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Protokół  Nr XXIV/2020 
 

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

30 października 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 8.30 do 12.29 

 

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

 

Radni obecni: 

 

1. Pietnowski Mariusz                         7. Uleryk Beata           

2. Serafin Barbara                                8. Panas Michał                    

3. Drewniak Paulina                            9. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Filipczuk Józef                              10. Prystupa Krystyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Folusz Mariusz                              11. Ryś Marek                                                                                                                                                                     

6. Gałka Henryk                                 

 

Radni nieobecni: 

 

1. Krzeszowiec Joanna          3. Pirogowicz Andrzej                           

2. Łysiak Wojciech                4. Żyła Zofia                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Trzeszczany – Pani Michalina Kiecana, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego  

w Trzeszczanach – Pan Waldemar Kwiatkowski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Trzeszczanach – Pani Anna Maciuk, pracownicy Urzędu Gminy Trzeszczany, Kierownik 

Posterunku Policji w Trzeszczanach - Pan Andrzej Kozielewicz. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 1.Otwarcie sesji. 

 2.Stwierdzenie prawomocności. 

 3.Przyjęcie porządku obrad. 

 4.Przyjęcie protokołów: 

 1)  Nr XXI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 lipca 2020 r.            

 2)  Nr XXII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 sierpnia 2020 r.        

 3)  Nr XXIII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 sierpnia 2020 r. 

 5.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzeszczany za  

    2019 rok. 

 6.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

 7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

 8.Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 1) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny  

     2020/2021, 

 2) zmieniająca uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku  

     w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy   

    Trzeszczany, 

 3) w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

     i  zbiorowego odprowadzania ścieków, 

 4) w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2020 rok, 

 5) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 9.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzeszczany za I półrocze  

     2020 r. 
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 10.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach za 2019 rok. 

 11.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach za rok 2019. 

 12.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny   

     2019/2020. 

 13.Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca złożonych oświadczeń  

      majątkowych. 

 14.Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie w sprawie prac społecznie użytecznych. 

 15.Zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

 16.Sprawy różne. 

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

 18.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

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

Pan Mariusz Pietnowski, witając wszystkie osoby obecne na sesji.  

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Rady Gminy złożył na ręce Kierownika 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach Pana Waldemara Kwiatkowskiego najszczersze 

kondolencje z powodu śmierci żony. 

Do punktu 2-go 

 

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

stwierdzania prawomocności obecnych było 11 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

pełnoprawnych uchwał i decyzji.  

                                                                    Do punktu 3-go 

 

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

W tym miejscu radny Pan Jan Prystupa zawnioskował o zmianę porządku obrad poprzez 

wprowadzenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzeszczany. 

Oznajmił, że wynagrodzenie, które pobiera Wójt Gminy jest najniższe w Powiecie. 

Następnie Wójt Gminy również zawnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie 

dwóch uchwał: 

- w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Trzeszczany. Pan Wójt oznajmił, że jest 

to temat zamierzchły, gdyż ostatnie regulacje w tym zakresie miały miejsce w 2012 r. 

- w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych. Podkreślił, że dotychczas 

obowiązująca uchwała została podjęta w 2006 r.  

Innych propozycji do porządku obrad nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Pana Jana Prystupy 

w przedmiocie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzeszczany. 

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

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

głosowali radni: Filipczuk Józef, Ryś Marek, wstrzymujących głosów nie było (Za - 9 głosów, 

przeciw – 2 głosy, głosów wstrzymujących – 0). Wniosek radnego Pana Jana Prystupy został 

uwzględniony. 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy w przedmiocie wprowadzenia do 

porządku obrad uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym. 

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

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

głosowali radni: Filipczuk Józef, Ryś Marek, wstrzymujących głosów nie było (Za - 9 głosów, 

przeciw – 2 głosy, głosów wstrzymujących – 0). Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana Wójta w przedmiocie 

wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy  
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Trzeszczany. 

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

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

głosowali radni: Ryś Marek; wstrzymali się radni: Filipczuk Józef (Za - 9 głosów, przeciw – 1 głos, 

głosów wstrzymujących – 1). Wniosek został przyjęty. 

Pan Przewodniczący zakomunikował, że uchwały będą rozpatrywane w punkcie 8 po podpunkcie 5. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad wraz  

z zaproponowanymi zmianami. 

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

Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, 

wstrzymali się radni: Filipczuk Józef, Ryś Marek.  (Za - 9 głosów, przeciw – 0, głosów 

wstrzymujących – 2). Porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami został przyjęty 

większością głosów. 

                                                                    Do punktu 4-go 

 

Kolejny punkt to przyjęcie protokołów. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że protokoły zostały zamieszczone w internecie oraz są 

wyłożone na stole prezydialnym. 

Uwag do protokołów nie wniesiono. 

Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad protokołami z sesji Rady Gminy. 

Za przyjęciem protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 lipca 2020 r. 

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

Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata; 

przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. 

(Za - 11 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). Protokół  Nr XXI/2020 został przyjęty 

jednogłośnie. 

Za przyjęciem protokołu Nr XXII/2020 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 10 sierpnia 

2020 r. głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. 

(Za - 11 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). Protokół Nr XXII/2020  został przyjęty 

jednogłośnie. 

Za przyjęciem protokołu Nr XXIII/2020 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 20 sierpnia 

2020 r. głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. 

(Za - 11 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). Protokół Nr XXIII/2020 został przyjęty 

jednogłośnie. 

Do punktu 5-go 

 

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzeszczany za 2019 

rok przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach Pan Andrzej Kozielewicz 

informując, że: 

- na terenie działania Posterunku Policji w Trzeszczanach rejon Gminy Trzeszczany wszczęto 50 

postępowań, 

- w 2019 r. stwierdzono 43 przestępstw, 

- do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie z wnioskiem o zatwierdzenie aktu oskarżenia w 2019 r. 

przesłano 33 postępowań, 

- w 2019 r. umorzono 10 postępowań w tym 2 z uwagi na niewykrycie sprawców, 1 z uwagi na 

cofnięcie wniosku o ściganie. 

- w 2019 r. 2 postępowania zostały przesłane do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o ukaranie 

nieletnich, 2 zostały przesłane do innych jednostek, 3 postępowania zostały zawieszone. 
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Następnie Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach omówił poszczególne kategorie 

przestępstw. 

W zakresie porządku publicznego Pan Kierownik Posterunku Policji oznajmił, że w 2019 r. nałożono 

71 mandatów, zarejestrowano 44 postępowań wyjaśniających, odnotowano 14 wniosków o ukaranie,  

w tym 1 do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, przypadków odstąpienia od kierowania wniosków  

o ukaranie - 30 (w tym po przeprowadzeniu postępowania mandatowego 16, inne 5, wykroczenia 

zakończone odstąpieniem z powodu niewykrycia sprawcy 9). 

W zakresie działań prewencyjnych uzyskano następujące wyniki: 

W 2019 r. przeprowadzono 318 interwencji w tym 54 domowe, 264 publiczne i inne. Sporządzono 

17 Niebieskich kart. Doprowadzono do wytrzeźwienia -12 osób. 

Stan bezpieczeństwa w ruchu na drogach publicznych przedstawiał się następująco: 

W 2019 r. odnotowano 1 wypadek, 16 kolizji, osób zabitych nie było, osób rannych – 2 osoby. 

Na koniec 2019 r. stan etatowy posterunku wynosił 3 funkcjonariuszy patrolowo-interwencyjnych, 2 

dzielnicowych, 2 funkcjonariuszy zespołu ds. kryminalnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że aktualnie gro działań prewencyjnych skierowana jest  

w kierunku sprawdzania osób na kwarantannie. 

Kierownik Posterunku potwierdził, że obecnie policjanci sprawdzają osoby przebywające na 

kwarantannie, oraz są kierowani do zabezpieczenia protestów jakie mają miejsce na terenie Gminy 

Hrubieszów, Gminy Dołhobyczów. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy idąc drogą poza terenem zabudowanym, gdzie nie ma nikogo,  

należy mieć założoną maseczkę, czy można ją zdjąć bowiem nie ma się kontaktu z innymi osobami? 

Kierownik Posterunku Policji wyjaśnił, że w świetle obowiązujących przepisów na terenie otwartym, 

dostępnym dla innych osób powinno nosić się maseczki. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Kierownikowi Posterunku Policji za przedstawienie 

informacji o stanie bezpieczeństwa. 

Wójt Gminy podziękował Kierownikowi Posterunku Policji w Trzeszczanach za współpracę. 

 

Do punktu 6-go 

 

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

-  ostania sesja Rady Gminy Trzeszczany odbyła się 20 sierpnia 2020 r. 

- 25 sierpnia 2020 br. uczestniczył w spotkaniu organizacyjno-konsultacyjnym w Starostwie 

Powiatowym w Hrubieszowie. Spotkanie to poświęcone było zagrożeniom związanym  

z koronawirusem. 

- 26 sierpnia br. brał udział w spotkaniu z przedstawicielami sieci handlowej Biedronka. Sieć ta 

poszukuje nowych terenów inwestycyjnych pod budowę kolejnych sklepów. Dodał, że są 

zainteresowani lokalizacją sklepu samoobsługowego w miejscowości Trzeszczany. Dodał, że były to 

wstępne rozmowy więc trudno powiedzieć, czy przedstawiciele tej sieci handlowej zdecydują się na 

tą inwestycję w Trzeszczanach, bowiem w tej chwili nie ma żadnej informacji zwrotnej w tym 

temacie. 

- 28 sierpnia br. brał udział w sesji sołtysów z terenu Gminy Trzeszczany. Oznajmił, że w związku  

z sytuacją pandemiczną będą organizowane sesje sołtysów.   

- 1 września br. gościł w Urzędzie Gminy Trzeszczany Dyrektora Banku Spółdzielczego  

w Zamościu. Tematem spotkania były sprawy bieżące. 

- 2 września br. w Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach miało miejsce spotkanie w kwestii 

dożynek. 

2 września br. uczestniczył w pracach Komisji nad oceną wniosków złożonych Lokalnej Grupie 

Działania w Hrubieszowie. 

- 8 września br. miały miejsce dożynki Parafialno-Gminne. Dodał, że uroczystość tegoroczna ze 

względu na pandemię koronowarusa miała ograniczone ramy i rozpoczęła się od odsłonięcia  

i poświęcenia pomnika upamiętniającego 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Nadmienił, że poświęcenia pomnika dokonał ks. Prałat Andrzej Puzon. Następnie odprawiono Mszę 
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Świętą, którą celebrowana ks. Mariusz Rybiński. Honory starostów dożynek sprawowali Państwo 

Elżbieta i Mariusz Foluszowie. Dokonano również oceny wieńców dożynkowych. Pierwsze miejsce 

uzyskał wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Trzeszczany Drugie, drugie miejsce 

zajął wieniec z sołectwa Ostrówek, trzecie miejsce wieniec z sołectwa Korytyna. Przyznano jedno 

wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Nieledwi. 

Pan Wójt dodał, że wszystkie wieńce, które brały udział w tegorocznych dożynkach zostały 

nagrodzone. 

W tym miejscu Wójt Gminy podziękował osobom biorącym udział w uroczystościach dożynkowych, 

osobom które przyczyniły się do zorganizowania i uświetnienia dożynek. 

- 16 września br. brał udział w spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg  

w Hrubieszowie Panem Andrzejem Serafinem, które dotyczyło możliwości, kierunków współpracy  

pomiędzy Gminą Trzeszczany, a Powiatowym Zarządem Dróg w Hrubieszowie. 

Pan Wójt wyraził nadzieję, że ta współpraca będzie przebiegała poprawnie. 

- 17 września br. uczestniczył w spotkaniu z Zarządem Banku Spółdzielczego w Zamościu 

poświęconym sprawom bieżącym.  

- 24 września br. obchodzono 81 rocznicą Napaści ZSRR na Polskę. Uroczystość ta rozpoczęła się  

w Szkole Podstawowej w Nieledwi Apelem poświęconym wydarzeniom tamtych lat. Następnie  

odprawiono Mszę Świętą , którą celebrował w intencji obrońców ojczyzny Proboszcz Parafii 

Nieledew ks. Janusz Granda. Po Mszy Świętej delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą 

upamiętniającą kapelana Wojska Polskiego mjr ks. Stanisława Kątka oraz na mogile porucznika 

Józefa Rautta i porucznika Włodzimierza Nierychlewskiego. 

- 30 września br. uczestniczył w zebraniu przedstawicieli gmin należących do Związku Gmin Ziemi 

Hrubieszowskiej. Pan Wójt oznajmił, że od pewnego czasu daje się zauważyć spadek 

zainteresowania uczestnictwem pracy samorządów działających w tym Związku, więc 

najprawdopodobniej zapadnie decyzja o rozwiązaniu tego Związku.  

- 2 października br. brał udział w spotkaniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii poświęconym 

sytuacji związanej z ASF na terenie Gminy Trzeszczany i Powiatu. 

- 8 października br. miało miejsce Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Gotania.  

- 12 października br. uczestniczył w posiedzeniu Społecznej Rady Zdrowia. Tematem spotkania były 

sprawy bieżące i wyrażenie opinii na temat zaciągnięcia kredytu przez Szpital na zakup rezonansu. 

- 14 października i 15 października br. w związku z Dniem Edukacji Narodowej wręczył nagrody dla 

nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Trzeszczany. 

Nagrodę Wójta ze Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach otrzymali: Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Trzeszczanach Pani Małgorzata Korzeniowska i nauczyciel Pani Marta Kamieniecka, natomiast ze 

Szkoły Podstawowej w Nieledwi nagrodę otrzymali: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi Pan 

Andrzej Pachla i nauczyciel Pan Mariusz Adamczuk. 

- 15 października br. odbyło się posiedzenie Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej na którym 

została podjęta uchwała intencyjna odnośnie likwidacji tego Związku. Najprawdopodobniej nastąpi 

to z dniem 31 grudnia br.  

- 22 października br. wspólnie z Panią Skarbnik Gminy Trzeszczany, z Sekretarzem Gminy 

Trzeszczany, uczestniczył w telekonferencji z Zarządem Banku w Zamościu, której tematem były 

sprawy bieżące. Pan Wójt oznajmił, że Zarząd Banku Spółdzielczego przekazał informację, że  

z dniem 31 grudnia br. zamierza zlikwidować oddział Banku w Trzeszczanach. Jest to podyktowane 

małymi wpływami, małym zainteresowaniem klientów produktami bankowymi, oddział nie zarabia 

sam na siebie i najprawdopodobniej z dniem 31 grudnia br. zostanie on zlikwidowany. 

Ponadto Pan Wójt wspomniał, iż Gminie Trzeszczany została wypowiedziana umowa na obsługę 

finansową Urzędu Gminy i jednostek podległych. W chwili obecnej Gmina sonduje rynek, czy 

wartość tego zamówienia będzie podlegała pod przetarg, czy pod zapytanie ofertowe. 

- 28 października br. uczestniczył w pracach połączonych Komisji Stałych Rady Gminy Trzeszczany 

na temat spraw będących przedmiotem dzisiejszej sesji. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 
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Do punktu 7-go 

 

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

- 20 sierpnia br. na prośbę mieszkańców Trzeszczany Pierwsze zgłosił potrzebę naprawy kładki przy 

moście w Trzeszczanach. Oznajmił, że kładka została naprawiona. Następnie podziękował Panu 

Wójtowi za szybką interwencję. 

- 26 sierpnia br. podpisywał uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 sierpnia br. 

- 2 września br. uczestniczył w spotkaniu w sprawie organizacji dożynek parafialno-gminnych. 

- 8 września br. przy kościele w Trzeszczanach brał udział w odsłonięciu pomnika upamiętniającego 

100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

- 28 września br. kontakt telefoniczny nawiązał Pan Maciej Kiljański wnuk plutonowego Ignacego 

Kiljańskiego uczestnika walk pod Trzeszczanami 1920 r. Pan Przewodniczący oznajmił, że Pan 

Maciej poinformował, że jego rodzina chce ufundować pamiątkowy krzyż stylizowany na Krzyż 

Walecznych. Podkreślił, że w tej sprawie kontaktował się z Panem Wójtem i ks. Proboszczem Parafii 

Trzeszczany. Stwierdził, że taki krzyż został zamontowany. 

- 29 września br. nawiązał kontakt telefoniczny Pan Mieczysław Prystupa emerytowany profesor 

Politechniki Warszawskiej, który zaproponował współpracę w odkrywaniu historii Trzeszczan. 

Pan Przewodniczący nadmienił, że skontaktował Pana Profesora z Panem Andrzejem Klockiem, 

celem dalszej współpracy w pogłębianiu historii lokalnej społeczności. 

- 30 września br. rozmawiał z Kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach 

w sprawie uchwały dotyczącej dopłat do wody i ścieków. 

30 września br. miały miejsce ustalenia z Panem Wójtem, z ks. Proboszczem Parafii Trzeszczany  

na temat możliwości ustawienia krzyża ufundowanego przez rodzinę Państwa Kiljańskich. 

- 8 października br. rozmawiał z Panią Skarbnik w sprawie wniosków skierowanych do budżetu 

gminy. 

  8 października podpisywał pismo do Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych 

radnych. 

- 18 października br. miało miejsce przekazanie krzyża ze strony Pana Macieja Kiljańskiego, celem 

zamontowania go na cmentarzu w Trzeszczanach. 

W dniach 18-22 października br. przygotowywał porządek obrad dzisiejszej sesji. 

- 26 października br. wraz z Panem Wójtem na cmentarzu w Trzeszczanach „odebrał” ustawiony 

krzyż stylizowany na Krzyż Walecznych- polskie odznaczenie z lat 20 –tych, które jest aktualnie  

odznaczeniem obowiązującym w Wojsku Polskim.  

- 28 października br. uczestniczył w pracach połączonych Komisji Rady Gminy Trzeszczany. 

- 28 października br. interweniował u Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego  

w Trzeszczanach w sprawie odłączenia dopływu wody dla jednego mieszkańców naszej Gminy.  

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 8-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektów uchwał. 

Pierwszy przedłożony projekt uchwały dotyczył określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Trzeszczany na rok szkolny 2020/2021. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Przewodniczącą Komisji Oświaty jak Komisja opiniowała tą 

uchwałę. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła § 1 tej uchwały w którym to określa się średnią cenę 

jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany w roku szkolnym 2020/2021 w wysokości: olej napędowy – 

4,25 zł/l, benzyna bezołowiowa 95 - 4,42 zł /l, gaz LPG – 2,10 zł/l. Dodała, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała tą uchwałę. 

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

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 

2020/2021. 
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Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, 

Gałka Henryk, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

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

(Za - 11 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). Uchwała w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2020/2021 została przyjęta 

jednogłośnie. 

Następna uchwała dotyczyła zmiany uchwały Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 

lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały,  

a następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 

nad uchwałą zmieniającą uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 

roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Trzeszczany. 

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

Gałka Henryk, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, 

Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, wstrzymali się radni: Ryś Marek. 

(Za - 10 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 1). Uchwała zmieniająca uchwałę  

Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany została przyjęta 

większością głosów. 

Uchwałę w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawił Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 

w Trzeszczanach. Pan Kierownik poinformował o złożonym wniosku w sprawie ustalenia dopłat dla 

grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Oznajmił, że proponowane dopłaty ujęte są w tabeli stanowiącej załącznik do projektu uchwały. 

Dodał, że jest to jedyna rekomendacja ustawowa jaka przysługuje Radzie Gminy jeżeli chodzi o 

wpływ na wysokość 

opłat ponoszonych przez mieszkańców. Wysokość dopłat została określona na podstawie prognozy, 

na podstawie obowiązujących taryf, tak aby nie obciążać budżetu gminy wielkimi kwotami.  

Zakomunikował, że wysokość dopłat jest nieco mniejsza niż w latach poprzednich, co wynika  

z wyższej taryfy, sam poziom dopłat jest na podobnym poziomie. 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uchwałą  

w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

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

Gałka Henryk, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, 

Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, wstrzymali się radni: Ryś Marek. 

(Za - 10 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 1). Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla 

grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

została podjęta większością głosów. 

W dalszej kolejności została przedłożona uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany 

na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. Podkreślił, że Komisje pozytywnie 

opiniowały zmiany w budżecie gminy Trzeszczany. 

Radny Pan Marek Ryś poprosił o przedstawienie zmian w budżecie gminy. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwałą Rady Gminy proponuje się zwiększyć dochody o kwotę 

818.025,03 zł do wysokości 20.158.496,74 zł z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 

17.866.535,71 zł zwiększa się o kwotę 185.317,55 zł do kwoty 18.051.853,26 zł i dochody 

majątkowe ustalone na kwotę 1.473.936,00 zł zwiększa się o kwotę 632.707,48 zł do kwoty 

2.106.643,48 zł 



 

8 

 

Ustalone wydatki budżetu w łącznej wysokości 20.977.043,52 zł zmniejsza się o kwotę 100.749,97 zł  

do wysokości 20.876.293,55 zł, z tego wydatki bieżące ustalone na kwotę 17.740.423,52 zł 

zmniejsza się o kwotę 77.315,97 zł do kwoty 17.663.107,55 zł, z tego wydatki majątkowe ustalone 

na kwotę 3.236.620,00 zł zmniejsza się o kwotę 23.434,00 zł do wysokości 3.213.186,00 zł.  

Ustalony w § 3 deficyt zmniejsza się do kwoty 717.796,81 zł. Ustaloną w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną 

zwiększa się do kwoty 62.830.077 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniają 

się kwoty planowanych dotacji na zadania inwestycyjne. 

W związku z tymi zmianami zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych który nie może przekroczyć kwoty  

1.793.445,00 zł. 

Skarbnik Gminy poinformowała o pomyłce w załączniku nr 5 do uchwały w dziale oświata  

i wychowanie. Wyjaśniła, że przy paragrafie 6059 widnieje nieprawidłowa kwota 149.903,00 zł, 

a powinna być to kwota 20.902,00 zł, w efekcie nastąpiło zmniejszenie o 23.434,00 zł do 

2.594.386,00 zł. 

Pytań 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, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

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

(Za - 11 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy Trzeszczany na 2020 rok została podjęta jednogłośnie. 

Uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówiła Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tę uchwałę. 

Pani Skarbnik poinformowała, że uchwała ta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

polega na dostosowaniu i dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do zmian 

wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami. Wspomniała o zmianie w przedsięwzięciu 

termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach, gdzie jest zmniejszana kwota tego 

przedsięwzięcia. 

Głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 

nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

Gałka Henryk, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

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

(Za - 11 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

W tym miejscu została przedłożona uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który oznajmił, że często jest używane stwierdzenie brak 

pieniędzy. Dodał, że w tym roku Gmina zajęła ostatnie miejsce w Powiecie w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych a następnie zapytał, czy nas będzie na to stać? Podkreślił, że trzeba pracować jak inni 

wójtowie a nawet i lepiej, to wtedy można porozmawiać o podwyżkach. Sytuację w gminie można 

określić głośno i smutno. 

Ponadto stwierdził, że do Trzeszczan od strony świetlicy po prawej stronie całe lato stoją 

niewykoszone pokrzywy, Pan Wójt jest zarządcą, więc trzeba rozmawiać z Powiatem, czy  

z gospodarzami. Stwierdził, że ostatnio Pan Przewodniczący również się nie wykazał. Przypomniał 

także, iż kilka lat temu chciał podwyżki dla sołtysów i wówczas nie było pieniędzy, a dzisiaj są? 

Dodał, że chciał dobrze, ale sołtysi się wycofali, przestraszyli się, że zostanie sołtysom zabrane, to co 

jest, a jakie dzisiaj jest myślenie? Nadmienił, że opinia publiczna nie będzie zadowolona z tego, więc 

należy wziąć się do roboty. Odparł, że pozostawia to do przemyślenia. Dodał, że będzie mówione, iż 

to Rada Gminy podniosła podatki. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Rysia. 
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W kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych Pan Wójt oznajmił, że może napisać projekty, tylko 

Gminy nie będzie stać na zabezpieczenie wkładu własnego patrząc na to, że jedna  inwestycja jest  

w trakcie realizacji- modernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzeszczanach, patrząc na to, że 

niebawem zostanie podpisana umowa na kolejną inwestycję, której to kosztorys opiewa na około  

4 mln. zł. 

Przypomniał, że na początku kadencji w 2014 r. Gmina odziedziczyła około 3.200.000 zł kredytu, 

więc były duże problemy. Odparł, że jest w stanie i widzi potrzeby napisania kolejnych projektów, 

tyle tylko, że Gmina nie będzie w stanie zabezpieczyć środków finansowych, bo są to duże projekty, 

(modernizacja kolejnej Szkoły Podstawowej w Nieledwi, poprawa stanu nawierzchni dróg. 

Podkreślił, że Gmina korzysta z możliwości jaką tworzą kolejne programy takie jak Fundusz Dróg 

Samorządowych, czy inne projekty. Dodał, że w bieżącym roku nie było możliwości wykonania 

żadnego wąwozu, bowiem te środki zostały przesunięte na działania związane z koronawirusem.  

Nadmienił, że jeżeli radny Pan Marek Ryś widzi taką możliwość zabezpieczenia środków 

finansowych na wkład własny, to zdeklaruje się, że takowy projekt zostanie napisany. Odparł, że 

dobrze wie, iż Gmina nie będzie w stanie zabezpieczyć wkładu własnego, więc po co aplikować, by 

później okazało się, że nie można podpisać umowy, a to wiąże się też z wydatkami, gdyż trzeba 

przygotować plany, projekty. 

Odnośnie wzrostu wynagrodzenia Pan Wójt przypomniał, że informował na początku kadencji Radę 

Gminy, iż nie chce żadnych podwyżek, gdyż należy zobaczyć co uda się zrobić, na ile Gminę będzie  

stać, jak to wszystko będzie funkcjonować. Stwierdził, że to nie była jego inicjatywa.  

Następnie Pan Wójt wspomniał o pozyskaniu 429 tys. zł i 500 tys. zł. Podkreślił, że są to środki, 

które pozwolą zrealizować inwestycję, które pomogą w zabezpieczeniu wkładu własnego. 

Zwrócił uwagę, że potrzeb jest wiele i na każdym kroku je widać. 

Pan Wójt poinformował, ze przedłożeniu uchwał w sprawie diet dla radnych, czy diet dla sołtys ów, 

to nie są nieprzemyślane kroki, to są kroki konieczne, gdyż za chwilę okaże się, że  stawki te nie 

odzwierciedlają poświęconego czasu, ani poniesionych kosztów. 

W kwestii stwierdzenia radnego głośno i smutno w Gminie Pan Wójt potwierdził, że jest głośno 

i smutno, ale należy zadać sobie pytanie dlaczego tak jest,  dlatego, że pewna grupa osób za wszelką 

cenę, niezgodnie z prawdą oskarża, poniża, opluwa i próbuje w sposób nieprawdziwy przedstawić 

naszą rzeczywistość. Dodał, że wiele razy prosił, tłumaczył, zapraszał do współpracy, niestety słowa 

te nie spotkały się ze zrozumieniem, i nie popadły na właściwy podatny grunt i nic z nich nie wyszło. 

Ponownie zadeklarował otwartość i gotowość do tej współpracy, gdyż chodzi o naszą małą ojczyznę 

Trzeszczany i jej mieszkańców i tego typu działania niczemu i nikomu nie służą. 

W kwestii rosnących pokrzyw Pan Wójt oznajmił, że Radny Pan Marek Ryś wielokrotnie 

dokumentujący stronniczo przedstawiający na swoich forach, to co dzieje się zarówno w opisie jak  

i fotografii powinien zapytać do kogo należy teren na którym rosną pokrzywy, czy należy on do 

Gminy, czy do prywatnego gospodarza, czy jest on już poza granicą nawet drogi powiatowej. Teren 

o którym mówił Pan Ryś najprawdopodobniej nie należy do Gminy Trzeszczany.  Ponadto 

stwierdził, że Gmina Trzeszczany zajmuje się o wiele większym zakresem aniżeli to wynika z jej 

zadań własnych. 

Odparł, że należy zdawać sobie sprawę, że nasza Gmina jest terenem typowo rolniczym, gdzie 

głównym podatnikiem są rolnicy, gdzie opłacalność w rolnictwie od kilku lat utrzymuje się na 

jednym poziomie. Stwierdził, że należy żyć tak na ile stać. Podkreślił, że jego osoby nie będzie,  

a obciążenia na mieszkańcach, na podatniku zostaną. Nigdy nie spowoduje tego, by te obciążenia  

nie pozwalały normalnie funkcjonować naszym podatnikom,  nigdy do tego nie dopuści i dotrzyma 

obietnic przedwyborczych. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że wnioski do budżetu były składane do 30 września więc radny Pan 

Prystupa powinien przedstawić wnioski. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że wolno mu robić zdjęcia i je zamieszczać. Odnośnie rosnących pokrzyw 

Pan Ryś nadmienił, że nie jest to ośmieszanie osoby Wójta. Dodał, że Pan Wójt ma ludzi, 

pracowników i trzeba do tego się przyłożyć. Ponadto przyznał rację Panu Wójtowi, że Gmina nie ma 

pieniędzy, więc o czym jest mowa. 
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że Wójt Gminy Trzeszczany ma najniższe wynagrodzenie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o różnicę kwotową.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że między Gminą Uchanie i Horodło jest to różnica 2 tys. zł. brutto. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. 

Ponadto zapytał Panią Skarbnik o kwotę brutto tej podwyżki. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to  2.170 zł. brutto. W przybliżeniu da to kwotę 7.042 zł netto, 

a sama podwyżka wyniesie około 1.500 zł netto. 

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

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzeszczany. 

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

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

głosowali radni: Filipczuk Józef, Ryś Marek; wstrzymali się radni: Gałka Henryk. 

(Za - 8 głosów, przeciw – 2 głosy, głosów  wstrzymujących – 1). Uchwała w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzeszczany została podjęta większością głosów. 

Kolejna uchwała dotyczyła określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że temat ten był omawiany na posiedzeniu połączonych 

Komisji. Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Następnie Pan Przewodniczący 

poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie stawek zaopiniowanych przez 

Komisję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że na posiedzeniu połączonych Komisji 

zaproponowano następujące kwoty dla: Przewodniczącego Rady Gminy – 1.200 zł., 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 450 zł, Przewodniczącego Komisji Rady – 400 zł, 

Radnych – 350 zł. 

Wspomniał o propozycji podniesienia diet dla sołtysów do kwoty 150 zł za udział w posiedzeniu. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na zapis § 3 projektu tej uchwały, który określa, że  

diety dla radnych 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. 

Wójt Gminy oznajmił, że poprzednia uchwała regulująca wysokości diet dla radnych była podjęta 

w 2006 r. Podkreślił, że 14 lat, które minęły od podjęcia tej uchwały, spowodowało to, że te diety nie 

są adekwatne  do poświęconego czasu, do zwrotu kosztów i do jakiegokolwiek porównania  

z gminami ościennymi. Dodał, że nie ma tych pieniędzy, ale czy to skłania do tego, iż mimo 

angażowania się radnych, mimo poświęcenia czasu prywatnego, by radni nie uzyskali rekompensaty. 

Podwyżka powinna mieć miejsce zarówno w przypadku diet radnych jak i sołtysów. 

Pan Wójt przypomniał, że uchwała dotycząca wysokości diet dla sołtysów została podjęta w roku 

2012 i była to dość znaczna podwyżka. Stwierdził, że należy zauważyć i docenić pracę tych osób, bo 

praca ta jest coraz bardziej odpowiedzialna, narażona na niespodziewane przypadki, które ściśle są 

związane z pełnioną funkcją. 

Następnie Wójt Gminy podziękował sołtysom za realizację społecznej misji jaką się podjęli. Poprosił 

radnych o przechylne potraktowanie i przegłosowanie tych uchwał. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia 

wysokości i zasad wypłacania diet radnych. 

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

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

głosowali radni: Filipczuk Józef, Ryś Marek; wstrzymali się radni: Gałka Henryk. 

(Za - 8 głosów, przeciw – 2 głosy, głosów  wstrzymujących – 1). Uchwała w sprawie określenia 

wysokości i zasad wypłacania diet radnych została podjęta większością głosów. 

Ostatnia przedłożona uchwała dotyczyła określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Zwrócił uwagę na wiele obowiązków jakie wykonywane są przez sołtysów. 
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Wójt Gminy podkreślił, że sołtysi są wiarogodni i bardzo dobrze przekazują informacje. Jeżeli 

Gmina w inny sposób chciałaby dostarczyć mieszkańcom informacje np. o zmianie wysokości opłaty 

za odbiór odpadów komunalnych, to wysłanie jej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

dałoby o wiele większą kwotę. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że był sołtysem, ale sprawy osobiste zmusiły go do rezygnacji i wie, 

że jest to ciężka praca. Stwierdził, że chętnie zagłosowałby na tak, ale skoro nikt  

z sołtysów w tej sprawie nie ma głosu, to on w głosowaniu wstrzyma się od głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że docenia pracę sołtysów, sołtysa wsi Trzeszczany Drugie 

Pani Iwony Szymańskiej, która bowiem korzysta z nowych mediów w formie sms. Zwrócił uwagę, 

że pandemia ogranicza funkcjonowanie sołectw, ale przed pandemią zauważalne było działanie 

sołtysa sołectwa Trzeszczany Drugie. Pani sołtys poświęcała gro czasu, by aktywizować tą 

miejscowość, poprzez wznowienie działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Dodał, że wysoce ceni 

działalność sołtysów, bowiem mniema, że w innych sołectwach jest tak jak w sołectwie Trzeszczany 

Drugie.   

Innych głosów w dyskusji nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Trzeszczany. 

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

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

głosów nie było; wstrzymali się radni: Filipczuk Józef, Gałka Henryk, Ryś Marek. 

(Za - 8 głosów, przeciw – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 3). Uchwała w sprawie określenia 

wysokości diet dla sołtysów Gminy Trzeszczany została podjęta większością głosów. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę. 

 

Do punktu 9-go 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i przeszedł do realizacji punktu – 9 do 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzeszczany za I półrocze 2020 r. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poprosił o pytania dotyczące przebiegu wykonania budżetu za  

I półrocze, bowiem o budżecie można rozmawiać bardzo długo. Podkreślił, że wszystko jest zawarte  

w informacji o wykonaniu budżetu. Wspomniał, że Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania informacji  

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku została ta informacja pozytywnie 

zaopiniowana z uwagi na zawarte informacje  i uzasadnienie z przebiegu wykonania budżetu za  

I półrocze 2020 r. 

Obrady opuścił radny Pan Marek Ryś. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosy w dyskusji nad tą informacją. 

Pytań nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego 

punktu porządku obrad. 

Do punktu 10-go 

 

W tym punkcie Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach przedstawił 

sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2019 r.  

Pan Kierownik poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminnego Zakładu Komunalnego w pierwszej 

kolejności wykonywane są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Trzeszczany  

w drodze świadczenia usług na zlecenie Gminy. 

Wyjaśnił, że ustawa o finansach publicznych wskazuje, że samorządowy zakład budżetowy ma 

realizować zadania własne jednostek, a jednocześnie zawiera negatywną regulację określającą, czym 

zakład budżetowy nie może się zajmować i jest to działalność komercyjna. Podkreślił, że działalność 

wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona  

w formie samorządowego zakładu budżetowego. W tym miejscu Pan Kierownik przedstawił 

podstawowe zadania zakładu i pozostałą działalność. 
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Dodał, że Zakład Komunalny nie wykonuje zleceń prywatnych. 

Ponadto poinformował, że w 2019 r. Zakład Komunalny zatrudniał 4 osoby na pełny etat i jedną 

osobę na 3/5 etatu. W wyniku zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy, Zakład zatrudniał 

pracowników do odbycia stażu na łączny okres 15 miesięcy. 

W 2019 r. na terenie Gminy zakład utrzymywał pięć ujęć wody i były to ujęcie i sieć: Mołodiatycze, 

Leopoldów, „KresMot”, Drogojówka, Trzeszczany. Dodał, że Zakład Komunalny  utrzymywał sieć 

wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Nieledew. Odparł, że Zakład administruje siecią 

wodociągową i kanalizacyjną na terenie osiedla mieszkaniowego w Nieledwi przy Zakładzie „Real”. 

Pan Kierownik zwrócił uwagę, że nie jest to własność Gminy, tylko jest to własność Zakładu „Real”. 

Zakład komunalny nie ponosi kosztów produkcji wody, koszty energii jako główny składnik kosztów 

wody ponosi firma „Real”. Dlatego jest ta różnica w dopłatach. Nadmienił, że Zakład utrzymuje 

łącznie 75,57 km sieci rozdzielczej i niemal 36 km przyłączy wodociągowych. Wydobyto łącznie 

110704 m
3
 wody, zakupiono od Zakładu „Real” około 41000 m

3
 z tego na zaopatrzenie osiedla 

poszło około 19000 m
3
 pozostałe to zaopatrzenie miejscowości Zadębce i Nieledew. 

Zakład Komunalny na oczyszczalni ścieków przy Zakładzie „Real” odprowadził łącznie 14470 m
3
 

ścieków. W 2019 r. Zakład zaopatrywał łącznie około 1450 odbiorców. 

Pan Kierownik wspomniał o awariach jakie miały miejsce w 2019 r. Oznajmił, że w roku 

sprawozdawczym na sieciach wodociągowych i kanalizacji odnotowano 53 poważnych awarii. Na 

sieci wodociągowej Trzeszczany odnotowano 12 awarii, w Drogojówce 5, w Mołodiatyczach – 6,  

w Leopoldowie – 2, Nieledew – 16, na osiedlu „Real” – 12. Stwierdził, że ilość awarii w porównaniu 

do lat ubiegłych utrzymuje się na dość wysokim poziomie z tendencją do wzrostu ze względu na 

przestarzałość sieci i jej stan techniczny. 

Ponadto podkreślił, że w 2019 r. przeprowadzono 15 badań wody, ponadto wykonano 7 

dodatkowych badań wynikających ze skarg konsumentów i decyzji Państwowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, które wykonywane są w akredytowanych laboratoriach. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego oznajmił, że w administrowaniu Zakładu znajduje się 

biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Leopoldowie, obsługująca 

mieszkańców bloków przy gorzelni i zakładzie rolnym. Dodał, że z powodu braku ścieków 

komunalnych od kilku lat wyłączony jest jeden z dwu reaktorów biologicznych, a drugi reaktor 

pracuje na minimalnej wydajności. Wspomniał o awarii na oczyszczalni ścieków w Leopoldowie 

gdzie w przepompowni nr 2 uległa spaleniu pompa. Odparł, że w roku sprawozdawczym na 

oczyszczalni odnotowano ok. 10 awarii. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego zwrócił uwagę, że w administrowaniu Zakładu 

znajduje się także mało średnicowa ciśnieniowa sieć kanalizacyjna w miejscowości Nieledew, gdzie 

głównym kosztem utrzymania tej sieci są koszty energii elektrycznej i zrzut ścieków do firmy „Real” 

Pan Kierownik  wspomniał także, iż mimo, że Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych  

w Trzeszczanach jest zamknięte i czeka na rekultywację, to 

Zakład Komunalny zabezpiecza i kontroluje to składowisko, czy nie dochodzi tam do nielegalnych 

wejść i podrzucania odpadów przez osoby postronne. Ponadto Pan Kierownik poinformował  

o sprzęcie jaki posiada zakład Komunalny. 

W kwestii finansowej Pan Kierownik  oznajmił, że Zakład Komunalny uzyskał przychody w kwocie 

689.778,63 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2019 r. wyniósł – 2.326,45 zł. Stwierdził, że 

głównym problemem w obecnym okresie i w okresach poprzednich były nieterminowe wpłaty 

dokonywane za świadczone przez Zakład usługi przez mieszkańców, co powoduje okresowe zatory 

finansowe. Dodał, że sytuacja została opanowana i poprawiona. 

Odnośnie awarii  Pan Kierownik oznajmił, że Zakład Komunalny robił co mógł, aby wszystkie 

zadania wykonywać na bieżąco, płynnie, by utrudnienia powstałe w wyniku awarii były dla 

mieszkańców jak najmniej dotkliwe. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego za 

przedstawienie sprawozdania, oraz za zaangażowanie Kierownika i pracowników Gminnego Zakładu 

Komunalnego w wykonywanie obowiązków. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy podziękowała Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego 

za szybkie usuwanie awarii i odbieranie telefonów bez względu na to, czy jest to niedziela, czy są to 

święta. Podziękowała za dobrą współpracę. 

Wójt Gminy oznajmił, ze z informacji Pani Księgowej, Pana Kierownika Gminnego Zakładu 

Komunalnego wynika, że problemy finansowe o których mówił Pan Kierownik zostały opanowane. 

Obecnie Zakład Komunalny nie zalega z żadną płatnością w stosunku do firmy „Real”. 

Podziękował za zaangażowanie pracowników zakładu komunalnego, w wykonywanie obowiązków, 

za reagowanie na informację i potrzeby mieszkańców. 

Pytań do przedstawionego sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego  

w Trzeszczanach za 2019 rok nie było. 

 Do punktu 11-go 
 

Następny punkt porządku obrad  to sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  

w Trzeszczanach za rok 2019. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni posiadają materiały. Dodał, że Pan dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach jest chory, więc życzy dużo zdrowia Panu dyrektorowi 

Wójt Gminy potwierdził, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury jest chory i nie może uczestniczyć 

w sesji Rady Gminy. Nadmienił, że w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  

w Trzeszczanach za 2019 r.  jest informacja, co w tym okresie się działo i był to ten lepszy rok, który 

pozwalał funkcjonować tym jednostkom i prowadzić działalność publiczną. Stwierdził, że już na 

początku roku zdecydowanie większa liczba zachorowań i ograniczenia z tym związane 

spowodowały wygaszenie działalności publicznej, tych ośrodków stosownie do zaistniałej sytuacji 

pandemicznej i na bieżąco są podejmowane decyzje względem działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury w Trzeszczanach jak i bibliotek w Trzeszczanach i w Nieledwi. 

Odparł, że jeżeli są pytania w zakresie sprawozdania z działalności ośrodka kultury i jeżeli będzie 

znał odpowiedź to na nie odpowie. 

Pytań nie było. 

 Do punktu 12-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do  

Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny 2019/2020. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że Komisje rozmawiały na ten temat i pozytywnie 

zaopiniowały tą informację.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją o stanie realizacji zadań 

oświatowych. 

Pytań nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że punkt ten został 

wyczerpany i przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad. 

 

 Do punktu 13-go 
 

W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 

Oznajmił, że Wójtowi Gminy oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019 złożyło 8 osób. 

Wszystkie osoby złożyły oświadczenia w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2020 r. Termin ten 

został przedłużony do dnia 31 maja 2020 r. na mocy art. 31 zza ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Dodał, że oświadczenie majątkowe Wójta Gminy zostało przekazane do Wojewody Lubelskiego.  

W oświadczeniu tym nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Serafin przedstawiła informację 

Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany w przedmiocie złożonych oświadczeń majątkowych 

przez radnych Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

Oznajmiła, że Przewodniczącemu Rady Gminy Trzeszczany oświadczenia o stanie majątkowym za  
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rok 2019 złożyło 14 radnych. Wszyscy radni oświadczenia majątkowe złożyli w ustawowym 

terminie. 

Nadmieniła, że korektę oświadczenia majątkowego złożyli: radny Pan Michał Panas w związku  

z wpisaniem błędnej kwoty z tytułu diety radnego i sołtysa i nieujęcia kwoty z tytułu prowizji 

sołtysa; radny Pan Marek Ryś w związku z błędną kwotą dochodu wskazaną w części D poz. 3 PIT-

37 za 2019 r. i wpisaniem jej do oświadczenia; radny Pan Wojciech Łysiak w związku z nieujęciem 

w punkcie VIII oświadczenia majątkowego kwoty z tytułu odszkodowania 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zakomunikowała, że oświadczenie majątkowe Przewodniczącego 

Rady Gminy zostało złożone w terminie i  przekazane do Wojewody Lubelskiego. W oświadczeniu 

tym nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy wspomniał o piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego  

w Hrubieszowie w którym zawarta jest informacja, że wszyscy radni złożyli oświadczenia 

majątkowe w ustawowym terminie, oraz że w złożonych oświadczeniach nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

W tym miejscu Pan Wójt poinformował o piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie  

w którym stwierdza się, że wszystkie osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych 

Wójtowi Gminy złożyły je w ustawowym terminie i że w oświadczeniach tych nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Pytań nie było. 

 Do punktu 14-go 

 

Kolejny punkt to Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie w sprawie prac społecznie 

użytecznych. 

Przed przedstawieniem tej informacji Pan Przewodniczący nawiązał do informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Trzeszczany za I półrocze 2020 r. 

Wspomniał o Uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w której 

to pozytywnie opiniuje się wykonanie budżetu Gminy Trzeszczany za I półrocze 2020 r. 

Po tej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację Prezesa Sądu Rejonowego 

w Hrubieszowie z dnia 8 października 2020 r. w przedmiocie opinii dotyczącej potrzeb Sądu 

Rejonowego w Hrubieszowie w 2021 r. w zakresie wykonywania pracy przez skazanych na terenie 

Gminy Trzeszczany. Przewidywana liczba skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy  

w ramach kary ograniczenia wolności lub pracy społecznie użytecznej w zamian za grzywnę – 40 

osób. Niezbędna liczba godzin pracy przypadająca na jednego skazanego – 150. Rodzaj pracy- praca 

fizyczna. 

Pan Wójt dodał, iż w terminie 30 dni od otrzymania niniejszej opinii należy przesłać do Sądu 

Rejonowego w Hrubieszowie informację o podmiotach w których ma być wykonywana kara 

ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna w 2021 roku. 

Wyjaśnił, że chodzi o zabezpieczenie możliwości wykonywania pracy społecznie użytecznej przez 

osoby, które prawomocnym wyrokiem są skazane na taką pracę. 

Pytań w tym temacie nie było. 

 Do punktu 15-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu Zapytania interpelacje i wnioski radnych 

i sołtysów. 

W tym miejscu głos zabrał radny Pan Józef Filipczuk, który zapytał Pana Wójta, czy opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa będą pobierane przez sołtysów sołectw  

z terenu naszej Gminy? 

Wójt Gminy oznajmił, że w tym temacie nic się nie zmienia, wszystkie osoby uprawnione do tego 

mają podpisaną stosowną umowę i zgodnie z uchwałą Rady Gminy, będą w dalszym ciągu to czynić. 

Innych zapytań, interpelacji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do 

realizacji następnego punktu porządku obrad. 
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 Do punktu 16-go 
   

W sprawach różnych głos zabrał radny Pan Jan Prystupa, który nawiązał do tematu podwyżek jakie 

zostały określone na dzisiejszej sesji. Wspomniał, że dwa dni temu na posiedzeniu połączonych 

Komisji Rolnictwa, Komisji Oświaty i Komisji Budżetu na którym to został poruszony temat 

podwyżek dla Wójta Gminy, dla radnych, dla sołtysów radny Pan Henryk Gałka zgłosił wysokość 

podwyżki dla Wójta, zgłosił podwyżkę dla sołtysów i wysokość tej podwyżki i głosował za tym,  

a teraz Pan radny podczas głosowania wstrzymuje się od głosu. Poprosił radnego Pana Gałkę 

o wyjaśnienie. 

Radny Pan Prystupa nawiązał do podwyżek diet dla radnych. Dodał, że w Gminie Grabowiec  

szeregowy radny pobiera 300 zł, a w Gminie Wojsławice szeregowy radny pobiera 400 zł. w Gminie 

Trzeszczany została uchwalona stawka pośrodku w wysokości 350 zł.  

W tym miejscu radny Pan Henryk Gałka ustosunkował się do pytania radnego Prystupy. 

Zakomunikował, że na posiedzeniu Komisji miał inne zdanie, a teraz sumienie nakazało mu inaczej 

zagłosować. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że dotychczasowe stawki diet radnych 

przedstawiały się następująco: szeregowy radny - 150 zł, przewodniczący komisji - 200 zł, 

wiceprzewodniczący rady gminy - 250 zł , przewodniczący rady gminy - 800 zł  

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że podjęta uchwała dotycząca wysokości diet dla 

radnych będzie dotyczyła obecnych radnych oraz będzie dotyczyć przyszłych radnych.  

W sprawach różnych głos zabrał Wójt Gminy, który nawiązał do pism radnego Pana Rysia, które 

wpłynęły do Urzędu Gminy. Oznajmił, że pisma te zmobilizowały go do działania z treścią których 

się nie zgadza i ubolewa, że one w sposób stronniczy, oderwane od rzeczywistości, nie całkowicie 

zgodne z prawdą kreują w czarnych barwach wizerunek naszej Gminy. 

Następnie Pan Wójt zapoznał z treścią pisma Klubu Radnych Gminy Trzeszczany z dnia 07.10.2020 

r. w przedmiocie żądań skierowanych do Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany w kwestii 

przeprosin Pani Starosty, mieszkańców Gminy Trzeszczany  za swoje zachowanie na sesji oraz 

rezygnacji z przewodnictwa w radzie. 

Wójt Gminy oznajmił, że nie zgadza się z treścią tego pisma, bowiem jest ono dalekie od prawdy. 

Podkreślił, że był uczestnikiem sesji i nie zaobserwował, haniebnego jak w treści tego pisma jest to 

przytaczane zachowania Pana Przewodniczącego, a wręcz przeciwnie. 

Dodał, że radny życzy sobie, aby to pismo opublikować na BIP-ie . Pan Wójt wyjaśnił, że Gmina nie 

ma obowiązku zamieszczania w BIP wniosku. Odparł, że Radny Pan Ryś opublikował to pismo na 

kilku forach, przekazał go również do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, do 

Rady Powiatu w Hrubieszowie, do Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, do Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Lublinie, do Wójta Gminy Trzeszczany. 

Pan Wójt oznajmił, że w odpowiedzi w formie protestu na tego typu szkalujące informacje 

zamieszczone na portalach społecznościowych postanowił napisać kilka słów w obronie Pana 

Przewodniczącego, gdyż jest przekonany, że ta osoba zarzucanych czynów nie popełniła.   

Następnie odczytał tego treść pisma wyrażającego zdecydowany sprzeciw i zaniepokojenie formą  

dyskursu politycznego kreowania przez grupę opozycyjnych radnych fałszywego wizerunku  

Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany Pana Mariusza Pietnowskiego. 

Pan Wójt oznajmił, że pozwolił sobie rozesłać to pismo do Komendanta Powiatowego Policji  

w Hrubieszowie, do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, do radnego Pana Marka Rysia  

i pozostałych członków Klubu Radnych, do Rady Powiatu w Hrubieszowie. Stwierdził, że pismo to 

uzyskało poparcie kilkunastu osób.  

W tym miejscu Wójt Gminy przedstawił kolejne pismo Klubu Radnych Gminy Trzeszczany   

w przedmiocie żądania umieszczenia na stronie internetowej BIP oświadczenia majątkowego Wójta 

Gminy Pana Stanisława Czarnoty i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mariusza Pietnowskiego 

jak również opublikowania protokołów z sesji Rady Gminy Trzeszczany za lata 2014-2020. 

Wójt Gminy oznajmił, że służby Wojewody nie mają zastrzeżeń zarówno do oświadczenia  
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majątkowego Wójta Gminy jak i Przewodniczącego Rady Gminy. Nie ma zastrzeżeń ze strony 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie. 

Pan Wójt nadmienił, że stało się nie złośliwie, nie celowo, iż te oświadczenia nie znalazły się   

w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie było to zamierzone działanie, nie jest to chęć ukrycia 

czegokolwiek, one już są opublikowane. 

W tym miejscu Pan Wójt poprosił o zabranie głosu Panią Annę Kociach. 

Pani Kociach poinformowała, że zawiniła, bowiem oświadczenia majątkowe złożył zarówno Pan 

Wójt jak i Pan Przewodniczący, ale ze względu na wiele obowiązków zapomniała o tych 

oświadczeniach i nie przekazała je Panu Krzysiowi do umieszczenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Dodała, że w tej sprawie złożyła pisemne wyjaśnienia na ręce Pana Wójta. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że okres składania oświadczeń był okresem kiedy miały się 

odbyć wybory kopertowe, które nie doszły do skutku. Wybory Prezydenta odbyły się w lokalach 

wyborczych nieco później. Dodał, że Pani Ania zajmuje się sprawami wyborów i wie ile czasu 

poświęca na zadania związane z wyborami.  Podkreślił, że łatwo jest oceniać kogoś, nie znając do 

końca zakresu obowiązków, które wykonuje. 

Wójt Gminy oznajmił, że złożone oświadczenie i wyjaśnienie Pani Anny Kociach przyjmuje i się  

z nim zgadza. Źle się stało, ale świat się nie zawalił. Dodał, że nie ma nawet sprecyzowanego 

terminu na umieszczenie tychże oświadczeń majątkowych. Zdaje sobie sprawę, że wiele obowiązków 

się nałożyło tj. z wyborami Prezydenta, z obsługą Rady Gminy, z obsługą Wójta, z pisaniem 

protokołów- pomimo nagrywania sesji Rady Gminy,  wiec wyjaśnienia przyjmuje i dziękuje za nie. 

Ponadto dodał, że chciałby podziękować za uznanie za docenienie pewnej grupy radnych.  

Zaapelował, aby nie używać słów, których nie zna się znaczenia, bo słowo „matactwo” w języku 

ojczystym w różnych słownikach znaczy też celowe kłamstwo, a to już jest pomówienie. Stwierdził, 

że jeżeli radni mają na to dowody, to prosi, aby na następną sesję te zastrzeżenia były sprecyzowane. 

Dodał, że nikogo nie oszukuję celowo, nikogo nie wprowadza w błąd, a jeżeli ktoś ma takie wrażenie 

to prosi przedstawić, bowiem pomówienia podlegają odpowiedzialności karnej. 

Pan Wójt podziękował za okazane zaufanie, za docenienie tego zaufania. Podkreślił, że będzie 

pracował ciężko, tak jak to robi dotychczas i będzie starał się jak najlepiej potrafi reprezentować 

Gminę Trzeszczany, bez względu na nieprawdziwe głosy opozycji. 

Wójt Gminy nawiązał do jednego z pism. Odparł, że są podstawy prawne, które nijak się mają do 

rzeczywistości. Dodał, że to nie jest tak, że Gmina może w BIP umieszczać wszystko, ponieważ za 

zajęcie miejsca na BIP-ie Gmina ponosi opłaty. Gmina musi zamieścić to, co wymaga ustawodawca 

i takie informacje na pewno się znajdą, bez względu na to jakie ktoś ma zdanie w tym temacie,  

a w gronie tych informacji na pewno nie są protokoły. Podkreślił, że radny ma ciągłą możliwość 

dotarcia do materiałów źródłowych. Żądania sugestie zawarte w pismach według mojej oceny, mają 

zmusić, sprowokować odpowiednie postępowanie Wójta, Przewodniczącego, Urzędu Gmin. 

Ponadto dodał, że nie zgadza się z wypowiedziami jednego radnego, że to Wójt Gminy tworzy 

budżet, a radni tylko głosują. Stwierdził, że Budżet ustala Rada Gminy poprzez głosowanie. 

Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do radnych, do mieszkańców gminy, aby byli bardziej otwarci na 

krzywdę ludzką, krzywdę społeczną, aby stanąć po stronie prawdy kiedy widzi się, że człowiek jest 

deptany, bo jest deptana jego godność, jego honor i człowieczeństwo.  

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do pisma Klubu Radnych oznajmiając, że 

wiara katolicka nakazuje wybaczyć więc wybacza. Dodał, że nie ma konta na Fecebook i nie 

zamierza wdawać się w dyskusję na tym portalu. 

Odnośnie pisma poparcia Pan Przewodniczący podziękował osobom, które wyraziły poparcie dla 

jego osoby i miały chęć podpisać się pod nim. Dodał, że dziwi go fakt kierowania różnych pism do 

jego pracodawcy do Pani Komendant Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Od 6 lat pełni funkcję 

Przewodniczącego Rady i jest radnym i ani razu nie skorzystał z prawa do zwolnienia ze służby na 

dzień obrad sesji Rady Gminy. Zawsze robił to, albo w dniu wolnym od służby, albo przed służbą. 

W sprawach różnych Pan Wójt poruszył kwestię formy otrzymywania przez radnych materiałów na 

sesję Rady Gminy. Oznajmił, że na ostatniej sesji padła informacja, że radni chcą otrzymywać 

dokumenty na sesje w wersji papierowej i jeżeli radni potwierdzą swoją wolę, to zgodnie z wolą 
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radnych dokumenty będą dostarczane w formie papierowej. Wyjaśnił, że radni opowiedzieli się  

na piśmie, aby dokumenty na sesję były dostarczane w wersji elektronicznej, więc należy ponownie 

zapytać radnych o zdanie, czy chcą otrzymywać dokumenty w wersji elektronicznej, czy zmieniają 

wolę i chcą, aby dokumenty te były dostarczane w formie papierowej. Dodał, że do poruszenia tego 

tematu skłonił fakt zużycia ogromnej ilości papieru na przygotowanie przez Panią Anię materiałów 

dla radnych na dzisiejszą sesję Rady Gminy. Powtórzył, że jeżeli wolą radnych będzie otrzymywanie 

materiałów na sesję w formie papierowej, to Gmina będzie drukowała materiały i przekazywała 

radnym. Poprosił radnych o przemyślenie tej sytuacji  

i udzielenie odpowiedzi. Poprosił Panią Anię o zebranie oświadczeń, informacji od radnych w tej 

sprawie. 

W kwestii samochodu strażackiego przekazanego dla jednostki OSP Trzeszczany Wójt Gminy 

poinformował, że samochód marki Tatra został już włączony do krajowego systemu. Prace 

naprawcze, które Gmina była w stanie wykonać, zostały wykonane, różne podzespoły naprawiono. 

Podkreślił, że na oficjalne przekazanie należy poczekać w związku z panującą sytuacją pandemiczną. 

Takie przekazanie będzie miało miejsce. 

Odnośnie przebudowy strony internetowej Pan Wójt wyjaśnił, że jest to wymóg ustawowy. Znaczna 

część informacji jest przenoszona pojedynczo, co pochłania dużo czasu, niemniej jednak kiedy tylko 

Pan Krzysio może, to takie informacje przenosi. Sukcesywnie strona ta jest przenoszona i niebawem 

wszystko to, co powinno się na tej stronie zgodnie z wymogami ustawowymi znaleźć zostanie 

zamieszczone. 

W sprawach różnych Pan Wójt poprosił sołtysów, aby uzgodnili termin na sesję sołtysów.  

Następnie Pan Wójt odniósł się do informacji radnego Pana Marka Rysia w przedmiocie rosnących 

pokrzyw. Oznajmił, że radny Pan Ryś nie wskazuje miejsca więc takimi półprawdami nafaszerowane 

są informacji, które rzucone w przestrzeń publiczną dają negatywny obraz tego, co tutaj się dzieje. 

Stwierdził, że Gmina nie może kosić na prywatnych posesjach. Zwrócił uwagę, że Gmina wykonuje 

bardzo dużo obowiązków Powiatowego Zarządu Dróg. Wszystkie chodniki i teren przyległy przy 

tych chodnikach położonych przy drogach powiatowych jest porządkowany, utrzymywany przez 

Gminę. 

Wspomniał o ewentualnych trudnościach jakie mogą wystąpić w pozyskiwaniu osób z Powiatowego 

Urzędu Pracy, bowiem osobę, która była zatrudniona w ramach robót publicznych, czy stażu należy 

zatrudnić na umowę o pracę, a dotychczas można było takie osoby zatrudniać na umowę zlecenia. 

W związku z powyższym ta zmiana wiąże się z konsekwencjami finansowymi i nie zawsze Gmina 

będzie w stanie udźwignąć konsekwencje finansowe. Podkreślił, że osobami pozyskanymi za 

pośrednictwem Urzędu Pracy Gmina realizuje zadania, które nie są do końca są zadaniami Gminy.  

Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż mieszkańcy Gminy korzystają z chodników, że utrzymanie ich 

wiąże się z estetyką, wyglądem i pozytywnym postrzeganiem naszych miejscowości, ale jeżeli 

zostaną ograniczone możliwości pozyskiwania osób za pośrednictwem Urzędu Pracy ze względu na 

wspomniane ograniczenia, to może się zdarzyć, że Gmina stanie przed koniecznością zatrudnienia 

osób. Stwierdził, że Gmina nie będzie w stanie tego zrobić, ze względu na brak środków. Odparł, że 

jeżeli Rada skieruje na to działanie jakieś środki, czy przychyli się do propozycji zawartych  

w prowizorium budżetowym, to jak najbardziej będzie to realizowane. 

Wójt Gminy odniósł się  do pytania radnego Pana Józefa Filipczuka w zakresie pobierania opłat za 

odbiór odpadów komunalnych przez sołtysów z terenu Gminy Trzeszczany. Poinformował  

o rozwiązanej umowie z sołtysem wsi Nieledew Panem Wiesławem Załuskim. Następnie poprosił 

o zabranie głosu w tej sprawie Pana Krzysztofa Jóźwiaka. 

Pan Krzysztof Jóźwiak oznajmił, że z sołtysami z terenu Gminy Trzeszczany zostały zawarte umowy 

odnośnie powierzenia przetwarzania danych  osobowych, gdyż to sołtysi przekazując pisma 

urzędowe  przetwarzają te dane, więc istniała konieczność zawarcia stosownych umów z sołtysami.  

W umowach zostały wskazane klauzule, sposób postępowania, a także sposoby rozwiązania umowy 

w momencie, gdy te dane będą przetwarzane niezgodnie z tym, co zostało zawarte w tej umowie. 

Tak się zdarzyło, że w tym przypadku dane zostały przetwarzane niezgodnie z umową i zgodnie  

z zapisami tej umowy Pan Wójt, czyli administrator danych miał możliwość w trybie 
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natychmiastowym do zerwania umowy, do wypowiedzenia tej umowy, a co za tym idzie osoba, 

której powierzono przetwarzanie danych osobowych utraciła możliwość ich przetwarzania. 

Wójt Gminy stwierdził, że chodzi o tą osobę, która nie tak dawno krzyczała, że stała się rzecz 

niedobra wypłynęła pewna część informacji z Urzędu Gminy i ta osoba była pierwszym 

orędownikiem jak strasznie zostało złamane prawo, bo numer domu, konta wypłynęły i ktoś na 

podstawie tych danych zaciągnie na tą osobę kredyt. Teraz ta osoba nie dotrzymała zapisów umowy. 

Chodzi o dane osobowe, o RODO. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał jakiego rodzaju naruszenia przepisów o danych osobowych 

dopuścił się Pan sołtys? 

Pan Krzysztof Jóźwiak wyjaśnił, że dane osobowe zostały ujawnione osobie, której one nie dotyczyły 

i został wypełniony jeden z punktów umowy, która została zawarta między Panem Wójtem,  

a sołtysem, który znamionował, tym że umowa powinna zostać rozwiązana, bez zachowania terminu 

ze względu na naruszenie przetwarzania tych danych, czyli udostępnienia osobie, której te dane nie 

dotyczyły, która nie była uprawniona do ich przetwarzania. 

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy poinformował o piśmie Hrubieszowskiej 

Telewizji Kablowej z dnia 30.09.2020 r. w którym zawiadamia się, że decyzją Przewodniczącego 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pana Witolda Kołodziejskiego z dnia 6 lipca 2020 r. Fundacja 

HTK uzyskała koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o nazwie HTK TV. Tym 

samym powstanie telewizja, której program będzie skupiał się na zagadnieniach związanych  

z powiatem hrubieszowskim. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił treść pisma. 

Pan Przewodniczący wspomniał o jeszcze jednym piśmie Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej,  

które wpłynęło do Urzędu Gminy 19 sierpnia 2020 r. zawierającym informacje na temat projektu 

„Wyeliminowania terytorialnych różnic i możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  

o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim” oraz zawierające krótką analizę stanu 

telekomunikacji w powiecie w kontekście pandemii koronawirusa. 

Podkreślił, że pisma te są do wglądu w biurze obsługi Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o wnioskach, które wpłynęły do budżetu gminy  

a mianowicie o wniosku Pana Marka Rysia, wniosku kilku Wspólnot Mieszkaniowych w Nieledwi  

z osiedla „Kres-Mot”. Pan Przewodniczący oznajmił, że posiada sprostowanie od Pana Marka Rysia, 

bo raz wpisywał kwotę 500 tys. zł, a słownie czterysta tysięcy złotych, później był wniosek na kwotę  

1 mln. zł na zabezpieczenie wspólnej inwestycji drogowej z Powiatem. 

Ponadto Pan Przewodniczący wspomniał o wnioskach, które złożył do prowizorium budżetowego na 

2021 rok. Poinformował, że pierwszy wniosek z dnia 09 września br. dotyczy sołectwa Trzeszczany 

Drugie i w którym wnioskuje o zabezpieczenie w projekcie budżetu gminy Trzeszczany na 2021 r. 

adekwatnej do potrzeb kwoty na remont i budowę nowych nawierzchni dróg gminnych na terenie 

sołectwa Trzeszczany Drugie, natomiast drugi wniosek dotyczył zabezpieczenia w projekcie budżetu 

Gminy Trzeszczany na 2021 r.  kwoty co najmniej 1.000.000,00 zł ( jednego miliona złotych)  na 

realizację wspólnej inwestycji drogowej  z powiatem hrubieszowskim  tj. remont drogi powiatowej 

relacji Hrubieszów-Ostrówek. 

W sprawach różnych głos zabrał radny Pan Józef Filipczuk, który zakomunikował, że Pan Załuski 

poprosił, aby zapytać Pana Jóźwiaka jakiej osobie przekazał dane? 

Przewodniczący Rady Gminy ponownie nawiązał do wniosków jakie zostały złożone do projektu 

budżetu gminy. Wspomniał o wniosku sołtysa wsi Zaborce Pani Teresy Misiak. Podkreślił, że 

mieszkańcy Zaborzec przypominają się z potrzebą remontu drogi w sołectwie Zaborce. 

Wójt Gminy  stwierdził, że wniosków do budżetu gminy na 2021 r. jest o wiele więcej. Radni 

zdecydują, które z nich znajdą się w budżecie, które będą przyjęte do realizacji w 2021 roku. 

Wspomniał o wniosku  dotyczącym budowy  wodociągu na Kolonii Trzeszczany, która przebiega 

pod tzw. Sadzonką  i docelowo prowadzi do Nieledwi. 

W kwestii protokołów z sesji Rady Gminy Pan Wójt podkreślił, że projekty protokołów będą 

umieszczane na stronach internetowych, aby był do nich łatwiejszy. Nadmienił, że po 

przeprowadzonym głosowaniu protokół staje się aktem obowiązującym. Stwierdził, że nie ma 

obowiązku i nie będą umieszczane protokoły od 2014 roku w kolejności alfabetycznej. Ustawa 
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określa, co ma być  umieszczane na BIP  i to będzie umieszczone. Odparł, że nie wystarczy pismo 

o treści niespełniającej wymogów ustawowych,  nazwać inaczej i żywić nadzieję że ono w takiej 

kategorii zostanie rozpatrzone, czy umieszczone. W ustawie jest sprecyzowane co to jest interpelacja, 

co to jest zapytanie i jakie cechy te akty powinny mieć, jakie cechy powinny spełniać. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o skardze złożonej przez sołtysa wsi Nieledew, która 

wpłynęła do Urzędu Gminy i która zostanie skierowana do Komisji skarg, wniosków i petycji. 

Radny Pan Józef Filipczuk ponownie zapytał, komu przekazał sołtys wsi Nieledew Pan Załuski dane, 

jakiej osobie? 

Pan Krzysztof Jóźwiak, poinformował, że administrator danych odpowie Panu Załuskiemu na to 

pytanie. Dodał, że sesja to nie jest polemika pomiędzy jego osobą, a sołtysem z Nieledwi.  

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że skarga sołtysa wsi Nieledew jest skierowana do 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radny Pan Henryk Gałka poruszył temat paneli fotowoltaicznych. Zapytał jak wygląda sytuacja w tej 

chwili, czy będzie to realizowane? 

Ponadto oznajmił, że samochód strażacki z Trzeszczan znajduje się w Mołodiatyczach, a Zarząd OSP 

Trzeszczany nic nie wie, iż samochód jest w Mołodiatyczach. Dodał, że otrzymał takie informacje 

jako Prezes OSP. 

Wójt Gminy odniósł się do pytań radnego Pana Henryka Gałka. 

W kwestii paneli fotowoltaicznych Pan Wójt oznajmił, że w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego uzyskał  informacje, że z oszczędności poprzetargowych z budżetu 

Marszałka Województwa Lubelskiego są przesuwane sukcesywnie pieniądze na to działanie, są 

podpisywane kolejne umowy. Dodał, że wniosek na odnawialne źródła energii został oceniony 

pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. W tej perspektywie finansowej do oceny 

wniosków wprowadzony został jeszcze jeden punkt - wysokość wkładu własnego. Gmina aplikowała 

o maksymalne dofinansowanie. 80-85% do tego projektu do tego działania. 

Znalazły się samorządy, które zadeklarowały wkład własny w wysokości 60%, 50% i takie 

samorządy otrzymały maksymalną ilość punktów i mają podpisaną umowę.  Dodał, że wkład własny 

w takiej wysokości sprawia, że ten projekt jest nieopłacalny. Korzystając z dofinansowania z innych 

programów np. „Czyste Powietrze” i korzystając z faktu, że cena różnych podzespołów sukcesywnie 

spada osobiście twierdzi po przeliczeniach, że wkład własny w tej wysokości sprawia, że te działania 

są już niekorzystne dla mieszkańców. Powtórzył, że jeżeli są możliwości finansowe, to Pan 

Marszałek kieruje środki finansowe na to działanie. Oznajmił, że Gmina zawarła we wniosku 

wszystko to, co zostało uzgodnione z mieszkańcami. Gdyby nie sytuacja pandemiczna, to należałoby 

zorganizować zebrania z mieszkańcami, bowiem tą tematyką zainteresowane są trzy firmy, które 

zajęłyby się całością dokumentacji i są zainteresowani indywidualnie u każdego z mieszkańców 

wykonaniem takich instalacji. Dodał, że jest to dobry kierunek, gdyż są większe możliwości 

negocjacji cen.  

Odnośnie samochodu strażackiego będącego na stanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Trzeszczanach Pan Wójt wyjaśnił, że po to tylko, aby ten samochód nie stał na zewnątrz na placu 

przy budynku urzędu gminy, by nie działały na niego niekorzystne warunki atmosferyczne, to został 

on zdeponowany w Mołodiatyczach. Podkreślił, że oficjalnego przekazania samochodu nie było. 

Powtórzył, że samochód ten został schowany, by nie stał na zewnątrz. 

W tym miejscu Pan Wójt wspomniał o piśmie skierowanym do Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Nieledwi w sprawie propozycji zamiany samochodów strażackich. Stwierdził, że samochód 

jednostki OSP Trzeszczany jest o wiele sprawniejszy w trudnym terenie, aniżeli samochód, który 

posiada OSP Nieledew, więc wyszedł z propozycją, by zamienić te samochody, a więc samochód 

marki Star z jednostki OSP Trzeszczany wprowadzić na wyposażenie OSP Nieledew, jednak 

druhowie OSP Nieledew uznali, że nie są zainteresowani. Dodał, że zareaguje na  kolejne pismo, 

które złożyła jednostka OSP Mołodiatycze. Podkreślił, że chce, aby ten samochód mógł być 

przedzielony tej jednostce, by jednostka mogła czynnie uczestniczyć w likwidowaniu zagrożeń  

związanych z pożarami. Dodał, że pismo nie zostało jeszcze rozpatrzone, na razie samochód  

z jednostki OSP Trzeszczany został schowany do garażu OSP Mołodiatycze. 
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W sprawach różnych głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna 

Maciuk, która poinformowała o Rządowym Programie „Wspieraj Seniora”. Oznajmiła, że program 

ten obowiązuje od 20  października do 31 grudnia br. Gmina Trzeszczany otrzymała na realizację 

tego programu 12.362 zł.  Do 29 października była możliwość złożenia zapotrzebowania na te środki. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w takiej kwocie pieniędzy nie przyjął. 12 tys. zł to stanowi 80 % , 20% 

jest to wkład własny. Ośrodek pomocy przyjął kwotę 4.tys. zł. Z wkładem własnym jest to kwota  

5 tys. zł. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że program polega na dostarczeniu produktów żywnościowych osobom 

powyżej 70-go roku życia, środków higieny osobistej, wyprowadzenia psa, załatwienia spraw 

urzędowych, które nie wymagają pełnomocnictwa i nie ujawniają danych wrażliwych. Nadmieniła, 

że zobowiązanymi do realizacji tego zadania są jednostki pomocy społecznej pracownicy socjalni.  

Stwierdziła, że problem jest bardzo duży, bo zagrożenie jest duże, więc należy rozwiązać kwestię 

kontaktu. Oznajmiła, że Senior może zadzwonić na infolinię podaną przez Ministerstwo. Tam 

dochodzi do rejestracji i te informacje przekazywane są do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik 

ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z seniorem i ustala kto będzie u seniora. Pani Kierownik 

zwróciła uwagę, że zakupy są robione za pieniądze seniora, nie jest to program, który finansuje te 

zakupy, tylko senior ma przygotować pieniążki, określić listę zakupów i sposób rozliczenia. Jeżeli 

będą to sprawy urzędowe, to istnieje konieczność wydania upoważnienia poświadczenie, że dany 

pracownik ośrodka jest zatrudniony w ośrodku i w godzinach dla seniorów ma prawo dokonać takich 

zakupów w godz. 10.00-12.00. Poinformowała, że jeżeli radni posiadają wiedzę na temat osób 

samotnych, które nie są w stanie same zrobić zakupów, to prosi, aby zgłaszać takie informacje do 

ośrodka pomocy społecznej, a ośrodek będzie starał się pomagać tym osobom. Poprosiła, aby 

poinformować mieszkańców o tym, że taka możliwość istnieje i jest możliwość zrealizowania tych 

zakupów i innych spraw urzędowych.  

Wójt Gminy stwierdził, że jest coraz więcej zachorowań, więc stan jest poważny i w związku z tym 

apeluje o rozsądek i nie bagatelizowanie informacji, które są przekazywane w środkach masowego 

przekazu. Sytuacja jest niepokojąca, ale należy pomóc mieszkańcom, wykazać odrobinę 

zrozumienia, pomóc w ciężkich niełatwych zadaniach. 

Pan Wójt podziękował pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikom 

Gminnego Zakładu Komunalnego, sołtysom, Poczcie Polskiej że w trudnym czasie pandemicznym 

stają na wysokości zadania i świadczą pomoc potrzebującym. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oznajmiła, że z ewidencji ludności wynika, że 

takich osób jest 570, różnica między danymi z Ministerstwa, a ewidencją wynosi 7 osób, bowiem 

Ministerstwo wykazuje 563 osoby. 

Przewodniczący Rady Gminy przyłączył się do podziękowań Pan Wójta dla pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej i innych jednostek.  

W tym miejscu głos zabrał Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego, który wyraził wdzięczność 

wszystkim tym, którzy byli z jego rodziną w tych najtrudniejszych chwilach, dzieląc smutek i żal.  

Podziękował rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, współpracownikom, koleżankom i kolegom, 

delegacji Rady Gminy, delegacji sołtysów, delegacji z Urzędu Gminy i podległych jednostek. 

Podziękował za modlitwę, za współczucie, słowa wsparcia, za złożone wieńce i kwiaty. Podziękował 

również księdzu Markowi Barszczowskiemu za modlitwę i przeprowadzoną ceremonię pogrzebową.  

Przewodniczący Rady Gminy jeszcze raz złożył najszczersze kondolencje. 

 

Do punktu 17-go 
 

Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów zostały zrealizowane w punkcie 

15 porządku obrad. 
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                                                                   Do punktu 18-go 
   

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

obrady XXIV sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 Protokołowała                                                                                 Przewodniczący  

                                                                                                            Rady Gminy 

 Anna Kociach                                                                             

                                                                                                       Mariusz Pietnowski 


