
 

1 

 

Protokół  Nr XXI/2020 
 

z posiedzenia XXI sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 30 lipca 2020 r.  

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 10.30  do 15.07. 

 

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

 

Radni obecni: 

 

1.Pietnowski Mariusz                     9.Uleryk Beata                                                           

2.Serafin Barbara                          10.Panas Michał                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Drewniak Paulina                       11.Pirogowicz Andrzej                           

4.Filipczuk Józef                           12.Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                        

5.Folusz Mariusz                           13.Prystupa Krystyna                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.Gałka Henryk                             14.Ryś Marek                                                                                                                                             

7.Krzeszowiec Joanna                   15.Żyła Zofia                                                                                                                                                                                                                                                                        

8.Łysiak Wojciech     

                                                          .  

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.Przyjęcie protokołów: 

 1) Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 stycznia 2020 r. 

 2) Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lutego 2020 r.  

 3) Nr XIX/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2020 r. 

 5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

 6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

 7.Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 1) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 czerwca  

    2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

    odpadami komunalnymi, 

 2) w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G, 

 3) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany. 

 8.Regulamin świetlicy wiejskiej w Nieledwi (przy osiedlu „KresMot”) – podjęcie uchwały.  

 9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach za 2019  

    rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. 

10.Przedstawienie pisma Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie  

    ewentualnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Hrubieszowskiego  

    położonych na terenie Gminy Trzeszczany 

1) dyskusja 

2) zajęcie stanowiska. 

11.Zapytania i interpelacje. 

12.Sprawy różne. 

13.Zakończenie obrad. 

Do punktu 1-go 

 

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

Pan Mariusz Pietnowski, witając wszystkie osoby obecne na sesji.  
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Do punktu 2-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem w sesji uczestniczy 15 

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? 

Głos zabrał Wójt Gminy, który zawnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie: 

- projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych 

odpadów 

- projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Trzeszczany. 

Pan Wójt oznajmił, że Gmina posiada pozytywne opinie dotyczące projektów tych uchwał i prosi  

o wprowadzenie tych uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji. Podkreślił, że jest to podyktowane 

tym, że niebawem Gmina będzie zmuszona ogłaszać kolejny przetarg na odbiór odpadów 

komunalnych. Wspomniał o zmianach do ustawy, które najprawdopodobniej będą obowiązywały od 

września bieżącego roku. 

- projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Trzeszczany. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że dotychczas tym zagadnieniem zajmowała się komórka oświaty Urzędu 

Gminy Trzeszczany, co wiązało się z dostarczeniem przez potencjalnych zainteresowanych 

zaświadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, więc dużym usprawnieniem będzie jeżeli 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie upoważniony do prowadzenia spraw 

związanych ze stypendiami socjalnymi i wydawania decyzji w tym zakresie.  

Radny Pan Marek Ryś zawnioskował o dodanie punktu dyskusja o zabezpieczenie kwoty  

500.000 zł na partycypację inwestycji drogowej ze Starostwem Powiatowym na drodze Hrubieszów-

Ostrówek. Odparł, że ze względu na zainteresowanie społeczne należy coś w tym temacie zrobić. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz złożył wniosek związany z Regulaminem świetlicy wiejskiej  

w Nieledwi dotyczący odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia takiego regulaminu  

wobec braku konsultacji z mieszkańcami w tym zakresie oraz ze względu na istniejący regulamin. 

Następnie odczytał treść tego wniosku i przekazał go Przewodniczącemu Rady Gminy. 

Innych propozycji do porządku obrad nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy o wprowadzenie do 

porządku trzech uchwał. 

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosów nie było; wstrzymujących głosów nie było. (Za - 15 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących – 

0). Wniosek został uwzględniony. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby uchwały te rozpatrzyć w punkcie 7 jako podpunkty 

4, 5 i 6. 

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Pana Marka Rysia  

o dodanie punktu do dyskusji o zabezpieczenie kwoty 500 000 zł na partycypację inwestycji 

drogowej ze Starostwem Powiatowym na drodze Hrubieszów- Ostrówek. 

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

Wojciech, Panas Michał, Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek, Serafin Barbara, Żyła Zofia; przeciw 

głosowali radni: Pietnowski Mariusz; wstrzymali się radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, 
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Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Uleryk Beata. (Za - 9 głosów, przeciw – 1, wstrzymujących – 5). 

Wniosek został uwzględniony. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby punkt ten umieścić po punkcie 10 porządku obrad 

jako punkt 11. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Pana 

Andrzeja Pirogowicza o usunięcie punktu 8 z porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały  

w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej przy osiedlu KresMot w Nieledwi. 

Za wnioskiem głosowali radni: Filipczuk Józef, Krzeszowiec Joanna, Łysiak Wojciech, Pirogowicz 

Andrzej, Ryś Marek; przeciw głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Panas Michał, 

Pietnowski Mariusz, Prystupa Krystyna, Uleryk Beata; wstrzymali się radni: Gałka Henryk, Prystupa 

Jan, Serafin Barbara, Żyła Zofia. (Za - 5 głosów, przeciw – 6, wstrzymujących – 4). Wniosek został 

oddalony. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad wraz 

z zaproponowanymi zmianami. 

Za przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami (wnioskiem Pana Wójta  

i wnioskiem radnego Pana Rysia) głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, 

Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś 

Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosowali radni: Filipczuk Józef, 

Pirogowicz Andrzej, Łysiak Wojciech; wstrzymujących głosów nie było. (Za - 12 głosów, przeciw – 

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

 

Do punktu 4-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokoły zostały umieszczone na 

stronie internetowej i są wyłożone do wglądu na stole prezydialnym. Następnie zapytał, czy są 

pytania do treści protokołów? 

Pytań, uwag nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

Protokołem Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 stycznia 2020 r 

Za 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; wstrzymali się radni: Filipczuk 

Józef, Łysiak Wojciech. (Za - 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących – 2).  

Protokół Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 stycznia 2020 r. został przyjęty 

większością głosów. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad protokołem Nr XVIII/2020  

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lutego 2020 r. 

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

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

Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosowali radni: 

Prystupa Jan; wstrzymali się radni: Łysiak Wojciech. (Za - 13 głosów, przeciw – 1, wstrzymujących 

głosów – 1). 

Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lutego 2020 r. został przyjęty 

większością głosów. 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Gminy odbytej  

w dniu 27 marca 2020 r. 

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

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

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosów nie było; wstrzymali się radni: Łysiak Wojciech. (Za - 14 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących głosów – 1). Protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 

2020 r. został przyjęty większością głosów. 
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Do punktu 5-go 

 

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

- ostatnia sesja na której informował Radę Gminy o działalności między sesjami odbyła się 

20.02.2020 r. 

- 21.02.2020 r. uczestniczył w uroczystym pożegnaniu odchodzącego na emeryturę Komendanta 

Powiatowego Policji. 

- 22.02.2020 r. brał udział w obchodach 9 rocznicy istnienia i działalności Koła Gospodyń Wiejskich 

w Nieledwi. 

- 26.02.2020 r. miało miejsce posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. Tematem posiedzenia były 

sprawy bieżące. 

- 26.02.2020 r. uczestniczył w dorocznym zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej bloku 316, 55, 54 na 

osiedlu „KresMot” w Nieledwi. 

- 27.02.2020 r. doszło do spotkania z Panią redaktor lokalnej prasy. Celem wizyty było poznanie 

tradycji związanych z świętami wielkanocnymi.   

- 02.03.2020 r. brał udział w spotkaniu z Dyrektorem Katolickiego Radia Zamość ks. Sylwestrem 

Zwolakiem na temat płaszczyzny, możliwości, kierunków współpracy, promocji Gminy Trzeszczany 

w Katolickim Radiu Zamość. 

- 03.03.2020 r. odbył się kolejny Turniej Wiedzy Pożarniczej pt:. „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się i przystąpiło 12–stu uczniów szkół podstawowych  

z terenu naszej Gminy; 

- 04.03.2020 r. uczestniczył w dorocznym zebraniu Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg 

Zamość, Koło Rejonowe w Trzeszczanach. 

- również 04.03.2020 r. brał udział w zebraniu mieszkańców miejscowości Leopoldów poświęconym 

powołaniu do życia, wskrzeszeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Leopoldowie. 

- 07.03.2020 r. odbyły się dwie uroczystości związane z Dniem Kobiet zorganizowane przez 

Ochotniczą Straż Pożarną z Mołodiatycz i Ochotniczą Straż Pożarną Drogojówka. 

- 08.03.2020 r. w Domu Kultury w Nieledwi odbył się Gminny Dzień Kobiet zorganizowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach podczas którego to został rozstrzygnięty konkurs na 

najaktywniejszą kobietę Gminy Trzeszczany roku 2019. Najaktywniejszą kobietą została Pani 

Bożena Mielniczuk z KGW Zadębce za działalność charytatywną. Podziękowania otrzymały Koło 

Gospodyń Wiejskich z Nieledwi i Zadębiec i Ochotnicza Straż Pożarna z Zadębiec. 

- 09.03.2020 r. miało miejsce posiedzenie Społecznej Rady Zdrowia przy ZOZ Hrubieszów. 

Tematem posiedzenia były sprawy bieżące. 

- 12.03.2020 r. uczestniczył w posiedzeniu Społecznej Rady Zatrudnienia. Tematem posiedzenia były 

sprawy bieżące.  

- 16.03.2020 r. brał udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu Hrubieszów na temat drogi powiatowej 

Ostrówek-Hrubieszów, wysokości wkładów własnych, możliwości finansowych dotyczących 

realizacji tego zadania. 

- 17.03.2020 r. przeprowadził rozmowy z Zarządem Powiatu Hrubieszów w sprawie możliwości 

wynajęcia pomieszczeń po aptece w Trzeszczanach na taką samą działalność. Jedynym sposobem, 

który dawał możliwość utrzymania apteki było zabezpieczenie możliwości wynajęcia przez nowego 

najemcę tych pomieszczeń. Działanie to przyczyniło się do dalszego funkcjonowania apteki  

w Trzeszczanach. 

- 24.03.2020 r. miała miejsce uroczysta Msza Święta imieninowa ks. Marka Barszczowskiego 

Proboszcza Parafii Trzeszczany. 

- 25.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie złożonej 

skargi. 

- 26.03.2020 r. uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa. 

- 27.03.2020 r. miała miejsce sesja nadzwyczajna Rady Gminy Trzeszczany w trakcie której 

dokonano przesunięć budżetowych. 

- 06.04.2020 r. nastąpiła kolejna dostawa żywności z Banku Żywności dla osób potrzebujących 
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z terenu Gminy Trzeszczany. 

- 11.04.2020 r. wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną z Zadębiec 

złożył wizytę w Domu Małego Dziecka.  

- 22.04.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie złożył wniosek na dofinansowanie do 

budowy sieci wodociągowej w Nieledwi. 

- 28.04.2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Hrubieszowie podpisał Akt Notarialny zgodnie z treścią 

którego mieszkaniec Gminy Trzeszczany nabył od Gminy zgodnie z podjętą uchwałą niewielką część 

gruntu obok dawnego młyna w Trzeszczanach. 

-  03.05.2020 r. w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią Covid – 19 w ograniczonym 

składzie wspólnie m.in. z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Trzeszczany, 

Proboszczem Parafii Trzeszczany, kombatantami z terenu Gminy upamiętnił kolejną rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3-go Maja poprzez złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy Trzech 

Krzyżach. 

- 04.05.2020 r. spotkał się z dyrektorami szkół z terenu Gminy Trzeszczany w sprawie zagrożenia 

związanego z Covid-19 i możliwości wznowienia zajęć w klasach 0. Taką możliwość dawało 

zmienione Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

W tym samym dniu Pan Wójt uczestniczył także w spotkaniu z władzami Stowarzyszenia „Kamienie 

Milowe”. 

- 14.05.2020 r. miało miejsce ponowne spotkanie Zarządu Powiatu w sprawie umowy pod wynajem 

pomieszczeń apteki w Trzeszczanach dla nowego właściciela. 

- 15.05.2020 r. uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „KresMot” Nieledew. 

Sytuacja finansowa tej spółki jest stabilna. 

- 18.05.2020 r. obchodzono 100 rocznicę urodzin mieszkanki miejscowości Nieledew. 

- 20.05.2020 r. brał udział we Mszy Świętej przy pomniku za poległych mieszkańców w Korytynie. 

- 22.05.2020 r. miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Gminy Trzeszczany w sprawie przesunięć 

budżetowych w związku z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach. 

- 25.05.2020 r. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowego OSP RP w Hrubieszowie. Złożone 

wnioski na dofinansowanie dla OSP Nieledew, OSP Zadębce i OSP Trzeszczany. 

- 31.05.2020 r. brał udział we Mszy Świętej odprawionej w miejscowości Leopoldów w intencji 

pomordowanych mieszkańców.  

- 02.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany. 

- 13.06.2020 r. uczestniczył w pogrzebie długoletniego Proboszcza Parafii Nieledew ks. Aleksandra 

Miszczaka budowniczego kościoła w Nieledwi. 

- 14.06.2020 r. brał udział we Mszy Świętej odprawionej w intencji pomordowanych przez Niemców 

mieszkańców wsi Drogojówka.  

- 18.06.2020 r. miało miejsce spotkanie z nowym Komendantem Powiatowym Policji  

w Hrubieszowie mł. asp. Wiolettą Pawluk. Tematem spotkania były sprawy bieżące oraz możliwości 

współpracy. 

- 21.06.2020 r. uczestniczył we Mszy Świętej za pomordowanych przez Niemców mieszkańców wsi 

Ostrówek.  

- 23.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie złożonej 

skargi na Wójta Gminy Trzeszczany. 

- 25.06.2020 r. spotkał się z przedstawicielem firmy budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy 

Trzeszczany i Gminy Werbkowice. 

Pan Wójt oznajmił, że aktualnie firma szuka możliwości transportu materiałów ponadgabarytowych  

z których będzie zbudowana farma wiatrowa. 

- 29.06.2020 r. miała miejsce ekshumacja nieznanego żołnierza z 1920 r. pochowanego  

w miejscowości Bogucice.  

Dzięki Panu Andrzejowi Klocek byłemu mieszkańcowi Gminy Trzeszczany uzyskaliśmy informację, 

że dniu 5 września 1920 r. został tam pochowany Ułan z 214 Pułku Ułanów Edward Rościszewski. 

Ekshumacja została przeprowadzona prze Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie. Szczątki zostały 

przeniesione na cmentarz parafialny w Trzeszczanach. 
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- 08.07.2020 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące dożynek.  

- 14.07.2020 r. uczestniczył w posiedzeniu Społecznej Rady Zdrowia przy ZOZ w Hrubieszowie  

w sprawie sytuacji finansowej szpitala i wyrażenia opinii przez Społeczną Radę na temat zbycia 

dwóch pralnic z byłej pralni szpitalnej. 

- 15.07.2020 r. brał udział w uroczystej Mszy Świętej imieninowej ks. kan. Włodzimierza 

Kwietniewskiego i Pana organisty. 

- 16.07.2020 r. uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Grabowcu  

w trakcie której poświęcona została figura Jana Pawła II. 

- 24.07.2020 r. z okazji Święta Policji na ręce komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie 

złożył podziękowania i życzenia. 

- 26.07.2020 r. wspólnie m.in. z Panem Przewodniczącym Rady Gminy miało miejsce spotkanie  

z wnukami Pana Kiljańskiego, który to w 1920 r. służył w Wojsku Polskim i brał udział w Bitwie 

pod Trzeszczanami. 

- 27.07.2020 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej na temat wymiany pieca,  

z którego korzystają współwłaściciele budynku Urzędu Gminy. 

Pan Wójt odparł, że następny okres grzewczy będzie możliwy po wymianie pieca, co wymaga 

nakładów finansowych. Ze wstępnych informacji uzyskanych od firm zajmujących się tego typu 

działaniem taka operacja może kosztować w granicach 80-100 tys. zł. 

W związku z tym, że budynek Urzędu Gminy posiada współwłaścicieli, to Urząd musi liczyć się  

z ich zdaniem. Współwłaściciele będą zobowiązani do tego, aby stosownie do swoich udziałów 

ponieść koszty naprawy. Stwierdził, że w budżecie Gminy nie były przewidziane środki finansowe 

na ten cel. 

- 29.07.2020 r. w Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie brał udział w przekazaniu samochodu 

bojowego marki Tatra, będącego na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszczanach. 

 

Do punktu 6-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działalności między sesjami informując, że: 

-  22.02.2020 r. brał udział w jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich w Nieledwi. 

- 04.03.2020 r. uczestniczył w spotkaniu Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe  

w Trzeszczanach. 

- 11.03.2020 r. rozmawiał z ówczesnym Mecenasem Panem Andrzejem Decem. 

- 11.03.2020 r. brał udział w spotkaniu sztabu kryzysowego w Urzędzie Gminy w Trzeszczanach  

w związku z pandemią Covid-19. 

- 16.03.2020 r. rozmawiał z Panem Mecenasem oraz z radnymi na temat organizacji sesji  

w warunkach epidemii oraz ustalenia sposobu dostarczania materiałów na sesję. 

- 17.03.2020 r. zapoznał się ze skargami złożonymi przez skarżącego. 

- 22.03.2020 r. rozmawiał z Kierownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie na 

temat bezpieczeństwa organizacji sesji. 

- 25.03.2020 r. brał udział w pracach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Trzeszczany. 

Pan Przewodniczący wspomniał o rozmowie również z Przewodniczącym Rady Gminy Uchanie na  

temat organizacji sesji. 

- 27.03.2020 r. brał udział w XIX  sesji Rady Gminy Trzeszczany. 

- 09.04.2020 r. dokonał darowizny finansowej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Hrubieszowie. 

- 16.04.2020 r. zapoznał się z pismem Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie w sprawie 

udzielenia informacji jak zostały rozpatrzone pisma Pana S. 

- 17.04.2020 r. zapoznał się z pismami radnego Pana Rysia i przekazał je Wójtowi Gminy 

Trzeszczany. 

- 22.04.2020 r. przygotował odpowiedź dla Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie oraz 

zapoznał się z pismem radnego Rysia. 
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- 23.04.2020 r. udzielił odpowiedzi do Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie na pisma. 

- 24.04.2020 r. udzielono pisemnej odpowiedzi, informacji o przesłanych pismach do Wójta Gminy 

Trzeszczany. 

- 29.04.2020 r. zapoznał się z oświadczeniami majątkowymi radnych. 

- 03.05.2020 r. wraz z delegacjami złożył kwiaty pod pomnikiem Trzech Krzyży w związku  

z upamiętnieniem wydarzenia Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

- 08.05.2020 r. zapoznał się z oświadczeniami majątkowymi radnych i pismem Pana Rysia, które 

przekazał Wójtowi Gminy. 

- 12.05.2020 r. spotkał się z nowym Mecenasem Urzędu Gminy Trzeszczany i zapoznał się  

z odpowiedzią Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie w sprawie Bitwy pod Trzeszczanami  

w 1920 r. Dodał, że otrzymał listę osób poległych i pochowanych w Trzeszczanach. 

- 18.05.2020 r. wraz z innymi osobami złożył wieńce na grobach uczestników bitwy pod Monte 

Casino na cmentarzu w Trzeszczanach. 

- 22.05.2020 r. odbyła się XX sesji nadzwyczajna Rady Gminy Trzeszczany. 

- 14.06.2020 brał udział w uroczystościach przy pomniku pomordowanych mieszkańców  

Drogojówka. 

- 23.06.2020 r. uczestniczył w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz udzielił 

odpowiedzi na pismo radnego Pana Rysia. 

- 26.07.2020 r. wraz z innymi osobami uczestniczył w spotkaniu z rodziną uczestnika walk 1920 r.  

w Trzeszczanach Pana Ignacego Kiljańskiego. Stwierdził, że upamiętniając 100 rocznicę walk pod 

Trzeszczanami należałoby zaprosić tą rodzinę na takie uroczystości jeżeli będą one miały miejsce. 

 - 29.07.2020 r. wraz z Panem Wójtem i druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszczanach   

brał udział w przekazaniu wozu bojowego z rąk komendanta Państwowej Straży Pożarnej  

w Hrubieszowie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszczanach. 

 

Do punktu 7-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do 

rozpatrzenia projektów uchwał. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia  

29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawił Pan Krzysztof Jóźwiak, który poinformował, 

że konieczność podjęcia tej uchwały wynika ze zmiany numeru konta do dokonywania wpłat za 

odbiór odpadów komunalnych i zmiany nazwy banku. Pierwotna uchwała zawierała numer konta 

i nazwę banku stąd też potrzeba jej zmiany. Przedkładana uchwała nie zawiera numeru konta 

bankowego. W przypadku zmiany tego typu danych nie będzie zachodziła konieczność zmiany 

uchwały Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem tej uchwały. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz poinformował, że Wspólnota Mieszkaniowa nie uiściła opłaty za 

odbiór odpadów za  miesiąc wrzesień, bowiem nastąpiła zmiana, następnie zapytał jaką kwotę ma 

zapłacić Wspólnota Mieszkaniowa bloku nr 317 w Nieledwi? 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że to pytanie nie dotyczy projektu uchwały, a następnie 

zapytał czy są pytania do treści uchwały? 

Pytań nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 czerwca  

2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Za przyjęciem tej uchwały 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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, 

Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie było. (Za - 15 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących – 0). Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/2016 Rady Gminy 
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Trzeszczany z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie. 

Następna uchwała dotyczyła rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącą Komisji Skarg, wniosków i petycji 

o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i petycji radna Pani Krystyna Prystupa zakomunikowała, 

że petycja została przesunięta do dalszej dyskusji. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. Stwierdził, że petycja wpłynęła do 

Urzędu Gminy 23 marca 2020 r. Zwrócił uwagę, że już niektóre sieci komórkowe wdrażają 

technologię 5G. Zapytał, czy do Urzędu Gminy wpłynęły informacje na temat zamiaru ustawienia 

masztów 5G.   

Wójt Gminy nawiązał do sytuacji, kiedy to został ustawiony maszt w Trzeszczanach, a Gmina  

nie została o tym poinformowana. Odparł, że tak się dzieje w przypadku, kiedy tego typu inwestycje 

powstają na gruntach prywatnych. Gmina nie posiada podstawy prawnej, aby wydać pozwolenie, czy 

zakwestionować takie działanie. 

Pan Wójt nawiązał również do technologii 5G. Podkreślił, że trudno w tej sprawie nie mając wiedzy 

na ten temat zająć stanowisko. Stanowisko takie musiałoby być potwierdzone wynikami 

badań,ekspertyzami, bowiem jest to nowa technologia. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wnioskodawcy petycji zażądali konkretnych zapisów, co 

naruszałoby zasadę legalizmu określoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Radny Pan Marek Ryś odparł, że ta technologia już działa. 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że Rada Gminy nie zatrzyma rozwoju technologii 5G. 

Następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 

5G. 

Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, 

Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata; 

przeciw głosowali radni: Gałka Henryk, Ryś Marek, Żyła Zofia; wstrzymali się radni: Filipczuk 

Józef, Łysiak Wojciech, Pirogowicz Andrzej. (Za - 9 głosów, przeciw – 3, wstrzymujących – 3). 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G została przyjęta większością 

głosów. 

Kolejna uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jest to skarga Pana S na Wójta Gminy Trzeszczany. 

Oznajmił, że Komisja Skarg, wniosków i petycji uznała skargę za bezzasadną, następnie otworzył 

dyskusję nad tą uchwałą. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy Pan Mecenas opiniował, czy zapoznał się z tą uchwałą? 

Pani Anna Kociach poinformowała, że wszystkie dokumenty - skargę, projekt uchwały Pan Mecenas 

widział. 

Radny Pan Wojciech Łysiak zapytał, dlaczego skarga jest bezzasadna skoro na miesiąc zwiększa się  

pensum, a po miesiącu się zmienia, po to, aby przekształcić umowę? 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest to rekomendacja Komisji. Rada Gminy będzie  

głosowała nad tą uchwałą. 

Wójt Gminy poinformował, że arkusze organizacyjne szkół są opiniowane przez związki zawodowe 

ZNP, Radę Pedagogiczną i są przedkładane do Kuratorium Oświaty, celem zaopiniowania. 

Podkreślił, że w arkuszach organizacyjnych mogą nastąpić zmiany. Dodał, że organ prowadzący po 

otrzymaniu opinii akceptuje arkusze organizacyjne szkół. Związki zawodowe, Kuratorium Oświaty 

nie dopatrzyły się niezgodności z prawem. 

Dodał, że wszystkie podjęte kroki w tym temacie są zgodne z prawem, co potwierdzają opinie.    

Nadmienił, że Komisja Skarg, wniosków i petycji oceniła, iż skarga jest niezasadna. 

Radny Pan Łysiak zapytał, czy poprzednie zatrudnienie było niezgodne z prawem? 

Wójt Gminy oznajmił, że wszystkie zatrudnienia na terenie Gminy Trzeszczany są zgodne z prawem. 

Radny Pan Łysiak zapytał, to po co było to przekształcenie, jaki był cel zmiany? 

Wójt Gminy odparł, że wypowiedział się na ten temat. 
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Radny Łysiak stwierdził, że Wójt nie udzielił odpowiedzi na pytanie jaki cel był zmiany tej umowy. 

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że Pan Wójt udzielił informacji. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał jaka konieczność została podyktowana, że w ten sposób ktoś 

przeprowadził taką zmianę? Poprosił o wyjaśnienie. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiany są wynikiem potrzeb poszczególnych szkół. To nie jest tak, że 

zmiany dotyczą tylko jednej szkoły. Takie zmiany mają miejsce w innych szkołach. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz stwierdził, że podwyższenie pensum wiąże się z finansami. Dodał, że 

są to środki publiczne i Pan Wójt powinien zwracać uwagę na to. Jeżeli jest brak środków 

finansowych, to takich rzeczy nie powinno się robić. 

Wójt Gminy stwierdził, że jeżeli radny mówi o niewłaściwym wydatkowaniu jakichkolwiek 

środków, to prosi o wskazanie dowodów. Przypomniał, że Rada Gminy Trzeszczany ograniczyła  

w swojej uchwale dla osób sprawujących funkcje dyrektorów szkół ilość godzin ich pracy.  

W uchwale tej znajduje się zapis, że na konkretny wniosek dyrektora szkoły w uzasadnionych 

przypadkach organ prowadzący dodatkowo może obniżyć pensum dyrektora. Podkreślił, że to muszą 

być szczególne przypadki. Powtórzył, że jeżeli radny mówi o niewłaściwym wydatkowaniu środków 

finansowych to prosi o dowody. 

Radny Pan Wojciech Łysiak zapytał dlaczego Pan Wójt przekształcił umowę na podstawie 

mianowania? 

Wójt Gminy odparł, iż na podstawie okoliczności. Na podstawie informacji i zmian, które złożył Pan 

Dyrektor w arkuszu organizacyjnym wystąpiła taka sytuacja. Dyrektor Szkoły miał takie prawo,  

i zrobił to. Poprzez kolejne etapy, uzyskał pozytywną opinię i nie było przeciwskazań ażeby tak nie 

zrobić. 

Przewodnicząca Komisji Skarg radna Pani Prystupa poinformowała, że Komisja przyjmuje 

stanowisko, czy skarga jest zasadna, czy też bezzasadna. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany. 

Za przyjęciem tej uchwały 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; wstrzymali się radni: Serafin Barbara. (Za - 9 głosów, przeciw – 5, wstrzymujących – 1). 

Większością głosów skarga z dnia 03.06.2020 r. na działalność Wójta Gminy Trzeszczany została 

uznana za bezzasadną. 

W tym miejscu została przedłożona wprowadzona do porządku obrad uchwała w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że potrzeba podjęcia uchwał zarówno w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów jak i w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany wynika ze zmiany przepisów. Od  

1 września br. zacznie obowiązywać nowa ustawa dotycząca odbioru odpadów komunalnych  

z posesji. Przedkładane uchwały są zgodne z nową regulacją prawną. Gmina niebawem będzie 

musiała ogłosić kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych zgodnie z treścią nowej ustawy. 

Radny Pan Marek Ryś zwrócił uwagę, na zapis znajdujący się w uchwale dotyczący określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie dnia i godzin przyjmowania 

odpadów komunalnych w PSZOK-u oraz na zapis, iż to właściciel nieruchomości we własnym 

zakresie i na własny koszt zapewnia transport odpadów do PSZOK. Następnie zapytał jak rozwiązać 

tą kwestię w przypadku osób, które pracują, lub które nie mają własnego sprzętu do transportu tych 

odpadów? 

Wójt Gminy stwierdził, że zapis ten jest zgodny z nową ustawą. Najprawdopodobniej usługi będą 

świadczone, tak jak to miało miejsce dotychczas, będą przeprowadzane zbiórki odpadów 

gabarytowych. 

Wyjaśnił, że do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można odstawiać np. meble, 
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kompletny sprzęt AGD, RTV.   

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy firma odbierająca odpady komunalne będzie miała 

obowiązek dostarczyć kontenery, czy Wspólnota ma w dalszym ciągu posiadać swoje kontenery? 

Oznajmił, że Wspólnota zakupiła za własne środki pojemniki na odpady, lecz jest ich za mało. 

Poinformował, że pojemniki na odpady nie posiadają oznakowania, napisów. Następnie zapytał 

gdzie Wspólnota Mieszkaniowa ma składać meble wystawiane przez mieszkańców, czy może 

wchodzić na zakład i to składać przy PSZOK-u.  

Wójt Gminy wyjaśnił, iż regulamin utrzymania czystości i porządku zawiera zapis, iż właściciel  

nieruchomości obowiązany jest do zorganizowania, zabezpieczenia, miejsca pojemnika na odpady, 

dotyczy to zarówno gospodarstw indywidualnych jak i Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni 

Mieszkaniowych. Zwrócił uwagę, że regulamin normuje kwestie dotyczące odstawiania rzeczy 

gabarytowych, sprzętu AGD, RTV do PSZOK, przy czym tego typu sprzęt ma być kompletny. 

Radny Pan Pirogowicz zapytał, co zarządcy Wspólnoty mają z tym zrobić? Wspomniał  

o przypadkach podrzucania niekompletnego sprzętu RTV, AGD. 

Wójt Gminy oznajmił, że takie przypadki należy zgłaszać na Policję. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że podobna sytuacja ma miejsce przy bloku 262. 

Kierowcy samochodów ciężarowych przyjeżdżający do firmy w Nieledwi wrzucają do kontenerów  

różne rzeczy. Oznajmiła, że do zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

należy się przygotować, poinformować mieszkańców, zorganizować pojemniki na odpady 

komunalne do selektywnej zbiórki, wyznaczy osobę która będzie otwierała kontenery, by mieszkańcy 

mogli wrzucić odpady. Stwierdziła, że mieszkańcy wolą zapłacić większą kwotę i wrzucić odpady 

niesegregowane, niż je segregować. Zwróciła uwagę, iż nie wszystkie rodziny będą segregowały 

odpady, więc mogą pojawić się pretensje mieszkańców, że ponoszą wyższe odpłatności mimo, że 

segregują odpady komunalne. 

Wójt Gminy podkreślił, że są to indywidualne sprawy Wspólnot, Spółdzielni. Trudno powiedzieć jak 

gospodarze tych zbiorowości je rozwiążą. Dodał, że ustawą nie da się wyeliminować skrajnych 

przypadków. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni  

nie mają pewności, czy ta segregacja będzie, czy też jej nie będzie. Ponadto musi być czas na  

zorganizowanie ogrodzeń, poinformowanie mieszkańców i zabezpieczenie kontenerów. W ciągu 

jednego tygodnia, czy też dwóch tygodni zarządcy nie będą w stanie tego wszystkiego zorganizować. 

Poprosiła, aby na początku września, i października w pierwszych miesiącach segregacji potraktować 

ulgowo mieszkańców pod względem segregacji.  

Wójt Gminy oznajmił, że ustawa zacznie obowiązywać od września i należy ją przestrzegać. Nikt nie 

zagwarantuje, że nie zaistnieją przypadki niewłaściwej segregacji, czy braku segregacji.  

Ustawodawca wprowadził zapisy, że to zadanie ma się samo finansować jak również i to, że to firma 

odbierająca odpady powiadamia Urząd Gminy o przypadkach braku segregacji odpadów mimo 

złożonej przez właściciela posesji deklaracji o odstawianiu odpadów w sposób selektywny. 

Gmina obowiązana jest w drodze decyzji do nałożenia na właściciela posesji zwiększonej opłaty za 

odbiór odpadów komunalnych. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy będzie można składać deklaracje na odstawianie 

odpadów zmieszanych, czy też takich deklaracji nie będzie można składać? 

Pan Krzysztof Jóźwiak wyjaśnił, że od września wchodzi obowiązek segregowania odpadów przez 

wszystkich mieszkańców. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że są to sprawy oczywiste do których trzeba będzie się dostosować. 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że przypadki podrzucania odpadów należy zgłaszać na Policję. 

Radny Pan Wojciech Łysiak zakomunikował, że na winiarni w Nieledwi wystawiona została 

lodówka bez agregatu i ona nie została zabrana przez firmę odbierającą odpady, natomiast lodówkę 

z agregatem zabrano. 

Wójt Gminy powtórzył, iż zabierany jest sprzęt AGD, RTV kompletny, niezdemontowany. 

Radny Pan Łysiak zapytał, czy niekompletna lodówka nie będzie traktowana jako zwykły odpad 

wielkogabarytowy i, co zrobić z takimi rzeczami? 
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Wójt Gminy oznajmił, że firma odbierająca odpady ma zakaz odbierania takich rzeczy. Nikt nie 

zobowiąże firmy to odebrania tego typu rzeczy. 

Radny Pan Henryk Gałka poruszył temat dotyczący kompostowników. Zapytał, czy osoby, które 

poniosą nakłady na powstanie na swoich posiadłościach kompostownika, będą mogły liczyć na 

niższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych? 

Wójt Gminy stwierdził, że dotychczas również istniała możliwość urządzania kompostowników. 

Taki zapis wprowadziłby wielki chaos, bo mieszkańcy będą dążyli do obniżenia stawki, a w ślad za 

tym nie będzie zmniejszonej ilości odpadów i będzie istniała konieczność podniesienia stawki, 

bowiem nie wystarczy środków finansowych na to działanie. 

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

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.  

Za przyjęciem tej uchwały 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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, 

Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie było. (Za - 15 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących – 0). Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie 

tych odpadów została przyjęta jednogłośnie. 

Następna uchwała dotyczyła uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

Gminy Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Wójt Gminy, oznajmił, że uchwała ta jest powiązana z podjętą przed chwilą uchwałą. Określa ona 

zasady utrzymania czystości porządku na nieruchomościach. Stwierdził, że odpady typu AGD, RTV 

nie mogą być gromadzone wraz z odpadami komunalnymi. Wspomniał o możliwości przekazania 

tego typu sprzętu sprzedawcom detalicznym. 

Odnośnie odbioru opon Pan Wójt poinformował, o stanowisku Urzędu Marszałkowskiego, iż opona 

rolnicza nie jest odpadem komunalnym. Samorządy mają zakaz wydatkowania środków finansowych 

na utylizację opon pochodzących z działalności rolniczej. Wspomniał o możliwości oddania opon  

z samochodów osobowych. 

Radny Pan Marek Ryś przytoczył treść zapisu § 2 ust.5  pkt. 3  „Wprowadza się możliwość 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne na nieruchomościach zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w kompostownikach przydomowych w miejscu na 

terenie powstania jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na 

środowisko oraz zwalnia się z obowiązku posiadania pojemników/worków na te odpady”. 

Oznajmił, że dotychczas nie oddawał tego typu odpadów, gdyż posiada przydomowy kompost. 

Następnie zapytał, czy to jest własna wola? Jeżeli ktoś będzie oddawał tego typu odpady, to czy 

firma będzie chciała je zabierać, jak to będzie wyglądało? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że balast posortowniczy będzie musiał być odbierany. Jeżeli segregacja będzie 

prowadzona w sposób właściwy, to w nim nie powinny znaleźć się odpady typu plastik, szkło i wiele 

innych rzeczy, których można odsegregować. Dodał, że przytoczony przez radnego zapis jest 

kontynuacją tego co było. Im więcej odpadów zostanie wystawiona, tym więcej trzeba będzie 

zapłacić. Zwrócił uwagę, że opłaty na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych rosną w zastraszającym tempie, więc należałoby dążyć, aby wszystkie odpady, które 

da się zdeponować na kompostownikach, tam gromadzić. Gospodarka odpadami w zamyśle 

ustawodawcy ma samo finansować się. 

Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany. 

Za przyjęciem tej uchwały 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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, 

Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie było. (Za - 15 głosów, przeciw – 0, 
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wstrzymujących – 0). Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Trzeszczany została przyjęta jednogłośnie. 

Kolejna przedłożona uchwała dotyczyła upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 

w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania dotyczącego tej uchwały? 

Wójt Gminy poinformował, że będzie to uproszczona forma tej działalności, która była prowadzona 

od kilku lat. Dodał, że tym zagadnieniem nie będzie zajmowała się komórka Oświaty, która prosiła  

o zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej osób ubiegających się o to świadczenie, 

tylko te sprawy będą załatwiane w GOPS, i aby można było tak zrobić, to Pani Kierownik musi 

posiadać takowe upoważnienie. 

Pytań nie było. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę  

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach do 

prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Trzeszczany.  

Za przyjęciem tej uchwały 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, Serafin Barbara, Uleryk Beata, 

Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie było. (Za - 15 głosów, przeciw – 0, 

wstrzymujących – 0). Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 

w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany została przyjęta jednogłośnie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę. 

 

Do punktu 8-go 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i przeszedł do realizacji punktu 8 - go 

porządku obrad - Regulamin świetlicy wiejskiej w Nieledwi (przy osiedlu „KresMot”) – podjęcie 

uchwały. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, że dokument ten był wymagany na etapie aplikowania 

o środki. Taki dokument został złożony i Gmina otrzymała dofinansowanie, a świetlica w Nieledwi 

została wyremontowana. 

Następnie Pan Wójt przedstawił sytuacje dotyczące świetlicy wiejskiej w Nieledwi.  

Poinformował, o przekazaniu kluczy do świetlicy w Nieledwi, które miało miejsce w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany i o posiadaniu tych kluczy przez dwie osoby. Ponadto 

zakomunikował, że ze świetlicy z Nieledwi zginęły gaśnice. Wspomniał również o doniesieniu  Pana 

Skoczylasa do Komendanta Głównego Straży Pożarnej o braku rzeczy przeciwpożarowych  

w budynku świetlicy, braku odbioru instalacji, czy też posiadaniu nieaktualnej dokumentacji.  

W wyniku zaistniałej sytuacji miała miejsce kontrola przeprowadzona przez Straż Pożarną, która nie 

potwierdziła tego doniesienia. Budynek posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe, ponadto wszystkie 

wymagalne dokumenty były ważne.  

Pan Wójt wspomniał o kontroli z Urzędu Marszałkowskiego. Poinformował również o rozmowie 

telefonicznej z Urzędem Marszałkowskim na temat rozwiązania sprawy dotyczącej zaginięcia gaśnic 

ze świetlicy w Nieledwi w trakcie której przedstawił propozycję, aby w Regulaminie świetlicy 

zawrzeć zapis, by kluczem do tego budynku dysponowała jedna osoba, która będzie otwierała  

i zamykała świetlicę. Dodał, że propozycja zmian do Regulaminu świetlicy została przesłana i opinia 

Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie jest pozytywna. 

Wójt Gminy oznajmił, że mimo, iż od 12 marca br. została wstrzymana działalność gminnych 

ośrodków kultury, i świetlic wiejskich w całym kraju, została zawieszona nauka w szkołach ze  
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względu na pandemię Covid-19, to 14 marca br. sołtys wsi Nieledew w świetlicy wiejskiej 

organizuje spotkanie z ekipą programu telewizyjnego „Nasz Nowy Dom" mimo dużej liczby 

zachorowań, w czasie gdy stosownymi przepisami działalność była zawieszona. Odparł, że  

w przypadku wystąpienia negatywnych skutków, konsekwencje wyciągane byłyby w stosunku do 

Gminy, a nie do sołtysa. W związku z zaistniałymi sytuacjami przedkłada projekt uchwały. 

Stwierdził, że nie odważy się przedłożyć Regulaminu funkcjonowania świetlic stanowiących mienie 

komunalne gminy na terenie całej Gminy, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Podkreślił, że we 

wszystkich miejscowościach ludzie dochodzą do porozumienia, współpracują i zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami używają świetlic, ale nie może tego powiedzieć o świetlicy  

w Nieledwi. Począwszy od otwarcia są wieczne skargi, pretensje, zarzuty, które się nie potwierdzają. 

Pan Wójt oznajmił, że w związku z tą sytuacją prosi o podjęcie uchwały w stosunku do świetlicy 

wiejskiej w Nieledwi. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił, że pierwszy raz słyszy, iż ktoś ukradł gaśnice. Odparł, że 

miał klucze tylko przez dwa tygodnie, które przekazał na sesji Panu sołtysowi. 

Następnie poruszył temat dotyczący nagrywania programu telewizyjnego „Nasz Nowy Dom”. 

Oznajmił, że Pan Wójt zarzucił strażakom, że chcą pokazać się do kamer. Poinformował, że 

Strażacy z własnej inicjatywy i chęci niesienia pomocy dla drugiego człowieka pomagali przy 

uprzątnięciu i uporządkowaniu wokół budynku mieszkalnego. Stwierdził, że nagrywanie programu  

i pomoc strażaków przy remoncie miało miejsce w dniu 14 marca, a sesja Rady Gminy odbyła się  

27 marca i jeszcze nie było obostrzeń takich jak twierdzi Pan Wójt. Po tym terminie były większe 

obostrzenia. Dodał, że Pan Wójt zamiast podziękować strażakom za wspieranie takiej inicjatywy, to 

neguje.  

Wójt Gminy oznajmił, że nigdy nie zarzucił, iż sesja odbyła się wcześniej niż nagranie. Nigdy takie 

słowa z jego ust nie padły i podczas dzisiejszej wypowiedzi również. Podkreślił, że 12 marca została 

zawieszona nauka w szkołach, nie tylko na terenie Gminy Trzeszczany, ale w większości szkół na 

terenie powiatu i nie tylko.12 marca zostały odpowiednimi postanowieniami odpowiednich władz 

wstrzymane wszelakie działalności w gminnych ośrodkach kultury, w świetlicach wiejskich, 

bibliotekach itd. Natomiast sesja Rady Gminy odbyła się 27 marca br. Odparł, że graniczną datą jest 

12 marca i to tylko od nas, od naszej obowiązkowości, zachowania wszystkich obostrzeń będzie 

zależała sytuacja z jaką zmierzyliśmy się i się zmierzymy. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że trzeba przygotować ten regulamin, ewentualnie przejść do pracy 

nad nim. 

Radny Pan Józef Filipczuk zapytał ile kluczy jest do remizy w Nieledwi i kto jest w ich posiadaniu 

na chwilę obecną? 

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który wyjaśnił, że jeden komplet kluczy posiada Pani Talar 

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, drugi komplet kluczy ma Pan Załuski sołtys wsi 

Nieledew, trzeci komplet kluczy znajduje się w Urzędzie Gminy Trzeszczany i dość krótki czas 

kluczem dysponował Pan Pirogowicz. 

Radny Pan Józef Filipczuk oznajmił, że czytał nowy regulamin, ale nie doczytał się kto będzie 

nowym użytkownikiem kluczy. Jeżeli dwie osoby posiadają klucze do świetlicy, to kiedy te gaśnice 

zginęły, bo jeden z posiadaczy będzie złodziejem. Podkreślił, że pierwszy raz słyszy, iż zginęły 

gaśnice. Sołtys nic nie mówił, nic też nie mówiły Panie z KGW. Kiedy fakt ten miał miejsce i czy 

zostało to zgłoszone na Policję i czy ktoś zeznawał z tych dwóch osób. 

Wójt Gminy oznajmił, że nie można kogokolwiek z tych osób posądzać. Dodał, że Pan sołtys wsi 

Nieledew przy okazji wizyty ewidentnie i dokumentnie wypowiedział się być może w sposób 

żartobliwy „ Co gaśnice wam zginęły”, więc Sołtys wiedział o tym. Czy ktoś jeszcze o tym wiedział 

to nie wiem. Pan Wójt dodał, że nie będzie szukał sprawcy, ponieważ były trzy osoby, które miały 

klucze. Stwierdził, że to nie jest majątek, który stanowi nie wiadomo jaką wartość. On był, zginął,  

i został uzupełniony, więc aby zapobiec tego typu przypadkom ten Regulamin został zmieniony. 

Regulamin ten jest identycznym Regulaminem w stosunku do poprzedniego Regulaminu, tylko 

została zmniejszona liczba osób będących w posiadaniu kluczy, które będą ponosić 

odpowiedzialność za to co się dzieje w tym obiekcie, które będą otwierać i zamykać budynek. 
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Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że Rada Gminy ma się zajmować przedłożonym 

Regulaminem świetlicy, a nie zaginionymi gaśnicami, a następnie poprosił o głosy w dyskusji nad 

tym Regulaminem. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto teraz miałby posiadać klucze do świetlicy? 

Wójt Gminy oznajmił, iż klucze będzie posiadała osoba upoważniona przez Wójta Gminy. Na dzień 

dzisiejszy nic się nie zmieniło klucze posiada sołtys wsi Nieledew i Przewodnicząca KGW Nieledew. 

Radny Pan Józef Filipczuk zaproponował, aby w nowym Regulaminie znalazł się zapis, kto będzie 

posiadał klucze i w tym miejscu wspomniał o osobie sołtysa, radzie sołeckiej. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że jest to majątek Gminy i Gmina ponosi pełną odpowiedzialność za ten 

budynek. Osoba, która będzie dysponowała kluczami, będzie miała za zadanie dopilnować tego co 

powinno tam się dziać. Gdy jest kilka osób, które posiadają klucze, to nie można danego zdarzenia, 

jakiejś czynności przyporządkować konkretnej osobie, bo ta odpowiedzialność się rozmywa. 

Radny Pan Filipczuk odparł, że jedna osoba nie będzie cały czas dyspozycyjna. 

Wójt Gminy powtórzył, że w innych miejscowościach mieszkańcy się dogadują i nie ma problemu, 

natomiast ta miejscowość jest specyficzna. 

Radny Pan Pirogowicz poinformował, że w świetlicy w Nieledwi są cały czas zakazy, rygory. 

Założone są kamery, że nie można się ruszyć następnie zapytał, czy będzie można zrobić tam jakąś 

zabawę, Sylwestra. 

Innych głosów w dyskusji nad tą uchwałą nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlicy wiejskiej w Nieledwi 

przy osiedlu „KresMot”. 

Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Panas Michał, 

Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw 

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

Marek; wstrzymali się radni: Gałka Henryk, Żyła Zofia. (Za - 8 głosów, przeciw – 5, wstrzymujących 

– 2). Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlicy wiejskiej w Nieledwi przy osiedlu 

„KresMot” została przyjęta większością głosów. 

 

Do punktu 9-go 

 

Następny punkt to Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Trzeszczanach za 2019 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Głosów w dyskusji nad sprawozdaniem z działalności ośrodka pomocy społecznej za 2019 rok  

i potrzeb na 2020 rok nie było.  

Do punktu 10-go 

 

Kolejny puntu porządku obrad to -Przedstawienie pisma Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia  

7 kwietnia 2020 r. w sprawie ewentualnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Hrubieszowskiego położonych na terenie Gminy Trzeszczany. 

Wójt Gminy poinformował o piśmie Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r.  

w sprawie przeanalizowania możliwości i zajęcia stanowiska w sprawie ewentualnego nabycia 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Hrubieszowskiego położonych na terenie Gminy 

Trzeszczany, a następnie odczytał jego treść. 

Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi o budynek ośrodek zdrowia w Trzeszczanach. 

Radny Pan Henryk Gałka zapytał, czy Powiat chce przekazać Gminie ośrodek zdrowia  

w Trzeszczanach? 

Wójt Gminy potwierdził, iż Powiat chce przekazać ten budynek Gminie. Wspomniał  o rozmowie  

z lekarzami tego ośrodka, z poprzednią właścicielką apteki, z Zarządem Powiatu. 

Przypomniał o informacji przekazywanej przez lekarza tego ośrodka zdrowia,  iż może mieć miejsce 

sytuacja dotycząca zawieszenia działalności w tym ośrodku zdrowia. 
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Pan Wójt stwierdził, że jeden lekarz rodzinny może mieć 2.700 pacjentów i jest to górna granica.  

W ośrodku zdrowia w Trzeszczanach liczba pacjentów jest znacznie mniejsza, która nie gwarantuje 

satysfakcji osobie prowadzącej tą działalność. Aby działalność ta mogła samofinansować się 

i przynosić dochody, to do lekarza powinno być zapisanych minimum 1500 pacjentów. 

Pan Wójt zwrócił uwagę, że budynek ośrodka zdrowia w Trzeszczanach jest w opłakanym stanie. 

Wymiana stolarki, ogrzewanie, podjazd dla osób niepełnosprawnych, instalacja wodno-kanalizacyjna 

jak najbardziej kwalifikuje się do wymiany. Podkreślił, że aby przystosować budynek do dzisiejszych 

wymogów potrzebna jest kwota około 2,5 -3 mln. zł. Dodał, że można przejąć ten budynek, ale 

wówczas trzeba myśleć o zabezpieczeniu środków na jego remont. Nadmienił, że nie zawsze jest tak, 

iż projekty na termomodernizację są dostępne kiedy jest potrzeba, aplikuje się o środki, wtedy gdy 

jest ogłoszony nabór wniosków. Stwierdził, że to Rada Gminy będzie podejmowała decyzje w tej 

sprawie. Oznajmił, że przejęcie budynku ośrodka zdrowia w czasie gdy złożone są projekty na kwotę 

około 9 mln. zł, w czasie gdy Gmina realizuje już jeden projekt byłoby dużym obciążeniem. 

Stwierdził, że należałoby tą kwestię przemyśleć i podjąć odpowiedzialną decyzję. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że Pan Wójt sugeruje, iż nie ma pieniędzy na przyjęcie tego 

ośrodka zdrowia w Trzeszczanach. 

Wójt Gminy oznajmił, że to Rada Gminy decyduje o środkach finansowych nie Wójt Gminy. 

Radny Pan Ryś oznajmił, że należy ten ośrodek przyjąć, skoro ZOZ nie inwestuje, może przeczekać, 

może ktoś zechciałby to kupić, trzeba wziąć się do pracy, bo w takim stanie w jakim to jest 

nadzorowane, to znowu coś upadnie na terenie naszej Gminy. Podkreślił, że może ktoś chciałby to 

kupić, może byłyby wpływy z podatku, więc należałoby nad tym się zastanowić. Skoro Powiat daje 

taką ofertę, to należy z niej skorzystać. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jak ma rozumieć stwierdzenie radnego, że może ktoś kupiłby 

ośrodek zdrowia. 

Radny Pan Ryś wyjaśnił, że chodzi o oferty, rozmowy, szukanie. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radnemu chodzi o przejęcie i sprzedaż budynku? 

Radny Pan Marek Ryś odparł, że gdyby Gmina przejęła budynek, to może ktoś by go kupił i byłyby  

wpływy z podatku, niech to będzie. 

Wójt Gminy powtórzył, że to Rada Gminy podejmie decyzję w tej sprawie. Dopóki jest to pod 

opieką ZOZ, to wszelakie kontrole, inspekcje są na barkach właściciela obiektu.  

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał po co Gmina ma przejmować ośrodek zdrowia i ponosić 

koszty, po co ma stwarzać sobie problemy. Oznajmił, że w przypadku przejęcia budynku trudno 

będzie go sprzedać. Dodał, aby Powiat sprzedawał ośrodek zdrowia, uzgadniał z lekarzami i problem 

będzie z głowy. Nadmienił, że Gmina nie posiada środków finansowych na takie remonty, tym 

bardziej, że ma do wykonania wiele projektów (woda, ścieki, szkoła) i nie da rady temu podołać. 

Wójt Gminy przypomniał, że termomodernizacja budynku szkoły to kwota 2.700.000,00 zł budowa 

sieci wodociągowej w Nieledwi – około 4 .000.000,00 zł. Podkreślił, że na przeczekanie nie liczyłby. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że może Gmina przejęłaby budynek ośrodka zdrowia, kiedy 

poprawi się jej sytuacja finansowa. Dodał, że nie sądzi, aby aktualnie znalazł się potencjalny 

nabywca tego budynku, gdyż trzeba byłoby go od razu remontować. Stwierdził, iż trudno 

powiedzieć, czy Rada Gminy podejmie w dniu dzisiejszym sensowną decyzję. Trudno też 

powiedzieć jak się zachowa dotychczasowy najemca przy zmianie właściciela. Następnie zapytał 

Pana Wójta, czy znane jest stanowisko nowych władz Powiatu po przejęciu władzy? 

Wójt Gminy oznajmił, że zgodnie z pismem poprzedniego Zarządu Powiatu powinien udzielić 

odpowiedzi. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy w tej sprawie musi być uchwała Rady Gminy? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że będzie to zajęcie stanowiska. Jeżeli stanowisko będzie negatywne, to 

uchwała nie będzie potrzebna, natomiast jeżeli stanowisko będzie pozytywne, to jak najbardziej 

uchwała zostanie przygotowana na kolejnej sesji Rady Gminy pod warunkiem, że nie zmieni się 

stanowisko nowego Zarządu Powiatu. 

Radna Pani Zofia Żyła stwierdziła, że jak może podjąć decyzję w tej sprawie mając tyle  

niewiadomych. Oznajmiła, że trzeba jakoś utrzymać ten ośrodek zdrowia. Mieszkańcy naszej Gminy  
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go budowali, więc jest to przynależność do naszej społeczności. Gdyby byłaby taka możliwość, by 

troszkę uporządkować, wyciąć drzewa, sprzedać je, to może pomału, małymi kroczkami, być może 

przyszedłby inny lekarz, który wynająłby ten budynek. Trzeba drążyć ten temat i mieć wiedzę o tym, 

by podjąć taką decyzję. 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że będzie głosował za przejęciem budynku ośrodka zdrowia 

w Trzeszczanach. Dodał, że postara się dotrzeć do Powiatu i porozmawiać w tej sprawie, co można 

zrobić. 

Wójt Gminy oznajmił, że nie upatrywałby jakiegoś dochodu z wycięcia drzew. Do tego działania 

trzeba byłoby jeszcze dołożyć. Wycięcie takiego drzewa, a później jego sprzedanie na pewno nie 

zwróci kosztów związanych z tymi pracami. 

Radna Pani Żyła stwierdziła, że jeżeli tego nie przyjmiemy, to nie trzeba liczyć, że budynek nie 

ulegnie zawaleniu. 

Wójt Gminy podkreślił, że jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich aspektów za i przeciw. 

Natomiast radni podejmą decyzję. Dodał, że żaden z lekarzy nie złoży deklaracji, iż będzie pracował, 

w tym ośrodku przez 10, 20 czy 30 lat. Jeżeli liczba pacjentów będzie malała, to może to, przyczynić 

się do złożenia rezygnacji lekarza rodzinnego. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie ma złotego środka. Jaką decyzję by się nie podjęło, 

to i tak nie zadowoli ona wszystkich. 

Radny Pan Henryk Gałka zapytał, czy działka przy ośrodku zdrowia, aż do byłego punktu skupu 

owoców podlega pod ośrodek, czy należy do Gminy? 

Wójt Gminy  poinformował, że działka o powierzchni 500 m
2 

 należy do Powiatu. Powtórzył, że 

podejmując uchwałę za przejęciem budynku ośrodka zdrowia należy mieć tą świadomość, że będą 

potrzebne środki finansowe na doraźną pomoc. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zaproponował porozmawiać z Radą Powiatu i Radą Gminy 

jednocześnie, celem wypracowania jakiegoś stanowiska. 

Radny Pan Wojciech Łysiak zaproponował, aby udzielić odpowiedzi w kontekście, iż radni byliby 

zainteresowani przejęciem ośrodka. Dodał, że w dniu dzisiejszym radni nie decydują czy przejąć 

budynek, czy też nie. 

Radny Pan Ryś zapytał jak jest w innych miejscowościach? 

Wójt Gminy oznajmił, że takie małe ośrodki zdrowia są likwidowane ze względu na małą liczbę 

pacjentów i jako przykład podał miejscowość Hulcze i Hostynne. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Gmina przejęła SKR w Trzeszczanach i też nie ma 

środków na remont budynku. Wyraził obawę, by nie doszło do sytuacji, kiedy to, Gmina przejmie, 

budynek, a lekarz zrezygnuje z działalności i nie będzie nic. Podkreślił, że chciałby, aby ośrodek 

zdrowia w Trzeszczanach istniał. 

Wójt Gminy nadmienił, że ochrona zdrowia jest zadaniem własnym Starostwa Powiatowego. 

Radny Pan Józef Filipczuk zaproponował, aby odłożyć ten temat i porozmawiać ze Starostwem. 

Odparł, że należałoby, aby ten budynek został, względem tych mieszkańców, którzy należą do tego 

ośrodka. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zajęcie jakiegoś stanowiska dałoby Panu Wójtowi  

kierunek do rozmów z władzami Starostwa, na jakich warunkach miałoby to się odbyć.  

Wójt Gminy oznajmił, że jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania niezobowiązującego Rada Gminy 

odpowie, że jest zainteresowana przejęciem, to będzie czuł się umocowany, by pozyskać więcej 

informacji, przeprowadzić szczegółowe rozmowy. Jeżeli Rada Gminy nie będzie zainteresowana 

przejęciem, to nie będzie podejmował rozmów. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż sprawą nie podlegającą pod dyskusję jest to, że 

przychodnia jest potrzebna. Ponadto podkreślił, że zmieniły się władze Powiatu, więc może 

należałoby zaprosić przedstawiciela SP ZOZ w Hrubieszowie. 

Wójt Gminy odparł, że z ostatniej rozmowy z poprzednim Zarządem Powiatu wypłynęło takie 

stanowisko, że jeżeli Rada Gminy nie odpowie pozytywnie na zapytanie, to zostaną przeprowadzone 

rozmowy z lekarzami pracującymi w tym ośrodku w sprawie sprzedaży tego budynku. 

Radny Pan Jan Prystupa opowiedział się za wstrzymaniem podjęcia tej decyzji, celem pozyskania  
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więcej danych. 

Wójt Gminy powtórzył, że jeżeli Rada będzie chciała przejąć budynek, to potrzebna będzie stosowna 

uchwała Rady Gminy, oraz uchwała Rady Powiatu, gdyż jest to majątek Powiatu. 

W trakcie dyskusji obrady opuściła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Barbara Serafin. 

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w przedmiocie 

zajęcia stanowiska w sprawie ewentualnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Hrubieszowskiego położonych na terenie Gminy Trzeszczany. 

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

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

Uleryk Beata; przeciw głosowali radni: Panas Michał; wstrzymali się radni: Prystupa Jan, Żyła Zofia 

(Za - 11 głosów, przeciw – 1, wstrzymujących – 2). Większością głosów Rada Gminy wyraziła chęć 

ewentualnego nabycia ośrodka zdrowia w Trzeszczanach. 

Podczas głosowania nieobecna Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Barbara Serafin. 

 

Do punktu 11-go 

 

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

Dyskusja o zabezpieczeniu kwoty 500.000 zł na partycypację inwestycji drogowej ze Starostwem 

Powiatowym na drodze Hrubieszów-Ostrówek. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który poinformował, że wie o tym, iż Powiat będzie składał 

projekt na tą drogę i najprawdopodobniej będą środki, więc trzeba byłoby zabezpieczyć jakieś środki 

i dobrze byłoby to zrobić. Nadmienił, że priorytetem jest ta droga, bowiem wszyscy z niej korzystają. 

Stwierdził, że ani uchwała intencyjna, czy wniosek nie został uwzględniony. Obecna Pani Starosta 

jest z naszych stron i będzie robiła wszystko, aby to zrobić, a my musimy do tego się dołożyć. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, skąd miałaby pochodzić kwota 500 tys. zł ? 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że widział u Pana Wójta czek na kwotę 500 tys. zł. 

Wójt Gminy poinformował, że Gmina zobowiązana jest do złożenia wniosku określając na co 

zostanie przeznaczona kwota 500 tys. zł. w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia br. 

Podkreślił, że Gmina fizycznie tych środków nie posiada. Nie może zawrzeć takiej informacji, iż 

środki te przeznacza się na remont drogi powiatowej Hrubieszów-Ostrówek, ponieważ nie było 

naboru wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli Gmina nie złoży pisma do 10 sierpnia, to 

nie otrzyma tych środków. 

Pan Wójt stwierdził, że w budżecie gminy jest niewiele środków, które mogłyby być przeznaczone 

na partycypację w kosztach przebudowy tej drogi. Wspomniał o rozmowach na temat remontu tej 

drogi z poprzednim Zarządem Powiatu i o sugestiach, aby pójść w przebudowę w mniejszym 

zakresie mniej kosztowną, która sprawdza się w innych gminach ościennych. 

Zwrócił uwagę, że przez Gminę Trzeszczany przebiega ponad 12,5 km drogi powiatowej. Dodał, że 

na remont całej drogi powiatowej Ostrówek-Hrubieszów potrzeba około 40 mln. zł 

Podkreślił, że przy 60% dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przy podziale 

kosztów 50% Powiat, 50% Gmina, należałoby zabezpieczyć kwotę około 5.405.000,00 zł na wkład 

własny Gminy, natomiast przy dofinansowaniu w wysokości 70% i podziale kosztów 50% na 50% 

Gmina potrzebowałaby na wkład własny kwotę w wysokości około 4.053.000,00 zł, zaś przy 

dofinansowaniu 80% po stronie Gminy Trzeszczany zabezpieczenie wkładu własnego wynosiłoby 

około 2.725.000,00 zł.  

Następnie Pan Wójt przedstawił obliczenia dotyczące tańszej wersji remontu drogi powiatowej. 

Podkreślił, że metoda do której skłania się Starostwo będzie bardzo kosztowna i nie będzie na nią 

stać Gminy. Odparł, że lobbował, lobbuje i będzie lobbował, aby wyremontować tą drogę 

powiatową, tylko należy mówić, co można, a nie o tym, co się chce. 

Ponadto poinformował, że około 8 mln. zł, to jest wysokość budżetu na drogownictwo Powiatu. 

Radny Pan Jan Prystupa zapytał, czy na terenie naszej Gminy możemy skorzystać z tańszej wersji? 

Wójt Gminy potwierdził, że tak. Dodał, że należy pamiętać, że to jest szosa powiatowa i to Powiat 

musi aplikować o środki.  
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Nadmienił, że kwotę 500 tys. zł można byłoby użyć do działania remontu drogi powiatowej, ale  

w chwili, gdy zostanie ogłoszony nabór, jeżeli nabór nie zostanie ogłoszony, to Gmina tych środków 

nie może przeznaczyć na ten cel. 

Radna Pani Zofia Żyła stwierdziła, iż ma rozumieć, że środki przepadną jeżeli nie będzie ogłoszony 

nabór? 

Wójt Gminy zaprzeczył. Wspomniał o termomodernizacji budynku szkoły w Trzeszczanach 

i o podpisanej umowie, więc na ten cel można byłoby przeznaczyć środki.  

Radny Pan Henryk Gałka stwierdził, że przy zabezpieczeniu niewielkiej kwoty wkładu własnego na 

remont drogi powiatowej, Powiat dofinansuje remont tej drogi. Dodał, że środki z funduszu 

sołeckiego miały zostać przeznaczone na remont drogi powiatowej. 

Wójt Gminy przypomniał, że w czasie, gdy fundusz sołecki był zawieszany, to była mowa o tych 

projektach, były chęci jej przebudowy. Nadmienił, że jeżeli byłyby plany projekty, pozwolenia, to 

tak by mogło być. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz stwierdził, że na ten temat rozmawiano wiele razy. Pani Starosta 

Karpiuk przekazywała informację, aby Gmina zabezpieczyła w budżecie gminy tyle środków ile 

może, to Starostwo wspomoże. Nadmienił, że 200 tys. zł było uwzględnione na dofinansowanie do 

drogi powiatowej, ale te środki najprawdopodobniej zostały wydatkowane na wypłatę 

odszkodowania za wypadek. Dodał, że mając kwotę 500 tys. zł. jako pomoc Rządu dla samorządu, 

powinniśmy zabezpieczyć środki na remont tej drogi powiatowej. Obecny Starosta Pani Karpiuk 

bardziej dopomoże i należałoby robić tę drogę nawet w tym lepszym wydaniu. Podkreślił, że 

jeżeli Starostwo zobaczy, że Gmina przeznaczyła kwotę 500 tys. zł na budowę tej drogi, to nam 

pomoże i tej wersji trzeba się trzymać. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o głosowaniu radnych nad kwestią, który odcinek ma być 

pierwszy remontowany. Rada Gminy przegłosowała, wariant od cmentarza w Trzeszczanach do 

cmentarza w Nieledwi. 

Radny Pan Marek Ryś nadmienił, że inne gminy przekazują środki i chcą remontować drogi. Tutaj 

głosuje się nad priorytetami budowy dróg i przez to stwarza się chaos. 

Wójt Gminy stwierdził, że Gmina nie tworzyła priorytetów, to Zarząd Powiatu wystąpił z pismem, 

aby Rada Gminy wskazała priorytety remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Trzeszczany, 

które hierarchicznie miałyby być remontowane i zgodnie z tym zapytaniem takowe priorytety zostały 

wypracowane i w formie uchwały dostarczone do Starostwa Powiatowego. Powtórzył, że to była 

prośba Zarządu Powiatu Hrubieszów. Oznajmił, że wyliczenia które przedstawił nie są dokładne, ale 

stanowią pogląd o jakich środkach należy mówić. Dodał, że kwotę 5 mln zł, przy obciążeniach na 

dotychczasowym poziomie Gmina nie jest w stanie wygospodarować ani w rok, ani w dwa lata, trzy, 

czy cztery, chyba, że na terenie Gminy powstanie duży zakład pracy, który będzie uiszczał podatek 

od nieruchomości, co znacznie poprawi kondycję finansową Gminy. 

Radny Pan Józef Filipczuk poinformował, że jeżeli Gmina nie zabezpieczy środków na remont drogi 

powiatowej, to Powiat zdecyduje i będzie ją remontował od Hrubieszowa i skończy remont  

w Obrowcu. Podkreślił, że nigdy nie zaczną budować od tyłu, czy od środka jeżeli Gmina nie wyłoży 

wkładu własnego. 

Wójt Gminy powołał się na rozmowę z Wójtem Gminy Hrubieszów. Odparł, że jeżeli Gmina 

Trzeszczany i inne samorządy będą partycypować w kosztach, to jak najbardziej Gmina Hrubieszów 

także będzie partycypowała w tych kosztach, natomiast jeżeli Gmina Trzeszczany nie będzie 

partycypowała w tych kosztach, to Gmina Hrubieszów również nie będzie uczestniczyć w tych 

kosztach. 

Radny Pan Wojciech Łysiak zwrócił uwagę, że Wójt Gminy odpowiada za tworzenie budżetu. 

Wójt Gminy poinformował, że jeżeli budżet gminy nie będzie do spięcia, to nie przystąpi do jego 

realizacji, gdyż do tego ma prawo, a wówczas Regionalna Izba Obrachunkowa uchwala budżet,  

a wówczas nie ma żadnych inwestycji, a podatki są w maksymalnej wysokości. 

Powtórzył, że do 10 sierpnia Gmina musi wskazać na co przeznaczy kwotę 500 tys. zł. Podkreślił, że 

niemożliwe jest, aby do 10 sierpnia Powiat złożył wniosek na remont drogi powiatowej, tak aby 

Gmina mogła wskazać to działanie. 
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Gmina posiada kwotę 500 tys. zł na koncie. 

Wójt Gminy odparł, że nie. Wyjaśnił, że informacje o przeznaczeniu środków Gmina musi zawrzeć 

we wniosku, złożonym do dnia 10 sierpnia do Ministerstwa. 

Radny Andrzej Pirogowicz stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką informację zawrzeć. 

Wójt Gminy oznajmił, że jest to nierealne. Jeżeli do 10 sierpnia wniosek na tą inwestycję nie będzie 

złożony, to pieniądze 500 tys. zł przepadną, wniosek zostanie odrzucony. Gmina musi wskazać  

we wniosku jakąś inwestycję, która ma rację bytu, gdzie jest już ogłoszony nabór. Jeżeli do 10 

sierpnia br.  zostanie podpisana umowa na Wod-Kan, to wówczas można zawrzeć taką informację  

w tym działaniu. 

Radny Pan Józef Filipczuk stwierdził, że ma rozumieć, że został wręczony czek na kwotę 500 tys. zł, 

następnie należy złożyć wniosek na co zostaną przeznaczone te środki, a następnie środki te zostaną 

przekazane. 

Wójt Gminy stwierdził, że jeżeli Gmina nie złoży wniosku, to tych środków nie otrzyma. Musi być 

zawarta informacja o przeznaczeniu tych pieniędzy. Gmina nie posiada informacji kiedy i czy  

będzie nabór z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

Do punktu 12-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to zapytania i interpelacje. 

W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który poruszył następujące kwestie dotyczące: 

- kolektorów i paneli fotowoltaicznych. Oznajmił, że wniosek został pozytywnie oceniony pod 

względem merytorycznym i formalnym. Gmina znajduje się na 127 miejscu. Nadmienił, że  

z oszczędności i przesunięć między innymi działaniami są podpisywane umowy na to działanie.  

Stwierdził, że sytuacja do końca bieżącego roku powinna się wyjaśnić i najprawdopodobniej te 

pieniądze mogą być. 

- wznowienia granic dróg dojazdowych w miejscowości Zaborce oraz w miejscowości Bogucice do 

zaprojektowanych farm wiatrowych.  

- postulatów mieszkańców w zakresie dokupienia kamienia na utwardzenie dróg. Pan Wójt 

poinformował o zakupie drobnego kamienia, który był potrzebny do podjęcia natychmiastowej 

interwencji w miejscowości Zaborce, gdzie po ulewnych deszczach droga w kilku miejscach stała się 

nieprzejezdna. 

-  projektu na Wod-Kan. Poinformował, że wysokość tego projektu opiewa na kwotę około 4 mln. zł. 

Nadmienił, że na 113 złożonych wniosków, Gmina uplasowała się na 26 miejscu.  

Pan Wójt przekazał podziękowania mieszkańców miejscowości Ostrówek i Mołodiatycze, którzy 

doznali szkód za przekazane składki dla wszystkich darczyńców. 

Wójt Gminy podziękował mieszkańcom Gminy, petentom, którzy przestrzegają zaleceń nosząc 

środki ochrony osobistej, co wpływa na zmniejszenie zagrożenia zarażenia się Covid-19. 

W tym miejscu wspomniał, o akcji szycia maseczek, które zostały przekazane mieszkańcom Gminy 

Trzeszczany. Podkreślił, że w akcję tą włączyły się Koła Gospodyń Wiejskich, inne organizacje  

z terenu Gminy Trzeszczany, osoby prywatne. Pan Wójt podziękował Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

w Trzeszczanach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodiatyczach, Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Trzeszczanach za dostarczanie maseczek do mieszkańców miejscowości Gminy Trzeszczany, 

radnym, pracownikom Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach. 

Następnie Wójt Gminy poprosił o zgłaszanie się par małżeńskich, które w 2020 r. będą obchodziły 

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach 

wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Stwierdził, 

że ostatni taki Jubileusz organizowany był w 2018 roku. Zwrócił uwagę, że Gmina nie posiada 

informacji na temat osób, które nie zawierały Związku Małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego  

w Trzeszczanach, a zawierały go w innych Urzędach Stanu Cywilnego. 

Wójt Gminy poruszył również temat rozliczenia funduszu sołeckiego. Poinformował, że wszystkie 

sołectwa rozliczyły fundusz sołecki pozytywnie. Jedynie ze względu na niewłaściwą, niezgodną  

z uchwałą zebrania wiejskiego realizacją funduszu sołeckiego względem zakupu kamienia 
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i dostarczania go na poszczególne drogi sołectwa nie został zrealizowany fundusz sołecki  

w miejscowości Nieledew. Straty Urzędu Gminy w wyniku braku konsultacji wynoszą około  

3.600 zł. Ponadto wspomniał, że sołtys wsi Nieledew nie chciał roznosić informacji dotyczącej 

zmiany wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych, tłumacząc, że panuje koronawirus, 

natomiast koronawirus nie przeszkadzał sołtysowi zorganizować spotkania w świetlicy wiejskiej. 

Wójt Gminy poinformował o skardze Pana Skoczylasa w przedmiocie: przekroczenia uprawnień 

przez Wójta Gminy Trzeszczany przez nieuzasadnione wręczenie Panu Prystupie nagrody pieniężnej  

w kwocie 10 tys. zł, przekroczenia uprawnień przez Wójta Gminy Trzeszczany w związku z pełnioną 

funkcją przez nieuzasadnione umorzenie zobowiązań podatkowych w kwocie 1.200 zł Panu 

Pietnowskiemu. Następnie odczytał treść skargi. 

Pan Wójt stwierdził, że ani jedno zdarzenie, a nie drugie nigdy nie miało miejsca. 

Wójt Gminy poprosił Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej o przekazanie informacji na temat 

działalności spółki wodnej. 

Wspomniał również o przekazaniu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Trzeszczanach. 

Pan Wójt poinformował o piśmie Starosty Powiatu Hrubieszowskiego w przedmiocie uregulowania 

stanu prawnego nieruchomości nieposiadających właścicieli, do których ani Gmina, ani Starostwo 

Powiatowe nie posiada aktu własności. Nadmienił, że Pani Starosta informuje, że jeżeli Gmina nie 

posiada tytułu prawnego, to nie powinna pobierać opłaty, czynszu dzierżawnego za te grunty i Pani 

Starosta jest władna nałożyć na Gminę opłatę. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że wszystkie postępowania prowadzone w Urzędzie Gminy Trzeszczany są 

zgodne z prawem. Dodał, że nie może zgodzić się z tą opinią, ponieważ Starostwo Powiatowe 

również nie posiada tytułu prawnego. Podkreślił, że w piśmie wskazane są trzy działki. Następnie 

przytoczył treść tego pisma.  

W tym miejscu radny Pan Andrzej Pirogowicz w imieniu własnym, radnych podziękował seniorom, 

z Nieledwi, którzy uszyli ponad 4 tys. maseczek i przekazali je dla Szpitala w Hrubieszowie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Seniorom z Nieledwi za podjęcie tej inicjatywy. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, kto został wybrany na Prezesa Powiatowego Ochotniczych 

Straży Pożarnych, czy Prezesem jest Pani Symczuk? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w każdym przypadku kiedy ma miejsce zmiana Starosty, to w ślad za tym 

następuje zmiana Prezesa Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych. Tak to się działo  

w przypadku Pana Kuropatwy, tak się działo w przypadku Pani Symczuk. Nowym Prezesem Zarządu 

Powiatowego OSP jest Pani Aneta Karpiuk. 

Wójt Gminy nawiązał również do przygotowanego projektu statutu sołectwa. Wspomniał  

o propozycji uchwalenia Statutu na razie dla jednej miejscowości. Organ nadzoru będzie 

weryfikował ten Statut i do ewentualnych uwag Gmina będzie musiała się dostosować. Następnie 

zostaną uchwalone statuty sołectw dla pozostałych miejscowości. W tym miejscu Pan Wójt rozdał 

projekt Statutu sołectwa radnym. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że temat statutu odciągnął się w czasie m.in. z powodu na 

pandemię, zmianę osoby zajmującej się obsługą prawną Urzędu Gminy. 

Głos zabrał radny Pan Józef Filipczuk, który powrócił do tematu zaginionych gaśnic. Oznajmił, że 

kontaktował się z sołtysem wsi Nieledew Panem Załuskim, który poinformował, że nic nie wie na ten 

temat. Pan radny odniósł się także do zaproszenia ekipy programu „Nasz Nowy Dom” do świetlicy  

w Nieledwi. Podkreślił, że do świetlicy zostały zaproszone na herbatę dwie osoby z ekipy tego 

programu i żadnego zagrożenia nie było. Zwrócił uwagę, że podczas prowadzenia kursu 

komputerowego przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury było o wiele więcej osób.  

Wójt Gminy odparł, że kurs komputerowy miał miejsce wcześniej.  

Radny Pan Marek Ryś poruszył temat dróg. Stwierdził, że wstydem jest, aby radny Łysiak mieszkał 

przy takiej drodze, pasowałoby, żeby była tam jakaś droga. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił, że jak trwał kurs komputerowy to pandemia była. 

Następnie zapytał dlaczego nie ma certyfikatów z przeprowadzonego szkolenia komputerowego, czy 

będą wydawane takie zaświadczenia? 
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Wójt Gminy poinformował, że certyfikaty ze szkolenia rozdawał Gminny Ośrodek Kultury. 

Radny Pan Pirogowicz odparł, że uczestnikom szkolenia w Nieledwi nikt nie wydawał certyfikatów. 

Radna Pani Zofia Żyła oznajmiła, że certyfikaty odbierali niektórzy sołtysi, najwięcej certyfikatów 

rozdano na spotkaniu w sprawie dożynek.  

W tym miejscu radny Pan Henryk Gałka wypowiedział się na temat Gminnej Spółki Wodnej 

w Trzeszczanach. Oznajmił, że od jakiegoś czasu Gminna Spółka Wodna nie posiada pracownika, 

który prowadziłby sprawy biurowe spółki, spółka nie otrzymała takiego pracownika z biura pracy. 

Prac jest sporo, ale nie ma kto się nimi zajmować. Wspomniał, o rezygnacji z Przewodniczącego tej 

spółki, którą składał, i która nie doszła do skutku, bowiem nie było osoby chętnej do przejęcia  

spółki. Zakomunikował, że na stanie Gminnej Spółki Wodnej jest około 11 tys. zł. i te środki będą 

leżały na koncie, gdyż w bieżącym roku spółka nie planuje kopać rowów. 

Ponadto nadmienił, że spółka nie posiada pozwolenia na usuwanie tam bobrowych. Należałoby  

wystosować pismo w tej sprawie, celem uzyskania pozwolenia. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby Pani Marek nie przekazywała przez 

osoby trzecie wezwania do zapłaty pod którym nikt się nie podpisał. Dodał, że to są dane osobowe  

i nie powinny się one znajdować u osób trzecich. 

Wójt Gminy przypomniał, że Pani Adela Marek napracowała się przy próbach uwieńczonych 

sukcesem oddzielenia się od Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Hrubieszowie. Oznajmił, że  

w trakcie gdy, to wszystko się formowało uczestniczył w posiedzeniach spółki, wspierał spółkę.  

Jednak harmonia spółki została zakłócona, został stworzony zamęt, co doprowadziło do wymiany 

Zarządu. Dodał, że sytuacja przedstawiona przez radnego Pana Henryka odzwierciedla stan 

faktyczny spółki. Stwierdził, że należałoby zorganizować zebranie Gminnej Spółki Wodnej, być 

może byłby ktoś chętny, aby wziąć w swoje ręce sprawy spółki wodnej i nią pokierować.  

Radny Pan Henryk Gałka oznajmił, iż planuje zorganizować takie spotkanie po sesji sołtysów 

i porozmawiać na ten temat. 

Wójt Gminy zapytał sołtysów w jakim terminie chcieliby, aby odbyła się sesja sołtysów? 

Radny Pan Henryk Gałka zaproponował termin po 20 sierpnia. 

Ustalono, że spotkanie sołtysów zostanie zorganizowane pod koniec sierpnia. 

 

 Do punktu 13-go 

 

Punkt „Sprawy różne” porządku obrad został zrealizowany w punkcie 12. 

 

Do punktu 14-go 

 

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

XXI sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 Protokołowała                                                                                 Przewodniczący  

                                                                                                            Rady Gminy 

 Anna Kociach                                                                             

                                                                                                       Mariusz Pietnowski 

 


