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Protokół  Nr XLII/2022 
 

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

02 sierpnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od  8.16 do 8.30. 

 

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

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara       

  3. Filipczuk Józef                      

  4. Folusz Mariusz   

  5. Gałka Henryk     

  6. Krzeszowiec Joanna     

  7. Uleryk Beata     

  8. Panas Michał 

  9. Pirogowicz Andrzej               

10. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Prystupa Krystyna       

12. Ryś Marek         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Radni nieobecni: 

 

1. Drewniak Paulina 

2. Łysiak Wojciech 

3. Żyła Zofia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy – Pan Stanisław Czarnota, Kierownik referatu 

finansowego – Pan Krzysztof Jóźwiak, insp. ds. Rady Gminy i Wójta - Pani Anna Kociach.  

 

Proponowany porządek obrad: 
 

1.Otwarcie obrad sesji. 

2.Sprawdzenie prawomocności. 

3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/250/2022 Rady Gminy          

   Trzeszczany z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

5.Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/251/2022 Rady  

   Gminy Trzeszczany z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim  

   Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.  

6. Zamknięcie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia nadzwyczajnej XLII sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał Przewodniczący 

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

 

                                                                    Do punktu 2-go 

 

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

prawomocności w sesji uczestniczy 12 radnych na 15 osobowy skład Rady, co jest zgodne z listą 

obecności i co stanowi quorum do podejmowania pełnoprawnych uchwał i decyzji. 
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Do punktu 3-go 

 

Kolejny punkt to „Przyjęcie porządku obrad”.  

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że o zwołanie dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy wnioskował Pan Wójt. Oznajmił, że proponowany porządek obrad uwzględnia dwie uchwały 

następnie zapytał, czy ktoś chciałby coś wnieść do porządku obrad? 

Propozycji zmian do porządku obrad nie było, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad. 

Za głosowali radni: Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas 

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

Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, wstrzymali się radni: Ryś Marek (Za - 11 głosów, przeciw – 

0, wstrzymujących głosów – 1).  

W związku ze zgłoszoną podczas głosowania pomyłką przez radnego Pana Marka Ryś na prośbę 

Pana radnego głosowanie zostało powtórzone. 

Za głosowali radni: Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, 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, wstrzymujących głosów – 0).  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Do punktu 4-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu 4 porządku obrad do dyskusji  

i głosowania nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/250/2022 Rady Gminy Trzeszczany 

z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował o rozmowie Pani Skarbnik z Regionalną Izbą 

Obrachunkową w temacie podjęcia kroków względem nowo powstałego Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Wsi Polskiej, czy potrzebna jest uchwała, czy też nie w kwestii zaciągnięcia zobowiązań. 

Podkreślił, że temat został skonsultowany i że Regionalna Izba Obrachunkowa poradziła, aby te 

uchwały podjąć i zgodnie z tymi sugestiami na ostatniej sesji Rady Gminy takowe uchwały zostały 

podjęte i przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Pan Wójt stwierdził, że w międzyczasie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej się zmieniło, 

bowiem wyklarowała się interpretacja prawna, która na dzień wczorajszy wygląda tak, iż istnieje 

konieczność wycofania podjętych uchwał, aby nadać szybkiego obrotu sprawy, gdyż w dniu 

dzisiejszym o godzinie 9.30 zbiera się kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które będzie 

procedować nad nieważnością podjętych pierwotnie uchwał z takiego względu, iż w uchwale 

budżetowej jest zawarte upoważnienie nadane wójtowi przez Radę Gminy do zaciągnięcia takowych 

zobowiązań. Dodatkowo sytuacja w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej nie była jasna 

i różnie to interpretowano. 

Wójt Gminy zakomunikował, że jeżeli w dniu dzisiejszym na sesji Rady Gminy zostaną podjęte 

uchwały o uchyleniu pierwotnych uchwał, to już kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

nie będzie procedować tego tematu, uzna fakt za niebyły i na podstawie rozporządzenia wyda nam 

opinię. Podkreślił, że w międzyczasie po ostatniej sesji okazało się, że Gmina ma przyznaną lepszą 

formę pomocy, tańszą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, które to też jest 

zadłużeniem, ale o wiele tańszym i Gmina chciałaby z tego skorzystać i tutaj też potrzebne będzie 

zarządzenie, nie uchwała tylko zarządzenie. 

Odparł, że jeżeli takowa decyzja przez Radę Gminy zostanie podjęta, to Gmina ma 30 dni na 

uzupełnienie dokumentów w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, by skorzystać z tego 

tańszego kredytu. Biorąc pod uwagę to, że jest okres wakacyjny i nie wiadomo kiedy będzie następne 

posiedzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, to celowym byłoby, ażeby skorzystać z tej 

możliwości, która ostatecznie została skonsultowana. Dodał, że takie są wytyczne Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, aby pójść na skróty i załatwić w terminie sprawę. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że w projekcie tej uchwały w § 1 w linijce czwartej 
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dwukrotnie wpisane jest słowo „na”. Poprosił o wykreślenie jednego z tych wyrazów. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który oznajmił, że chodzi o ten wodociąg w Nieledwi. Odparł, że 

Pan Wójt powinien wiedzieć, że trzeba będzie to w taki sposób załatwić, a nie inaczej. Z tego co 

widzę, nie bardzo Pan Wójt się przygotował, bo Pan przed sesją załatwiał te sprawy z Regionalną 

Izbą Obrachunkową. Stwierdził, że te rzeczy powinny być już dawno przygotowane. Podkreślił, że 

materiały o których przed chwilą Pan Wójt mówił radni powinni otrzymać. Radni mieliby to na 

piśmie, a tak nie mają tego. Szkoda, że radni nie otrzymali tych materiałów, iż wcześniej Pan Wójt 

tego nie załatwił, bowiem z tego co widzę to nie było przygotowanie dobre, bo były jakieś uchwały, 

które teraz musimy uchylić przecież to powinno być do tej pory wszystko wiadome i być 

procedowane. 

W tym miejscu Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Marka Ryś. 

Powtórzył, że temat ten był konsultowany przez Panią Skarbnik z Regionalną Izbą Obrachunkową  

i na ten czas przed ostatnią sesją Rady Gminy stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej było 

jednoznaczne, iż trzeba podjąć takie uchwały. Uchwały zostały przygotowane i na sesji Rady Gminy 

procedowane, podjęte. W związku z nową możliwością finansowania, dość taniego finansowania  

o wiele tańszego finansowania, niż w bankach, nie za bardzo nawet Regionalna Izba Obrachunkowa 

wiedziała jak do tego tematu podejść. Jeżeli ten temat zostanie zostawiony, czyli uchwały nie zostaną 

uchylone, to radni otrzymają materiały zgodnie z postanowieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

gdzie Regionalna Izba nie zrobi nic innego, niż to co dzisiaj na tej sesji radni mogą zrobić, tylko, że 

Rada będzie wówczas pierwsza. Jeśli Rada nie podejmie w dniu dzisiejszym uchwały uchylającej, to 

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdzi nieważność tych uchwał i będzie wszczynać procedurę. 

Dodał, że chodzi o czas o którym wspominał. Gmina ma 30 dni na uzupełnienie tych dokumentów, 

 a wójt nie może wydać zarządzenia do czasu kiedy procedura wygaszania uchwał przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową nie zostanie zakończona. Czy Gmina wyrobi się w czasie tego nie wiem i to co 

mówi to jest wszystko interpretacja dnia wczorajszego. Jeżeli to zostanie załatwione na dzisiejszej 

sesji Rady Gminy, to na 99,9% Gmina jest w stanie sprostać wymogom tego funduszu, ażeby 

uzupełnić dokumenty.  

Następnie Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi w temacie nieotrzymania materiałów. Oznajmił, 

że innych materiałów nie może Panu radnemu przedstawić jak te oficjalne, które będą wynikały  

z decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej. To o czym mówi, są to decyzje, są to podpowiedzi 

telefoniczne Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podkreślił, że nie może niczego innego tutaj dzisiaj 

radnym powiedzieć, czy żadnego innego dokumentu przedstawić ponieważ tych dokumentów  

nie ma. Stwierdził, że jeżeli będziemy czekać na dokumenty, to należy mieć tylko nadzieję, że  

Gmina wyrobi się w tym 30 dniowym terminie, ale pewności nie ma żadnej, bo przecież  

nie wszystko zależy od Gminy. 

Innych głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/250/2022 Rady Gminy Trzeszczany  

z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Wyjaśnił, że radni głosując za wyrażą wolę uchylenia uchwały. 

Za głosowali radni: Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, 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, wstrzymujących głosów – 0).  

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/250/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 22 lipca 

2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 5-go 

 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/251/2022 

Rady Gminy Trzeszczany z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim  

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad  
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uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/251/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 22 lipca 

2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 

Za głosowali radni: Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, 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, wstrzymujących głosów – 0).  

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/251/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 22 lipca 

2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej została 

podjęta jednogłośnie. 

Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za podjęcie uchwał uchylających pierwotne uchwały. 

Odparł, że ten krok przyśpieszy proces aplikowania o środki. 

 

Do punktu 6-go 

 

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

Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 

 Protokołowała                                                                               Przewodniczący 

                                                                                                          Rady Gminy   

 Anna Kociach          

                                                                                                     Mariusz Pietnowski                                     


