreślił, 

że jest firma, która będzie wykonywała to zadanie, jest wykonana dokumentacja na tą drogę. Jeżeli 

Starostwo i firma podejmie decyzję, to jak można mówić o remoncie drogi, jak można decydować. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Filipczuka, czy chciałby sformułować wniosek 

do porządku obrad? 

Radny Pan Filipczuk wyjaśnił, że odnosi się do zgłoszonego wniosku. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jeżeli wniosek ten znajdzie się w porządku obrad, to 

będzie nad nim dyskusja. Następnie zapytał, czy są inne wnioski do porządku obrad? 

W tym miejscu Wójt Gminy zawnioskował o zajęcie stanowiska Rady w wyrażeniu opinii odnośnie 

zmiany zakresu przebudowy drogi Skierbieszów-Hrubieszów. Następnie sprecyzował jego treść 

„Wniosek o zajęcie stanowiska Rady w zakresie wyrażenia opinii odnośnie przebudowy  

w ograniczonym zakresie drogi Skierbieszów-Hrubieszów”. 

Radny Pan Marek Ryś zgłosił wniosek w przedmiocie, czy Wójt Gminy chce robić drogę powiatową, 

czy nie chce jej robić. Oznajmił, aby Pan Wójt wyraził swoją opinię. Odparł, że składa taki wniosek, 

bo ma wrażenie, że Pan Wójt nie chce tego zrobić. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego o sprecyzowanie wniosku. 

Radny Pan Ryś odparł, że składa wniosek o wyrażenie opinii, tak czy nie Pana Wójta, czy chce 

realizacji inwestycji drogowej wraz z Powiatem. 

Innych wniosków do porządku obrad nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie nad ujęciem w porządku wniosku radnego Pana Mariusza Folusza o wyrażenie 

opinii odnośnie zmiany formy zamiast przebudowy na remont drogi Skierbieszów-Hrubieszów. 

Za tym wnioskiem głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Panas Michał, 

Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosowali 

radni: Filipczuk Józef, Krzeszowiec Joanna, Łysiak Wojciech, Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek; 

wstrzymujących głosów nie było. (Za - 9 głosów, przeciw – 5, wstrzymujących głosów – 0). 

Wniosek został uwzględniony do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby wniosek ten ująć jako punkt 6. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie o dodanie do porządku obrad 

wniosku Wójta Gminy o zajęcie stanowiska Rady w zakresie wyrażenia opinii odnośnie przebudowy 

w ograniczonym zakresie drogi Skierbieszów-Hrubieszów. 

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

Krzeszowiec Joanna, Łysiak Wojciech, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

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

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek ten został przyjęty do porządku jako punkt 7. 

Następnie Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad dodaniem do porządku obrad wniosku 

radnego Pana Marka Rysia o wyrażenie opinii tak czy nie Pana Wójta, czy chce realizacji inwestycji 

drogowej wraz z Powiatem.  

Za wnioskiem głosowali radni: Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, 

Łysiak Wojciech, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosowali radni: Drewniak Paulina, Panas Michał, Prystupa Jan; 

wstrzymujących głosów nie było. (Za – 11 głosów, przeciw – 3, wstrzymujących głosów – 0).  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty i będzie on jako punkt 8 

porządku obrad. Wyjaśnił, że punkt 6 staje się punktem 9. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poprosił o przełożenie tych punktów w pierwszej fazie sesji, ze  
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względu na fakt, iż w związku z licznymi obowiązkami o godz. 9.30 musi opuścić obrady sesji i udać  

się w wyznaczone miejsce. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby punkt 8 zmieniony (Wniosek radnego Pana Rysia) 

ująć w porządku obrad jako punkt 4. Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze 

zmianami.  

Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk 

Józef, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Łysiak Wojciech, Panas Michał, 

Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie było. (Za - 14 głosów, 

przeciw – 0, wstrzymujących głosów – 0). Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty 

jednogłośnie. 

Do punktu 4-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji wprowadzonego do porządku obrad punktu -

wniosku radnego Pana Marka Rysia o wyrażenie opinii tak czy nie Pana Wójta, czy chce realizacji 

inwestycji drogowej wraz z Powiatem. 

W tym miejscu głos zabrał wnioskodawca radny Pan Marek Ryś, który oznajmił, że chciałby, aby 

wypowiedział się Pan Wójt, czy chce dołożyć się do drogi powiatowej, czy też nie. 

Wójt Gminy oznajmił, że jest jak najbardziej za jeżeli stać na to byłoby Gminę. Stwierdził, że jest po 

kolejnych rozmowach z Panią Skarbnik, która potwierdziła, że przy tych inwestycjach, które są  

i które za chwilę będą nikt nie udzieli Gminie kredytu w takiej wysokości. 

Wyjaśnił, że mówi o kolejnym kredycie w wysokości 3.138.472,18 zł. Podkreślił, że tyle miałaby 

wynosić partycypacja Gminy Trzeszczany w tą inwestycję, z tym że zakres tego zadania miałby 

skończyć się w Trzeszczanach. 

Radny Pan Ryś zakomunikował, że Pan Wójt nie wypowiada się merytorycznie, ze zrozumieniem. 

Zapytał, gdzie jest Pani skarbnik, która mogłaby wypowiedzieć się na sesji w tej sprawie. 

Pan Wójt kontynuując swoją wypowiedź podkreślił, że na kwotę wskazaną przez Starostwo 

Powiatowe w Hrubieszowie Gmina nie otrzyma kredytu. Wspomniał o projektach 

o termomodernizacji budynku szkoły na kwotę 2.700 tys. zł . Zwrócił uwagę, że projekt na  

WOD-Kan opiewa na kwotę 4 mln. zł. Stwierdził, że realizacja projektów wiąże się  

z zabezpieczeniem w budżecie środków na wkład własny danej inwestycji. 

Dodał, że Gmina nie spłaciła wszystkich kredytów i posiada do spłaty jeszcze około ponad 1 mln. zł. 

Podkreślił, że to jest kres zdolności kredytowych Gminy. 

Pan Wójt poinformował, że opowiada się za przebudową tej drogi powiatowej w ograniczonym 

stopniu, czyli za przebudową pasa jezdnego, tak jak to zrobiono w powiecie zamojskim, tak jak jest 

zrobione w miejscowości Majdan Wielki, czy Drogojówka. 

Zwrócił uwagę, że koszt budowy 1 km odcinka drogi w scenariuszu Starostwa wynosi  około 

2.134.000 zł, natomiast całościowy koszt wynosi 40 mln. zł 

Powtórzył, że Gmina nie posiada zdolności kredytowej. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, Pana Wójta, czy rozmawiał ze Starostą Hrubieszowskim. 

Wójt Gminy stwierdził, że dysponuje pismem ze Starostwa Powiatowego, pod którym podpisała się 

Pani Starosta. Następnie zapytał radnego Pana Rysia, jak myśli sfinansować tą inwestycję? 

Radny Pan Ryś nawiązał do kwoty 500 tys. zł. Zapytał, czy prawdą jest, iż Pan Wójt chce wziąć 500 

tys. zł mniej kredytu na szkołę w Trzeszczanach. Stwierdził, że drogę powiatową trzeba zrobić. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że tej kwoty nie można przeznaczyć na szkołę, ponieważ jest już podpisana 

umowa. Następnie odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Józefa Filipczuka. Stwierdził, że dopóki 

Starostwo Powiatowe nie będzie miało pozytywnie zaopiniowanego wniosku wraz z przyznaną sumą 

pieniężną na wykonanie drogi, to nie ma mowy o firmie, gdyż to byłoby niezgodne z prawem. 

Wówczas, gdy Starostwo będzie miało środki, to może ogłaszać przetarg, a w tej chwili jest to 

niemożliwe. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił, że Pan Wójt informował o koszcie budowy 1 km drogi  

w pierwszym wariancie, następnie zapytał o koszt budowy drogi w drugim wariancie. 



 

4 

 

Ponadto zapytał, czy niechęć Pana Wójta z realizowanej inwestycji drogowej z Powiatem wiąże się 

ze zmianą na stanowisku Starosty? 

Wójt Gminy nawiązał do pisma Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie w którym to uwzględnione 

jest dofinansowanie w wysokości 60% tej inwestycji drogowej. Wspomniał o 50% partycypacji  

w kosztach tego przedsięwzięcia, którą też należy uwzględnić. Więc udział na poszczególne 

samorządy Starostwo i Gmina może wzrosnąć. 

Przy drugim wariancie zgodnie z wartościami kosztorysowymi tego projektu na całość odcinka drogi 

od miejscowości Ostrówek do granicy miejscowości Obrowiec potrzebna jest kwota około 875 tys. 

zł. Dla Gminy jest to realna szansa, aby tą drogę naprawić. Na takie pieniądze Gminę byłoby stać, 

bowiem w jakiś sposób można byłoby tą kwotę zebrać. Podkreślił, że mówi realnie o rzeczach, które 

można zrealizować. Powtórzył, że opowiada się za przebudową drogi powiatowej w ograniczonym 

stopniu. Wyjaśnił, że remont obniża wskaźniki budżetu, działa destrukcyjnie na budżet, natomiast 

przebudowa w ograniczonym stopniu tych wskaźników nie obniży, a zostanie osiągnięte to samo. 

Nadmienił, że Starostwo Powiatowe jest właścicielem tej drogi i do Starostwa będzie należała 

decyzja. 

Radny Pan Marek Ryś zaproponował, aby Pan Wójt porozmawiał z Panią Starostą o środkach  

w wysokości 875 tys. zł o których wspominał i na które Gminę jest stać. 

Radny Pan Wojciech Łysiak zapytał, który odcinek drogi relacji Hrubieszów- Skierbieszów kosztuje 

40 mln. zł? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że 40 mln. zł to koszt zawarty w kosztorysie 18,5 km drogi powiatowej relacji 

Hrubieszów-Ostrówek. Ponad 2.100 tys. zł to koszt 1 km drogi. 

Radny Pan Henryk Gałka wspomniał o rozmowie z Panią Starostą, oraz z radnymi Rady Powiatu, 

którzy informowali, że Gmina może przekazać mniejszą kwotę, ile może. Powiat dołoży większą 

sumę środków, by ta droga była realizowana. Jeżeli tak by było, to należałoby zadeklarować 

przekazanie kwoty jaka jest możliwa, natomiast jeżeli okazałoby się, że nie będzie to zaakceptowane, 

to wówczas można zgodzić się na wariant o którym mówił Pan Wójt. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że radni będą ustalać budżet gminy i na tym etapie trzeba będzie 

rozmawiać na ten temat. 

Wójt Gminy przypomniał, że 875 tys. zł to jest wkład w tym ograniczonym okrojonym stopniu 

przebudowy. Jeżeli nie jednorazowo to na dwa etapy, po 430 tys. zł. 

Podkreślił, że rozmawiał z radnymi i władzami Gminy Hrubieszów. Jednoznacznie odpowiadają  

na pismo, iż w bieżącym roku nie ma takiej możliwości, natomiast sytuacja się wyjaśni, przy 

konstruowaniu budżetu. Podkreślił, że w piśmie nie ma wzmianki, zapytania w jakiej kwocie Gmina 

byłaby w stanie wspomóc Starostwo, tylko jest mowa o konkretnych sumach. Dodał, że może 

należałoby zwrócić się do Zarządu Powiatu z informacją, że Gmina jest zainteresowana przebudową 

drogi w okrojonym zakresie. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz stwierdził, że chodzi o deklarację, aby Gmina zadeklarowała np. 

100 tys. zł, czy 200 tys. zł. wtedy Gmina wykazuje chęć, dobrą wolę. 

Ponadto podkreślił, że nikt nie będzie burzył dobrych chodników, zniszczone chodniki należy  

poprawić. 

Wójt Gminy poinformował, że projekt, który jest wykonany i według którego ma być przebudowana 

ta droga, jest projektem zakończonym i wszystkie chodniki nawet te które dwa lata temu Gmina 

partycypowała w kosztach budowy 50% na 50% zostaną zburzone. Wszystkie chodniki na trasie 

przebiegu tej drogi w miejscowości Nieledew, w miejscowości Trzeszczany są do zerwania, do 

przebudowy. 

Do punktu 5-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to Zajęcie stanowiska Rady Gminy Trzeszczany w sprawie udziału 

Gminy Trzeszczany we współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Skierbieszów-

Hrubieszów. 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Starostwa Powiatowego  

w Hrubieszowie z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie prośby o partycypację wkładu własnego  
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inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Skierbieszów-Hrubieszów na odcinku od km 27+200 

do km 40+0,74,74 w miejscowości Trzeszczany Pierwsze, Nieledew, Obrowiec, Hrubieszów”   

o długości ok. 12,875 km. w którym planowany podział wkładu własnego dla Gminy Trzeszczany 

wynosi 3.138.472,18 zł, dla Powiatu Hrubieszowskiego 3.138.472,19 zł. i które to zawiera prośbę  

o akceptację podziału kosztów wkładu własnego oraz potwierdzenie zamiaru partycypacji w/w 

przedsięwzięcie do dnia 14 sierpnia 2020 r. 

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że nie widzi w tym piśmie kosztów partycypacji Gminy 

Hrubieszów i Miasta Hrubieszów, a następnie otworzył dyskusję nad punktem 5. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że takie pisma otrzymały wspomniane przez Pana 

Przewodniczącego samorządy, z tym, że te samorządy mają wspólnie niecały 6 kilometrowy odcinek 

drogi. Przez Gminę Trzeszczany przebiega najdłuższy odcinek tej drogi, bowiem jest to 12,5 km. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zaproponował, aby Pan Wójt, Pan Przewodniczący Rady, radni udali 

się do Starostwa na rozmowę, celem uzyskania informacji, co proponuje Starostwo.  

Radny Pan Mariusz Folusz zwrócił uwagę, że mówi się o odcinku do Trzeszczan, następnie zapytał  

o miejscowość Mołodiatycze i Ostrówek. 

Wójt Gminy powtórzył, że przy koncepcji Starostwa nawet na ten odcinek drogi Gmina nie będzie 

w stanie zaciągnąć kredytu. Odparł, że mieszkańcom obiecywał bezpieczeństwo finansowe i słowa 

dotrzyma. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że skoro Gminę stać na kwotę 875 tys. zł, to należy porozmawiać ze 

Starostwem na temat tej inwestycji. Stwierdził, że należałoby coś dać i jest za tym, aby radni to 

przegłosowali. 

Wójt Gminy poinformował, że przedstawiając kwotę 875 tys. zł oparł się na kosztorysie wysokości 

wkładu własnego przy drugiej alternatywie. Podkreślił, że nie może powiedzieć, iż to będzie  

w jednym roku, bo to może graniczyć z cudem. Nadmienił, że trudno przewidzieć jakie będą 

wpływy, na jakiej wysokości zostanie uchwalony podatek, trzeba wiedzieć o tym, że już wspomina 

się o podwyżce dla nauczycieli, co wiąże się z większymi wydatkami. 

Radny Pan Ryś ponownie opowiedział się za rozmowami w Starostwie i dojściem do porozumienia. 

Stwierdził, że na to co czas pokaże nie ma się wpływu, ale należy coś zrobić, zabezpieczyć środki. 

Trzeba rozmawiać i dać jakieś środki finansowe. 

Wójt Gminy odparł, że Gmina musi podchodzić do tematów odpowiedzialnie, bo konsekwencje 

zostaną na lata. 

Radny Pan Henryk Gałka opowiedział się, by mimo wszystko zadeklarować kwotę na jaką będzie 

stać Gminę i do 14 sierpnia udzielić odpowiedzi do Starostwa, jeżeli nie uzyska to akceptacji 

wówczas jest jeszcze tańszy wariant Pana Wójta. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że godząc się na deklarację środków, radny godzi się na 

przebudowę drogi za 2 mln. zł za 1 km. 

Radny Pan Gałka stwierdził, że Gmina zadeklarowałaby zabezpieczenie kwoty jaką może. Jeżeli 

Starostwo nie zaakceptuje tej wersji, to idziemy w kierunku wariantu tańszego o którym mówił Pan 

Wójt. 

Wójt Gminy odparł, że Gmina nie może w ten sposób postępować. Na zadane pytanie należy udzielić 

odpowiedzi.  

Radny Pan Marek Ryś zwrócił uwagę na punkt zajęcie stanowiska Rady Gminy Trzeszczany  

w sprawie udziału Gminy Trzeszczany we współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej 

Skierbieszów-Hrubieszów, a więc czy chcemy brać udział w tym przedsięwzięciu, czy też nie. Dodał, 

że coś musimy w tej sprawie zrobić. Społeczeństwo za to rozliczy. 

Radny Pan Mariusz Folusz stwierdził, że jeżeli Rada opowie się za przebudową tej drogi, to będzie to 

jednoznaczne z akceptowaniem warunków, a więc zgody na zabezpieczenie wkładu własnego  

w wysokości 3.138.472,18 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na zapis w piśmie Starostwa dotyczący prośby 

akceptacji podziału kosztów wkładu własnego oraz potwierdzenie zamiaru partycypacji w/w 

przedsięwzięciu do 14 sierpnia 2020 r. Dodał, że koszt dla Gminy Trzeszczany to kwota  

3.138.472,18 zł. 
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Radny Pan Wojciech Łysiak zaproponował, aby pojechać do Starostwa i przedstawić koncepcję 

Gminy. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że skoro jest 875 tys. zł  nawet na dwa lata, to też są pieniądze i to 

trzeba zrobić. 

Radny Pan Jan Prystupa dodał, że o takich pieniądzach można rozmawiać. 

Wójt Gminy poinformował, że Gmina jest w stanie przeznaczyć 875 tys. zł ale na cały odcinek drogi 

powiatowej położony na terenie Gminy Trzeszczany, od granicy w miejscowości Obrowiec do 

granicy w miejscowości Ostrówek, bo zarówno w Mołodiatyczach jak i w Ostrówku są ludzie którzy 

tej drogi potrzebują. 

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do pojawiających się informacji na portalu 

społecznościowym Facebook, iż jest przeciwny budowie drogi Hrubieszów-Ostrówek. Podkreślił, że 

jest to insynuacją, a nawet manipulacją. Wspomniał, że zawoził do Starostwa Powiatowego  

w Hrubieszowie petycję mieszkańców w sprawie remontu drogi powiatowej, brał udział w sesji Rady 

Powiatu w Hrubieszowie i zabierał głos w tej sprawie. Następnie zapytał radnego Pana Rysia jakie 

ma prawo piętnować radnych za to, że głosowali tak, czy inaczej. Dodał, że radni nie głosowali za 

remontem drogi, a za wnioskiem o dodanie punktu do dyskusji zabezpieczenie kwoty 500 tys. zł na 

partycypację inwestycji drogowej ze Starostwem Powiatowym na drogę Hrubieszów-Ostrówek. 

Powtórzył, że to nie było głosowanie nad przebudową drogi. Nadmienił, również, że kilka miesięcy 

temu Rada Powiatu Hrubieszowskiego głosowała nad przyjęciem petycji w sprawie budowy drogi, 

co było upubliczniane i co doprowadzało mieszkańców do przekonania, że droga będzie budowana, 

mieszkańcy zostali wprowadzani w błąd. Stwierdził, że Gminie narzucane jest współfinansowanie 

inwestycji. Dodał, że żąda sprostowania informacji na portalu społecznościowym, bowiem nikt nie 

głosował przeciw budowie drogi, tylko nad kwestią dodania punktu do porządku obrad  

w przedmiocie zabezpieczenia 500 tys. zł na partycypację inwestycji drogowej. 

Radny Pan Marek Ryś nadmienił, że jak ktoś ze zrozumieniem przeczytał, to zrozumiał o co chodzi. 

W kwestii budowy chodników, oznajmił, że Unia tego wymaga i daje większą liczbę punktów, więc 

nie ma wyjścia i trzeba robić, bowiem przy drodze ma być bezpieczniej. Dodał, że jeżeli kogoś 

obraził to przeprasza. Odparł, że będzie walczył do końca, aby tą drogę zrobić. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Marka Rysia, czy jest za tym, aby burzyć 

istniejące chodniki, które są wybudowane na terenie Gminy Trzeszczany popierając wariant 

zaproponowany przez Starostwo Powiatowe. Dodał, że Gmina współfinansowała budowę tych 

chodników. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że jeżeli poprawa tego wymaga, to jest za, natomiast jeśli byłby to 

grymas którego nie zna, to jest przeciwko. Podkreślił, że nie można wskazać jak Starostwo ma robić, 

skoro tak zostało to ustalone. Trzeba byłoby porozmawiać dlaczego tak zostało ustalone, być może 

dałoby to się zrobić inaczej.  

Wójt Gminy stwierdził, że jeżeli głosami Rady przystąpimy do sposobu przebudowy drogi, to należy 

mieć pewność, że całość prac która jest zawarta w tym projekcie będzie zrealizowana, a więc 

przebudowa wszystkich chodników na przebiegu trasy tej drogi. 

Podkreślił, że był świadkiem na zebraniu wsi Mołodiatycze dezorientacji mieszkańców w związku  

z zamieszczanymi publikacjami m.in. na Facebooku w tej sprawie. Podkreślił, że jeżeli mieszkańcy 

poznali prawdę, jakim kosztem ma odbywać się ta inwestycja, to widać było ich konsternację.  

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zaapelował, aby udać się do Zarządu Starostwa i porozmawiać  

w sprawie tej drogi. Nadmienił, że chodnik dobry np. do cmentarza w Nieledwi nie można rozbierać, 

natomiast gorsze chodniki należałoby poprawić.  

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że Rada Gminy ma zająć stanowisko. 

Radny Pan Łysiak oznajmił, iż może należałoby zaprosić Panią Starostę na sesję Rady Gminy. 

Wójt Gminy oznajmił, że chodniki przy drogach powiatowych na terenie Gminy Trzeszczany są 

utrzymywane przez Gminę. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał Pana Wójta, czy rozmawiał z obecną Panią Starostą? 

Wójt Gminy poinformował o wystosowanym do Starostwa Powiatowego piśmie zawierającym 

nurtujące pytania dotyczące planowanej inwestycji przebudowy drogi powiatowej Skierbieszów- 
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Hrubieszów.  

Radny Pan Ryś poprosił o odczytanie treści pisma wystosowanego przez Gminę do Starostwa 

Powiatowego. 

W tym miejscu Wójt Gminy zapoznał z treścią tego pisma. Wyraził nadzieję, że niebawem otrzyma 

odpowiedź na nurtujące pytania ściśle związane z przebudową, czy przebudową w ograniczonym 

zakresie tejże drogi. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał jaka jest różnica czasowa pomiędzy pismem dotyczącym zapytań  

przekazanym do Starostwa Powiatowego, a pismem które Gmina otrzymała od Starostwa 

Powiatowego. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że 3 sierpnia do Starostwa Powiatowego zostały wystosowane zapytania, 

natomiast pismo od Starostwa Powiatowego wpłynęło 4 sierpnia. Najprawdopodobniej oba pisma 

minęły się. 

Radny Pan Ryś poprosił o wypowiedź innych radnych w sprawie inwestycji drogowej. 

Radna Pani Zofia Żyła stwierdziła, iż przysłuchując się kłótniom odnosi wrażenie, że wszyscy są za 

inwestycją tej drogi powiatowej. Gmina Trzeszczany nie jest inwestorem i nie ma wielkiego wpływu 

na to. Na tak zadany wniosek- zajęcia stanowiska Rady Gminy Trzeszczany w sprawie udziału 

Gminy Trzeszczany we współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Skierbieszów-Hrubieszów 

odpowie, że jest za. Tutaj nie ma wskazanej kwoty, więc albo dodajemy tutaj tą kwotę, albo należy to 

ładnie opisać, czyli jesteśmy za, ale nie w takiej wysokiej kwocie, ponieważ nas na to nie stać. 

Podkreśliła, że jest za współfinansowaniem, dołożeniem się do tej inwestycji i tak by chciała, by 

Rada Powiatu to zrozumiała, że Rada Gminy Trzeszczany jest za budową tej drogi, remontem, 

przebudową, i w nieznacznym stopniu finansowym Starostwo wspomoże, a nie że Rada Gminy jest 

przeciw. Dodała, że albo należałoby sformułować ten wniosek, albo poddać go pod głosowanie  

w takiej formie. Powtórzyła, iż chciałaby, aby Rada Powiatu wiedziała, że Rada Gminy Trzeszczany 

jest za tym, by tą drogę, tą inwestycję rozpocząć. 

Wójt Gminy stwierdził, że na otrzymane pismo powinien udzielić odpowiedzi zgodnie z zadanym 

pytaniem. Natomiast w dalszej treści pisma propozycja o której mówił Pan Henryk jest możliwa do 

zawarcia.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zajęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie udziału 

Gminy Trzeszczany we współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej, to godzenie się na to 

pismo i jest równoznaczne z godzeniem się na kwotę zawartą w piśmie Starostwa. 

Radny Pan Jan Prystupa poprosił, aby we wniosku dopisać kwotę jaka zawarta jest w piśmie, aby 

udzielić odpowiedzi na pismo Starostwa. 

Radny Pan Ryś odparł, że to Wójt jako wykonawca musi odpowiedzieć.  

Radny Pan Mariusz Folusz zakomunikował, że jest za wykonaniem inwestycji, ale nie w tej kwocie. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni wyrażając stanowisko, godząc się na taką 

odpowiedź, wyrażając swoją chęć, to godzą się na kwotę ujętą w piśmie Starostwa Powiatowego. 

Radna Pani Zofia Żyła zakomunikowała, że jest innego zdania. Oznajmiła, że wyrażamy chęć 

współpracy i współfinansowania. Zwróciła uwagę, że tu nie ma nic o żadnej kwocie. Dodała, że 

powinniśmy tak to przegłosować.  

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zajęciem stanowiska Rady Gminy 

Trzeszczany w sprawie udziału Gminy Trzeszczany we współfinansowaniu  przebudowy drogi 

powiatowej Skierbieszów-Hrubieszów. 

Za głosowali radni: Filipczuk Józef, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Łysiak Wojciech, 

Pirogowicz Andrzej, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosowali 

radni: Drewniak Paulina, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan; wstrzymali się radni: 

Folusz Mariusz. (Za - 9 głosów, przeciw – 4, wstrzymujących głosów – 1).  

 

Do punktu 6-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji  kolejnego punktu porządku obrad - Zajęcie  
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stanowiska Rady Gminy Trzeszczany w przedmiocie przeznaczenia środków finansowych 

planowanych do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Następnie otworzył 

dyskusję nad tym punktem. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, że ze względu na wiele niewiadomych związanych  

z inwestycją przebudowy drogi powiatowej Skierbieszów-Hrubieszów proponuje przeznaczyć 

środki finansowe w wysokości 500 tys. zł na wkład własny do budowy wodociągu w Nieledwi. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy środki które otrzymała Gmina w wysokości 500 tys. zł 

można podzielić na różne inwestycje? np. po połowie. 

Wójt Gminy oznajmił, że środki te można podzielić. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy Wójt Gminy określał w pierwszym wniosku na co chce 

przeznaczyć środki? 

Wójt Gminy potwierdził, że tak, gdyż jest to zasada złożenia wniosku. 

Radny Pan Ryś wyjaśnił, że wniosek składa się do Prezesa Rady Ministrów w terminie do 10 sierpnia 

, a we wniosku wpisuje się tylko nazwę Gminy, kwotę wnioskowanych środków i numer konta. 

Stwierdził, że jest to pierwszy etap, a drugi etap będzie dopiero po jakimś czasie. Nadmienił, że te 

środki są do wykorzystania do 2022 roku. 

Wójt Gminy poinformował, że we wniosku trzeba zawrzeć zadanie na które chcemy przeznaczyć 

środki finansowe i nie może to być zadanie na które została podpisana umowa, więc 

termomodernizacja budynku szkoły nie wchodzi w grę. Dodał, że wyodrębnione konto jest potrzebne 

tak jak przy wielu tego typu działaniach. 

Radny Pan Marek Ryś nawiązał do dofinansowania do budowy wodociągu w Nieledwi. Przypomniał 

o wypowiedzi Pana Wójta dotyczącej wyemitowania obligacji następnie zapytał jak się to skończyło? 

Wójt Gminy oznajmił, że wypowiadając się o obligacjach informował, że uruchomi tą formę 

kredytowania, która będzie korzystniejsza. Nie może być tak, że Gmina zaciągnie kredyt 

i jednocześnie wypuści obligacje, to jest wykluczone. Stwierdził, że jeżeli pod względem 

ekonomicznym lepsze będzie wyemitowanie obligacji, niż zaciągniecie kredytu, to Gmina wejdzie 

w obligacje, natomiast jeżeli będzie tańszy kredyt, aniżeli obligacje, to Gmina będzie zmierzała  

w kierunku kredytu. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy mógłby zobaczyć wniosek, który złożył Pan Wójt? 

Wójt Gminy stwierdził, że radny może taki wniosek zobaczyć, poprosił o przybycie na sesję 

pracownika merytorycznego. 

Radny Pan Henryk Gałka zwrócił uwagę, że temat wodociągu przewija się od kilku lat. Podkreślił, że 

wodociąg w Nieledwi jest w złym stanie, więc opowiada się za przeznaczeniem kwoty 500 tys. zł na 

wodociąg w Nieledwi. 

Wójt Gminy powtórzył, że Gmina napisała projektów na około 9,5 mln. zł. przy niespełna 13 mln 

budżecie. Stwierdził, że podejmując decyzję należy wziąć pod uwagę, że te decyzję będą miały swoje 

konsekwencje w przyszłości. 

Następnie w związku z tym, że na obrady przybyła Pani Malimon Pan Wójt wyjaśnił Pani Malimon, 

że radny Pan Ryś zapytał, czy we wniosku powinna znaleźć się informacje na co zostaną 

przeznaczone środki finansowe. 

Pani Paulina Malimon stwierdziła, że ma rozumieć, że chodzi o wniosek o uzyskanie środków  

z Funduszu Przeciwdziałania Covid. Poinformowała, że w tym wniosku wpisywana jest 

wnioskowana kwota, zgodnie z uchwałą Ministra Rozwoju i podawany jest numer konta. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że była też mowa o tym, iż należy wpisać zadanie, na które chcemy  

przeznaczyć środki. 

Pani Paulina Malimon wyjaśniła, że przy drugim rozdaniu w załączniku dla jednostek samorządu 

terytorialnego wpisuje się na jaki cel zostaną wykorzystane środki i komisja to ocenia. 

Radny Pan Ryś dodał, iż ma rozumieć, że chodzi o wniosek o którym mówił Pan Wójt w którym 

wpisuje się kwotę, że to będzie przeznaczone na Wod-Kan w Nieledwi. 

Pani Malimon wyjaśniła, że w pierwszym wniosku wpisujemy kwotę i numer konta, w drugim 

wniosku trzeba wpisywać cel. Bo to są dwa wnioski o kwotę 500 tys. zł. 

Wójt Gminy stwierdził, że drugi wniosek jest konsekwencją pierwszego. 
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Radny Ryś odparł, że nie do końca, bo można dokonać zmiany. Jeżeli radni ukierunkują pieniądze, to 

Pan Wójt to zrobi, a na razie drugiego wniosku nie trzeba składać, bo to będzie działo się 

samoczynnie. 

Wójt Gminy sprostował, że nic nie będzie działo się samoczynnie. Drugi wniosek też trzeba będzie 

złożyć. Nie od Gminy będzie zależało, kiedy zostanie podpisana umowa na dofinansowanie do 

budowy wodociągu w Nieledwi. Bardzo możliwe, że trzeba będzie wskazać jakiś inny cel jeżeli 

umowa zostanie podpisana. 

Pani Paulina Malimon potwierdziła, że nie można mieć podpisanej żadnej umowę na żadne 

wskazywane zadanie. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że woda w Nieledwi jest jak najbardziej potrzebna. 

Podkreślił, że z wypowiedzi wnioskuje, że radni przeznaczają te środki kwotę 500 tys. zł na budowę 

wodociągu w Nieledwi. Następnie w tej sprawie przeprowadził głosowanie.  

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

Joanna, Łysiak Wojciech, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, 

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

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

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przeznaczeniem środków finansowych planowanych do 

pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę wodociągu w Nieledwi. 

 

Do punktu 7-go 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że kolejny punkt porządku obrad  

dotyczy wniosku radnego Pana Mariusza Folusza o wyrażenie opinii odnośnie zmiany formy zamiast 

przebudowy na remont drogi Skierbieszów- Hrubieszów. 

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad tym punktem. Oznajmił, że podejmując taką a nie inną 

decyzję Rada Gminy wyraziła swoją wolę, iż będzie brała udział we współfinansowaniu przebudowy 

drogi Skierbieszów-Hrubieszów na odcinku Nieledew - Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady nawiązał do tego głosowania w przedmiocie wniosku w sprawie udziału 

Gminy Trzeszczany we współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Skierbieszów-

Hrubieszów. Wyjaśnił, że głosował przeciw, ale nie za budową drogi, tylko za takim podziałem 

środków finansowych, by Gmina Trzeszczany miała wyłożyć kwotę ponad 3 mln. zł. Odparł, że 

udziela wyjaśnień, aby to nie było źle interpretowane. Powtórzył, że nie głosował przeciw budowie 

drogi, tylko przeciw takiemu podziałowi środków finansowych. Nadmienił, iż całym sercem jest za 

budową tej drogi, ale nie za tym, aby przeznaczać 3.138.472,18 zł  

Radny Pan Józef Filipczuk nawiązał do wniosku zgłoszonego przez radnego Pana Folusza. Zapytał, 

czy w ogóle jest sens głosowania nad wnioskiem, gdyż inwestycję tą będzie wykonywało Starostwo, 

jest to w gestii Starostwa. Po co takie głosowanie przeprowadzać. 

Radny Pan Folusz wyjaśnił, że występując z tym wnioskiem ma na myśli wykonanie tej drogi, ale nie 

za wszelką cenę, tylko należałoby to zrobić troszkę taniej jeżeli by była taka możliwość. Nie zrywać 

istniejących chodników, a nie wyrzucić co istnieje i zacząć od nowa. 

Wójt Gminy odparł, że ta dyskusja i głosowania, które były i za chwilę będą miały miejsce mają sens 

i konkretny cel. Ewentualne rozmowy kogokolwiek będą miały jakieś umocowanie, że Rada Gminy 

jest przy tym, czy innym sposobie, rozwiązania tego problemu. Tutaj będzie światło na kierunek  

w którym możemy rozmawiać. 

Radny Pan Henryk Gałka stwierdził, że jeżeli Starostwo zaakceptowałoby niższe kwoty, to to byłoby 

zbędne, jeżeli nie, to wówczas przechodzimy do tego wariantu Pana Wójta. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że radni nie mają wpływu na przebudowę drogi. Mogą o tym 

rozmawiać. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że poprzez głosowanie Rada Gminy wyrazi opinię 

dotyczącą zmiany formy zamiast przebudowy na remont drogi Skierbieszów-Hrubieszów. 

W tym miejscu nastąpiło głosowanie. Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Uleryk Beata; przeciw głosowali 
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radni: Filipczuk Józef, Łysiak Wojciech, Pirogowicz Andrzej; wstrzymali się radni: Gałka Henryk, 

Krzeszowiec Joanna, Ryś Marek, Żyła Zofia. (Za – 7 głosów, przeciw – 3, wstrzymujących głosów – 

4).  

Przewodniczący Rady stwierdził, że większością głosów radni przyjęli opinię odnośnie zmiany 

formy zamiast przebudowy na remont drogi Skierbieszów-Hrubieszów. 

 

Do punktu 8-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że kolejny punkt to wniosek Pana Wójta, a następnie udzielił 

głosu Panu Wójtowi. 

Wójt Gminy stwierdził, że wypowiadał się już na ten temat, a teraz zwraca się z prośbą o poddanie 

wniosku pod głosowanie. 

Zwrócił uwagę, że praktycznie jest to, to samo, co zgłosił radny Pan Folusz tyle tylko, że chodzi  

o wyrażenie opinii odnośnie przebudowy w ograniczonym zakresie drogi Skierbieszów-Hrubieszów, 

czyli zajęcie się pasem jezdnym i poboczami. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad stanowiskiem Rady w zakresie 

wyrażenia opinii odnośnie przebudowy w ograniczonym zakresie drogi Skierbieszów-Hrubieszów. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa 

Jan, Prystupa Krystyna, Uleryk Beata; przeciw głosowali radni: Filipczuk Józef, Łysiak Wojciech, 

Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek; wstrzymali się radni: Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Żyła 

Zofia. (Za – 7 głosów, przeciw – 4, wstrzymujących głosów – 3).  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że większością głosów wniosek został przyjęty. 

   

Do punktu 9-go 

 

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

XXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 

 

 Protokołowała                                                                                 Przewodniczący  

                                                                                                            Rady Gminy 

 Anna Kociach                                                                             

                                                                                                       Mariusz Pietnowski 

 

 

 


