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Protokół  Nr XXVI/2020 
 

z posiedzenia XXVI sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 9.40 do 14.04. 

 

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

 

Radni obecni: 

 

1. Pietnowski Mariusz                         7. Krzeszowiec Joanna 

2. Serafin Barbara                                8. Uleryk Beata           

3. Drewniak Paulina                            9. Pirogowicz Andrzej                           

4. Filipczuk Józef                               10. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. Folusz Mariusz                               11. Prystupa Krystyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Gałka Henryk                                 12. Ryś Marek                                                                                                                                                                     

 

Radni nieobecni: 

 

1. Łysiak Wojciech 

2. Panas Michał       

3. Żyła Zofia                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

Michalina Kiecana, Kierownik referatu finansowego – Krzysztof Jóźwiak. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

   1.Otwarcie sesji. 

   2.Stwierdzenie prawomocności. 

   3.Przyjęcie porządku obrad. 

   4.Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 listopada 2020 r. 

   5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

   6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

   7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2020 rok. 

   8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

   9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 10.Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2021, 

  1) wystąpienie Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, 

  3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych 

  4) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021. 

 11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Trzeszczany. 

 12.Rozpatrzenie Petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. 

 13.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

 14.Sprawy różne. 

 15.Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

 16.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 12 

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

i decyzji. 

W tym miejscu minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej Pani Adeli Marek wieloletniego sołtysa wsi 

Trzeszczany Drugie.  

                                                                    Do punktu 3-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są propozycje dotyczące zmiany porządku obrad? 

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

projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości 

Trzeszczany. Oznajmił, że wprowadzenie tego projektu uchwały na dzisiejszą sesję jest wynikiem 

dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy. 

Dodał, że chodzi o działkę o powierzchni 0,500 ha i znajdujący się na niej budynek ośrodka zdrowia 

w Trzeszczanach. 

Innych propozycji do porządku obrad nie wniesiono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości 

Trzeszczany. 

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

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

Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. 

(Za - 12 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowaną 

zmianą. 

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

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

Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów 

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

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie. 

Pan Przewodniczący oznajmił, że uchwała ta zostanie rozpatrzona po punkcie 10 porządku obrad. 

 

                                                                    Do punktu 4-go 

 

Następny punkt to przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

30 listopada 2020 r.            

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że protokół został umieszczony na stronie internetowej oraz 

jest wyłożony na stole prezydialnym. Zapytał, czy są pytania dotyczące treści tego protokołu? 

Uwag nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad 

protokołem Nr XXV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 listopada 2020 r. 

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

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

Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów 

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

Protokół Nr XXV/2020 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 30 listopada 2020 r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 5-go 

 

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

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

- 25 listopada 2020 r. uczestniczył w pracach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której tematem 
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była skarga złożona przez sołtysa wsi Nieledew Pana Wiesława Załuskiego na Wójta Gminy 

Trzeszczany. Wyjaśnił, że chodzi o fakt złamania zapisów umowy zawartej pomiędzy Panem 

Załuskim jako sołtysem wsi, a Gminą Trzeszczany, która dotyczyła ochrony danych osobowych. 

25 listopada  również brał udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa. 

- 27 listopada 2020 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem była kontrola 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach. 

- 2 grudnia 2020 r. odbyła się narada sołtysów, której tematem były sprawy bieżące. 

- 4 grudnia 2020 r. spotkał się z Prezesem Banku Spółdzielczego w Zamościu, i rozmawiał na temat 

możliwości współpracy Banku Spółdzielczego z Gminą Trzeszczany. 

Pan Wójt zakomunikował, że z dniem 31 grudnia br. Bank Spółdzielczy w Zamościu likwiduje 

oddział w Trzeszczanach. 

Podkreślił, że na spotkaniu poruszył kwestię utworzenia punktu obsługi klienta, oraz kwestię 

bankomatu. Niestety definitywnie Zarząd Banku Spółdzielczego podjął decyzję, że nie zostanie 

utworzony punkt obsługi klienta. 

- 9 grudnia 2020 r. gościł przedstawicieli przedszkola w Trzeszczanach prowadzonego przez 

Stowarzyszenie. Tematem spotkania było bieżące funkcjonowanie przedszkola. 

- 18 grudnia 2020 r. zorganizował naradę sołtysów z terenu Gminy Trzeszczany. 

- 23 grudnia 2020 r. wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Zadębiec i Ochotniczą Strażą Pożarną 

z Zadębiec dostarczył upominki, prezenty do Domu Małego Dziecka w Chełmie. 

Dodał, że była to kolejna wizyta w tym Domu Dziecka, ale ograniczona w tym roku obostrzeniami ze 

względu na Covid-19. 

Nadmienił, że w tym samym dniu dzieci z jednej z rodzin z terenu Gminy Trzeszczany wskazanej 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach zostały obdarowane prezentami, które  

ufundowało Koło Gospodyń Wiejskich Zadębce  i Ochotnicza Straż Pożarna z Zadębiec.  

Ponadto Pan Wójt wspomniał, że kolejny raz Koło Gospodyń Wiejskich Nieledew wsparło 

finansowo działalność Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. 

Wójt Gminy podziękował za gesty bezinteresowności Kołu Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej 

Straży Pożarnej z Zadębiec oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Nieledwi. 

- 28 grudnia 2020 r. uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Trzeszczany  

w przedmiocie prowizorium budżetowego i zmian w budżecie. 

Ponadto Pan Wójt oznajmił, że w tym dniu uczestniczył w: 

- posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której tematem było rozpatrzenie petycji 

dotyczącej szczepień Covid-19. 

- posiedzeniu Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu  

z dniem 31 grudnia 2020 r. tego Związku ze względu na brak zainteresowania samorządów 

należących do tego Związku, pracą, współpracą, dalszym istnieniem Związku. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 6-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami 

informując, że: 

- od ostatniej sesji, która miała miejsce w dniu 30 listopada br. w dniu 2 grudnia udał się na teren 

 Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach, gdzie obserwował postęp prowadzonych prac i rozmawiał  

z wykonawcą. Stwierdził, że tempo prac jest dobre więc uważa, iż termin wykonania inwestycji jest 

niezagrożony, 

- w dniu 3 grudnia br. podpisywał  uchwały z ostatniej sesji Rady Gminy w formie papierowej 

 i elektronicznej, 

- w dniu 4 grudnia br. przesłał pismo radnego Pana Marka Rysia Panu Wójtowi, 

- w dniu 7 grudnia br. zgłosił w formie e-mail jednej z firm chęć usytuowania bankomatu  

w miejscowości Trzeszczany i na dzień dzisiejszy nie otrzymał żadnej odpowiedzi. 

- w dniu 7 grudnia br. otrzymał e-mail z Urzędu Gminy w Bełchatowie, za pośrednictwem którego 
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 kontakt z jego osobą nawiązał miejscowy regionalista Pan Antonii Owczarek. Pan Przewodniczący 

dodał, że współpraca jaka została nawiązana dotyczy faktu walk mieszkańców z terenu Bełchatowa 

w bitwie pod Trzeszczanami w 1920 r. Nadmienił, że w miejscowym Liceum w 1921 r. matura nie 

odbyła się, z uwagi na fakt, że wszyscy młodzi licealiści zginęli w obronie Ojczyzny. 

- 9 grudnia br. otrzymał prowizorium budżetowe i rozmawiał z Panią Skarbnik, z Panem Dyrektorem 

Gminnego Ośrodka Kultury, który sygnalizował, iż będzie miał problemy z realizacją budżetu jeżeli 

będzie on na poziomie roku 2020. 

Również 9 grudnia br. rozmawiał z jednym z lekarzy z terenu powiatu hrubieszowskiego w sprawie 

możliwości rozpoczęcia praktyki lekarskiej w Ośrodku Zdrowia w Trzeszczanach. Rozmowy 

zakończyły się wynikiem negatywnym. 

- 16 grudnia br. przesłał do Mecenasa petycję, która wpłynęła do Rady Gminy, gdzie osoba 

wnioskująca próbuje narzucić fakt, aby radni podjęli decyzję za mieszkańców w kwestii szczepionki. 

Dodał, że w dniu dzisiejszym Rada Gminy rozpatrzy tą petycję. 

- 18 grudnia br. sporządzał porządek obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy.  

Także 18 grudnia uczestniczył w naradzie sołtysów oraz rozmawiał z Panem Mecenasem  

i  Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radną Panią Krystyną Prystupa w sprawie 

wspomnianej petycji. 

- 28 grudnia br. wziął udział w posiedzeniu połączonych Komisji stałych Rady Gminy Trzeszczany 

oraz w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na której Komisja opiniowała petycję 

odnośnie szczepienia przeciwko Covid. 

Ponadto Pan Przewodniczący zakomunikował, że w minionym okresie spotkał się z Panem 

Andrzejem Klockiem, autorem opracowania dotyczącego bitwy pod Trzeszczanami. Dodał, iż Pan 

Andrzej kontynuuje prace nad szerszym opracowaniem dotyczącym walki pod Trzeszczanami  

w 1920 r. Wspomniał także o nawiązaniu kontaktu z osobą Pana Antoniego Owczarka oraz Pani 

Hanny Hellwig – Stańczuk bliskiej kuzynki Pana Stefana Hellwiga, który zginął w 1920 r.  

w Trzeszczanach. 

Pan Przewodniczący oznajmił również, iż: 

- brał udział w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które dotyczyło rozpatrzenia skargi 

na Pana Wójta. 

- kontaktował się z radnymi powiatowymi i przed dzisiejszą sesją brał udział w spotkaniu 

opłatkowym. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 7-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2020 rok. 

Oznajmił, że Komisja pozytywnie opiniuje tą uchwałę, następnie otworzył dyskusję nad projektem 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2020 r. 

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

głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2020 rok. 

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów 

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

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2020 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 8-go 

 

W tym punkcie przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji, Komisje 
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 wypracowały stanowisko w przedmiocie przyjęcia tej uchwały, niemniej jednak otwiera dyskusję na 

ten temat. 

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

projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

Krzeszowiec Joanna, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin 

Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. (Za - 10 głosów, 

przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). 

Podczas głosowania radni: Filipczuk Józef i Pirogowicz Andrzej nie oddali głosu. 

W związku z powyższym, że wolą radnych nie było nie oddanie głosu, głosowanie powtórzono: 

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów 

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

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 9-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że w dniu wczorajszym Komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt tej uchwały niemniej jednak otworzył dyskusję nad tym projektem uchwały. 

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

uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów 

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

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 10-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do 

rozpatrzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2021. 

Wójt Gminy oznajmił, że zgodnie z podjętą decyzją Rady Gminy, która to ustaliła dochody budżetu 

gminy na rok 2021 w oparciu o te dane zostało sporządzone prowizorium budżetowe Gminy 

Trzeszczany na rok 2021. Stwierdził, że jest to budżet dość trudny, ale wykonalny. Zwrócił uwagę na 

wiele niewiadomych m.in. w jakim kierunku pandemia koronowirusa będzie się rozwijała i jak ona 

wpłynie na dochody, więc Gmina musi bazować na wartościach tych, które zostały ustalone  

i przyjąć, że wpływy do budżetu gminy będą w ustalonej wysokości. 

Dodał, że jest to budżet ciężki, ale realny do wykonania. Nadmienił, że w dniu wczorajszym były 

czytane wnioski, prośby dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje bardzo 

potrzebne, na które czekają mieszkańcy, ale większość z nich nie znajdzie finansowania w tym 

budżecie Gminy Trzeszczany w roku 2021 ze względu na brak środków finansowych na ich 

realizacje. Wyraził nadzieję, że być może w latach następnych Gmina da radę zająć się ważnymi 

sprawami dla naszych mieszkańców i je zrealizować. Podkreślił, że tych pism, wniosków wpłynęło 

bardzo dużo. Dodał, że nie mówi tutaj o tysiącach złotych lecz o kilku milionach. 

Wójt Gminy zaprosił do współpracy. Podziękował wszystkim tym, którzy zaangażowali się   

w realizację budżetu roku 2020. Następnie poprosił o zadawanie pytań. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że chciałby dojść do działu w którym nastąpi dyskusja, gdzie można  

będzie swobodnie się wypowiedzieć, ewentualnie nanieść jakieś zmiany. Zapytał, czy jest już ten 

punkt? 
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Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że po wystąpieniu Pana Wójta  jest odczytanie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, następnie przedstawienie opinii Komisji Budżetu i w punkcie 4 -

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej, nastąpi dyskusja. Stwierdził, że przed każdym 

głosowaniem nad uchwałą zawsze ma miejsce dyskusja. 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że chce wnieść poprawki do budżetu. 

Wójt Gminy odparł, że poprosił o pytania dotyczące swojego wystąpienia, a dyskusja tak jak Pan 

Przewodniczący powiedział jest przewidziana. 

W tym miejscu Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie możliwości 

sfinansowania deficytu, w której to pozytywnie opiniuje się możliwość sfinansowania przez Gminę 

Trzeszczany deficytu budżetowego przewidzianego w projekcie budżetu na rok 2021. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady odczytała treść Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w której to pozytywnie opiniuje się projekt 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzeszczany na lata 2021-2035. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o odczytanie opinii 

Komisji Budżetu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił treść opinii dotyczącej projektu budżetu gminy 

Trzeszczany na 2021 r. w której Komisje Rady Gminy Trzeszczany pozytywnie zaopiniowały 

przedłożony po zmianach przez Wójta Gminy Trzeszczany projekt budżetu gminy na 2021 r. nie 

wnosząc żadnych zmian, jak również pozytywnie opiniując po zmianach projekt uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

W tym miejscu Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały budżetowej na 2021 r. w której pozytywnie opiniuje się projekt uchwały 

budżetowej Gminy Trzeszczany na rok 2021. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na 

rok 2021. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który zakomunikował droga powiatowa 131.500 zł, wkład 

3.000.000 zł jak dalibyśmy 500.000 zł też byłoby dobrze. Następnie wskazał skąd pozyskać środki 

mówiąc iż: 

- 500.000 zł Pan Wójt otrzymał promesę i miał wziąć za to kredyt na wodę w Nieledwi. Jakby wziął 

połowę kredytu, to byłoby 250.000 zł. 

- 85.000 zł jest na rezerwie 

- 131.500 zł jest na współpracę z Powiatem 

- 140.000 zł jest na Szkołę Podstawową w Nieledwi na bruk. 

Nawiązał do złożonej interpelacji w przedmiocie wysokości otrzymanych przez Gminę środków 

finansowych, aby Pan Wójt odpowiedział na nią, a wówczas można byłoby inaczej rozmawiać  

o budżecie. Dodał, że jego interpelacje są traktowane jako elementarny brak wiedzy. 

Stwierdził, że jeżeli radni nie pochylą się nad tym wszystkim, to nie będziemy mieli tej drogi. 

Nadmienił, że wczorajsza dyskusja nad zatrudnianiem kadrowym w Powiecie, Gminy nie dotyczy. 

Musimy szukać środków i są tutaj pieniądze o których mówił: 

280.000 zł kredyt, 85.000 zł rezerwa, 131.500 zł współpraca z Powiatem, 500.000 zł promesa, 

140.000 zł – bruk, środki z ZUS, tylko należy się nad tym pochylić, gdyż jeżeli nad tym się nie 

pochyli to tej drogi nie będzie. 

Radny Pan Ryś zwrócił uwagę, że Pan Wójt jest gospodarzem, więc te środki dzieli. Ponadto 

podkreślił, że zaplanowane dochody Gminy na 2021 r. wynoszą 20.146.384 zł, bieżące 17.279.321 

zł, majątkowe 2.233.974,40 zł, dochody na realizację zadań zleconych wynoszą 5.230.517 zł. 

Zapytał, czy z 20.146.384 zł nie można wygospodarować 280.000 zł.? Pan Wójt musi podjąć jakąś  

decyzję skoro nie, to będzie tak jak będzie. Nadmienił, że jest za wodą, za szkołą, weźmiemy kredyt  

potem go oddamy, dostaniemy zwrot i trzeba się na tym skoncentrować, tylko Pan Wójt musi nie 

utrudniać, nie pisać tak jak Pan Wójt to widzi, tylko trzeba się pochylić nad tym. 
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Nawiązał do pisma wystosowanego do Starostwa przez Pana Prystupę w sprawie dróg. Zwrócił 

uwagę, że w piśmie tym miejscowość Drogojówka jest napisana z błędem. Dodał, że nie wie, o co 

chodzi, bowiem jest wysyłanie do siebie wzajemnie pism.  

Podkreślił, że nie przyjmuje tego budżetu, a każdy radny będzie głosował jak zechce. Zaapelował, 

aby coś zrobić. Radni wskazali Panu Wójtowi, aby zajął się tą sprawą, a te 131.500 zł na współpracę  

z Powiatem będzie na wykonanie chodnika to w jednym miejscu to w drugim. 

Następnie radny Pan Ryś zwrócił się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach, że 

pomoże Dyrektorowi wygospodarować 50.000 zł., bo jak 340.000 zł jest mało, to 10.000 zł Pan 

Dyrektor wskrzesi. Zapytał Pana Wójta, dlaczego Pan Wójt nie chce dołożyć środków, bowiem 

Gminny Ośrodek Kultury nie może działać. Ponadto wspomniał o odejściu z pracy kilka lat temu 

jednej osoby i dodał, że znowu brakuje pieniędzy. Stwierdził, że za kilka lat znowu będzie mało. 

Zaproponował , aby nad tym się zastanowić. Poprosił, aby przyjąć budżet ze wskazaniem środków 

dla Powiatu, bo nic z tego nie będzie, a radni będą odpowiadać przed swoimi wyborcami. 

Nadmienił, że temat rekultywacji wysypiska śmieci ciągnie się dłuższy czas, są też pieniądze na to. 

Podkreślił, że 500.000 zł tutaj się znajdzie i można ją przeznaczyć na drogę powiatową. 

Radny Pan Józef Filipczuk nawiązał do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia w przedmiocie bruku 

przy Szkole Podstawowej w Nieledwi. Oznajmił, że to nie jest bruk, tylko jest to położona kostka 

płaska wielkości około30x30 i to służy jako parking. Odparł, że 100.000 zł można lekko na tym 

zaoszczędzić. Jeżeli już, to można zrobić chodnik o szerokości 3-4 metrów od drzwi wejściowych 

przy ścianie, do drogi okalającej parking. Dodał, że wnioskuje o wykonanie tylko chodnika przy 

szkole w Nieledwi, i aby uwiarygodnić słowa to można wysłać Komisję 3-4 osobową. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz nawiązał także do wypowiedzi radnego Pana Rysia w kwestii 

przytaczanych środków, działaniach. Oznajmił, że jest to szansa dla nas wszystkich, by w 2021 r. 

zrobić tę drogę, bo wszyscy jeżdżą tą drogą i mieszkańcy wszystkich miejscowości powinni być 

solidarni, bowiem jeżdżą po tym terenie, wszyscy jeżdżą do Hrubieszowa po zakupy, załatwiać różne 

sprawy i powinno się znaleźć oszczędności, bo będziemy ostatni, a później tego nie zrobimy, teraz 

jest szansa, bo inaczej zaprzepaścimy wszystko. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnych.  

Odnośnie wspominanych 500.000 zł przypomniał o dyskusjach na ten temat i o głosowaniu Rady 

Gminy, gdzie to środki te zostały przeznaczone na wkład własny do wodociągu, do zmiany odcinka 

wodociągu w miejscowości Nieledew oraz stacji uzdatniania wody i hydroforni. 

Pan Wójt podkreślił, że budżet Gminy Trzeszczany i jego możliwości kredytowe to nie jest studnia 

bez dna. Gmina nie może w sposób nieograniczony się zadłużać. Jeżeli 85.000 zł na rezerwie nie jest 

potrzebne, jeżeli 131.000 zł – tyle zostało i tyle Gmina jest w stanie zabezpieczyć na wspólne 

inwestycje z Powiatem, jeżeli nie jest potrzebna pomimo różnych zaleceń zmiana nawierzchni, 

wyremontowania placu przed Szkołą Podstawową w Nieledwi, to nasuwa się pytanie, po co była 

robiona szosa dojazdowa do szkoły, kiedy ona jeszcze była w dość dobrym stanie technicznym. 

Należy pamiętać, że jest to obiekt użyteczności publicznej. Gmina nie ma innej możliwości i musi 

realizować zalecenia instytucji, które są do tych kontroli upoważnione. Tego typu inwestycja o której 

mówił radny jest dobra przy domu prywatnym, ale nie przy lokalach użyteczności publicznej. Są 

odpowiednie przepisy, wymogi, do których trzeba się dostosować. Zapytał, czy radny Pan Ryś chce, 

by Gmina Trzeszczany nie miała środków w okresie żniw na wyrównanie jam, wyrw, na zakup 

minimalnej ilości kamienia potrzebnego do bieżącego remontu dróg. Gmina jest zobowiązana, by 

prace bieżące wykonywać. Rozumie intencje radnego Rysia, że jest to zadanie również ważne. Nie 

zna osoby, która by  bagatelizowała ten problem, ale nie można wszystkich wydatków nawet tych 

stałych które Gmina jest zobowiązana ponosić, przeznaczać na wkład własny na przebudowę tej 

drogi. Gmina musi jakoś funkcjonować. To sam radny poparł wniosek, dotyczący pozostawienia 

stawek podatków lokalnych na dotychczasowym poziomie. Dochody mieszkańców oraz działających 

firm radykalnie spadają w związku z pandemią koronawirusa, a jednym z aspektów branych pod 

uwagę przez Regionalną Izbę Obrachunkową przy możliwościach kredytowych to są dochody. 

W kwestii: 

- pytań radnego kierowanych do Urzędu Gminy Pan Wójt poprosił, aby radny zajrzał do ustawy  
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jakie kryteria powinna spełniać interpelacja, zapytanie itd. Dodał, że jakie pytanie to taka odpowiedź. 

Pan Wójt oznajmił, że patrzył na listę wypłat, i nie widział, by radny nie pobrał diety radnego, czyli 

radny zgadza się poniekąd z tym co się zadziało. 

- wypowiedzi na temat dobrego gospodarza Pan Wójt stwierdził, że w jego oczach, w jego 

przekonaniu dobry gospodarz w miarę swoich zasobów, możliwości finansowych dba o wszystkich  

i o wszystko. Trzeba tak podzielić, by na wszystko wystarczyło w miarę posiadanych zasobów 

pieniężnych, które zostały ustalone przez Radę Gminy. 

- przesyłania wzajemnego pism. Wójt Gminy stwierdził, że nikt inny jak radny Pan Ryś publikuje na 

swoich profilach, pisma Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, korespondencję pomiędzy Wójtem 

Gminy, a Starostwem Powiatowym. Dodał, że nie rozumie tego pytania, sugestii w tej wypowiedzi. 

Odparł, iż by komuś wytykać błędy, pomyłki to trzeba samemu być w porządku. 

Nadmienił, że radny Prystupa zapytał, czy wiem, czy rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim na 

temat blokowania środków na inwestycję drogową Drogojówka  

w stronę Trzeszczan. Pan Wójt oznajmił, że poprosił radnego, aby na ten temat zwrócił się z pismem 

do niego i tak też się stało. Podkreślił, że na pismo została udzielona odpowiedź. 

Ponadto Pan Wójt nawiązał do rozmowy z radnym Panem Markiem Rysiem, która miała miejsce  

w  gabinecie Wójta. Odparł, że miał nadzieję, że w jakiś sposób do takich rozmów dalej będzie 

dochodzić, że wyjaśnimy, doprecyzujemy różne kwestie, ale ta bańka mydlana pękła po 

wydrukowaniu na sekretariacie e –mail, w którym radny przesyła informację na temat grup 

lobbingowych, itp. Krótko mówiąc szkoda czasu. 

Poprosił o zgłębienie materiału źródłowego, bo radny próbuje wprowadzać opinię publiczną w błąd. 

-  dołożenia środków finansowych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzeszczanach. Pan Wójt 

odparł, że bardzo chętnie to uczyni, tylko z tego, co Rada Gminy ustaliła, musi podzielić każdemu, 

wszystkim i tak też zostało zrobione. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę, że w wielu miejscach nie jest 

za dużo środków finansowych GOK, GOPS, GZK, tylko musi niezmienną sumę pieniężną w postaci 

wpływów dochodów z podatku podzielić rozsądnie, uczciwie i sumiennie i tak też starał się zrobić. 

Radny Pan Marek Ryś podziękował Panu Wójtowi za atak na jego osobę. Podkreślił, że to jest 

dyplomacja Pana Wójta. Nawiązał do diety. Odparł, że robi bardzo dużo społecznie i może te 

pieniądze się należą, ale głosował przeciw, ale skoro są to ma wyrzucić pieniądze. 

Nawiązał także do Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach. Dodał, że wcześniej nie było projektu 

uchwały dopiero teraz, Pan Wójt chce się wybielać. Pańskie zaangażowanie w wybielanie, jeżdżenie 

po sołtysach, bo chcą Pana Przewodniczącego odwołać, napisaliśmy pismo, by Przewodniczący się 

poddał, ale tego nie chciał zrobić. Ostrzegł, aby Pan Wójt mówił prawdę o jego osobie. 

Ponadto podkreślił, że szuka pieniędzy te 500.000 zł, chodzi o ten kredyt, że Pan nie może, może Pan 

Wójt. Dodał, że Pan Wójt chciał dofinansować wodę w Nieledwi, to musiał wskazać w projekcie na 

co ma Pan pieniądze, skąd je weźmie i środki Wójt wskazał, dostaliśmy 500.000 zł, to pomniejszy się 

kredyt. 

Skarbnik Gminy nawiązała do kwoty 500.000 zł o których wspomina radny. Oznajmiła, że kwota  

500.000 zł została ujęta w projekcie budżetu. Gmina je otrzymała i nie można w tej chwili ich 

przeznaczyć na inny cel, bo to zwiększy kredyt. 

Wójt Gminy odparł, że Pan Marek podniósł sprawę, iż składając wniosek aplikacyjny na 

dofinansowanie budowy wodociągu Gmina musiała wskazać źródło finansowania. W wieloletniej 

prognozie finansowej można umieścić wiele rzeczy. Nie jest tak, iż można zadłużać się bez 

ograniczeń. Stworzenie i pokrycie w prowizorium budżetowym ma być oparte na faktach. 

Nadmienił, że na naradzie z sołtysami informował o zmianie wysokości diety dla sołtysów, dla 

radnych. 

Radny Pan Jan Prystupa wypowiedział się w kwestii budżetu. Odparł, że sytuacja byłaby dużo lepsza 

jeśli nie byłoby tak ważnej inwestycji w Nieledwi. Nieledew powinna zadowolić się tym, że będzie  

robiony wodociąg, więc co powiemy innym miejscowościom skoro tu  przeznacza się takie poważne 

pieniądze. Sprawa drogi byłaby o wiele łatwiejsza, gdyby nie było tego wodociągu. Podkreślił, że 

jest przeciwny temu placu, który ma być robiony, gdzie tam idą takie duże pieniądze. 

W kwestii pism radny Pan Prystupa oznajmił, że ktoś do tego się przyczynił, kto wypuszczał te 
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informacje. 

Odnośnie błędów w piśmie radny Pan Prystupa przytoczył pismo radnego Pana Rysia, gdzie 

wskazany jest do dofinansowania 2201 r. Stwierdził, że dziwi się, iż osoba, która sama popełnia 

błędy zwraca uwagę innym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przez ostatni okres czasu usiłowano wykreować  

rzekomą jego niechęć, co do remontu drogi powiatowej Hrubieszów-Skierbieszów poprzez 

umieszczanie na portalu społecznościowym wyników głosowań, które są zamieszczone na stronie 

internetowej gminy. Podkreślił, że nie jest to jego stanowisko. Nie chciał jedynie po raz kolejny 

rozmawiać na ten sam temat. Przypomniał o ustaleniach na jednym z posiedzeń, który odcinek  

w pierwszej kolejności tej drogi ma być remontowany. Dodał, że w dalszym ciągu stoi na 

stanowisku, iż można tą drogę przebudowywać innym, tańszym sposobem. 

Jest to droga o jednym numerze relacji Hrubieszów-Skierbieszów. Powiat zamojski tę samą drogę na 

odcinku od miejscowości Grabowiec do miejscowości Skierbieszów wyremontował kosztem rzędu 

300-350.000 zł. Przypomniał słowa Pani Starosty, aby zabezpieczyć kwotę na jaką Gminę będzie 

stać. Stwierdził, że jeżeli ruszy przebudowa tej drogi, to Gmina będzie zmuszona, do niej dołożyć. 

W kwestii apelu radnego Pana Pirogowicza dotyczącego namowy radnych z Ostrówka, Mołodiatycz 

do solidarności oznajmił, że na stronie internetowej Starostwo Powiatowe opublikowało plan 

kadencyjności inwestycji drogowych, w którym na terenie gminy Trzeszczany ujęte są następujące 

inwestycje: przebudowa drogi nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów w miejscowości Trzeszczany 

Pierwsze i w miejscowości Nieledew rok 2021, przebudowa drogi nr 3417L Drogojówka – 

Trzeszczany w miejscowości Trzeszczany Pierwsze, Trzeszczany Drugie, Drogojówka rok 2022 r., 

przebudowa drogi powiatowej nr 3403L Teratyn-Nieledew w miejscowości Nieledew   

i w miejscowości Zadębce rok 2022,  budowa chodnika przy drodze nr 3230L Skierbieszów- 

Hrubieszów w miejscowości Mołodiatycze rok 2022. Podkreślił, że w 2021 r. ani w 2022 r. nie 

znajduje informacji, iż droga Hrubieszów-Skierbieszów będzie kontynuowana. Poinformował, że 

inwestycje na które będzie dofinansowanie, to są inwestycje dotyczące wykonywania dokumentacji, 

natomiast w przyszłym roku ma być realizowana droga na ul. Bolesława Jagiełły w Hrubieszowie, - 

3.724.000 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 3230 Skierbieszów-Hrubieszów w miejscowości 

Trzeszczany Pierwsze, Nieledew, Obrowiec, Hrubieszów 20.784.732,46 zł, droga relacji Brodzica, 

Wolica 552.000 zł, przebudowa drogi powiatowej Sahryń-Modryń 1.262.609 zł, przebudowa drogi 

powiatowej Hrubieszów- Kryłów-Dołhobyczów granica państwa na odcinku Oszczów- Uśmierz etap 

pierwszy 1.199.272 zł. 

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w projekcie budżetu Powiatu jest wpisane, iż 

Gmina Trzeszczany dołoży 486.500 zł.  Następnie zapytał Pana Wójta, czy ze strony Gminy zostało 

wystosowane stanowisko, że Gmina zabezpieczy taką kwotę. Dodał, że na portalu informacyjnym 

lubiehrubie pojawiły się informacje, że przebudowa tej drogi pozwoli na połączenie dwóch powiatów 

hrubieszowskiego i zamojskiego więc zapytał jak to się ma do tego, że w planie kadencyjnym nie ma 

tej drogi wpisanej od Trzeszczan do granic powiatu ani w 2021 r. ani w 2022 r. 

Wójt Gminy oznajmił, że stanowisko wypracowane na Komisjach Rady Gminy, na sesjach Rady 

Gminy jest dla jego osoby wiążące i żadne kwoty w którymkolwiek z pism nie były zawarte. Rada 

Gminy decyduje o przeznaczeniu środków. Po uchwaleniu budżetu, po jego ustaleniu można odpisać 

i podać stanowisko Rady Gminy. 

Radny Pan Marek Ryś przyznał, że też robi błędy następnie przeprosił za takie zachowanie. 

W kwestii drogi Grabowiec-Skierbieszów radny Pan Ryś stwierdził, iż Pan Wójt miał wpływ na 

projekt tej drogi, bowiem jeździł na uzgodnienia. Podkreślił, że teraz nie można mówić o tańszej 

przebudowie, bo nie ma czegoś takiego i trzeba się dostosować do tego co jest. Stwierdził, że skoro 

nie ma pieniędzy, to trzeba szukać tak, by je znaleźć i chcieć tego. Nadmienił, że Pan Wójt nie ma 

parcia, by zrobić tę drogę. Dodał, że robi co może. Powtórzył, że tego budżetu nie przyjmie i radni 

też będą o tym decydować, a następnie poprosił o poparcie jego osoby. 

Wójt Gminy przypomniał, że od pierwszego spotkania mającego miejsce w jego gabinecie względem 

koncepcji, wizji, przebudowy tej drogi stał na stanowisku, iż nie stać Gminy na tego typu zadanie tak 

kosztowne. Lobbował kilkakrotnie na spotkaniach, na rozmowach z Zarządem Powiatu, ażeby 
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zmienić koncepcję na koncepcję podobną do ościennych powiatów, czy na koncepcję realizowaną 

w takich czy podobnych zadaniach na terenie powiatu.  

Pan Wójt nawiązał do inwestycji przy Szkole Podstawowej w Nieledwi. Podkreślił, że jest to obiekt 

użyteczności publicznej, więc zachodzi konieczność dostosowania się do zaleceń. Oznajmił, że  

nie da się jednej kwoty pieniężnej użyć w kilku zadaniach. Dodał, że w czasie roku budżetowego jest 

wiele przesunięć, jest wiele nowych potrzeb, nowych wyzwań i jeżeli zostaną środki, to te pieniądze 

będą i tak gdzieś zaangażowane, żeby coś zrobić w jakimś temacie. One nie będą leżeć na koncie. 

Pan Wójt zwrócił się do radnych , aby wskazali gdzie jest za dużo środków, gdzie ich nie potrzeba. 

Stwierdził, że nie da się tego podzielić inaczej, chyba, że przetargi będą zawierały niskie kwoty, to o 

ewentualnych oszczędnościach poprzetergowych będzie decydowała Rada Gminy, co z nimi zrobi. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy wypowiedziała się na temat części placu obok szkoły w Nieledwi. 

Stwierdziła, że ta część miała być robiona kilka lat temu za poprzedniego Pana Dyrektora. W jednym 

roku miał być robiony asfalt, natomiast w drugim roku miała być kostka i parking. To miał być drugi 

etap który miał być wykonany kilka lat temu. 

Wójt Gminy poinformował, że to utwardzenie przy szkole jest z 1965 r.  

Radny Pan Marek Ryś nawiązał do wypowiedzi Pani Wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Odparł, że 

mieszkańcom też należy się ta inwestycja przy szkole jak najbardziej, tylko skończy się 

termomodernizacja szkoły może jakieś pieniądze wrócą, może będzie termomodernizacja szkoły, to 

zrobimy wszystko, a jak jest zrobione troszkę tu, troszkę tam, to nie przyszyć nie przyłatać. Może 

należałoby zrobić to własnym sumptem podsypać, wyrównać, na razie musi być, szału nie ma, ani 

Gmina ładnie nie wygląda, ani Ośrodek Zdrowia, ani Szkoła w Nieledwi. Tutaj trzeba myśleć 

globalnie i przyszłościowo. 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że z tego co wie, Pan Dyrektor przez kilka lat własnymi 

siłami, własnymi środkami wykonuje remonty, maluje, wymienia drzwi, a ta droga była już 

wcześniej zaplanowana jako drugi etap. 

Radny Pan Ryś zaproponował wykonać projekt i zrobić to po ludzku, żeby zostało coś fajnego. 

W kwestii podatków radny Pan Ryś odparł, że podatki nie zostały podniesione. Dodał, że ogólnie jest 

ciężko.  Podkreślił, że Gmina otrzyma subwencję z budżetu państwa, jak co roku zostaną podniesione 

podatki czy to o 0,50 zł, czy o 1 zł. Teraz podatek nie został podniesiony. Nadmienił, że samorząd 

musi dbać o takie rzeczy, wie, że jest ciężko, że są kredyty. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że Gmina Trzeszczany liczy 14 miejscowości. Stwierdził, że wielcy 

podatnicy też mają problemy z płatnościami, też borykają się z tym, co przynosi pandemia. To że  

w miejscowości Trzeszczany jest realizowana najdroższa inwestycja, która niebawem zostanie 

ukończona, to wcale nie znaczy, że nie trzeba zrobić coś dla mieszkańców innych wsi. Nie da się 

wszystkim wszystkiego zabrać, by przeznaczyć na jedną inwestycję. Nie można być 

krótkowzrocznym w taki sposób. 

Radny Pan Ryś przypomniał o rozmowach na temat miejscowości Józefin, w przedmiocie braku 

świetlicy. Odparł, że pytał Panią sołtys na ten temat, która to stwierdziła, że chyba się obrażono. 

Dodał, że drugą kadencję w tym temacie nic się nie dzieje, a następnie zapytał , czy będzie ta 

świetlica w Józefinie, czy też nie? 

Wójt Gminy stwierdził, że nie rozumie radnego, bo z jednej strony radny szuka środków na drogę 

powiatową, z drugiej zaś strony chce pomnażać wydatki. 

Radny Pan Marek Ryś zwrócił uwagę, że skoro Pan Wójt mówi, iż trzeba coś zrobić innym, więc   

o to pyta. 

Wójt Gminy odparł, że radny powinien dbać o interesy gminy, nie tylko o interesy miejscowości -

okręgu z którego został wybrany.  

Radny Pan Marek Ryś nawiązał do wyremontowanej drogi gminnej w Mołodiatyczach. Odparł, że 

nic na ten temat wiedział. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na tą drogę był składany projekt i o tej drodze było mówione. Ta 

droga zgodnie ze złożonym wnioskiem uzyskała dofinansowanie i została wykonana. Gospodarskim 

podejściem było połączenie utwardzenie dna wąwozu, który był wykonany ze środków wojewody  

z odcinkiem tej szosy. 
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W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy wypowiedział się na temat Józefina. Odparł, że sołtys 

Pani Krystyna Król powinna pamiętać, że Rada Gminy dokonała przejęcia gruntu na którym  

w przyszłości jak będzie taka wola powstanie jakiś obiekt, który będzie służył mieszkańcom np. na 

zebrania. Ponadto zwrócił uwagę, że na jakąś pomoc również czekają mieszkańcy wsi Zaborce. 

Podkreślił, że jest tam dosyć długi odcinek drogi i swego czasu obiecywaliśmy, że pomożemy  

w budowie tej drogi.  

Radny Pan Mariusz Folusz podziękował za wykonanie drogi gminnej. Oznajmił, że mieszkańcy 

walczyli o tę drogę dość długo. W październiku bieżącego roku droga została wykonana, co 

poprawiło dojazd. Następnie nawiązał do przebudowy drogi krajowej w kierunku Zamościa. Odparł, 

że kto chciałby zobaczyć na czym to polega, jak wygląda ta przebudowa, to rozumie skąd biorą się 

takie koszty, ale na naszej drodze wystarczyłby remont dużo tańszy, nie przebudowa, tylko remont 

wyrównanie nawierzchni, tak jak to zostało wykonane na odcinku od Grabowca do Skierbieszowa, 

nie musi być to tak kosztowne. 

Radny Pan Marek Ryś odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Folusza. Odparł, że cieszy się, iż 

mieszkańcy mają drogę. W kwestii remontu dróg krajowych radny Ryś stwierdził, że droga krajowa 

to jest Skarb Państwa i to są zupełnie inne pieniądze. Nie należy przyrównywać tego do Powiatu. 

Nadmienił, że są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, lokalne i to są inne pieniądze. 

Tańszym sumptem, to się nie da, to musi iść swoim torem. Trzeba pilnować tego co już jest, albo 

wchodzimy w to, albo nie wchodzimy. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz wypowiedział się na temat drogi. Podziękował za wkład, jaki 

Starostwo chce przeznaczyć i chce pomóc w obecnym czasie. Oznajmił, że Starostwo Powiatowe  

w Hrubieszowie uzyskało kwotę ponad 5.000.000 zł, następne wnioski również zostały złożone, 

które w przyszłości na tą drogę będą przeznaczane. Wyraził nadzieje, że budowa tej drogi ruszy. 

Zaapelował, aby nie być pesymistami tylko optymistami. Poprosił Pana Wójta oraz radnych, aby 

chylili czoła ku temu, kto chce nam pomagać, a my się upieramy, że my nie chcemy tego robić. 

Dodał, że musimy jakoś żyć razem i mieszkać, wszyscy jeżdżą tą drogą, ta droga na pewno będzie 

robiona i jest o tym przekonany. Starostwo nie zakończy drogi w Nieledwi, tylko będzie ciągnąć ją 

dalej. Musimy jakieś pieniądze wyasygnować. Przypomniał, że Starostwo Powiatowe prosiło o dobrą 

wolę o minimalny wkład i wtedy coś powstanie. Wszystko jest potrzebne i w Mołodiatyczach  

i w Józefinie, ale bądźmy solidarni. Poprosił, aby droga ta została zaakceptowana przez radnych. 

Wójt Gminy odparł, że nie wie, czy dobrze zrozumiał wypowiedź radnego Pana Mariusza Folusza. 

Ma rozumieć, że chodziło o zakres prac, sposób wykonania i źródło finansowania, dlatego radny 

podniósł, że rozumie skąd takie koszty. Zakres tych prac jest naprawdę wielki. Sposób wykonania 

całkowicie różny. Dlatego takie koszty, bo jest mowa o 2.000.000 zł za 1 km, a nie o 300.000 zł., czy 

400.000 zł. Powtórzył, że nie zna człowieka, który nie chciałby, ażeby stan ten drogi został 

poprawiony, ulepszony, by wpłynęło to pozytywnie na bezpieczeństwo, komfort jazdy. Jeżeli radni 

uważają, że gdzieś te środki są, to należy je wskazać i może Rada Gminy podejmie taką decyzję, że 

w 2021 r. nic nie będzie robione, a wszystkie pieniądze sceduje na tą inwestycję, tylko należy mieć 

świadomość, że mieszkańców, wyborców będzie odsyłał do radnych. Podkreślił, że są różne potrzeby  

do natychmiastowego działania.  

Pan Wójt nawiązał do remontu drogi gminnej w miejscowości Mołodiatycze. Oznajmił, że plany na 

tą drogę były sporządzone w 2015 r. lub w 2016 r. i była to dalsza część inwestycji, na którą Gmina 

otrzymała wówczas środki w wysokości 20.000 zł lub 30.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych. Pieniądze zostały wykorzystane w 100% . Projekty, plany były wykonane jedynie należało 

zaktualizować kosztorys. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że wielokrotnie podczas roku budżetowego 

przesuwane są środki. Być może znajdą się finanse z oszczędności poprzetargowych i jeżeli będzie 

taka wola radnych, jeżeli ta budowa ruszy, to nie będzie innego wyjścia jak przesunąć środki na ten 

cel. Dodał, że gro dyskusji nad uchwałą budżetową na rok przyszły zajęła inwestycja budowy drogi  

powiatowej, co świadczy o tym, że leży ona na sercu wszystkich radnych. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę budżetową na 2021 rok. 
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Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, 

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

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

Joanna (Za - 8 głosów, przeciw – 3, głosów wstrzymujących – 1). 

Uchwała budżetowa na rok 2021 została podjęta większością głosów. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę. 

 

Do punktu 11-go 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i przeszedł do realizacji wprowadzonego 

do porządku obrad punktu w przedmiocie rozpatrzenia uchwały w sprawie nabycia w drodze 

darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Trzeszczany.   

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy. 

Wójt Gminy oznajmił, że sprawa ta została poruszona na wczorajszym posiedzeniu połączonych 

Komisji, gdzie kwintesencją jest wprowadzenie na dzisiejszą sesję Rady Gminy uchwały w sprawie 

nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Trzeszczany. Dodał, że jest 

to odpowiedź na pismo poprzedniego Zarządu Powiatu w Hrubieszowie, natomiast początek tej 

sprawy miał miejsce w 2000 r. kiedy to Wójtem Gminy był Pan Henryk Kozłowski. Wtedy już 

zaczęły się starania o przyjęcie budynku ośrodka zdrowia. 

W tym miejscu Wójt Gminy przedstawił treść pisma z 2000 r. w przedmiocie nieodpłatnego 

przyjęcia na własność budynku po Gminnym Ośrodku Zdrowia w Trzeszczanach wraz z gruntem  

w którym to Zarząd Gminy wyraził przygotowanie niezbędnych dokumentów do przyjęcia w/w 

obiektu i przedstawienia propozycji do zatwierdzenia przez Radę Gminy oraz podjęcia przez nią 

stosownej w tym względzie uchwały. 

Następnie Pan Wójt odczytał odpowiedź ze Starostwa Powiatowego datowaną na dzień 14 lutego 

 2000 r., z której wynika, że przedmiotowa sprawa może być załatwiona przy spełnieniu 

 następujących czynników: 

- podjęcia uchwały Rady Powiatu w Hrubieszowie w przedmiocie zmian w Statucie SP ZOZ  

- przeprowadzenia procesu komunalizacji mienia Powiatu,  

- podjęcia uchwał Rady Powiatu w sprawach wyjątkowych Powiatu w trybie przepisów ustawy  

o samorządzie powiatowym. 

Wójt Gminy przytoczył treść uchwały z 28 lutego 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przyjęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach. 

Pan Wójt przedstawił również treść pisma wystosowanego do Starostwa Powiatowego  

w Hrubieszowie przekazującego w/w uchwałę. 

Następnie Wójt Gminy odczytał treść pisma z 21 lipca 2003 r., w którym to, Gmina Trzeszczany 

podtrzymuje stanowisko wymienione w uchwale Nr XIII/76/2000 Rady Gminy w Trzeszczanach  

z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości  

zabudowanej budynkiem ośrodkiem zdrowia w Trzeszczanach i w którym zawarte są oczekiwania na 

pozytywne rozpatrzenie sprawy i uzyskanie informacji dotyczącej określenia formy prawnej 

przyjęcia wymienionej nieruchomości. 

Pan Wójt odczytał treść odpowiedzi z dnia 14 października 2003 r. w którym to Zarządu Powiatu  

w Hrubieszowie uwzględniając stanowisko dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie stwierdził, że jest to 

zadanie własne Powiatu oraz mając na uwadze zapewnienie wszechstronnej i jak najlepszej opieki 

medycznej mieszkańcom powiatu ustosunkował się negatywnie do złożonego wniosku  

w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Trzeszczany nieruchomości zabudowanej 

budynkiem Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach. 

Pan Wójt przedstawił treść pisma z 15 kwietnia 2004 r. w którym zawarte jest stwierdzenie, iż brak 

jest podstaw do pozytywnego załatwienia wniosku dotyczącego przekazania ośrodków zdrowia na 

rzecz gmin, które złożyły wnioski w przedmiotowej sprawie. 

W tym miejscu Pan Wójt przedstawił komentarz radnego Pana Marka Rysia, jaki został 

zamieszczony na stronie internetowej dotyczący korespondencji ze Starostwem Powiatowym  
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w kwestii ośrodka zdrowia, w którym stwierdza, że Wójt Gminy Trzeszczany odpowiedzialny jest za 

opiekę lekarską mówi o tym ustawa o samorządzie gminnym. 

Wójt Gminy oznajmił, że w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. w punkcie 5 mówi się o ochronie zdrowia 

i taki sam zapis lub bardzo podobny znajduje się w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, który mówi, że Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym w zakresie ochrony zdrowia. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej mówi, że tworzenie i prowadzenie podmiotów leczniczych leży w kompetencji Powiatu. 

W ustawie tej jest również mowa o jednostkach budżetowych, spółkach kapitałowych, jednostkach 

wojskowych oraz o Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej , który jest jednostką 

organizacyjną Starostwa Powiatowego.  Powiat Hrubieszowski utworzył SP ZOZ o zasięgu 

powiatowym. Żadna Gmina nie jest w stanie finansowo utworzyć takiego podmiotu, ponieważ nie 

ma ona ekonomicznej możliwości przetrwania na rynku usług medycznych, nie jest w stanie 

zatrudnić, zapłacić i sprostać wymogom  finansowym tych usług medycznych. Dodał, że ta sama 

ustawa mówi, że działalność lecznicza lekarzy może być  wykonywana w formie jednoosobowej 

działalności gospodarczej, jako indywidualna praktyka lekarska, i taka forma była prowadzona  

w Ośrodku Zdrowia w Trzeszczanach. 

Żaden przepis prawa, ani ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r. ani zapisy konstytucji z 1997 r.  

w tym względzie nie zostały zmienione. Natomiast ma miejsce radykalna zmiana stanowiska 

Starosty. Żaden przepis prawa nie wskazuje wprost, iż Gmina ma obowiązek prowadzenia ośrodków 

zdrowia, ma taką możliwość, ale musi być zabezpieczone źródło finansowania. Poinformował, że 

ośrodek zdrowia był wybudowany z funduszu odbudowy, ze składek  mieszkańców  

i w przeważającym stopniu w czynie społecznym.  

W kwestii wypowiedzi radnego na temat ogłoszenia w przedmiocie braku lekarza, Pan Wójt 

oznajmił, że będzie robił wszystko, by zabezpieczyć ochronę zdrowia mieszkańcom Gminy 

Trzeszczany. Podkreślił, że w gazecie lekarskiej, gazecie branżowej zamieszczane są ogłoszenia  

dotyczące zapotrzebowania na tego typu specjalistów, również w niej mogą ogłaszać się specjaliści. 

W tym miejscu Wójt Gminy odczytał treść pisma ze Starostwa Powiatowego jako odpowiedź na  

wystosowane zapytanie w przedmiocie dalszego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach, 

w którym to zawarta jest informacja, iż z dniem 31 grudnia br. obecny właściciel zamyka działalność 

zakładu jak również to, iż Powiat nie jest uprawniony do zapewnienia podstawowej opieki 

zdrowotnej danej gminy na jej terytorium i że do zadań Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy 

należy podjęcie stosownych działań, żeby zapewnić mieszkańcom Gminy Trzeszczany dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej.  

Pan Wójt odniósł się do zapewnienia Pani Starosty, iż w przedmiocie znalezienia chętnego na 

otworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzeszczanach Pierwszych  

w pomieszczeniach będących własnością Powiatu, może liczyć na poparcie. Odparł, że przy 

jakichkolwiek rozmowach, przy jakichkolwiek uzgodnieniach w tym przypadku stroną jest Starostwo 

Powiatowe w Hrubieszowie i ewentualna osoba zainteresowana. Gmina nie ma możliwości 

zachęcenia kogoś, by osoba zdecydowała się i chciała prowadzić praktykę lekarską i wiązała swoje 

funkcjonowanie i pracę zawodową  z miejscowością Trzeszczany. Gmina nie ma wyjścia i musi ten 

ośrodek zdrowia przejąć.  

Pan Wójt dodał, że wyremontowany budynek ośrodka zdrowia został oddany do użytkowania ZOZ-u 

w stanie idealnym i przez wiele lat były pobierane czynsze, więc jakieś kwoty z tego jednostka 

czerpała. W tej chwili budynek jest w opłakanym stanie, ale Gmina nie ma innego wyjścia. Powiat 

jest właścicielem i zarządzającym. Nadmienił, że wyszedł z inicjatywą, by odpowiedzieć na pismo  

z dnia 7 kwietnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy Trzeszczany, że Rada Gminy Trzeszczany jest 

zainteresowana nieodpłatnym przejęciem ośrodka zdrowia. To jest jedyny rozsądny krok w wyniku 

którego można zabezpieczyć usługi medyczne dla osób chętnych. Wiele osób wypisało się, wiele 

osób młodych mobilnych znalazło swoich lekarzy rodzinnych, natomiast należy pamiętać, że pewna 

część mieszkańców nie jest mobilna, nie ma samochodów, i bardzo chętnie skorzystałaby z usług 

lekarza w Trzeszczanach. 

Gmina nie może za wiele obiecać potencjalnym zainteresowanym, ale jeżeli chcemy by starsza,  
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potrzebująca część mieszkańców naszej Gminy miała możliwość skorzystania na miejscu  

z usług, to prosi o podjęcie uchwały. Nadmienił, że będzie na bieżąco informował o postępie tychże 

prac, które będą towarzyszyły w przyjęciu tego ośrodka.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o odpowiedzi jaką otrzymał ze Starostwa Powiatowego 

w podobnym klimacie. Dodał, że radny i zarazem sołtys Pan Gałka na posiedzeniu Komisji 

informował, że budynek ośrodka zdrowia został wybudowany sumptem mieszkańców, czynem 

społecznym, z pozyskanych środków z odbudowy kraju, stolicy. Odparł, że ośrodek trzeba przejąć, 

aby można było pomóc starszej części społeczeństwa, nawet w średnim wieku i młodszym. Zwrócił 

uwagę, na fakt, iż trzeba również pomyśleć o personelu, który pracuje. Podkreślił, że nie tylko Gmina 

Trzeszczany boryka się z problemem odejścia lekarza, bowiem podobna sytuacja jest w wielu 

jednostkach samorządu terytorialnego. Powtórzył, że uważa, iż ten ośrodek należy przyjąć. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że prosił o to, aby porozmawiać z władzami Starostwa 

Powiatowego , by posiąść więcej informacji. Dodał, że na pewno będzie głosował za przyjęciem 

budynku ośrodka zdrowia. Wyraził obawę, aby nie doszło do sytuacji, iż będziemy mieli ośrodek,  

a po nim zostanie tablica pamiątkowa, gdzie jest wszystko opisane, a ciągle mówi się o tej historii,  

o historii wiele razy nie trzeba mówić wystarczy powiedzieć raz, i  albo przejmujemy albo nie. 

Podkreślił, że stoi przy swoim zdaniu, że Pan Wójt musi szukać lekarza. W tej chwili Pani Starosta 

ma pod opieką ten budynek, ma przychodnię, szpital, a podstawowa opieka to jest lekarz tutaj. 

Powtórzył, iż śmiało zagłosuje za przyjęciem. W przestrzeni publicznej w związku z powstałą 

sytuacją (zaprzestanie działalności lekarskiej, zaprzestanie działalności bankowej)  w Trzeszczanach 

krążą sformułowania w stosunku do Gminy takie jak Czarnobyl, Prypeć, więc trzeba coś z tym 

zrobić, aby ten ośrodek funkcjonował. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisje pozytywnie opiniowały uchwałę o której jest 

mowa. 

Wójt Gminy nawiązał do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia w przedmiocie szukania lekarza 

poprzez czasopisma. Nadmienił, że pomoc w tym zakresie oferował doktor Kwiatkowski. Podkreślił, 

że zrobi bardzo wiele, żeby mieszkańcom chętnym, którzy chcą korzystać z tej opieki medycznej  

w Trzeszczanach pomóc. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Trzeszczany.  

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, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów 

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

Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości 

Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za takie głosowanie. 

Wójt Gminy również podziękował za taką postawę, za zrozumienie potrzeb mieszkańców Gminy 

Trzeszczany. Podkreślił, że uchwała ta zostanie niezwłocznie przekazana do Starostwa Powiatowego. 

Oznajmił, że na sesji Rady Powiatu uchwałą został przekazany Ośrodek Zdrowia w Strzyżowie, więc 

wyraził nadzieję, że podobna sytuacja zaistnieje w stosunku do Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach. 

 

Do punktu 12-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Wójta Gminy Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że jest to skarga sołtysa wsi Nieledew na Wójta Gminy  

Trzeszczany. Komisja wypracowała stanowisko, by tę uchwałę odrzucić. Następnie Pan 

Przewodniczący otworzył dyskusję na ten temat. 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg radna Pani Krystyna Prystupa, która zakomunikowała, 

że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 25 listopada br. uznała skargę Pana 

Wiesława Załuskiego za bezzasadną. Dodała, że protokół z posiedzenia Komisji jest do wglądu. 
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Radny Pan Andrzej Pirogowicz odniósł się do przedmiotowej skargi w następujący sposób: czy  

złamanie RODO przez Pana Załuskiego, i te dane, czy  były one wrażliwe, czy niewrażliwe?, czy 

to jest czepianie się złośliwe, nękanie Pana sołtysa i uniemożliwienie Panu sołtysowi wykonywania 

swoich obowiązków? Pan Załuski został wybrany w wyborach demokratycznych i należy się 

szacunek przed wyborcami. 

Radny Pan Marek Ryś poprosił o protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem 

zapoznania jego treści. Nawiązał do rozwiązanej umowy, a następnie zapytał Przewodniczącą 

Komisji Skarg, czy zapoznawała się z umową. Podkreślił, że chciałby wiedzieć jak ta umowa 

wygląda. 

Wójt Gminy poinformował, że umowa była przedmiotem oceny, zapisy tej umowy były brane pod 

uwagę przez Komisję. Oznajmił, że obowiązek zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych nałożyło na Gminę RODO. Przepisy są coraz bardziej ścisłe, które nakładają obowiązki. 

Umowy zostały zawarte ze wszystkimi sołtysami. Według tej umowy Pan sołtys jest zobowiązany do 

zachowania wszystkich danych do swojej wiedzy, nieudostępniania innym osobom, ale nie 

zastosował się do tego, nie uzyskał stosownej zgody organu - Gminy, w związku z powyższym 

decyzja mogła być tylko jedna. Stwierdził, że nie może w tym temacie postąpić inaczej. Umowa jest 

rzeczą świętą. 

Następnie Pan Wójt przedstawił treść zapisu § 4 umowy dotyczącego Odpowiedzialności 

Wykonawcy. Oznajmił, że 

w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy,  Zleceniodawca jako administrator danych osobowych może nawet nałożyć karę 

grzywny. Odparł, że bez względu na to, czy to są dane wrażliwe, czy niewrażliwe to są dane. 

Nawiązał do wycieku danych z Urzędu Gminy i składanych skarg w tym zakresie do Prokuratury , do 

UODO. Dodał, że zdaniem UODO były to dane niewrażliwe. 

Powtórzył, że umowa to rzecz święta i nie można dopuszczać do udostępnienia tych danych. 

Radny pan Marek Ryś zapytał, czy może zobaczyć umowę zawartą z sołtysem wsi Nieledew? 

Pan Wójt zapytał, czy jest na to czas. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że będzie głosował nad tą kwestią, więc musi znać zapisy umowy. 

Wójt Gminy powtórzył, że umowa ta była przedmiotem oceny, opinii członków Komisji Skarg. 

Radny Pan Marek Rys zapytał, członków Komisji, czy przeczytali umowę? 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił, że tej umowy nie widział i nie czytał. 

Radny Pan Ryś ponownie poprosił Pana Wójta o umowę, celem zapoznania się z treścią zapisów. 

Wójt Gminy odparł, iż radny Pan Andrzej Pirogowicz uczestniczył w pracach Komisji. 

Radny Pan Pirogowicz odparł, iż umowy nie widział. 

W tym miejscu Wójt Gminy udostępnił radnemu Panu Markowi Ryś umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych z sołtysem wsi Nieledew. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

uczestniczył Skarżący. Podkreślił, że równolegle w listopadzie ta skarga trafiła do Wojewody 

Lubelskiego. Stwierdził, że trudno powiedzieć, czy Skarżący otrzymał odpowiedź od Wojewody 

Lubelskiego. Zapytał czy jest jakieś rozstrzygniecie Wojewody w tej sprawie? 

Wójt Gminy odparł, że rozstrzygnięcia od Wojewody nie ma. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa zmieniła różne rzeczy. 

Można spotkać się z sytuacją, że ktoś odmówi zbiórki podatków ze względów zdrowotnych.  

W przyszłości będzie istniała konieczność podjęcia w formie uchwały sensownej decyzji, co w takich 

przypadkach robić. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał kto w Nieledwi jest inkasentem podatku rolnego? 

Mieszkańcy muszą jeździć do Gminy, a w Gminie też są trudności żeby zapłacić do kasy. Dodał, że 

na osiedlu mieszkańcy pytają kto zbiera podatki? 

Wójt Gminy oznajmił, że te sprawy są uregulowane uchwałą Rady Gminy gdzie to sołtysi są 

upoważnione do tego działania. Zakomunikował, iż na najbliższej naradzie sołtysów zechce poruszyć 

ten temat, o którym wspomniał Przewodniczący Rady, nie z zamiarem wyeliminowania 

jakiegokolwiek sołtysa, tylko wprowadzenia do uchwały zapisu takiego, by w uzasadnionych  
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przypadkach typu choroba, izolacja, kwarantanna, Rada Gminy wskazała inne osoby, czy też  

podmioty, które będą mogły zbierać ten podatek. Dodał, że nie jest to łatwa sprawa. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że Wójt Gminy zawarł umowę z sołtysem wsi Nieledew. Stwierdził, 

że nikt nie rozstrzygnął, czy sołtys złamał prawo. Takie sprawy rozstrzygają się na wyższych 

szczeblach. 

Nadmienił, że Pan Wójt nie został ukarany, bo Wójt Gminy nie złamał prawa i w związku z tym 

uważa, iż sołtys również tego nie zrobił. Dodał, że tutaj jest chęć jego ukarania. Podkreślił, że jeżeli 

sołtys zrobiłby coś źle, na krawędzi prawa, to Wójt może wtedy reagować. Nie robiłbym, że sołtys 

złamał prawo. Nawiązał do wycieku danych. Zapytał, czy były to dane wrażliwe, aż tak wrażliwe 

skoro można doczytać się, że przekazał w zamkniętej kopercie, a potem otrzymał. Te dane krążą, to 

nie są numery kont. 

Pan Wójt chce sołtysa ukarać. Jak sołtys zechce się odwołać będzie to trwało jakiś czas. 

Odparł, że jest to niezasadne twierdzenie i niezasadne zabranie sołtysowi środków. Podkreślił, że 

będzie głosował za tym, iż skarga jest niezasadna. Nadmienił, że tutaj nie było nadużycia, można 

było ostrzec, a tutaj tak ostro poszło. 

Wójt Gminy przytoczył § 6 ust. 1 umowy „Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez 

zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Wykonawca: 

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

Poinformował, że w tej umowie Zleceniobiorca zobowiązał się, że będzie tych danych pilnował i nie 

udostępni je osobom trzecim. 

2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zleceniodawcy,  

czyli Urzędu Gminy 

3) udostępnił dane innym osobom lub podmiotom nieupoważnionym do ich przetwarzania danych 

osobowych. 

Wójt Gminy odparł, że to iż do tej pory nie ma odpowiedzi z UODO w kwestii wycieku danych  

z Urzędu, co nie oznacza, że może być ona negatywna dla Urzędu. UODO stwierdził, że były to dane 

niewrażliwe, jednak nie zmienia to faktu, że one wypłynęły. Podkreślił, że zastosował się do zapisów 

umowy, nie był to jego wymysł, bowiem były to dane mieszkańców. To co napisał sołtys Pan Załuski 

jest jego wytłumaczeniem, natomiast jest to sprzeczne ze świadkami tego zdarzenia. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że sołtys wsi Nieledew wiele nie nadużył, wiele nie wypłynęło. 

Nawiązał do uchwały Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, która ma 

jasne zapisy, kto co ma robić oraz uchwały Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru opłaty, więc   

sołtys to robił. Chodziło o RODO. Sołtys z urzędu jest inkasentem, a Wójt umowę zawiązuje. 

Wójt Gminy podkreślił, że uchwały Rady Gminy nie mogą być sprzeczne z aktami prawnymi 

wyższego szczebla rozporządzeniami, ustawami. Uchwała wskazuje, że inkasentami są sołtysi, ale  

z tymi samymi sołtysami w wyniku przepisów narzuconych na Gminę, Gmina była zobowiązana do 

podpisania takich umów, w których jest określony, bez zawiłości prawnych zakres 

odpowiedzialności i zakres kompetencji. Podkreślił, że dawniej nakazy podatkowe były przynoszone 

przez sołtysa na portiernię w zakładzie w Nieledwi skąd mieszkańcy je pobierali i wszystko było 

dobrze. Teraz tego zrobić nie można. Każdy nakaz trzeba pokwitować. Gmina musi dostosować się 

do obowiązujących procedur, do obowiązującego prawa. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że nikomu krzywda się w ten sposób nie stała i umowy zerwania, 

aż takiej nie było. To jest wola Wójta Gminy, więc Pan Wójt zdecyduje skoro Wójt podpisywał 

umowę. Odparł, iż uważa, że nie doszło do bardzo dużego nadużycia, które by ciążyło na Panu 

sołtysie. 

Wójt Gminy stwierdził, że jeszcze żadne zażalenie nie wpłynęło. Proces reakcji UODO na tego typu 

zdarzenia jest procesem bardzo długotrwałym i można dowiedzieć się, że za miesiąc, czy dwa 

miesiące, ktoś złożył skargę i gdyby nie podjął tych czynności, to równie dobrze może być oskarżony 

o zaniechanie. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jaka decyzja nie zostanie podjęta, to i tak może być ona 

zaskarżona. Powtórzył, iż nie ma rozstrzygnięcia Wojewody, możliwe, że sam zainteresowany takie 

rozstrzygnięcie otrzymał. Dodał, że nie ma na sesji osoby zainteresowanej, następnie zapytał, czy 
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sołtys został powiadamiany. 

Pani Anna Kociach poinformowała, iż na naradzie sołtysów, Pan sołtys osobiście kwitował odbiór 

pisma informującego o dzisiejszej sesji Rady Gminy. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Wójta Gminy Trzeszczany uznającej skargę za bezzasadną 

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

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

Henryk, Ryś Marek; wstrzymali się radni: Krzeszowiec Joanna, Serafin Barbara. (Za - 6 głosów, 

przeciw – 3, głosów wstrzymujących – 2). 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Trzeszczany została podjęta większością 

głosów. Podczas głosowania, głosu nie oddał radny pan Andrzej Pirogowicz. 

W związku z powyższym, że intencja radnego Andrzeja Pirogowicza była inna głosowanie 

powtórzono. 

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

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

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

Barbara. (Za - 6 głosów, przeciw – 4, głosów wstrzymujących – 2). 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Trzeszczany została podjęta większością 

głosów. 

Do punktu 13-go 

 

W tym punkcie została rozpatrzona petycja z dnia 10 grudnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od Pani Agnieszki Gocel wpłynęła petycja drogą  

e- mail. Dodał, że Pani ta odnosi się do zapisów Konstytucji RP,  i wzywa Radę Gminy Trzeszczany 

do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilne przyjęcie uchwały. 

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił treść petycji „Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP 

wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 

publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym 

z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek 

działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie 

mieszkańców gminy Trzeszczany z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. 

Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na 

urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe 

zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Trzeszczany. 

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być 

także mieszkańcy gminy Trzeszczany, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał 

pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań 

gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych 

odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej 

poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej 

zgody”. 

Przewodniczący Rady odparł, że tą petycję przekazał e-mailem do Pana Mecenasa. 

Stwierdził, że podejmując uchwałę o treści przedstawionej przez Panią Gocel, Rada Gminy 

musiałaby wyrazić wolę w imieniu mieszkańców, do czego radni nie mają prawa. Podkreślił, że 

szczepienia są dobrowolne. Dodał, że Komisja rekomendowała uznać petycję za niezasadną. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w tym temacie. Oznajmił, że w  treści § 1 tej 

uchwały Rada Gminy postanawia uznać petycję za bezzasadną. Dodał, że głosując za przyjęciem tej 

uchwały Rada Gminy podtrzyma stanowisko zawarte § 1. 

Dyskusji nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. dotyczącej podjęcia uchwały  

w przedmiocie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 
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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, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów 

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

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. dotycząca podjęcia uchwały  

w przedmiocie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 14-go 

 

W punkcie zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów Wójt Gminy wspomniał o: 

- piśmie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w którym wnioskuje na skutek pisma 

złożonego przez Hrubieszowską Telewizję Kablową, by Rady Gmin rozważyły możliwość obniżenia 

podatku od nieruchomości na wszystkie budowle, które będą służyły dostarczaniu, rozprzestrzenieniu 

internetu. 

Pan Wójt oznajmił, że będzie prosił Radę Gminy, o to, aby stawki te zachować na tym samym 

poziomie. Zwrócił uwagę, iż przystępując do tej inwestycji, inwestor miał realną wiedzę jakie są to 

wartości. Dodał, że nie są to wartości takie, które zdruzgoczą te firmy, natomiast byłby to znaczny 

uszczerbek w dochodach Gminy. Podkreślił, że jeżeli będzie konieczność podjęcia takiej uchwały, to 

będzie prosił Radę, by zachować te stawki, ponieważ nie  jest to w porządku w stosunku do innych 

płatników tego typu podatku. 

- piśmie Zarządu Banku Spółdzielczego w Zamościu, w którym jednoznacznie definitywnie Zarząd 

stoi na stanowisku, że w nowym roku nie ma mowy o jakimkolwiek punkcie, o prowadzeniu 

jakiejkolwiek działalności. Jest to ostateczna decyzja.  

Ponadto Wójt Gminy poinformował o : 

- kontakcie telefonicznym przed sesją z Panem Markiem Szymańskim menadżerem, który pilotuje  

budowę farmy wiatrowej na terenie Gminy Trzeszczany i Gminy Werbkowice. 

Dokumentacja jest dopinana i najprawdopodobniej gdzieś w połowie roku firma wkroczy na ten teren 

i prace będą mogły być realizowane.  

Pan Wójt wspomniał o problemie jaki pojawił się w miejscowości Zaborce, który związany jest  

z wnioskiem Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej dotyczącym wydania opinii w sprawie ustalenia 

lokalizacji regionalnej sieci telekomunikacyjnej, budowy masztów telekomunikacyjnych   

w miejscowości Zaborce. Oznajmił, że wiedząc, iż wskazana lokalizacja budowy masztu 

telekomunikacyjnego znajduje się w niedalekiej odległości od planowanej lokalizacji turbin 

wiatrowych zwrócił się do inwestora farmy wiatrowej o wydanie opinii dotyczącej ustalenia 

lokalizacji regionalnej sieci telekomunikacyjnej w odniesieniu do budowy masztu 

telekomunikacyjnego. Gmina na wystosowane pismo otrzymała od inwestora farmy wiatrowej 

odpowiedź z której wynika, iż analiza przeprowadzona przez specjalistów spółki biorąca pod uwagę 

planowaną lokalizację masztu telekomunikacyjnego w odniesieniu do lokalizacji turbin wiatrowych 

w inwestycji prowadzonej przez Spółkę wskazuje na niewątpliwie negatywny wpływ jaki wywierać 

będzie maszt telekomunikacyjny na prace turbin wiatrowych posadowionych w ramach farmy 

wiatrowej Werbkowice-Trzeszczany. 

W tym miejscu Wójt Gminy odczytał treść wspominanego pisma Zarządu Banku Spółdzielczego 

dotyczącego zakończenia funkcjonowania placówki Banku w Trzeszczanach. 

Następnie Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia. 

Nawiązał do uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych gdzie § 2 ust. 

2 mówi, że podstawą do wypłacenia diet są listy obecności podpisane przez radnych biorących udział 

w sesji lub posiedzeniu komisji. § 3 ust. 1 Diety o których mowa ulegają zmniejszeniu o 30% za 

każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy oraz o 30% za każdą nieobecność radnego na 

posiedzeniu komisji. Łączna kwota potrąceń z tytułu nieobecności radnego na sesji Rady Gminy lub 

posiedzeniu komisji w okresie jednego miesiąca nie może przekroczyć wysokości ryczałtu 

przysługującego za dany miesiąc. Podkreślił, że jest to potwierdzenie tego, iż mówił prawdę i że nie 

ma mowy o straszeniu radnego Rysia. Dodał, że to jest uchwała nad którą radny głosował. 
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Następnie Pan Wójt odniósł się do linczu, szykany umieszczonego w lokalnej prasie odnośnie 

wynagrodzenia, z którego wynika, że miał rzekomo zarabiać ponad 10.000 zł. 

Poinformował, że jest to kwota  6.452,00 zł różnica pomiędzy poprzednim uposażeniem wynosi 

939.97 zł. Stwierdził, że przez 12 lat nie wie, czy inflacja nie była wyższa. Zwrócił uwagę, że płaca 

minimalna w przeciągu zaledwie dwóch lat wzrosła o 550 zł. 

Ponadto Pan Wójt oznajmił, iż dobiega końca najdroższa inwestycja prowadzona na terenie Gminy 

Trzeszczany termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach. Odparł, że są 

zamontowane panele fotowoltaiczne, jest oświetlenie energooszczędne, wykonane zostały 

odwodnienia , jest docieplenie, poprawiono plac przed szkołą, dotychczasowy podjazd dla osób 

niepełnosprawnych musiał być zdemontowany ze względu na inne wymogi, które obowiązują  

w stosunku do tego typu architektury i podjazd jest już inny. Wykonana została instalacja c.o. 

zmieniono źródło ciepła, doprowadzona jest ciepła woda do łazienek, wymieniono orynnowanie, 

wykonano obróbki kominów, wymieniono stolarkę okienna i drzwiową. Niebawem szkoła zacznie  

funkcjonować. Pan Wójt wyraził nadzieję na spadek kosztów ogrzewania w związku z remontem 

budynku, gdyż koszty te pokrywane są z budżetu gminy Trzeszczany. 

Następnie Pan Wójt odniósł się do pism umieszczanych na profilu społecznościowym radnego Pana 

Marka Rysia. Odparł, że na tym profilu została umieszczona korespondencja pomiędzy Panią 

Starostą, a Klubem Radnych Gminy Trzeszczany „Wspólny Cel” w której to jest bardzo dużo 

niedomówień, przerzucania się odpowiedzialnością, cedowania odpowiedzialności na osobę 

Przewodniczącego Rady Gminy, czy Wójta Gminy. 

Następnie Pan Wójt przedstawił treść pisma Starostwa Powiatowego skierowanego do Klubu 

Radnych „Wspólny Cel” Gminy Trzeszczany w przedmiocie odpowiedzi na zapytanie dotyczące  

prowadzenia wspólnych inwestycji Gminy Trzeszczany i powiatu Hrubieszowskiego oraz 

partycypacji Gminy w kosztach inwestycji. Pismo to zawiera informację na temat: 

- zawartej umowy między Gminą Trzeszczany, a Powiatem Hrubieszowskim w sprawie udzielenia 

Powiatowi Hrubieszowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę chodników  

w miejscowości Zadębce w ciągu drogi powiatowej Teratyn- Nieledew, oraz budowy chodnika  

w miejscowości Leopoldów w ciągu drogi powiatowej Nieledew-Wilków  

- aneksu do umowy z dnia 11 sierpnia 2020 r. w którym to Gmina Trzeszczany zobowiązała się do 

udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50% faktycznie poniesionych kosztów w związku  

z realizacją zadania 

- wykonania chodnika w Zadębcach i kwoty kosztów poniesionych przez Powiat na realizację tego 

zadania w wysokości 41.190,30 zł oraz, iż Powiat dokona obciążenia Gminy na kwotę 20.595,15 zł 

po otrzymaniu dokumentacji od realizatora inwestycji 

- budowy chodnika w miejscowości Leopoldów, która nie może być zrealizowana, ponieważ działka 

nr 539 w miejscowości Leopoldów na której miał być usadowiony chodnik nie stanowi własności 

powiatu hrubieszowskiego oraz o wystosowaniu przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Hrubieszowie pisma do Wójta Gminy Trzeszczany z prośbą o regulację stanu prawnego działki nr 

539 polegającego na przeniesieniu prawa własności z Gminy Trzeszczany na Powiat Hrubieszowski 

w celu realizacji zadania inwestycyjnego i odpowiedzi Wójta Gminy Trzeszczany informującej, iż 

przedmiotowa działka pozostaje własnością Gminy oraz że Rada Gminy Trzeszczany uchwałą z dnia 

27 marca 2020 r, wyraziła zgodę na przeniesienie prawa własności działki w formie darowizny na 

rzecz Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Wspomniano o prowadzonych obecnie negocjacjach 

warunków przekazania i o oświadczeniu Wójta w którym wyraził zgodę na prowadzenie prac 

budowlanych na działce nr 539. 

W piśmie tym zwrócono także uwagę: 

-  na przygotowania Powiatu Hrubieszowskiego do wykonania postanowień zawartej umowy  

w kwestii budowy chodników i opieszałości w działaniu Wójta Gminy Trzeszczany  

- iż realizacja zaplanowanych zadań przeprowadzona została częściowo według możliwości 

prawnych Powiatu Hrubieszowskiego 

- na oświadczenie Wójta Gminy o wyrażeniu zgody na prowadzenie prac budowlanych na 

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy nie stanowi bowiem podstawy prawnej do prowadzenia  
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zadania inwestycyjnego na gruncie niestanowiącym własności Powiatu. 

- na dwukrotne wystosowanie do Wójta Gminy Trzeszczany pism w sprawie partycypacji  

w kosztach realizacji inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej relacji Skierbieszów-Hrubieszów  

na odcinku Trzeszczany Pierwsze-Hrubieszów. 

- iż ani Wójt Gminy ani Rada Gminy Trzeszczany nie określili swojego stanowiska i kwoty którą 

przeznaczą na przebudowę drogi tak ważnej dla mieszkańców Gminy Trzeszczany. 

Ponadto pismo to zawiera informację o złożeniu wniosku w dniu 10 sierpnia 2020 r. na 

dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz informację o uzyskaniu przez 

Powiat Hrubieszowski środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zabezpieczenie 

części wkładu własnego w przebudowie inwestycji w kwocie 5.000.000 zł. 

Jest również apel skierowany do Wójta Gminy Trzeszczany, do Rady Gminy Trzeszczany  

o  zabezpieczenie w budżecie Gminy na rok 2021 środków na przebudowę drogi Hrubieszów-

Skierbieszów. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie zna tego pisma. 

Pan Wójt odparł, że nie był również adresatem przedmiotowego pisma. To pismo przekazali 

mieszkańcy, bowiem było ono opublikowane na portalu społecznościowym Pana Marka Rysia. 

Wójt Gminy poinformował, że nie mógł nie zareagować na stek bzdur i kłamstw, więc pozwolił 

sobie napisać sprostowanie informacji nieprawdziwej udzielonej Klubowi Radnych Gminy 

Trzeszczany „Wspólny Cel” przez Starostę Powiatu Hrubieszowskiego, która to została 

zamieszczona na stronie Urzędu Gminy. Następnie Pan Wójt przedstawił treść sprostowania do 

nieprawdziwej informacji udzielonej Klubowi Radnych Rady Gminy Trzeszczany „Wspólny Cel” 

przez Starostę Powiatu Hrubieszowskiego w którym to: 

-  stwierdza, że w piśmie wystosowanym do Klubu Radnych Rady Gminy Trzeszczany „Wspólny 

Cel” zawarte są informacje nieprawdziwe nierzetelne, które świadczą o braku wiedzy i znajomości 

tematyki w zakresie budowy chodnika w miejscowości Leopoldów, 

- wyjaśnia, że budowa chodnika w miejscowości Leopoldów miała swój początek w roku 2013, 

kiedy to została zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Hrubieszowie, a Gminą 

Trzeszczany umowa użyczenia działki nr 536/8 i 536/11 w miejscowości Leopoldów w zakresie 

niezbędnym do budowy chodnika. Inwestycja była prowadzona pomimo tego, że Powiat 

Hrubieszowski nie był i w dalszym ciągu nie jest właścicielem działki – bowiem takie rozwiązanie 

przywiduje ustawa  prawo budowlane, zgodnie z którą podstawą dysponowania gruntem na cele 

budowlane może również stanowić umowa użyczenia. Brak własności działki o numerze 539  

w miejscowości Leopoldów nie stanowił i w dalszym ciągu nie stanowi przeszkody do realizacji 

inwestycji. Z uwagi na fakt zlokalizowania części chodnika na terenie prywatnym niezbędne było 

pozyskanie gruntu, gdyż właściciel nie wyrażał zgody na zawarcie umowy użyczenia na etapie 

procedury pozwolenia na budowę. W 2019 r. właściciel nieruchomości przekazał w formie 

darowizny część gruntu niezbędnego do budowy dalszego etapu chodnika. Pomimo regulacji kwestii 

prawa do gruntu stanowiącego prywatną własność, Powiat Hrubieszowski jak i Powiatowy Zarząd 

Dróg w Hrubieszowie nie podjęli działań zezwalających na kontynuację budowy chodnika pomimo, 

że zawarta umowa w sprawie wspólnej realizacji zadań wskazywała na zakres tych prac. Umowa ta 

była aneksowana dwa razy, a nie jak wskazuje treść pisma Starosty Powiatowego jedynie w dniu 

11.08.2020 r, a drugi aneks przedłożony w miesiącu listopadzie dotyczył zmiany terminu wykonania 

robót przez inwestora do dnia 15 grudnia 2020 r.,  

- odnosi się do stwierdzenia opieszałości, iż zarzucanie Wójtowi Gminy Trzeszczany opieszałości  

w przedstawionej zgodnie z prawdą zdarzeń jest cyniczne i niedorzeczne oraz świadczy  

o nieuprawnionej próbie fałszywego przekazu informacji. 

- wypowiada się na temat twierdzenia, iż „Powiat Hrubieszowskim był przygotowany do wykonania 

postanowień zawartej umowy”. Oznajmia, że w konfrontacji z faktami, to twierdzenie jest 

nieprawdziwe, o czym świadczą zawarte wyjaśnienia oraz liczba i zakres aneksów do zawartej 

umowy. Powiat nie był w stanie poradzić sobie w sposób terminowy z budową  chodnika o długości 

86 m w miejscowości Zadębce, gdzie pierwotna umowa wskazywała termin wykonania zadania  

w okresie, gdzie warunki pogodowe umożliwiają wykonanie prac w sposób trwały.  
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- wyraża dezaprobatę wobec takich działań i sposobu wykorzystania publicznych funduszy 

i komunikuje, iż nie wyrazi więcej zgody na taki sposób realizacji wspólnych inwestycji, oceniając 

ich wykonanie przez pryzmat właściwego gospodarowania finansami naszych mieszkańców. 

- ustosunkowuje się do informacji dotyczącej ewentualnego udziału finansowego Gminy 

Trzeszczany w kosztach przebudowy drogi Skierbieszów- Hrubieszów stwierdzając że co najmniej 

niezrozumienie istoty sprawy można nazwać sytuację, w której Powiat Hrubieszowski składa 

wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi wskazując sposób finansowania, a następnie występuje 

do Gminy Trzeszczany z żądaniem pokrycia kosztów w wysokości ponad 3.000.000 zł. Informuje 

także o tym, iż stoi na stanowisku, że przebudowa drogi jest niezbędna, jednak on jak  

i większość radnych Rady Gminy Trzeszczany realnie ocenia możliwości finansowe Gminy i jej 

potrzeby w tym zakresie zadań własnych oraz potrzeby Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie 

budowy, przebudowy i bieżącego utrzymania sieci dróg powiatowych. Przedstawiona przez Wójta 

koncepcja przebudowy drogi w jego ocenie uwzględnia potrzeby mieszkańców oraz możliwości 

finansowe, a ponadto umożliwia realizację przebudowy z uwzględnieniem mieszkańców 

Mołodiatycz, Ostrówka i Korytyny. Obecny sposób przebudowy drogi pośrednio nie uwzględnia tych 

miejscowości i ich mieszkańców, nie uwzględnia również obiektów mostowych zlokalizowanych  

w ciągu drogi. 

- odnosi się do „apelu” Pani Starosty. Zwraca uwagę, że przytaczane na początku pismo nie zostało 

skierowane do Wójta Gminy, tylko do Klubu Radnych, wobec czego z założenia nie miało być 

kierowane do jego osoby dlatego też apel ten jest całkowicie niezrozumiały. Treść pisma ze 

Starostwa nie wskazuje daty wspomnianego zapytania, natomiast wcześniej udzielona jego 

odpowiedź na pismo Przewodniczącego Klubu Radnych „Wspólny Cel” i wskazane odesłanie do 

Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie lub Powiatowego Zarządu Dróg w kwestii uzyskania 

informacji w zakresie wspólnej realizacji zadań daje prawo do postawienia tezy, że zapytanie to 

zostało złożone po dniu 14.12.2020 r. i jest nieuprawnioną próbą przerzucenia odpowiedzialności za 

opieszałe działania Powiatu Hrubieszowskiego na Gminę Trzeszczany przy aktywnym udziale 

niektórych radnych Rady Gminy Trzeszczany. 

Ponadto w sprostowaniu Wójt Gminy zauważa, iż na jego prośby i Przewodniczącego Rady Gminy 

Trzeszczany dotyczące funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach Pani Starosta nie była  

w stanie odpowiedzieć, pomimo upływu prawie miesiąca. Pan Wójt oznajmił, że aktualnie Urząd 

Gminy posiada odpowiedź Starostwa Powiatowego w przedmiotowej sprawie, ale gdy zamieszczał tą 

informacje tej odpowiedzi jeszcze nie było. 

Nadmienia również, że zarzucanie jego osobie opieszałości, czy też braku zainteresowania interesami 

mieszkańców jest przy uwzględnieniu sprostowania całkowicie nieuzasadnione i sprzeczne z faktami, 

jednakże z całą pewnością zgodne z założoną polityką tworzenia fałszywego obrazu potencjalnych 

przyszłych jak i obecnych przeciwników politycznych. 

Wójt Gminy wspomniał, że sprostowanie to przekazał Przewodniczącemu Klubu Radnych Rady 

Gminy Trzeszczany „Wspólny Cel”, oraz Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie. 

Dodał, że nie chciałby się dowiadywać z Fecebooka o sprawach, które dotyczą jego osoby. 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że chciałby złożyć wniosek. Oznajmił, że jeżeli będzie 

dalszy ciąg dyskusji, to należałoby to zakończyć. Podkreślił, że nie chce odnosić się do żadnych 

pism, sformułowań. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zakończy obrady po zakończeniu wszystkich punktów. 

Wójt Gminy oznajmił, że jeżeli ktoś chce się zapoznać z dokumentacją i chronologią inwestycji  

w Leopoldowie  łącznie z pozwoleniem na budowę to je posiada i zaprasza do zapoznania.  

Podkreślił, że Gmina nie jest partnerem wiodącym. 

 

Do punktu 15-go 

 

W sprawach różnych głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który zapytał jakie jest od nowego 

roku stanowisko w związku z segregacją śmieci, czy następuje całkowita segregacja i kiedy 

nastąpiłoby spotkanie z Panem, który wygra przetarg, by porozmawiać na temat odpadów. Dodał, że  
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należałoby porozmawiać na temat ogłoszeń na pojemnikach na odpady. Podkreślił, że są sprawy do 

Załatwienia o których należy poinformować mieszkańców. 

Wójt Gminy oznajmił, że ta sprawa była szeroko omawiana na posiedzeniu sołtysów, gdzie 

wyjaśniano i tłumaczono te kwestie, ale sołtysa miejscowości Nieledew nie interesowały te sprawy, 

nużyły go. Sołtys posiadał listy zarzutów, oskarżeń, kalumnii i jego to nie interesowało. 

Pan Wójt wspomniał, że Gminie udało się skorzystać z okresu przejściowego od września do końca 

roku można było funkcjonować na starych zasadach, natomiast od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje 

zmieniona ustawa. Pan Wójt stwierdził, że na zapoznanie się z tymi zmianami było 4-5 miesięcy. 

Powtórzył, że ta problematyka, była szeroko omawiana na zebraniach, które były możliwe do 

zorganizowania. 

Ponadto zakomunikował, że najkorzystniejszą ofertę na odbiór odpadów komunalnych złożyła firma 

„Lew-Pol”. Nadmienił, że przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych 

rozmawiali z Panem Leszyńskim i osiągają kompromis. Pan Leszyński wyposaża Spółdzielnie, 

Wspólnoty w pojemniki do segregacji. Dodał, że wszyscy będą musieli dostosować się do nowych 

przepisów. 

  Do punktu 16-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że jeżeli ktoś z radnych nie otrzymał 

odpowiedzi, to prosi o złożenie zapytania, interpelacji na piśmie. 

Ponadto z okazji zbliżającego się Nowego Roku Pan Przewodniczący wszystkim mieszkańcom 

złożył życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, aby było tylko lepiej gdyż zgoda buduje, niezgoda 

rujnuje. 

Następnie Wójt Gminy podziękował za wszystkie życzenia świąteczno-noworoczne przesłane 

telefoniczne, drogą tradycyjną, w postaci wiadomości sms, czy mms jak i te składane osobiście. 

Odparł, że rok 2020 r. dobiega końca, niebawem kolejny rok trudny, pracowity i wszystkim osobom 

uzbrojonym w cierpliwość, zaangażowanie, którzy chcą współpracować z Gminą, z Wójtem 

realizując wiele różnych zadań, dbając o to, aby mieszkańcom żyło się lepiej, dbając  

o zaspokajanie ich potrzeb bardzo dziękuje.  

W tym miejscu Wójt Gminy w związku z nadchodzącym Nowym Rokiem złożył mieszkańcom 

życzenia zdrowia, szczęścia, wszelakiej pomyślności w życiu rodzinnym, w pracy zawodowej, aby 

ten Nowy Rok przyniósł nowe możliwości, które realnie przełożą się na zrealizowane inwestycje, tak 

bardzo oczekiwane przez naszych mieszkańców.  

 

  Do punktu 17-go 

 

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

obrady XXVI sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 Protokołowała                                                                                 Przewodniczący  

                                                                                                            Rady Gminy 

 Anna Kociach                                                                             

                                                                                                       Mariusz Pietnowski 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


