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Protokół  Nr XXIII/2020 
 

z posiedzenia XXIII sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu  

20 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 8.30 do 13.03. 

 

 

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

 

Radni obecni: 

 

1. Pietnowski Mariusz                         7. Uleryk Beata                                                           

2. Drewniak Paulina                            8. Pirogowicz Andrzej                           

3. Filipczuk Józef                                9. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Folusz Mariusz                              10. Prystupa Krystyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Gałka Henryk                                11. Ryś Marek                                                                                                                                                                     

6. Krzeszowiec  Joanna                     12. Żyła Zofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Radni nieobecni: 

 

1. Serafin Barbara  

2. Łysiak Wojciech                                                                                  

3. Panas Michał           

                                                                                                                                                                                                                                                         

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

Trzeszczany – Pani Michalina Kiecana, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego  

w Trzeszczanach – Pan Waldemar Kwiatkowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

w Trzeszczanach – Pan Stanisław Wojczuk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Trzeszczanach – Pani Anna Maciuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi – Pan Andrzej 

Pachla,  pracownicy Urzędu Gminy Trzeszczany, Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Pani Aneta 

Karpiuk, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Pan Andrzej Serafin, Przewodniczący Rady 

Powiatu Pan Michał Miścior, radny Rady Powiatu Hrubieszowskiego Pan Marcin Zając. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 1.Otwarcie sesji. 

 2.Stwierdzenie prawomocności. 

 3.Przyjęcie porządku obrad. 

 4.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22.05.2020 r. 

 5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

 6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

 7.Raport o stanie Gminy Trzeszczany 

 a) debata 

 b) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok 

 8.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzeszczany za 2019 r. i sprawozdania    

    finansowego za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

 a) sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 2019 r. 

 b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania  

     sprawozdania z wykonania budżetu, 

 c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Trzeszczany za 2019 rok  

     i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2019 rok, 

 d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania         

    wniosku absolutoryjnego, 
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  e) dyskusja, 

  f) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

      wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2019 rok, 

  g) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu  

      wykonania budżetu za 2019 rok. 

  9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Trzeszczany Nr XXI/123/2020 z dnia  

     30.07.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

     Gminy Trzeszczany. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/122/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie  

     określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów  

     komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

11.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

12.Sprawy różne. 

13.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

14.Zakończenie obrad. 

   

                                                                    Do punktu 1-go 

 

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

Pan Mariusz Pietnowski, witając wszystkie osoby obecne na sesji.  

 

Do punktu 2-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność. Na 15 osobowy skład Rady Gminy w chwili 

stwierdzania prawomocności obecnych było 12 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

pełnoprawnych uchwał i decyzji.  

                                                                    Do punktu 3-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu do przyjęcia porządku obrad. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad? 

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

porządku projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie 

wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Przypomniał, że taka uchwała została podjęta przez Radę Gminy, lecz organ nadzoru zwrócił uwagę, 

że pewne zwroty nie powinny mieć miejsce w uchwale, więc istnieje konieczność ponownego 

rozpatrzenia uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby tą uchwałę umieścić po punkcie 10 porządku 

obrad, a przed punktem zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

Radny Pan Marek Ryś zgłosił wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić punkt – Informacja 

Starosty i Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego w sprawie przebudowy drogi powiatowej  

Hrubieszów- Ostrówek. Dodał że na ten temat ostatnio było wiele kontrowersji. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na dzisiejszej sesji są do podjęcia bardzo ważne 

uchwały- raport o stanie gminy i absolutorium. Dodał, że nie wie jak myślą radni, ale jeśli już, to tą 

tematykę widziałby na samym końcu. 

Radny Pan Marek Ryś odparł, że osoby, które  przyjechały nie będą czekać. 

Przewodniczący Rady Gminy powtórzył, że ważniejszym tematem jest raport o stanie gminy. 

Przewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego poprosił, aby ten temat wprowadzić na początku 

porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż raport o stanie Gminy jest ważniejszy, następnie 

zapoznał z treścią zapisów materiałów szkoleniowych dotyczących raportu o stanie Gminy. 

Radny Pan Ryś zapytał, czy byłoby to naruszeniem procedur? 
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Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że opiera się na materiałach szkoleniowych. 

Radny Pan Marek Ryś odparł, że Rada Gminy może dostosować się do własnych potrzeb i nie będzie 

trzymać w napięciu osoby, które przyjechały. 

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że to osoba Przewodniczącego prowadzi obrady. 

W trakcie dyskusji na obrady przybyła Pani Aneta Karpiuk Starosta Hrubieszowski, Pan Andrzej 

Serafin Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Pan Marcin Zając Radny Rady Powiatu. 

Pan Przewodniczący powitał przybyłe osoby i poprosił o wpisanie się na listę. 

Radny Pan Marek Ryś poprosił, aby radni poparli go w tej kwestii. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że to jego osoba udziela głosu i jest to zgodne ze 

Statutem Gminy. Następnie zwrócił się do przybyłych ze Starostwa osób wyrażając nadzieję, że nie 

będzie to taka hucpa, która miała miejsce w Werbkowicach, bowiem na to nie pozwoli. Jest dzisiaj 

raport o stanie gminy i absolutorium. 

Pani Starosta oznajmiła, że jeżeli Pan Przewodniczący z góry zakłada, że będzie to hucpa, to 

przeprasza. Jeżeli Rada Gminy nie chce wysłuchać, jeżeli nie ma dobrej woli ze strony Gminy, Rady 

to podziękujemy i nie będziemy przeszkadzać. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pani Starosty oznajmiając, że była Przewodniczącą 

Rady Powiatu i wie kto prowadzi obrady i kto czuwa nad dyscypliną podczas sesji. Podkreślił, że  

w dniu dzisiejszym są bardzo ważne tematy do podjęcia. 

Pani Starosta zakomunikowała, iż poprosiła o zabranie głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nikt nie mówi, iż nie będziemy rozmawiać , jeżeli Pani 

Starosta będzie czekała cierpliwie, to na końcu udzieli głosu, w pierwszej kolejności będzie 

rozpatrywany raport o stanie gminy, absolutorium. 

Pani Starosta zakomunikowała, że ma ograniczony czas, ma bardzo ważne inne zadania, i jeżeli 

Państwo radni nie chcą wysłuchać co ma do powiedzenia to trudno. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że chcemy rozmawiać, ale nie na warunkach narzuconych. 

Pani Starosta powtórzyła, że jeżeli radni nie chcą wysłuchać, skoro władze Powiatu pofatygowały 

się, by dla mieszkańców zrobić główną drogę i wspólnie omówić ten temat, to dziękuje bardzo. 

Przewodniczący Rady Gminy po raz kolejny powtórzył, że radni chcą rozmawiać, poprosił  

o pozostanie. 

Radny Pan Henryk Gałka stwierdził, że Pani Starosta jest osobą, która reprezentuje Powiat i chodzi  

o to, by wysłuchać. Dodał, że Radę nie zbawi 10 minut. 

Następnie Pan Przewodniczący poprosił o zgłoszenie wniosku do porządku obrad. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz odparł, że Pan Przewodniczący Rady Gminy zasłania się raportem  

o stanie Gminy, natomiast radni wiedzą jaki jest stan gminy, w jakim jest położeniu. Droga 

powiatowa Hrubieszów- Ostrówek jest ważna dla wszystkich i należałoby w pierwszej kolejności 

przedstawić ten temat. 

Radny Pan Marek Ryś złożył kolejny wniosek o zajęcie stanowiska Rady dotyczący kolejności  

wystąpienia Pani Starosty i Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego przed punktem 5 porządku obrad. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Pana 

Wójta o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób 

bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

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

Krzeszowiec Joanna, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś 

Marek, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, wstrzymujących głosów nie było (Za - 12 

głosów, przeciw – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0). 

Wniosek w przedmiocie ujęcia do porządku obrad uchwały w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach 

dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi został 

uwzględniony. 

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący dodania do porządku 

obrad punktu - Informacja Pani Starosty i Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego w sprawie  
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przebudowy drogi powiatowej Hrubieszów – Ostrówek. 

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

Krzeszowiec Joanna, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk Beata, Żyła Zofia; 

przeciw głosowali radni: Pietnowski Mariusz, wstrzymali się radni: Prystupa Jan (Za - 10 głosów, 

przeciw – 1 głos, głosów wstrzymujących – 1). 

Wniosek dotyczący dodania do porządku obrad punktu - Informacja Pani Starosty i Zarządu Powiatu 

Hrubieszowskiego w sprawie przebudowy drogi powiatowej Hrubieszów – Ostrówek został 

uwzględniony. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad ostatnim wnioskiem do porządku obrad 

w przedmiocie zajęcia stanowiska Rady dotyczącym kolejności wystąpienia Pani Starosty i Zarządu 

Powiatu Hrubieszowskiego przed punktem 5 porządku obrad. 

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

Krzeszowiec Joanna, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk Beata, Żyła Zofia; 

przeciw głosowali radni: Pietnowski Mariusz; wstrzymali się radni: Prystupa Jan. (Za - 10 głosów, 

przeciw – 1 głos, głosów wstrzymujących – 1). 

Wniosek dotyczący zajęcia stanowiska Rady dotyczący kolejności wystąpienia Pani Starosty  

i Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego przed punktem 5 porządku obrad został uwzględniony. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz  

z zaproponowanymi zmianami. 

Za przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami głosowali radni:  

Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka Henryk,  Krzeszowiec Joanna, Pirogowicz 

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

radni: Pietnowski Mariusz; wstrzymujących głosów nie było (Za - 11 głosów, przeciw – 1 głos, 

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

 

                                                                    Do punktu 4-go 

 

Kolejny punkt to przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22.05.2020 r. 

Pan Przewodniczący Rady oznajmił, że protokół został wyłożony do wglądu a następnie zapytał, czy 

są uwagi do treści tego protokołu? 

Uwag nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

Protokołem Nr XX/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 maja 2020 r. 

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, 

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

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

Protokół Nr XX/2020 został przyjęty jednogłośnie. 

 

                                                                    Do punktu 5-go 

 

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

Informacja Pani Starosty i Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego w sprawie przebudowy drogi 

powiatowej Hrubieszów – Ostrówek. 

Głos zabrała Pani Aneta Karpiuk Starosta Hrubieszowski, która na wstępie swojej wypowiedzi 

podziękowała radnym, że chcą wysłuchać jej osoby w temacie przebudowy drogi powiatowej 

Skierbieszów-Hrubieszów, gdzie to najdłuższy odcinek przebiega przez Gminę Trzeszczany. 

Stwierdziła, że mieszkańców gminy Trzeszczany, radnych Gminy a więc przedstawicieli 

mieszkańców tej Gminy powinno interesować, aby wspólnymi siłami wyremontować tą drogę. 

Podkreśliła, że od wielu lat mówi się o tej drodze, jednak nikt w tym temacie nic nie zrobił. 

Dodała, że jest wielka szansa, aby wspólnie doprowadzić do przebudowy tej drogi, stąd też ten 

przyjazd. Zakomunikowała, że to nie jest najazd na Gminę Trzeszczany, tylko przyjazd z prośbą 

i informacją. Chodzi o dobro mieszkańców Gminy Trzeszczany, Powiatu. 



 

5 

 

Przypomniała, że kandydując w wyborach mówiła, że jeżeli dostanie się do Powiatu, to  uczyni  

wszystko, żeby przekonać radnych, by wyremontować tą drogę. 

Poinformowała, że Rada Powiatu postanowiła przekazać 500 tys. zł. na wykonanie projektu na tą 

drogę, bez którego nie ma możliwości jej wyremontowania. 

Powiat musi pozyskać środki z zewnątrz, by przystąpić do takiej przebudowy. Wykonanie projektu 

zostało zlecone firmie przez wcześniejszy Zarząd i projekt został wykonany. 

Poinformowała, o tym, że 10 sierpnia został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych na przebudowę  drogi powiatowej na odcinku około 13 km. Zwróciła uwagę, że 

najdłuższy odcinek drogi znajduje się na terenie Gminy Trzeszczany. Oznajmiła, że koszty tej 

inwestycji są bardzo duże, nawet wkład własny jaki Powiat musi posiadać jest ogromną kwotą, bo 

zakładając, że Powiat otrzyma 60% dofinansowania, to 40%  musi pokryć z własnych środków.  

Dodała, że rozumie sytuację Gminy Trzeszczany, mały budżet, trudności finansowe inne potrzeby, 

ale w tym przypadku mamy tą wiedzę, możliwość, gdzie można przebudować tą drogę, bowiem 

druga szansa może się nie zdarzyć.  

Wspomniała o wystosowanym piśmie do Wójta Gminy Trzeszczany, Wójta Gminy Hrubieszów, 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa zawierającym podział 20% po stronie Powiatu i 20% po stronie 

Gminy, czy Miasta. Poinformowała, że to nie był podział sztywny, którego musimy się trzymać.  

Podkreśliła, że taki podział był dotychczas. Stwierdziła, że wszystkie Gminy dokładają się  

i partycypują w kosztach przebudowy, remontów dróg powiatowych. Nadmieniła, że stan dróg  

w Gminie Mircze, Gminie Dołhobyczów, czy Horodło jest zupełnie inny, ale to się nie wzięło bez 

powodu, to jest też wkład danej Gminy w te drogi, gdzie radni co roku przekazywali pewną część 

kwoty z budżetu na wspólną partycypację w tych kosztach, przy budowie, remontach dróg 

powiatowych.  Stwierdziła, że jeżeli chodzi o Gminę Trzeszczany takiej partycypacji nie było. Przez 

10 lat od 2008 r. do 2018 r. na terenie Gminy Trzeszczany wyremontowano ponad 3 km dróg 

powiatowych, a od 2018 r. wyremontowano 4 km dróg powiatowych. W przypadku wspominanej 

drogi trzeba się zmierzyć z przebudową, ponieważ jest to droga o innym natężeniu. Remont drogi 

typu nakładka o grubości 5 cm nie wchodzi w grę, bowiem po 5 latach ponownie tę drogę trzeba 

byłoby remontować, a więc należy to zrobić raz a dobrze. Oznajmiła, że przyjechała z prośbą, aby 

radni pochylili się nad tym tematem i przeznaczyli środki na przebudowę drogi. Nie mówi, że to ma 

być kwota 3 mln. zł., ale kwota jaką radni mogą zabezpieczyć np. 500 tys. zł, 1 mln. zł. Dodała, że  

jeżeli wniosek zostanie pozytywnie oceniony z Funduszu Dróg Samorządowych, to realizacja tej 

inwestycji rozpocznie się od kwietnia 2021 r. a zakończy się w maju 2022 r. Będzie to inwestycja 

roczna jeśli chodzi o zadanie, a rok budżetowy dwu letni. Powtórzyła, że to są ogromne koszty, ale  

będzie prosić radnych powiatu, by wyremontowali tą drogę, bo w Gminie Trzeszczany są 

mieszkańcy naszego Powiatu, którzy tego oczekują. Nadmieniła, że jeżeli chodzi o sprawy 

techniczne, które dotyczą tej przebudowy i które pojawiają się w przestrzeni publicznej np. w kwestii 

zdzierania asfaltu to sprawy te wyjaśni Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. 

Stwierdziła, że chodzi o przebudowę, która ma posłużyć przez 30 lat. Zakomunikowała, że dołoży 

wszelkich starań, aby tą przebudowę zrealizować.  

Wspomniała o piśmie otrzymanym od Wójta Gminy Trzeszczany, na które udzieli odpowiedzi. 

Poinformowała, że droga będzie sfrezowana tylko w miejscach gdzie jest asfalt lany, który to 

zostanie wykorzystany na gruntowych drogach powiatowych. 

W kwestii chodników Pani Starosta oznajmiła, że projektant przewidział sytuację, iż chodniki będą 

rozbierane, bowiem nawierzchnia zostanie podniesiona minimum o 13 cm, więc chodniki muszą być 

rozebrane i podwyższone. Dodała, że materiał nie będzie zmarnowany, tylko wykorzystany do 

przebudowy. Zwróciła uwagę na maksymalną oszczędność i wykorzystanie tego materiału, który już 

był, wykorzystany. Nadmieniła, że należy wykonać tę inwestycję tak, aby miała ona wygląd i aby 

były zachowane warunki bezpieczeństwa. Dodała, że w sprawach technicznych poprosi o wypowiedź 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że to miało być wystąpienie Starosty i Zarządu 

Powiatu. 

Pani Aneta Karpiuk podkreśliła, że sprawy techniczne są ważne i mieszkańcy chcieliby usłyszeć jak 
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to ma wyglądać. 

Głos zabrał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Andrzej Serafin, który oznajmił, że chciałby 

przybliżyć temat budowy drogi powiatowej, który otwiera się przed Gminą i przed Powiatem. 

Poinformował, że przebudowa drogi wiąże się z pewnymi uwarunkowaniami, które są podyktowane 

tym, aby poprawić parametry tej drogi, a parametry zostaną poprawione poprzez: zwiększenie 

nośności drogi do 10 ton na oś,  podniesienie kategorii ruchu do kategorii KL3,  uzyskanie pełnej 

szerokości na całym odcinku drogi do 6 metrów z utwardzonymi poboczami do 1 metra. 

Podkreślił, że pierwszy parametr jest bardzo istotnym elementem dlatego, że najważniejszym 

czynnikiem, który powoduje niszczenie drogi to jest obciążenie. Zwrócił uwagę, że przebudowa 

drogi, to także poprawa bezpieczeństwa, są to nowe chodniki, nowe zatoki autobusowe, jest to 

oznakowanie pionowe i poziome. Tu nie może być mowy o marnotrawstwie jakichkolwiek 

materiałów pod tym względem że nie zostanie on rozebrany i ponownie wbudowany jeżeli będzie 

tylko nadawał się i spełniał pewne warunki. Dodał, że w trakcie robót okaże się, czy jakiś fragment 

będzie musiał zostać przełożony, bowiem nawierzchnia będzie wzmocniona tą warstwą minimalną 

13 cm do góry i na etapie realizacji okaże się, czy dany odcinek będzie musiał być rozebrany 

i przebudowany, czy będzie mógł pozostać. Dotyczy to również frezowania korekcyjnego. 

Przy przebudowie drogi nie będzie sfrezowana cała nawierzchnia, a te jej fragmenty, które będą  

w jakiś sposób kolidowały przy przebudowie, czy kolidowały przy budowie warstwy konstrukcyjnej.  

Badania przeprowadzone przez firmę projektową pokazują, że ta konstrukcja jest bardzo słaba, 

składa się ona m.in. z żużla paleniskowego, asfaltu lanego. Stwierdził, że przebudowa drogi to także, 

poprawa komfortu poruszających się pojazdów. Zwrócił uwagę, że przebudowa nawierzchni wiąże 

się z kompleksowym odwodnieniem, oczyszczeniem przepustów, komór przepustów, które znajdują 

się na planowanym do przebudowy odcinku drogi. Dodał, że brak odwodnienia przy danej drodze 

powoduje podsiąkanie, dodatkową utratę nośności i następuje niszczenie nawierzchni. 

Odparł, że przebudowa drogi wiąże się z poprawą dostępności komunikacyjnej danej Gminy, 

z utwardzeniem zjazdów do posesji, pól. Nadmienił, że jest to jedyna szansa, by uporządkować cały 

ten odcinek i przebudować go w taki sposób, aby mógł służyć przez wiele lat, nie tylko mieszkańcom 

Gminy, ale i wszystkim tym, którzy tą drogą się poruszają. 

Pani Starosta oznajmiła, że tak jak Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wspomniał te wszystkie 

elementy składają się na jedną całość. Poprosiła radnych, by przemyśleli dzisiejszą informację, 

wypowiedź, przeanalizowali, i żeby zabezpieczyli w budżecie Gminy Trzeszczany środki na 

przebudowę tej drogi. Powtórzyła, że to nie musi być kwota 3 mln. zł, a kwota, którą radni mogą 

zabezpieczyć 500 tys. zł., 1 mln zł., 800 tys. zł., by wytrącić argument innym Wójtom, że Gmina 

Trzeszczany nie partycypuje w remontach dróg powiatowych. Podkreśliła, że wspólnie dla dobra 

mieszkańców należy podjąć odpowiedzialną decyzję ponad podziałami. Osobiste bolączki nie mogą 

się przekładać na dobro mieszkańców. Zakomunikowała, że dzisiejszy przyjazd jest podyktowany 

prośbą skierowaną do radnych, aby wykorzystać szansę i wspólnie zabiegać o tę drogę i zrobić coś 

dobrego dla mieszkańców. Odparła, że to nie jest najazd na Radę Gminy, na Pana Wójta, to jest 

przyjazd z informacją do mieszkańców, by dzięki sesji usłyszeli jak to wygląda. Poinformowała, że 

jeżeli Powiat otrzyma dofinansowanie, to przebudowa będzie zaczynać się w Trzeszczanach. 

Zwróciła uwagę, że przy tej inwestycji zostanie przebudowany parking od strony drogi powiatowej 

przy Urzędzie Gminy Trzeszczany i na pewno wizerunkowo też poprawi to wygląd centrum 

Trzeszczan. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 29 mln. zł na odcinku około 13 km. Jeżeli radni zgodzą się  

i zarezerwują jakąś kwotę, to i inne osoby Wójt Gminy Hrubieszów, Burmistrz Miasta Hrubieszowa 

nie będą mieli pretekstu do tego, aby nie partycypować w tej przebudowie. Dla Powiatu jest to 

ogromne wyzwanie. Powiat też nie posiada takich środków. Wyraziła nadzieję, że wspólnie ta 

inwestycja zostanie zrealizowana. Podziękowała za umożliwienie przekazania informacji. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, co powiedzieć mieszkańcom Mołodiatycz i Ostrówka. 

Pani Starosta poinformowała, że w tej chwili Powiat złożył projekt na około 30 mln. zł. to jest 

maksimum jakie Powiat może złożyć na dofinansowanie. To jest maksymalna kwota na jaką można 

złożyć wniosek o dofinansowanie.  
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał skąd Pani Starosta wie, że samorządy takie jak Gmina 

Hrubieszów, Miasto Hrubieszów dołożą się do tej inwestycji? 

Pani Starosta zakomunikowała, że w odpowiedzi pisemnej od Pani Burmistrz i Pana Wójta wyraźnie 

jest zaakcentowane, że jeżeli inne Gminy będą partycypować w tej inwestycji, to również Miasto jak 

i Gmina Hrubieszów będzie partycypować w tych kosztach. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał również, czy Powiat szukał jakiś oszczędności, by tą 

inwestycję realizować. Dodał, że ma tu na myśli powołanie etatowego członka Zarządu. 

Pani Starosta oznajmiła, że jeżeli chodzi o oszczędności Powiatu, to jest to w gestii Zarządu  

i Starosty. Dodała, że Pan Przewodniczący powinien pomyśleć jak znaleźć środki w swoim budżecie,  

a o powiatowe środki się nie martwić. Podkreśliła, iż dopilnuje, by środki powiatowe zostały 

zabezpieczone. 

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do koalicji z PSL.  

Zwrócił się do Pani Starosty oznajmiając, że: „jest Pani w koalicji z radnymi z PSL-u- zgadza się” 

Pani Starosta odpowiedziała: „czy jest to temat informacji o której dzisiaj jest mowa,  

Tak, ale to nie jest nic tajnego”. 

Pan Przewodniczący zapytał, gdzie był przed laty Zarząd z PSL jak remontowano drogi na innych 

gminach? 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Michał Miścior, który przypomniał o dwukrotnej 

wizycie w Urzędzie Gminy Trzeszczany i o rozmowie z Panem Przewodniczącym, z Panem Wójtem 

na temat tej drogi, gdzie to Pan Przewodniczący i Pan Wójt byli zainteresowani przebudową tej 

drogi. Dodał, że zapraszał na sesję Rady Powiatu, ale nikt się nie pojawił. Mimo przekazywanej 

informacji o zainteresowaniu tą przebudową, to żadnego czynu w tym temacie nie zauważył. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dwukrotnie był obecny na sesji Rady Powiatu. 

Pani Starosta oznajmiła, że Pan Kuropatwa Starosta Powiatu Hrubieszowskiego, był obecny na sesji 

Rady Gminy Trzeszczany i prosił, by Gmina Trzeszczany partycypowała w kosztach przebudowy tej 

drogi, niestety takiej dobrej woli nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby nie mówić, że brak jest woli ze strony naszej Gminy, bo 

corocznie przez poprzednią kadencję i obecną zabezpieczane są środki na partycypację wspólnych 

zadań. Budujemy chodniki wspólnie z Powiatem. 

Pani Starosta stwierdziła, że mówimy o inwestycji drogowej. 

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, że chodnik też jest elementem drogi. Ponadto oznajmił, że 

kiedy Gmina budowała oświetlenie w miejscowości Nieledew, przy drodze powiatowej, to Powiat  

nie dołożył ani złotówki. Następnie zapytał, czy Powiat dołożył środki do budowy oświetlenia przy 

drodze powiatowej w miejscowości Leopoldów? 

Wójt Gminy oznajmił, że nie. 

Pani Starosta odniosła się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego w przedmiocie poprzednich 

inwestycji Powiatu. Oznajmiła, że w tamtym okresie nie była, ani w Radzie Powiatu, ani nie była 

Starostą więc, nie będzie się wypowiadać. Dodała, że należy sobie jedną rzecz uświadomić, co 

innego jest budowa oświetlenia, a co innego jest budowa chodnika, a jeszcze co innego jest 

przebudowa nawierzchni. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zatoczki autobusowe patrząc od miejscowości Nieledew 

do Trzeszczan są w bardzo dobrym stanie, więc nie widzi tego, aby one miały być rozbierane, gdyż 

byłaby to niegospodarność, marnotrastwo. Zapytał, czy jeżeli będą one zostawione, to czy będą one 

odjęte od kosztorysu. 

Pani Starosta oznajmiła, że przy takiej kompleksowej przebudowie zarówno wjazdy, zatoczki, 

parkingi, czy chodniki muszą być dostosowane do nawierzchni. Zapytała Pana Przewodniczącego 

jak sobie to wyobraża,  jeżeli nawierzchnia zostanie podniesiona minimum o 13 cm, a zatoczka 

autobusowa jest dużo niższa, to jak zapewnić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, którzy będą  

z niej korzystać. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy to będzie demontaż niszczący? 

Pani Starosta wyjaśniła, iż to nie będzie demontaż niszczący, tylko na bazie tych materiałów 

przebudowa, dostosowanie do nawierzchni, która będzie przylegała. 
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Radny Pan Jan Prystupa nawiązał do wizyty Pana Starosty Kuropatwy na sesji Rady Gminy.  

Oznajmił, że owszem była propozycja współpracy, ale Pan Starosta proponował partycypację 

w kosztach 50% Powiat, 50% Gmina. Gminy na to nie było stać. 

Pani Starosta oznajmiła, że prosi, aby Rada zabezpieczyła środki ile może.  

Radny Pan Jan Prystupa odparł, że o takiej propozycji można rozmawiać. 

Wójt Gminy poinformował, że nie zna osobiście osoby, której by nie zależało na polepszeniu stanu 

technicznego tejże drogi. Gmina może zastanawiać się nad realnymi sumami, za chwilę będzie 

prowizorium budżetowe, za chwilę radni określą dochody i wydatki. Podkreślił, że wszystko to, co 

będzie możliwe do zrealizowania, do przekazania, do partycypacji zostanie zawarte w uchwale 

budżetowej. Dodał, że pamięta kilka odwiedzin władz starostwa i potwierdza słowa radnego Pana 

Prystupy, iż propozycja ówczesnego Starosty była 50% na 50% i mówiono wówczas o 100% 

kosztów bez dofinansowania. Przypomniał, że to nad czym radni obradowali na ostatniej sesji Rady 

Gminy, miało związek z otrzymanym pismem od Starostwa i zajęciem stanowiska, celem udzielenia 

odpowiedzi. Stwierdził, że we wspomnianym piśmie nie spotkał się z informacją, aby zabezpieczyć 

tyle środków ile Gmina może, na ile jest ją stać, a wręcz przeciwnie jest prośba o akceptację podziału 

kosztów wkładu własnego oraz potwierdzenia zamiaru partycypacji w w/w przedsięwzięciu do dnia  

14 sierpnia. Dodał, że rozważane były te propozycje zawarte w konkretnym piśmie i Rada w formie 

głosowania wyraziła swoją opinię. Jest nowa propozycja i jak najbardziej niebawem Rada Gminy się 

nad nią pochyli i weźmie pod uwagę. Wspomniał również o wystosowanym piśmie do Pani Starosty 

zawierającym pytania mieszkańców i prosi o udzielenie na nie odpowiedzi. Nawiązał także do 

budowy oświetlenia w miejscowości Nieledew przy drodze powiatowej. Oznajmił, że ówczesne 

władze wymagały opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzenia obcego. 

Pani Starosta odniosła się do pisma, które zostało wystosowane m.in. do Urzędu Gminy Trzeszczany. 

Nadmieniła, że takie pisma zostały wysłane także do Miasta Hrubieszów jak i Gminy Hrubieszów. 

Podkreśliła, że jeżeli Gmina widzi, iż nie ma możliwości w swoim budżecie zabezpieczenia takiej 

kwoty, to w odpowiedzi na takie pismo, jeżeli jest dobra wola wskazuje, że nie może przekazać 

kwoty 3 mln. zł. tylko może zabezpieczyć np. 800 tys. zł. Stwierdziła, że jeżeli Pan Wójt oczekuje 

jeszcze jednego pisma w tej sprawie, choć to wybrzmiało konkretnie, to takie pismo zostanie przez 

Starostwo przesłane. 

W kwestii pisma zawierającego pytania mieszkańców Pani Starosta powtórzyła, że na pewno Pan 

Wójt otrzyma odpowiedź. 

Odnośnie oświetlenia i współpracy Pani Starosta oznajmiła, że nie może wypowiadać się za decyzje 

swoich poprzedników, którzy byli w Radzie Powiatu. Następnie odniosła się do wypowiedzi Pana 

Przewodniczącego Rady Gminy w przedmiocie oszczędności w Powiecie. Podkreśliła, że radni 

Powiatu potrafią analizować budżet, następnie zapytała jako mieszkaniec gminy gdzie jest drugi rok 

fundusz sołecki? gdzie są oszczędności z podatku rolnego, który został podniesiony? Zwróciła 

uwagę, że nie ma co straszyć mieszkańców podniesieniem podatków, bo podatek został już 

podniesiony, więc na pewno w budżecie tych środków przybyło, i może warto zastanowić się, czy te 

środki nie wyasygnować na tą drogę. Dodała, że po tej drodze jeżdżą wszyscy mieszkańcy 

wszystkich miejscowości, a fundusz sołecki już drugi rok został zawieszony.  

Wójt Gminy poinformował, że Rada Gminy tworząc budżet gminy na 2020 r. wzięła pod uwagę 

wszystkie potrzeby wydatkowania środków na rok bieżący, a znalazło się tutaj 9,5 mln. zł napisanych 

projektów z których jeden jest realizowany, a drugi za chwilę będzie przy niespełna 12 mln. budżecie 

,podwyżkach minimalnej płacy, wzroście płac nauczycieli, wzroście opłat za energie elektryczną  

i pochodnych, więc gospodarność i oszczędność Gminy Trzeszczany jak najbardziej jest widoczna. 

Pani Starosta podkreśliła, że zawsze są jakieś priorytety inwestycji i działań. Trzeba wziąć pod 

uwagę ten jeden najważniejszy, który w danej chwili można zrealizować. Dodała, że nie neguje 

innych inwestycji. Droga służy wszystkim mieszkańcom i zabezpieczenie pewnej kwoty, kwoty 

minimalnej to w porównaniu do tego wkładu, który wniesie Powiat jest kroplą w morzu i myśli, że to 

tylko brak dobrej woli. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg odniósł się do poruszanej kwestii budowy oświetlenia 

ulicznego przy drogach powiatowych. Oznajmił, że jest to zadanie własne Gminy. W kwestii 
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naliczania opłat wyjaśnił, że prawnie nie ma takiej możliwości, by przy realizacji tej inwestycji 

odstąpić od opłaty. Podkreślił, że tutaj nie może być mowy o partycypacji do oświetlenia. 

Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Staroście za wystąpienie. Dodał, 

że Rada Gminy przychyli się w jakikolwiek sposób do prośby, bowiem wszystkim leży na sercu 

dobro mieszkańców i przebudowa tej drogi. Jaka kwota zostanie wyasygnowana, tego nie potrafi 

powiedzieć, gdyż radni niebawem usiądą do projektu budżetu i będą go analizować. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Michał Miścior, który poinformował, że od  

16 czerwca br. jest nowa Pani Starosta, jest nowy Zarząd Powiatu, jest nowa koalicja rządząca  

w Powiecie. Podkreślił, że jest Przewodniczącym Rady Powiatu i zachęca, zaprasza radnych  

i mieszkańców Gminy Trzeszczany do współpracy z Powiatem, do rozmów, do kontaktu. 

Następnie głos zabrał radny Rady Powiatu Pan Marcin Zając, który na wstępie swojej wypowiedzi 

przedstawił swoją osobę. Oznajmił, że droga o której jest mowa będzie też przebiegała przez teren 

Gminy Hrubieszów. Dodał, że wielokrotnie w rozmowach oficjalnych i nieoficjalnych z Panem 

Wójtem Gminy Hrubieszów nigdy nie usłyszał deklaracji, iż Gmina Hrubieszów kategorycznie,  

nie będzie podejmowała partycypacji jeżeli chodzi o przebudowę drogi relacji Hrubieszów-

Ostrówek. Stwierdził, że to jest dopiero początek batalii o tą drogę, bo wniosek został złożony. 

Dodał, że chciałby, aby radni przemyśleli temat. Opowiedział się za wykonaniem tej inwestycji na 

wiele lat, na dziesięciolecia. Podkreślił, że mówi się o dofinansowaniu w 60%, a następnie stwierdził 

dlaczego nie zawalczyć o dofinansowanie w wysokości 80%, dlaczego nie zebrać podpisów 

społeczeństwa, wszystkich gmin i wystosować pismo z podpisami do Pana Premiera Morawieckiego, 

żeby zwiększył dofinansowanie z 60% na 80%. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że pismo z podpisami było składane w Starostwie kilka lat 

temu. Ponadto poprosił, aby nikt w Starostwie nie bawił się w cenzora, bo jest to płytkie. Stwierdził, 

że umieszczane zdjęcia z oficjalnych uroczystości przekazania przez Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej wozu bojowego są cenzurowane. 

Pani Starosta zapytała Pana Przewodniczącego Rady, czy posiada oficjalne informacje, że ktoś 

cenzurował zdjęcia. Podkreśliła, że jeżeli będziemy zajmować się takimi rzeczami, a nie konkretami 

to do czego my dojdziemy. To jest poważna sprawa, poważni radni, którzy zajmują się tematami 

mieszkańców, a nie cenzurowaniem zdjęć. 

Radna Pani Krystyna Prystupa zapytała o budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości 

Mołodiatycze. Oznajmiła, że budowa chodnika miała rozpocząć się jesienią ubiegłego roku. 

W kwestii budowy chodnika Pani Starosta oznajmiła, że w tej chwili trudno jej odnieść się do tego 

tematu, czy jest wykonany projekt, czy też go nie ma. Poinformowała, że w Starostwie przeanalizuje 

tą sprawę razem z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i wówczas udzieli odpowiedzi. 

Po tej wypowiedzi przedstawiciele Powiatu opuścili posiedzenie Rady Gminy. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie. 

 

Do punktu 6-go 

 

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

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

- 31 lipca br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej. Omawianymi 

tematami były sprawy bieżące tego Związku. 

- 10 sierpnia br. miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Gminy Trzeszczany na której to 

poruszanymi tematami były sprawy przebudowy drogi powiatowej relacji Ostrówek – Hrubieszów  

i sformułowanie, sprecyzowanie odpowiedzi na pismo Pani Starosty. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 7-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oznajmiając, że 

informacja ta obejmuje okres krótki od 30 lipca br. do dnia dzisiejszego. 
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Dodał, że w tym okresie planował sesję Rady Gminy, a w dniu 10 sierpnia br. miała miejsce XXII 

sesja Rady Gminy. Ponadto udzielił odpowiedzi na pismo podpisane przez radnych Pana Rysia, 

Panią Krzeszowiec, Pana Pirogowicza, Pana Gałkę, Pana Łysiaka, Pana Filipczuka w kwestii 

przeznaczenia otrzymanej promesy w wysokości 500 tys. zł. Dodał, że Rada Gminy podjęła decyzję 

w tej sprawie. 

Pan Przewodniczący nadmienił również, że przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Gminy. 

Wspomniał, że w dniu wczorajszym otrzymał i zapoznał się z pismami Klubu Radnych „Wspólny 

Cel” w sprawie zaproszenia Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Hrubieszowskiego. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 8-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego porządku obrad – Raport o stanie 

Gminy Trzeszczany. 

Poinformował, że na podstawie art.28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

w debacie nad raportem radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą wziąć 

udział mieszkańcy gminy, którzy złożyli do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie 

poparte co najmniej 20 podpisami mieszkańców.  

Pan Przewodniczący zakomunikował, że do dnia wczorajszego takowe zgłoszenia nie wpłynęły, więc 

mieszkańcom nie udzieli głosu w tej sprawie. Po wyjaśnieniach otworzył debatę nad raportem  

o stanie Gminy Trzeszczany. Poprosił o merytoryczne wypowiedzi. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który poinformował, że Gmina wywiązała się z obowiązku ujęcia 

w raportach ustawowego minimum, czyli danych na temat realizacji uchwał, programów czy strategii 

jednak jest to mało czytelna i niezbyt atrakcyjna dla mieszkańców forma prezentacji danych. Dodał, 

że w raporcie zabrakło porównań z innymi, podobnymi gminami, a także zestawień pokazujących 

wybrane wskaźniki na przestrzeni kilku lat. Z gąszczu danych mieszkańcom trudno było wyciągnąć 

wnioski, czy w ich gminie dzieje się w danej sferze dobrze, czy raczej należy dążyć do szybkich 

zmian. Przypomniał, że w ostatnim roku debata nad raportem odbyła się tylko przez klub radnych 

ponieważ żaden z radnych nie zabrał głosu, a do udziału w dyskusji nie zgłosił się żaden mieszkaniec 

i można to uznać za największą porażkę. Podkreślił, że w kolejnej edycji tworzenia i omawiania 

raportu należałoby zadbać o lepszą formę oraz bogatszą treść opracowań. Niezbędne jest też aktywne 

zachęcanie mieszkańców do udziału w debacie nad raportem, zarówno przed sesją Rady Gminy jak  

i w trakcie rozmów na forum Rady. Zakomunikował, że raport zawiera 76 stron za sprawą 

ustawowych wymogów dotyczących publikacji danych o realizacji uchwał, strategii, czy programów. 

Problematycznym okazała się priorytezacja zagadnień oraz sposób opisu poszczególnych obszarów. 

Zabrakło zdolności do wyciągnięcia z morza informacji kluczowego i zrozumiałego przekazu  

w najważniejszych obszarach spraw lokalnych. Można odnieść wrażenie, że typowy raport wyszedł 

spod ręki urzędników nawykłych do drobiazgowej i przesyconej liczbami biurokratycznej 

sprawozdawczości, a nie do komunikowania się z obywatelami. Raport mógłby zawierać informacje 

o stanie powietrza, co sfinansować z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 

informacje o przestępczości, wykrywalności oraz stwierdzonych czynach, informacje w jaki sposób 

promować gminę, za pomocą jakich środków, z jakimi wydatkami się to wiązało. Informacje, czy 

uchwały rady lub zarządzenia organu wykonawczego zostały zaskarżone oraz jak się sprawy  

zakończyły, oraz inne sprawy sądowe gdzie w naszej gminie to jest chyba priorytetem. 

Zwrócił uwagę, że Pan Wójt w podsumowaniu raportu o stanie Gminy pisze o priorytetowych 

działaniach o konieczności termomodernizacji budynku szkoły w Trzeszczanach i w Nieledwi,  

o kontynuacji przebudowy drogi Trzeszczany - Bogucice, a zapomniał dodać, że priorytetem 

mieszkańców obecnie jest droga powiatowa Hrubieszów-Ostrówek, o której jest głośno i wszyscy 

poza kilkoma osobami są za przebudową tej drogi i udziałem gminy w partycypacji w niewielkiej 

kwocie, na którą nas stać. Poprosił, aby nie straszyć mieszkańców gminy drastycznym podnoszeniem 

podatków, ani parabankami. 

Radny Pan Marek Ryś zwrócił uwagę: 
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- że pozyskiwanie środków zewnętrznych u Pana Wójta jest niedojrzałe, 

- na brak jest pomysłu, co dalej z ośrodkiem zdrowia w Trzeszczanach, 

- że stadion sportowy w Nieledwi stoi pusty niszczeje, sportu w gminie nie ma, 

- że w kulturze nic się nie dzieje, a Pan Dyrektor GOK zna się na pisaniu i ocenianiu pracy radnych, 

gdzie często komentuje na portalach społecznościowych obiektywny, dozwolony przekaz lokalnej 

społeczności. Skoro Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zna się na drogach, a w kulturze nic się nie 

dzieje, to Klub Radnych mówi Panu dziękuje i nie chce Dyrektora w naszej gminie, gdyż nic 

użytecznego z pańskiej działalności nie widzi. Oszczędzimy pieniądze na inne ważne zadania własne 

Gminy. 

- że obserwatorium w Trzeszczanach niszczeje,  

- na brak sprawozdania z działalności z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. Ustawa została 

złamana,  

- na brak konta pomocowego w banku na które wpływałyby pieniądze na pomoc poszkodowanym,  

- świetlica w Trzeszczanach jest pusta, ludzie odzwyczaili się z niej korzystać,  

- że przed świetlicą w Trzeszczanach stoi suchy świerk, 

- że Pan Wójt na zebraniach przedstawia radnych z Nieledwi w złym świetle, oraz przekazuje 

informacje o wycieku danych osobowych o tym, że zawiniła dziewczyna. Podkreślił, że  

w normalnym urzędzie każdy ma swoje miejsce i za coś odpowiada. 

- że w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczane są takie informacje i zapytania oraz odpowiedzi 

jakie Panu Wójtowi pasują, 

- że praca, interwencję, starania Klubu Radnych jest określana przez Wójta Gminy jako bicie piany, 

albo bicie śmietany. 

Radny Pan Ryś oznajmił, że Klub Radnych ubolewa nad sprawą seniorów, których jak się okazało 

ma Pan Wójt cienką skórę i nie jest odporny na potoczne gadanie lub ocenianie działań Wójta.  

Wspomniał również o sprawie, którą założył w Sądzie Pan Wójt, Panu Andrzejowi. 

Stwierdził, że zamiast częstych wizyt w Sądzie Pan Wójt powinien zająć się zadaniami własnymi 

gminy, którymi są: integracja społeczna, działalność szkoleniowa i oświatowa, promocja, edukacja 

publiczna w tym tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych oraz wdrażania 

programów pobudzania aktywności społecznej. Nadmienił, że będąc sołtysem, obecnie radnym 

częściowo chciał realizować taką współpracę, ale Pan Wójt ją skutecznie uniemożliwiał, aż do chwili 

obecnej. Podkreślił, że należałoby dążyć do integracji młodzieży, osób dorosłych  

i niepełnosprawnych z różnych środowisk, stwarzać warunki do rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego, do tworzenia kół, klubów zainteresowań, a nie towarzystw wzajemnej adoracji, 

organizować wydarzenia kulturalne oraz promować walory turystyczno-krajoznawcze gminy  

i powiatu.  

Wobec powyższego kciuk w dół, żółta kartka, głosowanie na nie. 

Radny Pan Marek Ryś poruszył temat Gorzelni w Leopoldowie. Zapytał, czy Pan Wójt szuka 

oferentów. Podkreślił, że pieniądze byłyby, gdyby to ruszyło. To jest priorytet, którym powinien się 

Pan Wójt zająć. Ponadto stwierdził, że Pan Wójt w 100% nie wygrał wyborów, i część społeczeństwa 

może być niezadowolona z działań Pana Wójta, ale należy współpracować. Podkreślił, że do tej pory 

nie widzi chęci współpracy z Powiatem. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił, że w kulturze w miejscowości Nieledew nie wiele się 

dzieje, ponieważ młodzież wieczorami siedzi na przystanku, natomiast pod świetlicą w Nieledwi są 

krzyki, hałasy, a policji w tym czasie nie ma. Policja jak przyjeżdża o godz. 17.00, czy 18.00, to  

objeżdża tylko osiedle. Zakomunikował, również, że o godzinie 24.00 ktoś strzelał petardami. Dodał, 

że świetlica jest zamknięta i młodzież nie ma gdzie przebywać. 

W tym miejscu radny Pan Andrzej Pirogowicz poinformował o skierowanym do Pana Wójta 

zapytaniu dotyczącym m.in. kwestii: wymiany zamków w drzwiach do świetlicy w Nieledwi, zmiany 

regulaminu świetlicy, a następnie odczytał treść tego pisma. 

Po odczytaniu treści pisma radny Pan Pirogowicz przekazał od sołtysa wsi Nieledew Pana 

Załuskiego klucze do dotychczasowego zamku do drzwi świetlicy w Nieledwi. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że te kwestie nie mają nic wspólnego z raportem 
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o stanie Gminy. Podkreślił, że raport o stanie Gminy odzwierciedla finanse, działalność kulturalną, 

działalność GOPS, działalność szkół, jednostek organizacyjnych podległych pod Gminę 

Trzeszczany. Dodał, że radny może mieć prawo do subiektywnej oceny tego raportu. Nadmienił, że 

mieszkańców interesują osiągnięcia, wyniki procentowe uczniów szkół, których organem 

prowadzącym jest Gmina Trzeszczany, wykonane inwestycje, zadłużenie. Mieszkańcy z raportu 

mogą dowiedzieć się, że Gmina spłaca zadłużenie z lat poprzednich z 2011 r., że spłaca autobus 

szkolny, że jest niespłacona koparka, niespłacona jest również inwestycja przebudowy świetlicy 

wiejskiej w Trzeszczanach i wiele innych rzeczy. Stwierdził, że raport być może nie w pełni 

wszystkich satysfakcjonuje, ale w jakiejś formie odzwierciedla stan faktyczny Gminy. 

Radny Pan Henryk Gałka zwrócił uwagę, że na stronie 14 raportu o stanie Gminy wykazany jest 

parking w Trzeszczanach o powierzchni 364m
2
. Następnie zapytał o który to parking chodzi?  

Wyjaśniono, że jest to parking przy świetlicy w Trzeszczanach Pierwszych. 

Radny Pan Gałka wyjaśnił, iż sądził, że w raporcie ujęte są rzeczy, które były wykonane w 2019 r., 

bowiem sprawozdanie to obejmuje rok 2019. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, że jest tutaj wyszczególnione całe mienie. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który stwierdził, że to o co pytał radny Pan Gałka znajduje się  

w zestawieniu, tego co Gmina posiada. Jest to wyszczególnienie majątku Gminy w poszczególnych 

wsiach. 

Po wyjaśnieniach Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia w kwestii: 

- debaty. Oznajmił, że przebieg debat, tworzą uczestnicy tej debaty i ubolewa nad tym, iż debaty 

sprowadzały się tylko do interesów prywatnych. Na ustach działania Gminnego Ośrodka Kultury  

w szeroko rozumianym interesie publicznym, a w podtekście interes prywatny.  

- bogatszej treści opracowania raportu. Pan Wójt zwrócił uwagę, że radny Pan Ryś przed chwilą 

stwierdził, iż raport zawiera pełno tabeli, wyliczeń, dużo informacji, które radnego nie interesują, ale 

szereg mieszkańców Gminy jest zadowolonych z tego typu opracowania, ponieważ w tym raporcie 

można wyczytać wszystko, tylko trzeba chcieć. Jest to zadłużenie, to są inwestycje, zaangażowanie 

środków w poszczególnych miejscowościach, zdolność kredytowa. Raport o stanie Gminy został 

sporządzony zgodnie z wymogami, które stawia ustawodawca. 

- informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pan Wójt podkreślił, że taka informacja 

jest przedstawiana na sesji Rady Gminy, przedstawiane są także sprawozdania odnośnie 

funkcjonowania, działalności wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. 

- przebudowy drogi w kierunku Bogucic. Pan Wójt oznajmił, że jest to droga gminna, która nie była 

w najlepszym stanie. Dlatego też kiedy pojawiła się możliwość pozyskania środków finansowych na 

jej remont, to skorzystał z tej możliwości. Przypomniał, iż radny Ryś wielokrotnie monitował stan tej 

drogi. Stwierdził, że to nie była pełna przebudowa, tylko przebudowa w ograniczonym zakresie.  

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70%. Mieszkańcy są zainteresowani przebudową tej 

drogi na jej dalszym odcinku.   

- przebudowy drogi powiatowej. Pan Wójt odparł, że przebudowa tej drogi nie znajdzie  

odzwierciedlenia w raporcie o stanie Gminy, ponieważ Gmina nie jest właścicielem tejże drogi.  

Właścicielem drogi jest Powiat. Podkreślił, że nie spotkał osoby, która nie byłaby zainteresowana 

polepszeniem stanu technicznego, a zarazem bezpieczeństwa tej drogi. Stwierdził, że ta kwestia 

zostanie poruszona na etapie formowania, tworzenia budżetu na rok 2021.Rada Gminy określając 

dochody określi także wydatki. 

- drastycznych podwyżek podatków. Pan Wójt oznajmił, że zbierając informacje, prosząc Radę 

Gminy o wypowiedź na temat, czy jest zainteresowana daną inwestycją, czy też nie, czy ma 

przygotowywać się do niej, czy nie, przekazywał informację, że realizacja danych inwestycji wiąże 

się z koniecznością podniesienia dochodów, ponieważ potrzebne będą środki finansowe na wkłady 

własne do inwestycji. Stwierdził, że wzrost podatków nie spowodował nadmiernych dochodów  

w budżecie gminy. Odparł, że tworząc budżet na 2021 r. nie posiada wiedzy, co wydarzy się  

w 2021 r., o ile wzrośnie płaca minimalna, jaki będzie koszt energii elektrycznej. Wspomniał  

o zachodzących zmianach w ciągu roku, które nie były uwzględnione w budżecie do których Gmina 

jest zobowiązana się dostosować.  
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- pytania co chce osiągnąć. Pan Wójt poinformował, że dotrzyma obietnic wyborczych, które 

wygłaszał w kampanii wyborczej, bez względu na to, czy pewna grupa zgodzi się z tym, czy nie, czy 

ma odmienne zdanie. Dodał, że zapraszał do współpracy i w dalszym ciągu zaprasza do współpracy,  

ale współpraca to jest kompromis obopólny. To nie jest narzucanie swojej woli.  

- straszenia wzrostem podatków. Pan Wójt odparł, że najprawdopodobniej chodzi o wypowiedź na 

sesji Rady Gminy, czy też na zebraniu wiejskim w miejscowości Mołodiatycze. 

Oznajmił, że powtarzał kilkakrotnie, aby jego wypowiedzi nie zrozumieć jako straszenie. Stwierdził, 

że podał przykład o ile należałoby zwiększyć dochody, by pozyskać kwotę w wysokości  

3.138.472,18 zł na wkład własny do przebudowy drogi powiatowej, aby zobrazować rozmiar 

finansowy partycypacji w tej inwestycji. Powtórzył, iż to nie było i nie jest straszenie. 

- pozyskiwania środków. Wójt Gminy oznajmił, że zawsze kiedy tylko zaistniała możliwość 

aplikowania o środki to pytał radnych, czy ma wchodzić w daną inwestycję, czy też nie.  

Przypomniał, że obejmując po raz pierwszy Urząd Wójta zastał 3.200 tys. zł kredytu i wówczas 

istniała konieczność zaciągnięcia pożyczki na spłatę zobowiązań. Od tamtego okresu wydatki  

z dochodami bilansują się i stać Gminę na inwestycje. Podkreślił, że najdroższą inwestycją, którą 

pamięta, to była budowa wodociągu w Bogucicach, która kosztowała około 1.700 tys. zł. 

Obecnie realizowana jest inwestycja termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  

w Trzeszczanach i jest to kwota 2. 700 tys. zł., a niebawem zostanie podpisana umowa na kolejną 

inwestycję – budowę wodociągu w Nieledwi na kwotę 4 mln. zł. 

Dodał, że Gmina, nie zalega z żadnymi płatnościami i jest w stanie napisać kolejne projekty. Jest to 

zasługa wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są zainteresowani, aby w Gminie Trzeszczany coś się 

działo, by te obietnice przedwyborcze realizować. Poprosił radnego, aby wskazał, uzasadnił, 

udokumentował, iż dana inwestycja nie jest potrzebna, i przekonał Radę Gminy. 

- działalności kulturalnej. Wójt Gminy oznajmił, że radny bardzo dobrze wie, co spowodowało 

wygaszenie tej działalności, szczególnie w roku bieżącym.  

Pandemia koronawirusa wyeliminowała szereg działań nie tylko tych kulturalnych. Do dziś 

uroczystości są uroczystościami okrojonymi ze względu na wymogi związane z koronawirusem. 

- sportu. Pan Wójt oznajmił, że tak jak co roku ogłaszany jest konkurs, zapytanie ofertowe z zakresu 

krzewienia kultury fizycznej i sportu. Przez kilka ostatnich lat do Urzędu Gminy nie wpływały żadne  

oferty. Nadmienił, że to zadanie realizował poprzez zatrudnienie instruktora, osobę która posiada 

uprawnienia do tego typu działalności. Zajęcie odbywały się w Nieledwi i w Trzeszczanach.  

W bieżącym roku takie zajęcia nie były realizowane ze względu na ograniczenia związane  

z pandemią koronawirusa. 

-  obserwatorium. Wójt Gminy przypomniał o ogłoszonym konkursie na osobę, która będzie 

obsługiwała to obserwatorium. Podkreślił, że mimo kilkakrotnego ogłoszenia, żadna  

z zainteresowanych osób nie złożyła swojego akcesu. Pan Wójt wspomniał o osobie pasjonacie,  

z terenu Gminy Trzeszczany, która w miarę potrzeby obsługuje obserwatorium, więc wycieczki szkół   

są możliwe. Stwierdził, że jeżeli Rada Gminy uważa, iż jest potrzeba zatrudnienia osoby na 8 godzin, 

to nie widzi przeszkód, tylko na takie działanie należy przewidzieć środki finansowe potrzebne do 

zatrudnienia tej osoby, a więc to będzie miało odzwierciedlenie w wydatkach.  

Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po przerwie Wójt Gminy przystąpił do kontynuacji swojej wypowiedzi.  

- braku współpracy z organizacjami. Pan Wójt stwierdził, że na ogłoszone konsultacje  

z organizacjami pozarządowymi nikt nie przybył.  

- sugestii utworzenia konta na pomoc osobom poszkodowanym. Wójt Gminy wyjaśnił, że ustawa  

o rachunkowości nie pozwala tworzyć Gminie takiego konta. Mogą to zrobić organizacje 

pozarządowe, ale nie jednostka samorządu terytorialnego. 

-  świetlicy wiejskiej w Trzeszczanach. Pan Wójt oznajmił, że od pewnego czasu, kiedy obostrzenia 

związane z koronawirusem są łagodniejsze za pośrednictwem urzędu pracy pozyskał osobę, która 

przebywa w tej świetlicy, więc osoby, które chcą skorzystać ze świetlicy mają tą możliwość.  

- przekazania informacji na temat wycieku danych z Urzędu. Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi o zebranie 

wiejskie w miejscowości Trzeszczany. Podkreślił, że stara się odpowiadać na zadawane przez 
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 mieszkańców pytania zgodnie z posiadaną wiedzą.  

- klubu radnych i stwierdzenia „to bicie piany”. Wójt Gminy oznajmił, że jakie są pytania taka też 

jest odpowiedź. Dodał, że niejednokrotnie sprawy poruszane w pytaniach, są przedstawiane na 

sesjach Rady Gminy.  

- cienkiej skóry. Pan Wójt oznajmił, że jest pewna granica. Wie, że jest samorządowcem, zdanym na 

opinie i krytykę publiczną, ale jest granica zwykłego człowieczeństwa, której nie powinno się 

przekraczać. W tym przypadku miało to miejsce. Wspomniał o spotkaniach pojednawczych, które 

niestety nie przyniosły pokładanego w nich rezultatu, więc jest i ciąg dalszy. Dodał, że na pewno Sąd 

wyda sprawiedliwy Wyrok. 

- szukania dziury w całym. Wójt Gminy oznajmił, że chodzi o Pana Pirogowicza. Stwierdził, 

że będąc na tym stanowisku zobowiązany jest niejednokrotnie do podejmowania bardzo trudnych, 

kontrowersyjnych decyzji. Przypomniał, że sprawy dotyczące opodatkowania gruntów gminnych 

użytkowanych przez mieszkańców były podnoszone na sesji Rady Gminy poprzedniej kadencji. 

Zwrócił uwagę, że była to niepopularna decyzja do której został zobligowany, ogródki działkowe 

zostały opodatkowane. Nadmienił, że gdyby Pan Pirogowicz zastosował się do treści otrzymanych 

pism, to można byłoby zapomnieć o tym temacie jednak Pan Pirogowicz stoi przy stanowisku, że ma 

rację, więc w tym temacie zapadnie sprawiedliwy Wyrok Sądu. Podkreślił, że nikt na jego miejscu 

nie postąpiły inaczej bowiem, to wiąże się z odpowiedzialnością karną. 

- tworzenia klubów. Pan Wójt oznajmił, że na terenie Gminy Trzeszczany wskrzesiło się wiele kół 

gospodyń wiejskich, powstało wiele klubów seniora, są zespoły dziecięce (taneczne i śpiewacze).  

Pan Wójt nawiązał także do Ochotniczych Straży Pożarnych. Stwierdził, że nie pamięta, aby  

w poprzednich latach było tak wiele środków finansowych w formie dotacji dla jednostek 

ochotniczych straży pożarnych. 

- gorzelni w Leopoldowie. Wójt Gminy poinformował, że Gmina nie jest właścicielem gorzelni. 

Ponadto podkreślił, że nie może oficjalnie występować w rozmowach, bo nie jest właścicielem, ani 

nawet udziałowcem gorzelni. Odparł, że kontaktował dwukrotnie potencjalnych inwestorów  

z właścicielem i na tym jego rola się zakończyła. Dodał, że nie może nie zapraszany ingerować  

w tego typu rozmowy. 

- szanowania wyboru społeczeństwa. Pan Wójt oznajmił, że jak najbardziej popiera to, że należy 

szanować wybór społeczeństwa. Wprawdzie nie miał 100% poparcia w wyborach samorządowych, 

ale poparcie było wysokie, które umożliwiło ponowne sprawowanie funkcji wójta. 

Stwierdził, że jeżeli jest problem to należy usiąść do stołu i porozmawiać.  

- współpracy z Powiatem. Wójt Gminy oznajmił, że to dzisiejsze spotkanie powinno mieć miejsce  

o wiele wcześniej. W piśmie Pani Starosty powinna znaleźć się informacja, zapytanie w jakich 

granicach Gmina jest w stanie partycypować w przebudowie drogi powiatowej i od tego trzeba było 

zacząć. Odparł, że na stawiane pytanie, które dotyczyło kwoty 3. 138 tys. zł. musi udzielić 

odpowiedzi, stąd też chciał poznać opinię Rady Gminy w tej sprawie. Poinformował, że droga ta nie 

jest własnością Gminy Trzeszczany, więc nie może zmieniać koncepcji, planów, projektów. To 

zadanie wykonałby inaczej tzn. na całym odcinku przebiegającym przez Gminę Trzeszczany jako 

zadanie jedno, ale dwuletnie, w scenariuszu przebudowy w ograniczonym zakresie, bo zarówno  

w Mołodiatyczach, Ostrówku, Majdanie Wielkim są nasi mieszkańcy, którzy tą drogą się 

przemieszczają. Zwrócił uwagę, że to Rada Gminy w uchwale budżetowej zabezpiecza środki na 

dane inwestycje. 

Następnie Pan Wójt nawiązał do wypowiedzi Pana Przewodniczącego w kwestii cenzurowania zdjęć. 

Wyjaśnił, że chodziło o uroczystość z przekazania wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Trzeszczanach, podczas której wykonano zdjęcia z których usunięto jego osobę jak i osobę 

Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany. Stwierdził, że przekazanie samochodu na jednostkę 

straży pożarnej wiąże się z problemami, bowiem Straż Pożarna w Trzeszczanach powinna 

zarejestrować samochód na siebie i uruchomić minimalną księgowość, jak również zatrudnić 

kierowcę. 

- żółtej kartki. Wójt Gminy stwierdził, że jest to subiektywna opinia radnego, oparta nie na tym, na 

czym powinna być oparta, czyli na realizacji zadań, uchwał, realizacji budżetu, tylko na swoich  
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animozjach prywatnych, do których nie powinno dojść i które nie powinny mieć miejsca.  

Dodał, że Raport o stanie Gminy odzwierciedla to wszystko, co w 2019 r. w postaci uchwał Rady  

Gminy zostało zlecone Wójtowi Gminy. 

W tym miejscu Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania radnego Pana Pirogowicza. 

Odnośnie zachowania młodzieży poinformował, że kilkakrotnie zwracał się do poszczególnych 

mieszkańców osiedla „KresMot” z pytaniem kto demoluje byłą kotłownię w „KresMocie”, kto 

wyciąga kable, kto niszczy zabezpieczone drzwi. Stwierdził, że proceder ten trwa kilka lat. 

Monitoring założony na świetlicy uchwycił pewne osoby, ale czy faktycznie te osoby dokonują tego 

typu działań to nie potrafi powiedzieć. Nadmienił, że jest to sprawa policji. Podkreślił, że mimo 

wielu obowiązków policjantów i małej kadrze, patrole policyjne mają miejsce. 

W kwestii świetlicy wiejskiej w Nieledwi Wójt Gminy poinformował, iż świetlica została 

wyremontowana ze środków budżetu gminy i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Przypomniał, że 

aby aplikować o środki z Urzędu Marszałkowskiego należało dołączyć regulamin funkcjonowania 

remontowanej jednostki, więc taki regulamin został stworzony, a chodziło o jeden podstawowy 

aspekt- czy ta świetlica będzie dostępna dla mieszkańców. Odparł, że świetlica jest dostępna dla 

mieszkańców po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi w Urzędzie Gminy. 

Klucz do świetlicy posiada jedna osoba. Dodał, że to Wójt dysponuje majątkiem Gminy i w zakresie 

tej kompetencji powierza, zleca, czy upoważnia kogoś do dysponowania tym majątkiem. Dodał, że 

takie ma ustawowe prawo i z niego korzysta. 

Ponadto oznajmił, iż miał nadzieję, że uda się pogodzić, załagodzić spory i był całym sercem, aby 

wyremontować tą świetlicę, co udało się zrobić, ale pozostał duży niesmak, ponieważ okazało się, że 

poszczególne jednostki chciały ulokować się w świetlicy na stałe, by tylko one miały dostęp do 

świetlicy. Tak być nie mogło. Nadmienił, że zgodnie z ustawą, po konsultacji z Urzędem 

Marszałkowskim został zmieniony Regulamin, który przyjęto uchwałą Rady Gminy. Stwierdził, że  

nie jest prawdą, że komukolwiek ogranicza się dostęp do świetlicy.  

Wójt Gminy poruszył także aspekt przekazywania mieszkańcom nieprawdziwych informacji, które 

są celowo modyfikowane, by wprowadzić społeczeństwo w błąd. Poprosił, aby tego nie robić. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Wójt podziękował wszystkim tym osobom, które były 

zaangażowane w realizację zadań w 2019 r. Wszystkie przewidziane zwroty środków finansowych są 

na koncie Gminy.  

Radny Pan Marek Ryś zapytał, co Wójt Gminy miał na myśli mówiąc debata prywatna, czy jako 

radny chciał coś uzyskać prywatnie? 

Wójt Gminy oznajmił, że ta sala, ci radni są świadkami, iż w tej kadencji Rady Gminy pod pozorem 

spraw publicznych chciano załatwić sprawy prywatne. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał Wójta, co z tego ma młodzież, która nie przybywa  

w świetlicy w Nieledwi, tylko przebywa na przystankach. W kwestii bicia piany stwierdził, że 

przykład idzie z góry. Odnośnie spraw sądowych radny Pirogowicz oznajmił, że nawet gdyby miał 

przegrać, to jest moralnie wygrany, a następnie zapytał jak Pan Wójt z tym będzie się czuł. 

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia dotyczącej 

raportu o stanie Gminy, że nie wszyscy radni są za przebudową tej drogi. Stwierdził, że jest to 

subiektywne odczucie radnego. 

Wójt Gminy nawiązał do wypowiedzi radnego Pana Pirogowicza w kwestii młodzieży. Oznajmił, że  

podobna sytuacja jest w Trzeszczanach oraz w innych miejscowościach. Młodzież woli, co może 

z przykrością stwierdzić, zabawy, które tworzą tu i teraz, aniżeli pójść do świetlicy  

i podporządkować się pewnym zasadom, które tam obowiązują. Tak dzieje się nie tylko 

w miejscowości Nieledew. Społeczeństwo innych miejscowości podchodzi do tego bardzo radykalnie 

i bardzo odpowiedzialnie.  

Odnośnie wypowiedzi w kontekście „przykład idzie z góry” Pan Wójt zakomunikował, że stara się  

wytłumaczyć wszystko jak najlepiej może, z jak najlepszą wiedzą, niejednokrotnie poruszając kilka 

aspektów sprawy. Dodał, że dzięki relacji transmisji obrad Rady Gminy on- line mieszkańcy 

pozyskują rzetelną informację. Podkreślił, że przedstawiał, przedstawia, i będzie przedstawiał 

informację ze swojej działalności bez względu na to, czy będzie kogoś nużył, czy będzie to się 
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 komuś podobało, czy też nie. 

Ponadto Pan Wójt dodał, że do tego wszystkiego, co ma teraz miejsce nie powinno dojść.  

Dwukrotne rozmowy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, kompromis nie został osiągnięty. 

Stwierdził, że to wyborca oceni, czy działa w interesie Gminy Trzeszczany, czy Pan obstając na 

swoim stanowisku ma rację. 

W tym miejscu radny Pan Marek Ryś rozdał radnym przewodniki z Gminy Wojsławice  

pt. „Wojsławice, szlak kultury i tradycji”. Stwierdził, że w Gminie Trzeszczany nie ma komu takimi 

rzeczami się zająć. Dodał, że należałoby zająć się promocją. Nadmienił, że w Polsce instytucje 

kultury pracują, są obostrzenia, ale dostosowują się, a w naszej gminie jest jak jest. Zwrócił uwagę, 

że trzeba umieć się dostosować. 

Radny Pan Jan Prystupa odniósł się do wypowiedzi na temat młodzieży. Oznajmił, że  

w miejscowości Drogojówka również były problemy z młodzieżą. Był okres kiedy młodzież 

korzystała ze świetlicy, ale teraz nie korzysta, bowiem nie chcą po sobie posprzątać. Ponadto 

podkreślił, że zakład komunalny sprząta przystanki, więc jeśli ta młodzież ma się zachowywać  

w świetlicy tak jak na przystankach, to nic z tego dobrego nie wyniknie. Potrzeby fizjologiczne są 

załatwiane na przystankach, więc uważa, że taką młodzieży nie warto puszczać do świetlic bez 

opieki. Nadmienił, że rodzice nie chcą być obecni w świetlicy w momencie kiedy ich dziecko 

korzysta z siłowni, nie chcą brać odpowiedzialności, natomiast z punktu widzenia rodziców dziecku 

należy udostępnić siłownię. Dodał, że na takiej zasadzie to nie może działać. 

Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z obowiązującym prawem osoba małoletnia, która korzysta  

z siłowni musi pozostawać pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Korzystanie ze sprzętu do 

ćwiczeń może mieć miejsce w domu kultury, gdzie w określonych godzinach jest osoba, która 

sprawuje nadzór. Takie są przepisy prawa. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że każdy obywatel, który widzi akt dewastacji, akt 

niszczenia mienia może zareagować i takie przypadki zgłaszać na numer 112, a odpowiednie służby 

zajmą się takim zgłoszeniem. 

Radny Pan Pirogowicz stwierdził, że takie rzeczy mają miejsce w nocy. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby rozważyć możliwość zaznaczenia takich miejsc na 

mapie zagrożeń. 

Innych wypowiedzi na temat raportu o stanie Gminy Trzeszczany nie było, wobec powyższego 

Przewodniczący Rady Gminny zamknął debatę nad raportem i zarządził głosowanie nad uchwałą  

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok. 

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

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

radni: Filipczuk Józef, Krzeszowiec Joanna, Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek, wstrzymujących 

głosów nie było (Za - 8 głosów, przeciw – 4 , głosów wstrzymujących – 0). 

Rada Gminy udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok. 

 

Do punktu 9-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad - 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzeszczany za 2019 r. i sprawozdania    

finansowego za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który odniósł się do wyniku głosowania nad udzieleniem wotum zaufania. 

Poprosił o merytoryczną dyskusję i ewentualne pytania. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję i poprosił o pytania w przedmiocie sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

Pytań nie było, wobec powyższego została przedstawiona uchwała Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy, w której to pozytywnie opiniuje się roczne sprawozdanie  

Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie 

mienia.  
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Następnie została przedstawiona Uchwała Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany 

z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany 

za 2019 r. w której to Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2019 r  

i wnosi do Rady Gminy Trzeszczany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

Radny Pan Marek Ryś nawiązał do kontroli Zakładu Komunalnego przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową, przez Inspekcję Pracy przez Komisję Rewizyjną. Zapytał, dlaczego protokoły 

z kontroli Komisji Rewizyjnej nie zostały przedstawione? 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Pan Józef Filipczuk poinformował, że 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie przedstawił protokołów z kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania odnośnie opinii Komisji Rewizyjnej? 

Pytań nie było, wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

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

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

Filipczuk Józef,  Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek; wstrzymali się radni: Krzeszowiec Joanna, 

(Za - 8 głosów, przeciw – 3 głosy, głosów wstrzymujących – 1). Wniosek Komisji Rewizyjnej został 

przyjęty. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy wspomniał o uchwale Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w której to pozytywnie opiniuje się wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok 2019, a następnie otworzył dyskusję nad uchwałą w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy 

Trzeszczany z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Głosów w dyskusji nie było w związku z powyższym Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

tą uchwałą. 

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

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

radni: Filipczuk Józef,  Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek; wstrzymali się radni: Krzeszowiec Joanna, 

(Za - 8 głosów, przeciw – 3 głosy, głosów wstrzymujących – 1). Uchwała w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany  

z wykonania budżetu za 2019 rok została przyjęta większością głosów. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad uchwałą w sprawie udzielenia  

absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Głosów w dyskusji nie było wobec powyższego Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad  

uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

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

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

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

głosów nie było. (Za - 8 głosów, przeciw – 4 głosy, głosów wstrzymujących – 0). Uchwała  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany z tytułu wykonania budżetu za 2019 

rok została przyjęta bezwzględną większością głosów. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wójt Gminy podziękował za udzielone absolutorium. Zaprosił do 

współpracy wszystkich radnych dla dobra mieszkańców. 

Podziękował radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych i ich pracownikom, sołtysom  

i pracownikom Urzędu Gminy Trzeszczany za realizację budżetu w sposób odpowiedzialny oraz 

Pani Skarbnik za zaangażowanie, kreatywność we wszystko to co zostało zrealizowane. 

W tym miejscu Pan Wójt wręczył Pani Skarbnik bukiet kwiatów. 
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Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że mimo, iż „dał” Wójtowi żółtą kartkę, to dziękuje za wykonanie 

wielu rzeczy. Podkreślił, że chciałby, aby naprawianie Gminy Pan Wójt zaczął od siebie. 

Podziękował także Pani Skarbnik za pracę. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia. Stwierdził, że jest to 

subiektywna ocena radnego. Następnie zaprosił do współpracy wszystkie osoby zainteresowane. 

 

Do punktu 10-go 
 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Trzeszczany  

Nr XXI/123/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który przypomniał, że radni głosowali nad tą uchwałą 30 lipca br. 

Zwrócił uwagę, że uchwała będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r. Stwierdził, że mieszkańcy 

zwłaszcza bloków pytają jak będzie wyglądała segregacja, czy mają kupować pojemniki do 

segregacji odpadów, czy będą one zabezpieczone. Zapytał, czy coś więcej wiadomo na ten temat. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że istnieje prawna możliwość utrzymania tego porządku, tej sytuacji, tego 

stanu obowiązującego do końca bieżącego roku. Oznajmił, że zgodnie z sugestiami, 

zapotrzebowaniem społecznym zdecydowaliśmy się wykorzystać tą szansę i dać możliwość 

mieszkańcom naszej gminy postępowania na dotychczasowych zasadach do końca bieżącego roku. 

Dodał, że podjęta uchwała przesuwająca okres obowiązywania umożliwi podpisanie umowy na 

starych zasadach. Wyjaśnił, że chodzi o zmiany jakie wprowadzana nowa ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Podjęcie przedłożonej uchwały będzie wiązało się  

z wprowadzeniem i dostosowaniem się do zmian od 1 stycznia 2021 r.  Nadmienił, że zmiany, które 

zostały wprowadzone ustawą są faktem niezaprzeczalnym. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta na 

dzisiejszej sesji, to od 1 września br. będą obowiązywały zmiany, które wprowadza ustawa  

o utrzymaniu czystości i porządku, do których należy się dostosować. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał po czyjej stronie leży zakup pojemników, kontenerów na odpady? 

Wójt Gminy stwierdził, że wszystkie te informacje zawarte są w Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku.  

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że podejmując tą uchwałę zostanie zmieniony jedynie 

§ 4 uchwały podjętej w dniu 30 lipca br. Chodzi o zmianę terminu wejścia w życie uchwały- od  

1 stycznia 2021 r., więc jest okres trzymiesięczny, aby dostosować się do wymogów ustawowych. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz stwierdził, że ma rozumieć, iż stan w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi będzie jeszcze obowiązywał do końca bieżącego roku. Zmiany zaczną obowiązywać 

od nowego roku. 

Wójt Gminy powtórzył, że ten dotychczasowy stan będzie trwał do końca roku, chyba, że ustawa 

wprowadzi jakieś zmiany, które można będzie wykorzystać, by dostosować, ułatwić codzienne życie 

mieszkańców. To co teraz ma miejsce zostanie przedłużone do końca roku do 31 grudnia 2020 r. 

Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany. 

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

Krzeszowiec Joanna, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, 

Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, wstrzymali się radni: Filipczuk Józef, Ryś 

Marek. (Za - 10 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 2). Uchwała w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Trzeszczany Nr XXI/123/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany została przyjęta 

większością głosów. 

Do punktu 11-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu  - Podjęcie uchwały  
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w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/122/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie określenia 

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

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Pan Przewodniczący oznajmił, że w tej uchwale także zmienia się termin wejścia zapisów uchwały 

podjętej w dniu 30 lipca 2020 r. 

Wójt Gminy stwierdził, że jest to konsekwencja wcześniejszego głosowania.  

Głos zabrała Pani Paulina Malimon, która poinformowała, że ta uchwała jest powiązana z uchwałą   

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Trzeszczany. Jeżeli w poprzedniej uchwale został zmieniony termin obowiązywania, 

to w tym przypadku również należy to zrobić, gdyż ta uchwała jest powiązana z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 

Pytań nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/122/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie określenia 

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

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

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

Krzeszowiec Joanna, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, 

Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, wstrzymali  się radni: Filipczuk Józef, Ryś 

Marek. (Za - 10 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 2). Uchwała w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXI/122/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  

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

i zagospodarowania tych odpadów została przyjęta większością głosów. 

 

                                                                   Do punktu 12-go 

 

W tym miejscu został przedłożony wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego 

schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

Głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Maciuk, która 

przypomniała, że taka uchwała była podejmowana 20 lutego br. z tym, że została zatytułowana jako 

opłacanie pobytu w ośrodkach wsparcia. Dodała, że ośrodki wsparcia są szerokim pojęciem bowiem 

będą to ośrodki wsparcia dla osób psychicznie chorych, dla matek z dziećmi, dla kobiet w ciąży, dom 

dziennego pobytu. Nadmieniła, że chodziło tylko o schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i należało to zawrzeć w tej uchwale. Ponadto 

nadmieniła, że art. 97 ustawy o pomocy społecznej mówi, że osoba umieszczona w schronisku dla 

bezdomnych jeżeli jej kwota dochodu nie przekracza kryterium dochodowego, a w przypadku osoby 

samotnie gospodarującej jest to 701 zł nie ponosi za to odpłatności. Natomiast  ust. 1a tej ustawy 

mówi, że jeżeli osoba bezdomna osiąga jakiekolwiek dochód, mimo, że ten dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego (701 zł) jest obowiązana do wniesienia do 30% odpłatności za pobyt  

w schronisku dla bezdomnych. Jeżeli osoba znajdzie się w schronisku dla bezdomnych, to całość 

odpłatności ponosi Gmina, i Gmina ma żądać zwrotu tych 30% od osoby przebywającej  

w schronisku i w tych przypadkach należy dokonać zmian. 

Pytań do uchwały nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie 

wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, 

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

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

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci  
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tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób  

bezdomnych z usługami opiekuńczymi została podjęta jednogłośnie. 

 

                                                                   Do punktu 13-go 
 

Kolejny punkt porządku obrad to zapytania i interpelacje. 

W tym miejscu radny Pan Andrzej Pirogowicz przedstawił pisma Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Nieledwi: 

- z dnia 20.08.2020 r. w sprawie remontu dachu na garażu w Nieledwi za środki otrzymane  

z MSWiA w wysokości 15 tys. zł i wkładu  z budżetu gminy w wysokości 1.500 zł. i prośby 

skierowanej do Wójta Gminy o podjęcie działań zmierzających w kierunku realizacji tego zadania. 

- z dnia 20.08.2020 r. w sprawie rozważenia możliwości remontu budynku przy garażu OSP 

Nieledew (były sklep i portiernia KresMotu) i przekazanie w użytkowanie OSP Nieledew. 

Dodał, że pisma te złożył na sekretariacie. 

Następnie radny Pan Marek Ryś przedstawił pismo Pani Adeli Marek skierowane do Klubu Radnych 

ustosunkowujące się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy na sesji w dniu 30 lipca br.  

w przedmiocie doręczenia nakazu do zapłaty na rzecz Gminnej Spółki Wodnej które nie posiadało 

pieczątki i zostało przekazane przez osoby trzecie oraz zawierające stwierdzenia, że: radny 

Trzeszczany Drugie nie interesuje się sołectwem Trzeszczany Drugie, oraz, że Pan Wójt nie 

interesował się spółką wodną i chętnie by ją zniszczył. 

W tym miejscu radny Pan Ryś podniósł kwestię przekazywaną przez mieszkańców, iż samochód 

marki Ford jest nadmiernie eksploatowany przez służby gospodarcze - pracowników do tego 

nieuprawnionych, jest źle eksploatowany i psuje się, a piły po użyciu są tępe, co utrudnia działanie. 

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do pisma Pani Marek. Oznajmił, że nie ma w zwyczaju 

opłacać rachunków pod którymi nikt się nie podpisał. Stwierdził, że na wezwaniu do zapłaty widniał 

numer konta, ale nikt się pod wezwaniem nie podpisał, czy za Zarząd, czy za Prezesa. Podkreślił, że 

wezwanie do zapłaty przekazał mu jeden z mieszkańców. 

Radny Pan Henryk Gałka stwierdził, że jak Pan Pietnowski chciał, by tamę usunąć, to wiedział, że 

spółka istnieje i że do spółki trzeba zapłacić składkę, a teraz tego nie wie. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż wie, że trzeba płacić składkę. Nadmienił, że nigdy nie 

podpisywał żadnej deklaracji i nie ma w zwyczaju opłacać rachunków pod którymi nikt się nie 

podpisuje. 

Głos zabrał Pan Wójt, który odniósł się do pism przedstawionych przez radnego Pana Pirogowicza. 

W kwestii otrzymanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nieledwi dofinansowania Pan Wójt 

zwrócił uwagę, że pomimo tego, co się dzieje w dalszym ciągu próbuje pomóc, aplikuje o środki,  

przekonuje Radę Gminy, aby znalazła środki na wkład własny i to zostało zrobione. Nadmienił, że  

jeżeli są jakieś bolączki, to należy usiąść do stołu i porozmawiać. 

Odnośnie remontu budynku przy garażu OSP Nieledew Pan Wójt oznajmił, że od woli Rady Gminy 

będzie zależało, to czy ten budynek będzie remontowany. Podkreślił, że remontu tego nie mogą 

wykonać osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Remont tego budynku powinien opierać 

się na wykonanym projekcie. 

Pan Wójt wypowiedział się również na temat spółki wodnej. Odparł, że od początku dopingował  

spółce wodnej, udzielał wsparcia jakiego mógł, by spółka wodna odłączyła się od Rejonowego 

Zarządu Spółek Wodnych w Hrubieszowie, by powstała w Trzeszczanach Gminna Spółka Wodna, 

by funkcjonowała dla dobra mieszkańców. Nadmienił, że na pewnym etapie działalności tej spółki 

uczestniczył we wszystkich jej posiedzeniach, natomiast od momentu wybrania nowych władz spółki 

wodnej nie jest zapraszany na żadne z zebrań, więc nie wie co się dzieje, nie zna planu prac i zakresu 

przeprowadzanych prac. Podkreślił, że stowarzyszenie jakim jest Gminna Spółka Wodna otrzymało 

wszelaką pomoc w postaci udostępnienia komputera, drukarki. Nadmienił, że w jego ocenie 

działalność spółki była niesprawiedliwa. Dodał, że ubolewa nad tym, co się dzieje, bo dużo dobrej 

pracy zostało wykonane. Zwrócił uwagę, że Gmina nie jest władna, by ingerować w działalność tej 

spółki, więc tym bardziej dziwi go pytanie Pani Marek. 
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Odnośnie samochodu strażackiego marki Ford Pan Wójt oznajmił, że samochód ten jest  

utrzymywany przez Urząd Gminy, jest naprawiany i nie wyobraża sobie innego scenariusza.  

Zwrócił uwagę, że wcześniej również w ten  sam sposób samochód był wykorzystywany.  

Ponadto dodał, że osoby zainteresowane odsyła do ustawy prawo o ruchu drogowym, gdzie są 

odpowiednie zapisy, kto i czym może kierować. Nadmienił, że zostały zaangażowane środki i osoby, 

aby ten samochód funkcjonował. 

Radny Pan Gałka nawiązał do tematu spółki wodnej. Wspomniał o złożonej rezygnacji, która nie 

doszła do skutku ze względu na brak frekwencji. Dodał, że chciałby, aby ktoś inny pokierował tą 

spółką. Wyraził nadzieję, że po naradzie z sołtysami uda się zorganizować zebranie spółki wodnej 

i wybrać nowe władze. Ponadto wspomniał o podjętych krokach w zakresie pozyskania za 

pośrednictwem urzędu pracy osoby, która zajęłaby się prowadzeniem spraw biurowych spółki. 

Nadmienił, iż nie otrzymał takiego pracownika. Stwierdził, że sprawami biurowymi nie ma kto się 

zajmować. 

Wójt Gminy nadmienił, że dopóki w stowarzyszeniu panowała normalność, to uczestniczył  

w posiedzeniach. Dodał, iż będzie wspierał spółkę i uczestniczył w jej posiedzeniach jeżeli będzie 

tam funkcjonowała sprawiedliwość. 

Radny Pan Marek Ryś nawiązał do pracy w spółce wodnej. Oznajmił, że jest to ciężka praca 

społeczna. Dodał, że prawda leży po środku bowiem po stronie Pani Adeli były pewne sprawy, które 

można było zrobić lepiej, jak również po stronie Pana Wójta. Nadmienił, że skoro przyszły środki  

z ochrony środowiska, to dlaczego Pan Wójt nie użył swojego pracownika, by pomógł wypełnić 

wniosek, ludziom trzeba pomagać, a nie odrzucać. Dodał, że Spółka wodna bardzo dużo zrobiła, Pani 

Adela także dużo zrobiła i trzeba teraz spółkę wesprzeć. 

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do słów zawartych w piśmie Pani Adeli, iż nie interesuje 

się sytuacją sołectwa Trzeszczany Drugie. Zakomunikował, że wychodzi z innego stanowiska. 

Wspomniał o reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich w Trzeszczanach Drugich „Zapolanki”,  

o wymianie pokrycia dachowego budynku świetlicy w Trzeszczanach Drugich, które zostało 

wykonane przez mieszkańców. Odparł, że w brew krzywdzącej opinii przygląda się temu co dzieje 

się w sołectwie Trzeszczany Drugie i widzi przełomy na drogach i będzie występował, po to, by 

zabezpieczyć środki w przyszłorocznym budżecie. Stwierdził, że w sołectwie Trzeszczany Drugie 

drogi były remontowane bardzo dawno temu. 

Wójt Gminy zapytał radnego Pana Rysia o jakiej dotacji mówi, bo nic nie słyszał na ten temat. 

Radny Pan Marek Ryś wyjaśnił, że mówi o piśmie z ochrony środowiska. 

Pan Wójt nawiązał do pisma, wniosku jakie składano do Urzędu Marszałkowskiego do ochrony 

środowiska w zakresie ograniczenia, zredukowania ilości występowania tam bobrzych i na tej 

podstawie były wydawane stosowne zezwolenia na usuwanie takich tam. Wyjaśnił, że nie może tego 

zrobić Urząd Gminy, musi to zrobić Gminna Spółka Wodna. Stwierdził, że Gminna Spółka Wodna  

jest stowarzyszeniem, która posiada osobowość prawną i musi występować w swoim interesie.  

Pan Wójt nawiązał do folderu promocyjnego Gminy Wojsławice, rozdanego radnym przez Pana 

Marka Rysia. Stwierdził, że na folderze ujęty jest wspaniały budynek tejże Gminy, i też marzy, aby 

budynek Urzędu Gminy Trzeszczany mógł być chociaż w niewielkim stopniu podobny. 

Nadmienił, że ratusz w Gminie Wojsławice został odnowiony kilka lat temu z zaciągniętego kredytu 

w wysokości 7 mln. zł. 

Zwrócił uwagę, że budynek Urzędu Gminy Trzeszczany posiada współwłaścicieli. Udziały ma 

Poczta Polska i Policja. Wspomniał o konieczności wymiany pieca centralnego ogrzewania. 

Stwierdził, że Gmina nie posiada zabezpieczonych środków na jego wymianę. 

W tym miejscu Wójt Gminy podziękował Panu Andrzejowi Klocek za przekazane informacje 

historyczne, dzięki którym udało się ustalić tożsamość nieznanego żołnierza pochowanego  

w miejscowości Bogucice. W wyniku trudnej pracy Pana Andrzeja, po przeanalizowaniu szeregu 

dokumentów, wielu poszukiwań okazało się że jest to grób Edwarda Rościszewskiego z 214 Pułku 

Ułanów, który zginął w obronie Bogucic dnia 5 września 1920 r. Za zgodą odpowiednich instytucji 

została przeprowadzona ekshumacja. Szczątki żołnierza zostały pochowane w zbiorowej mogile na 

cmentarzu w Trzeszczanach. 
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Ponadto Pan Wójt wspomniał o wykrytych przez autora opracowania historycznego błędach  

archiwalnych w nazwisku jednego z dowódców 12 kompanii z IV bat. 2 pp legionów poległego  

w walce z bolszewikami w dniu 2 września 1920 r. w Trzeszczanach, pochowanego w mogile na 

cmentarzu w Trzeszczanach. Odparł, że na podstawie odnalezionych dokumentów był to 

podporucznik Szałkowski, a nie jak wcześniej uważano porucznik Strzałkowski. 

W tym miejscu Pan Wójt rozdał radnym publikację historyczną Pana Andrzeja Klocka pt. „ Bitwa 

pod Trzeszczanami i Gliniskami 2 IX 1920 r.” 

Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do autora tej publikacji historycznej. Oznajmił, że Pan 

Andrzej Klocek jest żywo zainteresowany obecnością na uroczystości upamiętniającej „Bitwę pod 

Trzeszczanami” jeżeli taka uroczystość miałaby miejsce. Ponadto podkreślił, że na sesji Rady Gminy 

radni powinni pochylić się nad podziałami i podjąć uchwałę oddającą cześć bohaterom tamtych 

wydarzeń w Trzeszczanach. Dodał, że przygotuje taką uchwałę, która powinna być przyjęta ponad 

podziałami. 

                                                                   Do punktu 14-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu – Sprawy różne. 

W tym miejscu radny Pan Andrzej Pirogowicz odniósł się do wypowiedzi Pana Wójta w przedmiocie 

szanowania wyboru społeczeństwa. Stwierdził, że wybrany powinien szanować społeczeństwo. 

Następnie zakomunikował, że w przeciągu dwóch lat Pan Wójt nie odpowiedział na pisma  

a mianowicie na: 

- pismo mieszkańców osiedla przy spółce „KresMot” z dnia 24.09.2018 r. w przedmiocie 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2019 rok na urządzenie placu 

rekreacyjno- zabawowego.  

Przypomniał, że chodziło o urządzenie mini placu zabaw dla dzieci. Stwierdził, że osiedle „KresMot” 

zamieszkuje 70 rodzi. Dzieci bawią się na drodze. 

- pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 54, 55, 316, Wspólnoty Mieszkaniowej 317, Wspólnoty 

Mieszkaniowej 53, Wspólnoty Mieszkaniowej 57 z dnia 01.09.2019 r. w sprawie realizacji zadania 

urządzenia placu rekreacyjno – zabawowego ze środków Unii Europejskiej lub własnych 

zabezpieczonych w budżecie gminy na 2020 r. oraz rozważenia możliwości sukcesywnej adaptacji 

terenów zielonych należących do Gminy Trzeszczany, a otaczających osiedle od strony drogi 

powiatowej na miejsce wypoczynku – park. 

- pismo Wspólnoty Mieszkaniowej Bloku 317 w Nieledwi z dnia 15.09.2019 r. w sprawie  

zabezpieczenia wychylających się krawężników przy drodze gminnej dojazdowej do osiedla  

i przylegającego budynku bloku 317. 

Wójt Gminy oznajmił, że prośby złożone przez mieszkańców danej miejscowości nie dają 

możliwości prawnych zabezpieczenia środków finansowych. Podkreślił, że pieniądze zabezpieczane  

są w czasie tworzenia budżetu. Dodał, że pracując nad budżetem należy popatrzeć, co radni chcą  

w nim zawrzeć, co zmienić, wskazując źródło dofinansowania, tak aby można było spiąć budżet. 

Pan Wójt przypomniał o wniosku złożonym przez Pana Pirogowicza dotyczącym utwardzenia drogi  

w Józefinie. Odparł, że do utwardzenia tej drogi potrzeba 15 tirów kamienia, a to są określone kwoty 

pieniężne. 

Zwrócił uwagę na fakt realizacji przez Gminę wielu zadań na które trzeba środków finansowych. 

Podkreślił, że jeśli chodzi o niewielkie środki w wysokości 500 zł- 1000 zł, to można je 

wygospodarować, natomiast jeśli chodzi o rekultywację parku, czy urządzenie placu zabaw, czy 

miejsca do rekreacji, to takie działania wiążą się z zabezpieczeniem większej sumy środków 

finansowych i trudno je będzie znaleźć w budżecie. Nadmienił, że to radni decydują o budżecie 

gminy.  

Wójt Gminy przypomniał o złożonym wniosku na budowę sieci wodociągowej w miejscowości 

Nieledew na kwotę około 4 mln. zł. Nadmienił, że to radni innych miejscowości opowiedzieli się za 

podejmowaniem starań zmierzających do budowy wodociągu w Nieledwi. Stwierdził, że kolejnym 

palącym problemem jest oczyszczalnia w Trzeszczanach i oczyszczalnia w Nieledwi przed którym 

Gmina będzie musiała stanąć. 
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Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że na prośbę jednego z mieszkańców zgłasza, iż kładka przy  

moście w Trzeszczanach jest w złym stanie. Zapytał, czy projekt przebudowy drogi powiatowej 

uwzględnia budowę, przeprawę dla pieszych, jak to będzie rozwiązane. Poprosił, aby powiadomić 

służy Pani Starosty, by w tej sprawie coś zrobić. 

Wójt Gminy nawiązał do pisma wystosowanego do Pani Starosty zawierającego pytania 

mieszkańców. Oznajmił, że jedno z tych pytań zawiera kwestie o które pyta Pan Przewodniczący. 

Stwierdził, że należy poczekać na odpowiedź Pani Starosty. Ponadto poprosił, o przekazywanie 

informacji w przypadku negatywnych działań. Dodał, że jeżeli Gmina w swoim zakresie będzie 

mogła zneutralizować zagrożenie, to jak najbardziej to zrobi, chyba, że będzie to przekraczało jej 

kompetencje i możliwości finansowe. 

Radny Pan Henryk Gałka odparł, że chodzi dość często tą kładką, na której deski rozeschły się 

i powstają szpary. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz nawiązał do przeprowadzonego kursu komputerowego w Nieledwi.  

Oznajmił, że nie można doprosić się certyfikatów z przeprowadzonego kursu. 

Wójt Gminy poinformował, że te certyfikaty znajdują się w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Radny Pan Pirogowicz zapytał, czy każdy ma osobiście odebrać certyfikaty? Dodał, że niektóre 

osoby uczestniczące w kursie nie mają czym przyjechać i odebrać certyfikatu. 

Radna Pani Zofia Żyła zaproponowała, aby radny odebrał certyfikaty dla innych osób. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 

,dyrektorom za pracę, za realizację budżetu za 2019 rok.  

 

                                                                   Do punktu 15-go 
 

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

13 i 14 porządku obrad. 

                                                                   Do punktu 16-go 
   

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

XXIII sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 Protokołowała                                                                                 Przewodniczący  

                                                                                                            Rady Gminy 

 Anna Kociach                                                                             

                                                                                                       Mariusz Pietnowski 


