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Protokół  Nr XXVIII/2021 
 

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

16 marca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 8.11 do 8.35. 

 

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

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara                                   

  3. Drewniak Paulina                               

  4. Filipczuk Józef                                     

  5. Folusz Mariusz                                     

  6. Gałka Henryk                                       

  7. Krzeszowiec Joanna                             

  8. Uleryk Beata     

  9. Panas Michał                                 

10. Pirogowicz Andrzej     

11. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12. Prystupa Krystyna       

13. Ryś Marek         

14. Żyła Zofia                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Radni nieobecni: 

 

1. Łysiak Wojciech                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

referatu finansowego – Pan Krzysztof Jóźwiak Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego  

w Trzeszczanach – Pan Waldemar Kwiatkowski. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1.Otwarcie sesji. 

2.Stwierdzenie prawomocności. 

3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego  

   powierzającego Gminie Trzeszczany zadania polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na  

   terenie miejscowości Skibice, Ornatowice i Szystowice z wykorzystaniem urządzeń  

   wodociągowych będących własnością Gminy Trzeszczany. 

5.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Pietnowski, witając wszystkie osoby obecne na sesji.  

W tym miejscu Rada Gminy uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego Przewodniczącego Rady Gminy 

Trzeszczany w latach 2002-2010, wieloletniego pracownika POM Trzeszczany Pana Stanisława 

Mieczana. 

Do punktu 2-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 14 

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

                                                                    Do punktu 3-go 

 

Kolejny punkt to przyjęcie porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jakieś wnioski do porządku obrad? 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że chciałby wnieść do porządku obrad dyskusję nad uchwałą 

w sprawie funduszu sołeckiego, bowiem przed sesją rozmawiano o tym, ale nic z tej rozmowy  

nie wynikło. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w miesiącu marcu planuje jeszcze jedną sesję Rady 

Gminy zwyczajną, na której będzie podejmowany temat funduszu sołeckiego. Zapytał radnego Pana 

Marka Rysia, czy w dalszym ciągu podtrzymuje swój wniosek? 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że wniosku nie podtrzymuje. 

Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne wnioski do porządku obrad?  

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

zarządził głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad. 

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

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

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

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

wstrzymujących – 0). Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

                                                                    Do punktu 4-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu 4 – Dyskusja i głosowanie nad uchwałą 

w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego powierzającego Gminie Trzeszczany zadania 

polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Skibice, Ornatowice  

i Szystowice z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Trzeszczany, 

a następnie poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy. 

Wójt Gminy poinformował, iż został zobligowany do wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej 

Rady Gminy w temacie podjęcia uchwały  w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego 

powierzającego Gminie Trzeszczany zadania polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na 

terenie miejscowości Skibice, Ornatowice i Szystowice z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych 

będących własnością Gminy Trzeszczany. Wyjaśnił, że chodzi o to, iż Gminny Zakład Komunalny  

w Trzeszczanach złożył wniosek do Polskich Wód o zatwierdzenie taryf i w wyniku tych działań  

otrzymał odpowiedź zawierającą prośbę o zmianę „starych” porozumień mimo, że w dotychczasowej 

uchwale nie jest określony okres jej aktualności. Nadmienił, że taki sam problem ma Gmina 

Hrubieszów, Gmina Werbkowice, takie same problemy mają wszystkie te Gminy, które świadczą 

usługi w temacie doprowadzania, dostarczania wody pitnej do mieszkańców innej Gminy. Dodał, że 

stacja wodociągowa w Drogojówce zaopatruje pewną część mieszkańców Gminy Grabowiec.  

Podkreślił, że jeżeli nie zostałaby zwołana sesja nadzwyczajna, to nie byłoby możliwości podjęcia 

takiej uchwały, a tym samym cały proces dotyczący ustalania taryf musiałby być rozpoczęty od 

początku, więc konieczność ta została podyktowana pracami nad sprawnym przebiegiem ustalania 

taryf. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach poinformował o wezwaniu 

skierowanym do Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie w przedmiocie 

uzupełnienia do złożenia aktualnego Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie 

Trzeszczany przez Gminę Grabowiec zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie objętym wnioskiem taryfowym. Odparł, że termin 

realizacji jest dość krótki. Stwierdził, że dotyczy to także Gminy Grabowiec i Rady Gminy 

Grabowiec. Zarówno Rada Gminy Trzeszczany musi podjąć stosowną uchwałę i udzielić 

pełnomocnictwa Panu Wójtowi do podjęcia Porozumienia z Gminą Grabowiec, jak i Rada Gminy  

Grabowiec. Rada Gminy Grabowiec na ostatniej sesji podjęła stosowną uchwałę. 
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Na mocy obu uchwał Wójtowie Gminy Grabowiec  i Gminy Trzeszczany będą mogli zawrzeć 

stosowne Porozumienie. Porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji objętych ustawą  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą o samorządzie 

gminnym. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego stwierdził, że ta sytuacja dotyczy wszystkich gmin 

ościennych, a więc Gminy Trzeszczany, Gminy Grabowiec, Gminy Werbkowice, Gminy Miejskiej 

Hrubieszów, Gminy Wiejskiej Hrubieszów i Gminy Uchanie. 

Dodał, że zaszłość historyczna jest taka, że te wodociągi przechodzą na obręby sąsiednich gmin  

i w związku z tym, że te wszystkie uchwały były sprzed wielu lat  w których nie określono dat ich 

obowiązywania były bezterminowe, ale w związku ze zmianą prawodastwa, istnieje obowiązek 

dopięcia formalności poprzez dostosowania uchwał i porozumienia do obowiązującego aktualnie 

prawodastwa. Poprosił o podjęcie przedłożonej uchwały w sprawie zawarcia i powierzenia Gminie 

Trzeszczany zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków dotyczących miejscowości Ornatowice, Szostowice i Skibice. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy jest możliwość odczytania uchwały z marca 1991 r. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że ta uchwała o której Pan radny wspomina ma praktycznie 

30 lat i została ona podpisana przez ówczesną Przewodniczącą Rady Gminy Panią Haliną Pawłoś. 

W tym miejscu Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach przedstawił treść 

uchwały Rady Gminy w Trzeszczanach z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie porozumienia 

komunalnego. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że dotychczasowa uchwała została wysłana do „Polskich 

Wód”, co  skutkowało wezwaniem do przedłożenia aktualnej uchwały i porozumienia 

międzygminnego. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego potwierdził, że w dniu 9 marca 2021 r. od 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Lublinie otrzymał wezwanie do złożenia aktualnego porozumienia międzygminnego w sprawie 

powierzenia Gminie Trzeszczany przez Gminę Grabowiec zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 

wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w zakresie objętym niniejszym wnioskiem taryfowym. 

Stwierdził, że w 1991 r. jeszcze nie obowiązywała ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Ta ustawa weszła w życie 7 czerwca 2001 r.  i dotychczas nikt 

nie zwracał uwagi na sprawę tych uchwał.  Nadszedł moment, że należy dostosować uchwałę 

do obowiązującego systemu prawnego ustawy zaopatrzeniowej. Podkreślił, że to nie dotyczy tylko 

uchwał, to dotyczy również odtwarzania dokumentów sprzed 30-40 lat. To są dokumenty, które być 

może były, być może nie było,, ponieważ  w tamtym okresie administratorami wodociągów były 

różne firmy, różne zakłady, a Gminy były trzecim, czwartym, a nawet piątym administratorem 

danych sieci. Ponadto zwrócił uwagę, że nie wszystkie dokumenty były wytworzone, nie wszystkie 

dokumenty były aktualne. Poinformował, że aktualnie Zakład Komunalny jest w trakcie wyznaczania 

nowych stref ochrony bezpośrednich ujęć, co wymaga dużo nakładów pracy i jeżeli nie uda się 

odtworzyć  jakichś dokumentów, to będzie istniała konieczność ich wytworzenia.  

Pan Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego wspomniał o potrzebie wykonania dla wszystkich 

ujęć oceny ryzyka, co wiąże się ze znacznymi kosztami. Niektóre Gminy płacą po 50-80 tys. zł. za 

jeden odwiert. Gmina Trzeszczany posiada sześć odwiertów.  Dodał, że dokumentacja na jeden 

odwiert to  koszt rzędu około 8- 10 tys. zł 

Podkreślił, że jest to wymóg formalny i musimy wszystko pouzupełniać i uaktualnić. 

Radny Pan Henryk Gałka zapytał jak wygląda sytuacja z płatnościami za wodę, bo na terenie 

Trzeszczan jest dotacja do wody. Zapytał, czy Gmina Grabowiec daje dotację na odcinki wodociągu 

Drogojówka w miejscowościach Ornatowice, Szostowice i Skibice. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego stwierdził, że w tej chwili nie ma dotacji do wody na 

tych odcinkach.  

Radny Pan Henryk Gałka wyjaśnił, że chodzi o to, czy Gmina Trzeszczany będzie dotowała do wody 

dla mieszkańców Gminy Grabowiec. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego poinformował, że w tej chwili Pan Wójt będzie 

rozmawiał z Wójtem Gminy Grabowiec, ale to nie jest przedmiotem uchwały. To będą sprawy  
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opisane w porozumieniu. 

Wójt Gminy dodał, że sprawy te będą miały swój epilog w oddzielnych umowach. Podkreślił, że 

uchwała podjęta przez Radę Gminy Trzeszczany w sprawie dopłat np. do 1 m
3 

nie może być 

realizowana przez mieszkańców innej Gminy. Rada Gminy Grabowiec powinna podjąć uchwałę 

o dopłatach dla mieszkańców swojej Gminy. 

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

głosowanie uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego powierzającego Gminie 

Trzeszczany zadania polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości 

Skibice, Ornatowice i Szystowice z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych będących własnością 

Gminy Trzeszczany. 

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

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

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

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

wstrzymujących – 0). Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego powierzającego 

Gminie Trzeszczany zadania polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie 

miejscowości Skibice, Ornatowice i Szystowice z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych 

będących własnością Gminy Trzeszczany została przyjęta jednogłośnie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wójt Gminy poinformował, że: 

- w związku z prośbami sołtysów i mieszkańców Gminy Trzeszczany zostaje wydłużony termin 

przyjmowania deklaracji o ewentualnym przystąpieniu do planowanego Ośrodka Zdrowia  

w Trzeszczanach do 30 marca. Odparł, że do 31 marca br. ma podpisaną umowę przedwstępną  

z Bankiem Spółdzielczym w Zamościu i już wtedy trzeba będzie podjąć konkretne decyzje, czy w to 

wchodzimy, czy też nie. Nadmienił, że w dniu dzisiejszym sołtysi się rozliczają, więc w pełni 

odpowiedzialnie nie potrafi powiedzieć ile na dzień dzisiejszy jest tych deklaracji, bowiem deklaracje 

mogą jeszcze wpłynąć. 

- od kilku tygodni na terenie Gminy Trzeszczany zauważalny jest ruch firm, które proponują naszym 

mieszkańcom montaż instalacji fotowoltaicznych. Są to różne firmy, które uciekają się do różnych 

sposobów np. niektórzy komunikują, że są opiekunami Gminy i że mają stosowne porozumienia, 

upoważnienia wydane przez Gminę. Dodał, że otrzymał kilka telefonów od mieszkańców, czy na 

pewno to są ludzie wysłani przez Gminę, czy polecani przez Gminę. 

Pan Wójt zdementował, iż absolutnie Gmina Trzeszczany nikomu nie wydawała żadnych 

upoważnień, nikogo nie wysyłała w teren jako opiekuna Gminy Trzeszczany. Stwierdził, że Ci ludzie 

naciągają rzeczywistość, by stać się bardziej wiarygodnymi i w sposób podchwytliwy przedstawiają 

swoje usługi mieszkańcom. Proponują pożyczki i zajęcie się dokumentacją. Nadmienił, że nie ma nic 

przeciwko temu, tylko nie należy wprowadzać naszych mieszkańców w błąd. 

Powtórzył, że Gmina Trzeszczany nie dawała nikomu żadnych upoważnień, żadnych pełnomocnictw 

do takiego działania. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący poinformował, że kolejną sesję Rady Gminy planuje na dzień 

31 marca br. więc w planach należy już uwzględnić tą datę. 

 

         Do punktu 5-go 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVIII 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 Protokołowała                                                                                Przewodniczący  

                                                                                                           Rady Gminy 

 Anna Kociach                                                                               

                                                                                                      Mariusz Pietnowski                                                                                                  


