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Protokół  Nr XLIV/2022 
 

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

23 września 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 15.00 do 15.32. 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych według listy obecności w sesji uczestniczyło 11 radnych. 

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara     

  3. Drewniak Paulina 

  4. Filipczuk Józef                      

  5. Folusz Mariusz   

  6. Gałka Henryk     

  7. Uleryk Beata     

  8. Panas Michał 

  9. Pirogowicz Andrzej               

10. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Prystupa Krystyna       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Radni nieobecni: 

 

1. Krzeszowiec Joanna     

2. Łysiak Wojciech 

3. Ryś Marek         

4. Żyła Zofia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy – Pan Stanisław Czarnota, Skarbnik Gminy – Pani 

Michalina Kiecana, insp. ds. Rady Gminy i Wójta - Pani Anna Kociach.  

 

Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Sprawdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Dyskusja i głosowanie nad  uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany  

    na 2022 rok.  

5. Zamknięcie obrad. 

 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia nadzwyczajnej XLIV sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał 

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

 

                                                                    Do punktu 2-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w chwili stwierdzania  

prawomocności w sesji uczestniczy 11 radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do 

podejmowania pełnoprawnych uchwał i decyzji. 
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Do punktu 3-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że wnioskodawcą zwołania dzisiejszej sesji jest Pan 

Wójt. Dodał, że Pan Wójt zaproponował porządek obrad, a następnie zapytał, czy ktoś chciałby coś 

wnieść do zaproponowanego porządku obrad. Nadmienił, że dużego ruchu tutaj Rada w tym 

względzie nie ma, gdyż trzeba się pilnować porządku obrad zaproponowanego przez wnioskodawcę.  

Propozycji zmian do porządku obrad nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, 

Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 11 głosów, przeciw – 

0, wstrzymujących głosów – 0).  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Do punktu 4-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 4- go do dyskusji i głosowania nad 

uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok i oddał głos Panu Wójtowi. 

Wójt Gminy poinformował, że w związku z tym, że w dniu wczorajszym Gmina otrzymała 

informację o przekazaniu przez Wojewodę Lubelskiego kwoty 2.275.401,59 zł na tzw. dodatki 

węglowe, to pozwolił sobie poprosić Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej 

w miarę jak najszybciej, ponieważ mieszkańcy przychodzą do Urzędu i dopytują kiedy już będzie 

można tymi środkami dysponować, kiedy fizycznie środki finansowe będą na kontach osób, które 

złożyły poprawnie wypełnione wnioski o dodatek węglowy. 

W tym miejscu Pan Wójt podziękował Panu Przewodniczącemu, za szybką reakcję na niewątpliwie 

bardzo dużą potrzebę mieszkańców względem zaspokojenia opału. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że niestety są już komentarze, że tak szybko działamy.  

Nie wiem, czy Pan radny Ryś nieobecny, nie chcę wchodzić w dyskusję z nieobecnym, już przysłał  

jakiegoś e- maila, że chyba mu się nie podoba tryb powiadamiania o sesjach nadzwyczajnych. Tutaj 

jest sytuacja dosyć poważna, ludzie czekają na środki, by móc kupić opał na zimę. Co tu zwlekać, są 

telefony do Urzędu Gminy, kiedy środki będą wypłacane. Z mediów wiadomo, że w skali kraju są 

takie, inne problemy, że ludzie wydzwaniają, bowiem termin wpływu na konta urzędów gmin minął, 

a tych pieniążków de facto nie było. Dodał, że istnieje potrzeba wprowadzenia do budżetu tych 

środków, stąd też podjął decyzje, by nie czekać do poniedziałku, choć nie wie, czy w dniu 

dzisiejszym przelewy zostaną wykonane, ale już w poniedziałek rano będzie można działać. 

Wójt Gminy doprecyzował wypowiedź Pana Przewodniczącego. Poinformował, że nie jest 

możliwym wykonanie w dniu dzisiejszym przelewów, ponieważ w pierwszej kolejności muszą być 

wystawione decyzje, muszą być wystawione dokumenty na podstawie których dokona się przelewu 

środków finansowych, a będzie to najprawdopodobniej poniedziałek. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy te pieniążki ponad 2.000.000 zł, które Gmina otrzyma, 

czy to wystarczy na złożenie wniosków przez mieszkańców, którzy opalają domostwa węglem, ci co 

opalają peletem i na inne jeszcze paliwa stałe. Jak to będzie rozpatrywane? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że ta kwota pieniężna o której mówił jest przekazana na wypłatę osobom, 

które złożyły wnioski, gdzie w ich gospodarstwach podstawowym źródłem ciepła są piece opalane 

węglem i innymi materiałami, które w swojej zawartości mają co najmniej 85% węgla. Nie ma mowy 

tutaj o pelecie, o drewnie. To są odrębne działania. Czy wystarczy tych środków. Jeszcze nie ma 

zakończonego terminu naboru wniosków, jeszcze nie wszyscy złożyli wnioski. Obecnie trwa 

powtórna weryfikacji wniosków zgodnie z poprawioną ustawą  i jej wymogami  

i najprawdopodobniej nie wszystkie złożone wnioski otrzymają dofinansowanie. Dopiero po 

zakończonym naborze, po tym terminie do którego będzie możliwe składanie wniosków, po 

powtórnej weryfikacji Gmina będzie wiedziała ile na to zadanie środków potrzeba, ile środków 

zostało zaangażowanych. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Serafin stwierdziła, że ma rozumieć, iż jeżeli 

zostanie przekazana kolejna kwota na pelet, czy na inne źródła takie jak drewno, olej, to będzie 

istniała konieczność zwołania sesji, by te środki móc wypłacać dla osób które złożyły wnioski na 

inne źródła ogrzewania. 

Wójt Gminy oznajmił, że w przypadku, gdy wpłynął środki finansowe na rachunek urzędu gminy na 

inne alternatywne źródła ciepła, które też są powszechnie stosowane (pelet, drewno, olej opałowy), to  

gdy ten termin nie będzie zbieżny z datą sesji zwyczajnej, wówczas poprosi Pana Przewodniczącego 

analogicznie tak jak w tym przypadku, o zwołanie sesji nadzwyczajnej, by te pieniążki móc wypłacić 

osobom, które tego potrzebują. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Serafin stwierdziła, że na pelet i na olej opałowy wnioski  

nie są przyjmowane. 

Wójt Gminy potwierdził, że takie wnioski aktualnie nie są przyjmowane. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w materiałach jakie otrzymali radni widnieje zapis, że kwotę tą 

przeznacza się na świadczenia społeczne, czyli na wypłatę tych wniosków. Natomiast  

w dniu dzisiejszym Gmina otrzymała pismo, że w tej kwocie (na wypłatę dodatków węglowych) 

mieszczą się koszty obsługi. W związku z powyższym należy dokonać zmian w tym względzie  

i dodać koszty obsługi odejmując z ogólnej kwoty, więc całość przekazanej kwoty nie zostanie 

przeznaczona na to świadczenie. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, jakie to są koszty obsługi? 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to 2% kosztów obsługi od kwoty na wypłatę dodatków. 

Radny Pan Pirogowicz zapytał, kto otrzymuje tą obsługę, te koszty, czy jest to Gmina? 

Skarbnik Gmina odparła, iż te koszty ponosi Gmina. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że od ogólnej sumy, 2% to są koszty na obsługę tego zadania. Gmina 

bezpośrednio nie uczestniczy w tym działaniu poza udostępnieniem Centralnej Ewidencji Źródeł 

Ciepła.  

Za Gminę to zadanie wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodał, że bardzo dobrze, iż 

podjął taką decyzję, gdyż poprawiona ustawa daje możliwości, a wręcz nakłada obowiązek bardzo 

wnikliwego sprawdzania wniosków, a Gminny Ośrodek Pomocy realizował szereg podobnych zadań  

i dysponuje tymi danymi, które są niezbędne do wspomnianej weryfikacji. 

Dalszych głosów w dyskusji nie było, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał 

pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2022 rok.  

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, 

Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 11 głosów, przeciw – 

0, wstrzymujących głosów – 0).  

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2022 rok została podjęta jednogłośnie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wójt Gminy zakomunikował, że chciałby, aby Rada Gminy  

wyraziła swoje stanowisko poprzez głosowanie w dwóch kwestiach. 

Odparł, że pierwsza kwestia dotyczy zakupu przez Gminę Trzeszczany działki nr 423/40  

o powierzchni 2,1103 ha od firmy „Real” S.A. z siedzibą w Siedlcach potrzebnej do wybudowania 

oczyszczalni ścieków dla miejscowości Nieledew.  

Pan Wójt oznajmił, że już pewna część działań w tym kierunku została poczyniona, ale musi zadać 

kolejne pytanie, czy ma w dalszym ciągu iść tą drogą, czy Rada Gminy upoważnia jego do działań  

w tym temacie, czy też Rada zechce powołać jakąś Komisję. Dlatego prosił Pana Przewodniczącego  

o umożliwienie zadania pytania w temacie zakupu działki nr 423/40 o powierzchni 2,1103 ha 

należącej do firmy „Real” na której bardzo dobrze można zlokalizować oczyszczalnię ścieków dla 

miejscowości Nieledew. Wspomniał o spotkaniu z Prezesem firmy „Real” w tej sprawie. Dodał, że 

rozbieżności cenowe między posiadanym operatem szacunkowym, a ceną która wstępnie została 

wynegocjowana jest dość spora. W operacie szacunkowym widnieje kwota 51.630 zł, natomiast 

kwota przedstawiona przez Pana Prezesa to 120.000 zł., natomiast ostatecznie stanęło na 100.000 zł. 

Wójt Gminy dodał, że nie wie, co ma dalej robić, czy zostanie powołana do rozmowy Komisja, czy 

też cena zaproponowana przez prezesa firmy „Real” zostanie przyjęta. Jeżeli kwota ta zostanie 

zaakceptowana, to będę miał zielone światło, aby kompletować dokumenty i podążać dalej w tym 



 

4 

 

kierunku. Podkreślił, że wiadomo ile kosztuje 1 ha ziemi ornej. Jest to różnie w granicach 50.000 zł, 

60.000 zł. Nadmienił, że pewna część działki może nie jest tak atrakcyjna pod względem 

gospodarczym, ale położenie jest bardzo dobre. 

Zakomunikował, że udało się wynegocjować 20.000 zł. Stwierdził, że Pan Prezes informował, że  

więcej nie obniży ceny. Następnie Wójt Gminy poprosił o głosowanie, czy dalej ma iść w tym 

kierunku, czy też ma zawieszać to działanie. Odparł, że być może należałoby porozmawiać  

w szerszym gronie. Poinformował, że takie spotkanie może zaaranżować. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie było to w planie sesji, więc należałoby podyskutować 

na ten temat. 

Wójt Gminy oznajmił, że może ktoś z radnych ma jakiś pomysł. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że już kiedyś był poruszany ten temat. 

Pan Wójt odparł, że nie będzie sam podejmować jakichkolwiek decyzji w kwestii wydatkowania 

większej kwoty, anieli te do których był upoważniony, stąd też moje pytanie.   

Chodzi o dokumentację, bo jest to proces czasochłonny. Jeżeli radni mają odmienne zdanie, to 

należałoby przybrać inną drogę działania. 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że rozmawiając na jednej z sesji Rady Gminy była mowa  

o planowanym zakupie działki pod ewentualną w przyszłości budowę oczyszczalni ścieków. Dodał, 

że przyzwolenie radnych było, aby iść w tym kierunku. Następnie poprosił radnych o zabieranie 

głosu. 

Wójt Gminy dodał, że lokalizacja jest naprawdę dobra, bowiem niewielka odległość od rowu 

spadowego umożliwi zrzut oczyszczonych ścieków do tego rowu, co jest istotne i mniej 

kosztochłonne. Spadki terenów jak najbardziej wskazują, że nawet grawitacyjnie skolektorowane 

ścieki z osiedla „Real” mogłyby być dostarczane do tej oczyszczalni. Ponadto zwrócił uwagę na 

bufor w postaci dość gęstego zadrzewienia oraz na dobry dojazd z drogi powiatowej. Dlatego też 

lokalizacja oczyszczalni na tej działce jest właściwa. Podkreślił, że ostatnia studzienka tłoczna, która 

zbiera ścieki z ulicy Fabrycznej byłaby niekłopotliwa do podłączenia, z osiedla „KresMot” również. 

W kwestii ceny działki Pan Wójt odparł, aby każdy sam osądził, czy jest to dużo. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy zlokalizowanie oczyszczalni ścieków na tej działce  

nie będzie kolidowało ze stadionem w Nieledwi? Dodał, że oczyszczalnia jest bardzo potrzebna  

i tutaj wyobraża sobie, że osiedle „KresMot” również uczestniczyłoby w tym i pozostałe domy 

mieszkalne z tej ulicy również byłyby podłączone. Odparł, że trzeba działać w tym kierunku 

i nie trzeba powoływać żadnej komisji.  

Odnośnie kwoty 100.000 zł radny Pan Pirogowicz stwierdził, że wszystko jest dzisiaj drogie, ale ta 

cena nie jest wygórowana, bowiem trzeba wziąć pod uwagę ile kosztuje ziemia. 

Wójt Gminy dodał, że chciałby, aby to było działanie publiczne, by Rada Gminy wiedziała, co się 

dzieje. Tak jak wcześniej obiecywał tak cały czas czyni. Jeżeli będzie miał zgodę, będzie działał 

dalej, natomiast jeżeli nie będzie tej zgody, to należałoby szukać innego wyjścia. Nadmienił, że 

pierwsza część działki jest bardziej atrakcyjna, druga część jest mniej atrakcyjna pod względem 

urbanistycznym, czy budowlanym, natomiast pod oczyszczalnię ścieków ta działka jest jak 

najbardziej właściwa, gdyż jest ona oddalona od domostw, od stadionu i są niewielkie odległości do 

wybudowania kolektora zrzutowego i niewielka odległość do połączenia nisko średnicowej 

kanalizacji z osiedla „KresMot” i ulicy Fabrycznej, a także możliwość wybudowania kolektora, 

którym byłyby doprowadzane ścieki z osiedla „Real” grawitacyjnie, co też jest niezmiernie istotne 

przy obowiązujących aktualnie cenach energii elektrycznej. Zakomunikował, że osobiście jest za 

kupnem tej działki, gdyż Gmina nic innego nie nabędzie w rozsądnej cenie i dogodnej lokalizacji.  

To może jest dużo, ale trzeba pamiętać, że jest to centrum Nieledwi. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił, że trzeba iść tym krokiem i tą oczyszczalnię w przyszłości 

wybudować. 

Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie  

w przedmiocie zakupu przez Gminę Trzeszczany działki nr 423/40 o powierzchni 2,1103 od firmy 

„Real” S.A. z siedzibą w Siedlcach potrzebnej do wybudowania oczyszczalni ścieków dla 

miejscowości Nieledew. 
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Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, 

Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 11 głosów, przeciw – 

0, wstrzymujących głosów – 0).  

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za nabyciem od firmy „Real” działki nr 423/40  

o powierzchni 2,1103 położonej w Nieledwi pod planowaną lokalizację oczyszczalni ścieków. 

W tym miejscu Pan Wójt poprosił Radę Gminy o zajęcie jeszcze jednego stanowiska w przedmiocie 

zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP KSRG Trzeszczany.  

Poinformował o dzisiejszym spotkaniu w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie 

na którym została przekazana informacja o możliwości pozyskania w przyszłym roku 50% 

dofinansowania z budżetu państwa do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego. 

Dodał, że zdaje sobie sprawę, że Gmina nie posiada środków finansowych, ale zna stan techniczny 

samochodu strażackiego, którym Gmina obecnie dysponuje. Opowiedział się za wyremontowaniem 

tego samochodu i przekazaniem go innej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Nadmienił, że 

dlatego też postanowił zwrócić się do Rady Gminy z pytaniem, czy jeżeli zasady finansowania do 

zakupu za około 350-400.000 zł lekkiego samochodu pożarniczego byłyby utrzymane na poziomie 

50% dofinansowania z budżetu państwa, to czy Rada Gminy byłaby za zakupem takiego samochodu. 

Powtórzył, że dotychczasowy samochód, należałoby wyremontować i przekazać go jednostce 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Nadmienił, że postara się dołożyć wszelkich starań, ażeby wkład 

własny Gminy do zakupu samochodu zmniejszyć co najmniej o połowę. Stwierdził, że zakup ten jest 

jak najbardziej potrzebny i sensowny.  

Pan Wójt oznajmił, iż pyta Radę Gminy o to, gdyż za chwilę rozpoczną się prace nad budżetem, więc  

środki potrzebne na wkład własny do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego należałoby 

zabezpieczyć w budżecie gminy. Zakomunikował, że dopóki nie będzie podpisanych umów  

i nie zdoła pozyskać dodatkowego dofinansowania, by zmniejszyć realnie wkład Gminy, to  

nie zostanie wydatkowana ani jedna złotówka, natomiast zakup samochodu jest jak najbardziej 

potrzebny i celowy, gdyż chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też zwraca się z prośbą do 

Rady Gminy o zajęcie stanowiska w tej sprawie poprzez głosowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że pięciu radnych jest druhami ochotniczych straży 

pożarnych. Dodał, że nie wie, czy będzie wyrazicielem radnych, ale uważa, iż mimo wielu potrzeb, 

które są bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców też jest ważną rzeczą. Opowiedział się za 

wyremontowaniem dotychczasowego samochodu strażackiego i pójścia w kierunku odnowienia 

taboru pożarniczego. Odparł, że będzie głosował, by iść w tym kierunku. 

Radny Pan Józef Filipczuk zakomunikował, że nie ma nad czym dyskutować. Podstawą Straży jest 

dobry sprzęt. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, więc proponuję głosować. 

Radny Pan Henryk Gałka oznajmił, że jest to oczywiste, iż taki samochód jest potrzebny, bowiem 

wyjeżdżając do akcji lekki wóz strażacki jest szybszy i szybciej dojedzie na miejsce zdarzenia. 

Wójt Gminy podziękował za te głosy. Dodał, że jest głęboko zbudowany takim zaangażowaniem, 

takim podejściem do bardzo istotnego tematu. Zaznaczył, że chodzi o bezpieczeństwo wszystkich 

mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że praca strażaków to nie tylko gaszenie pożarów, to 

również zabezpieczenie miejsc wypadków drogowych, gdyż często jest tak, iż jako pierwsi 

przyjeżdżają strażacy ochotnicy, którzy zabezpieczają miejsce wypadku, udzielają pierwszej 

pomocy, kierują ruchem. To są zadania wykonywane przez strażaków ochotników.  

Po tej wypowiedzi Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w przedmiocie zakupu lekkiego 

samochodu pożarniczego dla OSP KSRG Trzeszczany. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, 

Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 11 głosów, przeciw – 

0, wstrzymujących głosów – 0).  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do wniosku 

Pana Wójta i wyraziła opinię, by iść w kierunku zakupu lekkiego samochodu dla OSP. 

Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za głosowanie. 
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Do punktu 5-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLIV nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 

 Protokołowała                                                                               Przewodniczący 

                                                                                                          Rady Gminy   

 Anna Kociach          

                                                                                                     Mariusz Pietnowski                                     


