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Protokół  Nr XXIX/2021 
 

z posiedzenia XXIX sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 31 marca 2021 r.  

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od  8.31 do 12.42. 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych według listy obecności w sesji uczestniczyło 13 radnych. 

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara                                   

  3. Drewniak Paulina                               

  4. Filipczuk Józef                                     

  5. Folusz Mariusz                                     

  6. Krzeszowiec Joanna                             

  7. Uleryk Beata     

  8. Panas Michał                                 

  9. Pirogowicz Andrzej     

10. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Prystupa Krystyna       

12. Ryś Marek         

13. Żyła Zofia                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Radni nieobecni: 

 

1. Gałka Henryk 

2. Łysiak Wojciech                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

referatu finansowego – Pan Krzysztof Jóźwiak. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

  1.Otwarcie sesji. 

  2.Stwierdzenie prawomocności. 

  3.Przyjęcie porządku obrad. 

  4.Przyjęcie protokołów: 

  1) protokołu Nr XXVI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r. 

  2) protokołu Nr XXVII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 09.02.2021 r. 

  5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

  6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

  7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 r. 

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

  9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na  

     bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  

     bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na    

     utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości  

     oznaczonej jako działka nr 526/6 położonej w Nieledwi stanowiącej własność Gminy Trzeszczany 

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego  
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     w Trzeszczanach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy  

      Trzeszczany. 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu  

     sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany. 

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytyna. 

16.Rozpatrzenie petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO- podjęcie  

     uchwały. 

17.Rozpatrzenie petycji z dnia 9 lutego 2021 r. w przedmiocie opinii w sprawie przeprowadzenia  

     referendum ludowego – podjęcie uchwały. 

18.Rozpatrzenie petycji z dnia 23 lutego 2021 r. w przedmiocie poparcia Rządu Tymczasowej Rady  

     Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – podjęcie uchwały. 

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji  

     Rewizyjnej na 2021 rok. 

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju  

     Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2021 rok. 

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony  

     Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2021 rok. 

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury,  

     Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2021 rok. 

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków  

     i Petycji na 2021 rok. 

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na  

     2021 rok. 

25.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

26.Sprawy różne. 

27.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

28.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXIX 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 sesji uczestniczy 13 

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

i decyzji. 

                                                                    Do punktu 3-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chciałby wnieść jakieś wnioski do porządku obrad? 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że składa wniosek w związku z prośbą sołtysa wsi Nieledew. 

Zakomunikował, że Pan sołtys wsi Nieledew chciałby zabrać głos nad punktem dotyczącym 

funduszu sołeckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że od pewnego czasu, od początku pandemii nie są 

zapraszani sołtysi na sesję. Sołtysi mają odrębne spotkania z Panem Wójtem. Następnie ponownie 

zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że skoro nie ma wypowiedzi, to należałoby tę kwestię poddać pod 

głosowanie. Dodał, że Pan sołtys wsi Nieledew chciał przyjść na obrady i zabrać głos. Prosił  

o zgłoszenie wniosku, więc to czyni. Podkreślił, iż na sali jest miejsce więc można byłoby sołtysa 

przyjąć. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który odparł, że chyli czoła przed każdym zgłoszonym sołtysem. Zapytał 

dlaczego Pan sołtys wsi Nieledew miałby być w inny sposób traktowany, aniżeli pozostali sołtysi. 

Podkreślił, że, byłoby to co najmniej nierówne traktowanie sołtysów. Nadmienił, że co jakiś czas 
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odbywają się narady z sołtysami i tam jest miejsce na tego typu wypowiedzi, konsultacje, zabieranie 

głosu. Stwierdził, że w ten sposób jeden z sołtysów byłby gloryfikowany inni natomiast byliby 

pomijani, więc byłoby to co najmniej niesprawiedliwe. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz poinformował, że Pan sołtys chciałby wystąpić i porozmawiać  

o swoich sprawach. Dodał, że Pan Wójt sam Pana sołtysa wyodrębnił inaczej niż wszystkich 

sołtysów i Pan Wójt sam sobie zaprzecza w tej chwili, bowiem jednego traktuje tak, a drugiego 

zupełnie inaczej. To Pan Wójt pozbawił sołtysa inkasa i innych rzeczy, więc tak nie można 

postępować.  

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Pirogowicza. Stwierdził, że radny Pirogowicz 

brał czynny udział w Komisji więc nie rozumie dlaczego radny próbuje odgrzewać przysłowiowego 

kotleta, który został usmażony i skonsumowany. Radny uczestniczył w pracach Rady, zadawał 

pytania, natomiast czy radny się z tym zgadza, czy też nie to jest sprawa radnego. 

Radny Pan Marek Ryś zwrócił uwagę, że Wójt nie jest stroną, więc wójtowi dziękujemy. 

Radny Pan Józef Filipczuk oznajmił, że tutaj nikt nie jest faworyzowany. Każdy z sołtysów,  

z mieszkańców ma prawo się zgłosić. Każdy z mieszkańców ma prawo przyjść i wziąć udział w sesji 

jeżeli ma taką wolę. Dodał, że nad tą kwestią nie powinno się głosować, bowiem sołtys ma prawo 

wziąć udział w sesji. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek w przedmiocie 

uczestniczenia i pozwolenia na zabranie głosu w trakcie obrad w sprawie funduszu sołeckiego 

Sołtysowi Wsi Nieledew. 

Za wnioskiem głosowali radni: Filipczuk Józef, Krzeszowiec Joanna, Pirogowicz Andrzej, Ryś 

Marek; przeciw głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Panas Michał, Pietnowski 

Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Uleryk Beata; wstrzymali się radni: Serafin Barbara, Żyła 

Zofia. (Za - 4 głosy, przeciw – 7, głosów wstrzymujących – 2). Wniosek nie został uwzględniony. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są inne wnioski dotyczące porządku obrad? 

Innych wniosków nie było wobec powyższego Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad 

proponowanym porządkiem obrad. 

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

Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, 

Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, wstrzymali się 

radni: Filipczuk Józef. (Za - 12 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 1). Porządek obrad 

został przyjęty większością głosów. 

 

                                                                    Do punktu 4-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do przyjęcia 

protokołów: Nr XXVI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r. i Nr XXVII/2021 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 09 lutego 2021 r. 

Zapytał, czy są pytania, uwagi do treści protokołu Nr XXVI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

29 grudnia 2020 r. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który oznajmił, że na sesji w ubiegłym roku złożył wniosek, by 

zakończyć obrady sesji.  Oznajmił, że Pan Przewodniczący odpowiedział, iż zakończy obrady po 

wyczerpaniu wszystkich punktów.  Nadmienił, że Pan Przewodniczący powinien zarządzić 

głosowanie wśród radnych. Dodał, że jeżeli będzie zmęczony, lub też nie będzie czegoś wiedział, to  

będzie prosił o zarządzenie przerwy. Nadmienił, że Pan Przewodniczący może w każdym momencie 

zarządzić przerwę w obradach. 

W tym miejscu radny Pan Ryś zacytował fragment protokołu z sesji Rady Gminy Trzeszczany 

odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r. „Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zakończy obrady po 

zakończeniu wszystkich punktów”  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał jaki jest problem? Dodał, że prowadzi obrady. 

Radny Pan Marek Ryś odparł, że jak zgłasza wniosek, że robimy przerwę, to głosujemy nad nim. 

Podkreślił, że może to być wniosek dziwny, ale musimy nad nim głosować. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ma rozumieć, iż radny nie zgadza się z tym zapisem 
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w protokole. 

Radny Pan Ryś potwierdził, że nie zgadza się z tym i będzie głosował przeciwko. Podkreślił, że Pan 

Przewodniczący przeoczył taką możliwość. Dodał, że nie chciał w dalszym ciągu dyskutować, bo to 

było oczywiste. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że chodzi o protokół z 29 grudnia ubiegłego roku  

z sesji budżetowej. Następnie zapytał, czy są pytania dotyczące tego protokołu? 

Innych pytań nie było,wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

protokół Nr XXVI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r. 

Za przyjęciem protokołu głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, 

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

Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosowali radni: Ryś Marek; wstrzymali się radni: 

Filipczuk Józef.  (Za - 11 głosów, przeciw – 1, głosów wstrzymujących – 1). Protokół Nr XXVI/2020 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r. został przyjęty większością głosów. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania dotyczące 

protokołu Nr XXVII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 09 lutego 2021 r. 

Pytań, ani uwag do treści tego protokołu nie było, więc Pan Przewodniczący przeprowadził 

głosowanie nad protokołem Nr XXVII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

09 lutego 2021 r.  

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

Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa 

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

wstrzymujących nie było.  (Za - 13 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). 

Protokół Nr XXVII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 09 lutego 2021 r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

                                                                    Do punktu 5-go 

 

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

miesiąc marzec dla Gminy Trzeszczany ze względu na liczbę zgonów wspaniałych mieszkańców 

można nazwać czarnym miesiącem. Oznajmił, że uczestniczył w ostatniej posłudze, ostatniej drodze  

trzech mieszkańców naszej Gminy, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla naszej małej 

ojczyzny swoim życie, swoją pracą. 

4 marca 2021 r. pożegnaliśmy śp. Pana Stanisława Mieczana wieloletniego Przewodniczącego Rady 

Gminy Trzeszczany, wieloletniego pracownika Państwowego Ośrodka Maszynowego  

w Trzeszczanach, później „Poltoru”. 

5 marca 2021 r. pożegnaliśmy  śp. dr Lecha Jańczuka pochodzącego z naszej Gminy, który na trwałe 

złączył się ze światem nauki  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, człowieka otwartego, 

chętnego do pomocy. 

27 marca 2021 r. pożegnaliśmy śp. Stanisława Martyniuka porucznika AK, opozycjonistę, działacza  

niepodległościowego wielkiego miłośnika przyrody, pszczelarza. 

W tym miejscu uczczono pamięć zmarłych osób minutą ciszy. 

Następnie Pan Wójt poinformował, że: 

- ostania sesja Rady Gminy Trzeszczany odbyła się 29 grudnia 2020 r. 

- 7 stycznia 2021 r. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami mieszkańców wsi Leopoldów 

dotyczącym ustalenia możliwości aplikowania o środki na terenie po pegeerowskich. Wyjaśnił, że 

chodziło o sprecyzowanie na jakie działanie Gmina ma składać wniosek. Oznajmił, że wstępnie 

zostały wyłonione projekty na co konkretnie wniosek miałby być napisany i złożony. 

- 7 stycznia 2021 r. spotkał się z Panią Prezes Przedszkola Stowarzyszeniowego działającego  

w Trzeszczanach. Spotkanie dotyczyło możliwości pomocy w remoncie pomieszczeń przedszkola  

w związku z prowadzonymi pracami.  

Pan Wójt zakomunikował, że wszystkie sale, korytarze zostały odświeżone. 

- 17 stycznia 2021 r. uczestniczył we Mszy Świętej imieninowej ks. Mariusza Rybińskiego podczas 

 której wspólnie m.in. z sołtysem wsi Ostrówek Panią Beatą Uleryk złożył życzenia imieninowe 
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księdzu Rybińskiemu. 

- 21 stycznia 2021 r. spotkał się z przedstawicielem firmy, która czyni kroki na terenie Gminy  

Trzeszczany i Gminy Werbkowice w kierunku realizacji inwestycji budowy farmy wiatrowej. 

21 stycznia 2021 r. brał udział w spotkaniu z przedstawicielem Przychodni Rodzinnej w Zamościu, 

poświęconym możliwości utworzenia Przychodni Rodzinnej w Trzeszczanach. 

- 26 stycznia 2021 r. uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli samorządów powiatu 

hrubieszowskiego dotyczącym inicjatywy stworzenia na naszym terenie klastra energetycznego. 

Oznajmił, że taka organizacja, taki twór pozwoli niebawem w nowych perspektywach aplikować  

o środki zewnętrzne. Ponadto samorządy, które wchodzą w skład takiego klastra  dodatkowo przy 

ocenie projektów mają możliwość otrzymania dodatkowej punktacji. 

- 28 stycznia 2021 r. uczestniczył w posiedzeniu Społecznej Rady Zdrowia zwołanego przez jej 

Przewodniczącego na wniosek Dyrektora Szpitala w Hrubieszowie. W trakcie posiedzenia została 

przedstawiona nieprzyjemna sytuacja, która to dotyczyła  relacji Dyrektor Szpitala i grono lekarzy, 

a władze Starostwa Powiatowego.  

- 2 lutego 2021 r. miało miejsce drugie spotkanie z przedstawicielami miejscowości Leopoldów  

w trakcie którego doprecyzowano konkretnie na jakie działanie ten wniosek ma być napisany.  

Pan Wójt oznajmił, że taki wniosek został złożony. Mieszkańcy wyrazili wolę, aby ewentualnie 

pozyskane środki przeznaczyć na rozbudowę  na bazie remizy strażackiej sali. Miałaby to być 

świetlica wiejska w zależności od pozyskanej sumy środków, może aneks kuchenny, może 

sanitariaty, ale wszystko będzie zależało od tego jakie środki Gmina otrzyma i czy w ogóle otrzyma. 

- 3 lutego 2021 r. miała miejsce narada sołtysów Gminy Trzeszczany na której oprócz spraw 

bieżących poruszona została trudna sytuacja dotycząca minionego roku związana z uprawą buraka 

cukrowego i jego przerobem. Tematy te przedstawili: Dyrektor Cukrowni Werbkowice Pani Maryla 

Symczuk i Dyrektor Surowcowy Pan Krzysztof Mięczak. 

Ponadto Pan Wójt poinformował, że uczestniczył w pogrzebie śp. Stanisława Mieczana, oraz dr 

Lecha Jańczuka. 

- 5 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  

w przedmiocie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  

- 9 lutego 2021 r. miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Gminy w temacie dostosowania uchwał 

Rady Gminy do aktualnych wymogów ustawowych. Wyjaśnił, że chodziło o pobór podatków. 

- 10 lutego 2021 r. uczestniczył w spotkaniu Gminnej Spółki Wodnej w Trzeszczanach. 

- 12 lutego 2021 r. brał udział w posiedzeniu Zarządu jednostki OSP Trzeszczany na którym podjęto 

decyzję o przekazaniu samochodu bojowego marki „Star”  do jednostki OSP Mołodiatycze. 

- 26 lutego 2021 r. wspólnie z Panią Skarbnik w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisał 

umowę na dofinansowanie inwestycji gminnej gospodarka wodno ściekowa w ramach działania 7.2 

wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem i ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury w tym inwestycji energii odnawialną i oszczędzania energii objętego programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Chodzi o inwestycję wodociągową  

w miejscowości Nieledew. Koszt tej operacji to kwota 3.964.461,01 zł. 

- 6 marca 2021 r. miało miejsce oficjalne przekazanie samochodu bojowego marki „Star” do 

jednostki OSP Mołodiatycze. 

- 8 marca 2021 r. zgodnie z ograniczeniami, obostrzeniami związanymi z pandemią Covid-19 

skromnie i symbolicznie obchodzono Dzień Kobiet, który sprowadził się do przekazania życzeń na 

odległość. 

- 16 marca 2021 r. odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Trzeszczany. Odparł, że konieczność 

zwołania tej sesji była podyktowana tym, że Gminny Zakład Komunalny zgodnie z obowiązkiem 

złożył wniosek o zatwierdzenie taryf do Polskich Wód skutkiem czego Polskie Wody 

zakwestionowały porozumienie jak i uchwałę. Wyjaśnił, że chodziło o uchwałę Rady Gminy  

i porozumienie Gminy Trzeszczany i Gminy Grabowiec ponieważ stacja wodociągowa  

w Drogojówce dostarcza wodę  również do trzech miejscowości sąsiedniej Gminy Grabowiec. 

- 25 marca 2021 r. uczestniczył w pracach Komisji Rady Gminy: Komisji Budżetu i Komisji  

Rolnictwa oraz Komisji Skarg. Poruszanymi tematami były tematy, które będą przedmiotem 

dzisiejszej sesji Rady Gminy. 
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- 26 marca 2021 r. brał udział w wideokonferencji zwołanej w trybie pilnym przez Wojewodę  

Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę poświęconej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią 

Covid-19 w powiecie hrubieszowskim. 

Następnie Pan Wójt  przekazał apel Wojewody Lubelskiego, aby na czas późniejszy odłożyć 

wymianę korespondencji, a obecnie zmobilizować wszystkie siły i w każdy możliwy sposób walczyć 

z pandemią Covid-19. 

- 26 marca 2021 r. uczestniczył w wideokonferencji Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP  

RP. Pan Wójt stwierdził, że nie ustalono żadnych konkretnych dat, cyklicznych uroczystości takich 

jak pielgrzymka strażaków do Matki Boskiej Sokalskiej, czy datę  Powiatowych Zawodów 

Sportowo-Pożarniczych, bowiem wszystko jest uzależnione od pandemii. Odparł, że jeżeli będzie 

możliwość zorganizowania zawodów sportowo-pożarniczych to zostaną one przeprowadzone 

 w Mirczu. Dodał, że pod wielkim znakiem zapytania stoi organizacja różnych innych corocznych, 

cyklicznych uroczystości gminnych. Nawiązał do zebrań strażackich, które  powinny być 

przeprowadzone wzorem lat ubiegłych, których ze względu na pandemię nie można było jak 

dotychczas przeprowadzić. 

- 27 marca 2021 r. uczestniczył w pogrzebie śp. Stanisława Martyniuka. 

- 29 marca 2021 r. brał udział w wideokonferencji zwołanej na polecenie Wojewody Lubelskiego 

Pana Lecha Sprawki, przez Starostę Hrubieszowskiego. 

- 30 marca 2021 r. uczestniczył w wideokonferencji  Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego dotyczącej organizacji masowych punktów szczepień. 

 

Do punktu 6-go 

 

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

informując, że:  

- ostatnia sesja zwyczajna miała miejsce 29 grudnia 2020 r. i tego też dnia podpisał uchwałę 

intencyjną odnośnie woli przyjęcia Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach, która to została wysłana do 

Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. 

- 31 grudnia 2020 r. udał się na teren szkoły w Trzeszczanach, gdzie obserwował postęp prac 

remontowych, 

4 stycznia 2021 r. rozmawiał z Przewodniczącą Rady Gminy Głusk  Panią Sylwią Jurek, która 

poinformowała, że budżet Gminy Głusk wynosi około 80 mln. zł. 

- 5 stycznia br.  podpisywał uchwały z sesji budżetowej. 

- 13 stycznia 2021 r.  przekazał pismo Klubu Radnych „Wspólny Cel” Panu Wójtowi. 

- 14 stycznia 2021 r. spotkał się z przedstawicielem Banku Powiatowego  w Zamościu. 

- 15 stycznia 2021 r. skierował korespondencję do firmy Planet Cash na którą otrzymał 20 stycznia 

odpowiedź. Firma ta wyraża chęć zamontowania bankomatu, we wskazanym przez Gminę miejscu  

z  tym że opłata za taki bankomat po stronie Gminy sięgałaby kwoty 3.200 zł  netto. Dodał, że Gmina 

musiałaby miesięcznie wydatkować kwotę około 5.000 zł,  aby mieszkańcy mogli korzystać  

z bankomatu. Przypomniał, że wcześniejsze rozmowy z przedstawicielami banku w temacie 

pozostawienia bankomatu zakończyły się niepowodzeniem, bowiem bank nie jest zainteresowany 

pozostawieniem bankomatu. Stwierdził, że Gdyby Gmina skorzystała z propozycji firmy Planet 

Cash, to skutkowałoby wydatkowaniem w ciągu roku kwoty rzędu 47.232 zł.  

- 20 stycznia 2021 r. rozmawiał z ówczesnym Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Michałem 

Miściorem w przedmiocie przekazanej uchwały Rady Gminy Trzeszczany. Oznajmił, iż okazało się, 

że uchwała intencyjna  nie trafiła do rąk ówczesnego Przewodniczącego Rady Powiatu, więc 

przekazał skan tej uchwały i pismo Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 - 22 stycznia 2021 r. ponownie rozmawiał z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Michałem 

Miściorem, który potwierdził otrzymanie uchwały i który zakomunikował, że tą uchwałę wysłał 

radnym powiatowym. 

- 27 stycznia 2021 r. rozmawiał z Przewodniczącym Rady Gminy Uchanie Panem Robertem 

Bodziackim w sprawie przyjęcia ośrodka zdrowia. Nadmienił, że Gmina Uchanie też chciała iść 

w tym samym kierunku, więc nastąpiła wymiana opinii, informacji. 



 

7 

 

Ponadto Pan Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że zapoznał się z treścią pisma sołtysa wsi 

Nieledew Pana Wiesława Załuskiego oraz rozmawiał z dyrektorem Szkoły Podstawowej  

w Trzeszczanach w sprawie przeprowadzonej termomodernizacji budynku szkoły. 

Nadmienił, iż w styczniu brał udział w spotkaniu z lekarzem Panem Piotrem Czyżem, który prowadzi 

swoją praktykę w przychodni w Zamościu, i który to chciałby otworzyć  przychodnię na bazie 

budynku byłego Banku Spółdzielczego w Trzeszczanach. 

- 3 lutego 2021 r. wziął udział w naradzie z sołtysami z terenu Gminy Trzeszczany. 

- 4 lutego 2021 r. zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 

- 5 lutego 2021 r. brał udział w pracach Komisji Oświaty oraz przygotował porządek obrad  XXVII 

sesji Rady Gminy Trzeszczany.  

- 9 lutego 2021 r. miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Gminy Trzeszczany. Udzielił odpowiedzi 

na pismo sołtysa wsi Nieledew Pana Załuskiego. 

- 11 lutego 2021 r. zapoznał się z pismem Pani Anny Malec. 

- 17 lutego 2021 r. rozmawiał z Panią Marzeną Arcaba i Skarbnikiem Gminy Panią Kiecana odnośnie 

sytuacji przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie, gdzie to partnerem jest Gmina 

Trzeszczany. 

- 24 lutego 2021 r. rozmawiał z Panem Mecenasem w sprawie petycji, które będą przedmiotem 

dzisiejszej sesji. 

- 4 marca 2021 r. brał udział w pogrzebie byłego Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany Pana 

Stanisława Mieczana. 

- 6 marca 2021 r. uczestniczył w przekazaniu wozu bojowego dla OSP Mołodiatycze 

- 10 marca 2021 r. udzielił odpowiedzi na pismo Starosty w sprawie Społecznej Rady Zatrudnienia. 

- 12 marca 2021 r. przygotowywał porządek sesji. 

- 16 marca 2021 r. brał udział w XXVIII sesji Rady Gminy Trzeszczany 

- 23 marca 2021 r. przygotował porządek obrad dzisiejszej sesji. 

- 25 marca 2021 r. uczestniczył posiedzeniu połączonych Komisji: Komisji Budżetu i Komisji 

Rolnictwa, a  następnie w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Do punktu 7-go 
 

W tym punkcie przystąpiono do rozpatrzenia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

Trzeszczany na 2021 r. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały zmiany  

w budżecie. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który zwrócił uwagę na wydatki bieżące. Oznajmił, że są 

pieniądze dysponowane. 

W tym miejscu Pan Wójt zwrócił się z prośbą, aby na obrady poprosić Panią Skarbnik. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że w sesji powinien uczestniczyć Pan Mecenas. 

Wójt Gminy odparł, iż nie wie, gdzie radny spotkał się z informacją, że Pan Mecenas ma 

uczestniczyć w sesjach Rady Gminy. Wyjaśnił, że Pan Mecenas ma podpisaną umowę na obsługę 

prawną Urzędu. Dodał, że nigdzie nie jest zapisane, że ma uczestniczyć w sesjach. Ponadto 

podkreślił, że gdyby wiedział o tym wcześniej, to jak najbardziej można byłoby spowodować, by 

uczestniczył w sesji, a w dniu dzisiejszym nie ma Pana Mecenasa. 

W tym miejscu Pan Wójt zakomunikował, że Skarbnik Gminy w dniu dzisiejszym nie może być  

w pracy, gdyż uczestniczy w pogrzebie osoby bliskiej. 

Radny Pan Marek Ryś nawiązał do swojej wypowiedzi w przedmiocie obecności Mecenasa na sesji. 

Oznajmił, że nie wiadomo, kiedy przyjdzie czas na zadanie pytania, kiedy będzie potrzebny Pan 

Mecenas. 

Po tej wypowiedzi radny Pan Ryś odniósł się do zmian w budżecie gminy na 2021 r. Zwrócił uwagę, 

iż zwiększane są wydatki na usługę w drogach o kwotę 30 tys. zł. Stwierdził, że budżet na drogi 

został zabezpieczony, następnie poprosił o wyjaśnienie. 

Wójt Gminy oznajmił, że osobą kompetentną, która udzieliłaby wyjaśnień w tej kwestii jest Pani 
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Skarbnik. Podkreślił, że w tej chwili nie bardzo może odpowiedzieć na pytanie, czy te środki wiążą 

się z wkładem własnym do drogi, czy na inne działanie. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że zawsze będzie mógł zadać to pytanie w interpelacji. 

Następnie zwrócił uwagę na zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę  85.032 zł na nieprzewidziane 

wydatki i zapytał, czy jest to rezerwa budżetowa? 

Wójt Gminy potwierdził, że jest to rezerwa budżetowa. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że rezerwa budżetowa była zabezpieczona przy tworzeniu budżetu. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że rezerwa budżetowa ulega ciągłym zmianom. Dodał, że budżet gminy cały 

czas się zmienia. W jednym paragrafie zostają środki, natomiast na innym paragrafie jest deficyt. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał o zwiększenie planu Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach na usługi 

remontowe o kwotę 25 tys. zł. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o dodatkowe prace, które są prowadzone w celu przywrócenia  

dostaw ciepłej wody w szkole do łazienek, kuchni. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że w szkole wystąpiła awaria, następnie zapytał, czy to ma związek z tą 

awarią. 

Wójt Gminy potwierdził, że chodzi o awarię. Zakomunikował, że przez około 10 lat w Szkole 

Podstawowej w Trzeszczanach i Gimnazjum nie było ciepłej wody. Nadmienił, że nie wyobraża 

sobie, aby w XXI wieku nie było ciepłej wody w łazienkach tak jak to było dotychczas. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że będzie to dodatkowy wydatek budżetu. Następnie zwrócił uwagę na 

zwiększenie wydatków w ochronie zdrowia w związku z realizacją zadań ze środków pochodzących 

z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego 

punktu zgłoszeń, potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach o kwotę  28.009,50 zł. 

Wójt Gminy oznajmił, że te pieniądze wpływają do budżetu gminy i z niego wypływają. Odparł, że 

aby środki wypłynęły, to w pierwszej kolejności należy je przyjąć do budżetu. 

Radny Pan Marek Ryś zwrócił uwagę na zmniejszenie wydatku na realizacje programu dożywiania 

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 1000 zł. Zapytał, czy to jest 

związane z tym, że dzieci nie chodzą do szkoły i mniej jest wydatków na dożywianie. 

Wójt Gminy odparł, że najprawdopodobniej tak. Pewna grupa osób ma dofinansowanie. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy te pieniądze są w budżecie gminy? 

Wójt Gminy potwierdził, że te środki są w budżecie gminy. 

Radny Pan Ryś zwrócił uwagę na zwiększenie usługi pozostałe w gospodarce komunalnej o kwotę 

20.000 zł. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że bardzo możliwe jest, iż może tutaj chodzić o odpady komunalne. 

Radny Pan Ryś zwrócił uwagę również na zwiększenie dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego 

wynikającego z rozliczenia za rok 2020 o kwotę 1.136,25 zł 

Wójt Gminy odparł, że na początku roku na podstawie posiadanej wiedzy opartej o przypuszczeniach 

w zakresie ilości zużytych metrów wody przez mieszkańców i ilości odprowadzanych ścieków jest 

podejmowana uchwała o poziomie dofinansowania dla mieszkańców do 1m
3
 wody i do 1m

3
 ścieków. 

Po zakończonym roku następuje rozliczenie i albo przewidywania Zakładu Komunalnego są trafne, 

albo się różnią. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że przed tworzeniem budżetu, te kwoty, które wynikają z rozliczenia są 

zwiększane albo zmniejszane 

Wójt Gminy powtórzył, że po zakończonym roku następuje rozliczenie i to może nieznacznie się 

różnić. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radny miał okazje zadawać pytania na Komisji, bowiem 

na Komisji była Pani Skarbnik, ale wówczas radny koncentrował się na ataku Przewodniczącego 

Komisji Budżetu. 

Wójt Gminy podkreślił, że Pani Skarbnik o wiele bardziej wolałaby w dniu dzisiejszym wyjaśniać, 

tłumaczyć na sesji aniżeli brać udział w nieprzyjemnym wydarzeniu. 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że nikogo na Komisjach nie atakuje tylko zwraca uwagę,  

a jego trudne zapytania stają się atakiem na jego osobę. 

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

w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 r. 
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Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, 

Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś 

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

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

radny Pirogowicz Andrzej. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 r. została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 8-go 

 

W tym miejscu przedłożono projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.   

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt 

tej uchwały. Dodał, że następstwem podjęcia zmian w budżecie gminy są zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Pytań nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.   

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących  

nie było.  (Za - 13 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 9-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy 

Osobom Uzależnionym w Chełmie. Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję na ten temat. 

Dyskusji nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad   

projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą 

działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie 

było.  (Za - 13 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka 

Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 10-go 

 

Kolejna uchwała dotyczyła programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt 

uchwały, a następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który zwrócił uwagę, że na terenie Gminy jest duży 

problem z wałęsającymi się zwierzętami kotami, psami. Odparł, że tych zwierząt jest coraz więcej. 

Zapytał co można w tym temacie zrobić. Dodał, że psy zanieczyszczają chodniki, grzebią wokół 

budynków, a Wspólnota Mieszkaniowa nie daje sobie z tym rady. Dodał, że trudno powiedzieć, czy 

to są zwierzęta podrzucane, czy mają one właścicieli. Podkreślił, że należałoby na to zwrócić uwagę, 

bo jest to poważny problem. 

Wójt Gminy oznajmił, że sporo tych zwierząt ma swoich właścicieli. Ich właściciele z sobie znanych 

powodów wypuszczają je z uwięzi. I te zwierzęta biegają. Podkreślił, że zwierzę potrzebuje biegania 

jednak skutki takiego biegania są takie o jakich wspominał radny. Nadmienił, że schronisko  

w Zamościu z którym Gmina współpracuje przyjmuje bezdomne psy. Odłowienie zdrowego psa to 
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koszt w granicach 2.000 – 2.500 zł. Natomiast jeżeli zwierzę wymaga ingerencji, zaangażowania 

lekarza weterynarii to kwota wzrasta do poziomu 3.000- 3.500 zł  

Pan Wójt dodał, że należy zdawać sobie sprawę z rocznego zapotrzebowania na środki finansowe 

 względem tego działania. Zwrócił uwagę, że Gmina rozpowszechnia informacje o bezdomnych  

zwierzętach, które pojawiają się na terenie gminy próbując w ten sposób znaleźć nowych właścicieli, 

a skutek jest różny. 

W tym miejscu Wójt Gminy wspomniał, o przypadku, gdzie to sołtys wsi Drogojówka znalazł na 

przystanku trzy małe pieski zamknięte w ciasnym pudełku wystawione na 20 stopniowy mróz. 

Nadmienił, że szczenięta bardzo szybko znalazły swój nowy dom. Uczulił mieszkańców, by 

reagowali na tego typu zjawiska. Stwierdził, że Gmina jest zobowiązana zgodnie z ustawą podjąć  

w tym temacie skuteczne działania i miarę możliwości jest to czynione. 

Pan Wójt podziękował mieszkańcom za postawę dzięki której bezdomne zwierzęta znalazły swoje 

nowe domy. 

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

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Trzeszczany. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie 

było.  (Za - 13 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 11-go 
 

Następnie został przedłożony projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. 

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

W tym miejscu otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie 

schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie 

było.  (Za - 13 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Zamościu została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 12-go 
 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako 

działka nr 526/6 położonej w Nieledwi stanowiącej własność Gminy Trzeszczany omówił Wójt 

Gminy. 

Pan Wójt poinformował, że firma „Ius Pro” zwróciła się w piśmie z propozycją, z chęcią zakupu  

około 0,35 ha wspomnianej działki nr 526/6 położonej w Nieledwi i aby podjąć jakiekolwiek 

działania przed wydatkowaniem jakichkolwiek środków chcę zapytać Radę Gminy, czy wyraża 

zgodę  na tego typu działanie, by nie wydatkować niepotrzebnie środków z budżetu gminy, jeżeli 

okazałoby się, że wola Rady Gminy będzie inna. Nadmienił, że jest to teren niedaleko kościoła, 

niedaleko parkingu. Firma jest zainteresowana zakupem działki. 

Wójt Gminy stwierdził, że w budżecie gminy planowane są środki, które mają pochodzić ze 

sprzedaży majątku i Gmina musi te wpływy tak jak zadeklarowała realizować. Podkreślił, że 

uchwała Rada Gminy będzie wiążąca. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zapytała, czym zajmuje się firma, czy będzie to Market? 

Wójt Gminy odparł, że najprawdopodobniej byłoby to coś ze sfery handlowej. 

Podkreślił, że to jest tajemnicą spółki, spółka nie jest zobowiązana, by przelewać na papier swoje 

ewentualne zamiary względem tego gruntu, który chce zakupić. Na pewno zamierzenia inwestycyjne  

muszą być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. 

Radny Pan Pirogowicz stwierdził, że ta firma powinna uwzględnić , to, że mieszkańcy powinni 

wiedzieć co się na niej będzie czynić w przyszłości, nie wiadomo, co może być, a różne rzeczy 

ogląda się w telewizji, by później nie być zaskoczonym. Jest to blisko kościoła. Rada wyrazi zgodę  

i też jest za tym, aby sprzedać działkę jak ma ona darmo leżeć, ale naprawdę jest to poważna sprawa, 

która może rodzić obawy. 

Wójt Gminy oznajmił, że w tym miejscu nie może być nic zlokalizowane, wybudowane, urządzone 

niezgodne z planem zagospodarowania. Dodał, że to Rada Gminy decyduje o tym, co na danym 

terenie można budować, co można urządzić, decyduje poprzez głosowanie nad zmianami w planie 

zagospodarowania. Stwierdził, że nie byłby zadowolony i byłby przeciw jeżeli miałby tam powstać 

jakiś zakład uciążliwy, natomiast nie wierzy, iż na 0,35 arów taki zakład może powstać. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że radni mają prawo wiedzieć pod co będziemy sprzedawać. 

Zapytał, czy pod pismem ktoś się podpisał. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że uchwała nie mówi o sprzedaży tylko o wyrażeniu 

zgody na dokonanie podziału działki. Podejmując tą uchwałę Rada Gminy wyraża zgodę na podział 

tej nieruchomości, nie na jej sprzedaż. 

Radny Pan Marek Ryś odparł, że jeżeli Gmina będzie to wyodrębniała, to za to musi zapłacić. 

Wójt Gminy poinformował, że w piśmie jest wskazane, że wszelakie koszty związane  

z przygotowaniem tej nieruchomości (podział, akt notarialny, prace geodezyjne polegające na 

wydzieleniu tej działki, koszty związane z wyceną) pokrywa ta firma. Jest to dość dobry zapis, 

rzadko spotykany, ale udało to się wynegocjować. 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że w internecie poszukał wiadomości o tej firmie. 

Nadmienił, że jest to spółka radców prawnych. Dodał, że skoro ktoś nie chce odkryć kart, to nie 

chciałby udzielać takiego wsparcia. 

Wójt Gminy podkreślił, że osoba zainteresowana nabyciem gruntu nie przelewa na papier co 

zamierza wybudować. Powtórzył, że inwestycja musi być zgodna z planem zagospodarowania 

przestrzennego. Plan zagospodarowania i jego zapisy są domeną Rady Gminy, bowiem to Rada 

Gminy głosuje nad planem zagospodarowania i ewentualnie nad jego zmianami. Zwrócił uwagę, że 

większe niebezpieczeństwo stanowią transakcje na gruntach prywatnych. Pan Wójt jako przykład 

podał budowę masztu telefonii komórkowej w Trzeszczanach. Odparł, że w tym temacie Gmina nic 

nie mogła zrobić, ażeby powstrzymać tą inwestycję. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że to radni będą głosować, ale nie znają ceny, wyrażą zgodę na 

podzielenie działki. Następnie zapytał dlaczego tą działkę dzielić, może ktoś kupiłby ją w całości. 

Stwierdził, że zostanie to rozdrobnione i nigdy nikt tego w życiu nie kupi. Odparł, że niech się firma 

tutaj postara, może chcą handlować naszym mieniem i sprzeda go drożej. Podkreślił, że tutaj 

naprawdę trzeba dużo wiedzieć, żeby zabrać głos. Stwierdził, że o swoje trzeba walczyć, żeby to było 

jasne i transparentne. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że aby dokonać wyceny należy mieć podstawę do tej wyceny, trzeba mieć 

podział geodezyjny, trzeba wiedzieć co rzeczoznawca ma wycenić. Nie można wycenić tego 

wcześniej. Podkreślił, że, aby przystąpić do jakichkolwiek prac potrzebna jest uchwała Rady Gminy. 

Dodał, że nie chce być oskarżony iż niepotrzebnie wydatkował środki finansowe z budżetu gminy na 

podział geodezyjny, czy wycenę , gdzie w konsekwencji nie ma umocowania prawnego. Oznajmił, że 

powierzchnia tej działki wynosi ponad 2 ha. Stwierdził, że działki były dzielone, są dzielone i będą 

dzielone. Powtórzył, że , by cokolwiek zrobić to musi mieć decyzję Rady Gminy tak stanowi prawo  

i niniejszym prosi o podjęcie takiej uchwały. 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że są to niewystarczające wiadomości, więc albo wstrzyma 

się od głosu, albo będzie głosował przeciw. 

Przewodniczący Rady Gminy wspomniał, iż pytał na Komisjach, czy ta działka w przyszłości nie 

będzie w przyszłości przydatna dla Gminy, bo może zaistnieje potrzeba budowy jakiegoś obiektu 
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użyteczności publicznej i otrzymał informację, że nie jest tam planowana budowa takiego budynku. 

Radny Pan Pirogowicz zapytał, czy podejmując dzisiaj decyzję o podziale tego gruntu, to 

jednocześnie zobowiązuje to Gminę do odsprzedania działki temu nabywcy. Zapytał również  

w którym miejscu dokładnie położona jest ta działka, czy między parkingiem a kościołem, czy poza 

parkingiem? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że działka o której jest mowa znajduje się między parkingiem, a rowem, nie 

od strony kościoła tylko z drugiej strony w kierunku rowu, który przechodzi pod szosą powiatową 

 i jeszcze kawałeczek od tego rowu kończy się. 

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

zgody na dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 526/6 położonej w Nieledwi 

stanowiącej własność Gminy Trzeszczany. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Panas Michał, Pietnowski 

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła 

Zofia; przeciw głosów nie było, wtrzymali się radni: Ryś Marek.  (Za - 11 głosów, przeciw – 0, 

głosów wstrzymujących – 1). Podczas głosowania nieobecna radna Joanna Krzeszowiec. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka 

nr 526/6 położonej w Nieledwi stanowiącej własność Gminy Trzeszczany została podjęta 

większością głosów. 

Do punktu 13-go 
 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Trzeszczanach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 

Gminy Trzeszczany.  

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że Komisja pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę, a następnie 

otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

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

uchwałą w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Trzeszczany. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie 

było. (Za - 13 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 14-go 
 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu  sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała 

ten projekt uchwały. 

Radny Pan Marek Ryś poinformował, że chciałby zgłosić wniosek formalny, ażeby obecni tutaj 

sołtysi wypowiedzieli się w temacie niewyodrębniania funduszu sołeckiego. Następnie poprosił  

o przegłosowanie wniosku. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie można zmusić radnego do zabrania głosu, do 

wypowiedzi.  

Radny Pan Ryś powtórzył, że chce zgłosić taki wniosek, bo ma prawo. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że nie można zmusić sołtysa do wypowiadania się. 

Radny Pan Ryś odparł, że sołtysi nie muszą się wypowiadać, wniosek taki może zgłosić, a Rada 

Gminy go przegłosuje i jeżeli nie przejdzie to nie przejdzie, jeżeli przejdzie, to sołtysi albo będą  

mieli wolę wypowiedzieć się albo nie.  

Przewodniczący Rady poprosił radnego o sprecyzowanie wniosku. 

Wójt Gminy poinformował, że nie można nakazać komuś zajęcia takiego, czy innego stanowiska 
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w danej sprawie. To jest ewidentnie ingerencja w wolność danego człowieka. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Marka Rysia w jaki sposób wyegzekwować od 

osoby, która nie zechce zabrać głosu, by jednak głos w tym temacie zabrała? W jaki sposób radny 

widziałby taką możliwość czy poprzez przyciągnięcie na siłę do mównicy? 

Radny Pan Ryś stwierdził, że jeżeli osoba nie chce się wypowiadać, to ma do tego prawo.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głos sołtysów co sądzą o wniosku radnego Pana Rysia. 

Nikt z sołtysów nie zabrał głosu. 

W tym miejscu wypowiedział się radny Pan Józef Filipczuk, który stwierdził, że skoro radni sołtysi 

nie chcą się wypowiadać, to chciałby uzyskać informację w kwestii, że jeżeli fundusz sołecki 

nie zostanie wyodrębniony, to  czy jest jakiś plan tych środków na co one będą przeznaczone? 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że po to jest dyskusja nad każdym zagadnieniem, nad każdą sprawą, by 

zadawać pytania i oczekiwać odpowiedzi. To co radny Pan Marek Ryś chciał zrobić jest pozbawione 

prawnych możliwości, jest to zmuszenia kogoś do zajęcia stanowiska, więc w mojej ocenie jest to 

wniosek niezasadny. Podkreślił, że będzie dyskusja nad tym punktem i każdy będzie mógł zająć 

stanowisko, powiedzieć swoje za, czy swoje przeciw. 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że zgadza się z tym skoro nie ma takiej opcji. Podkreślił, że 

to sprawdzi. Odparł, że wniosek nie przeszedł. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z wywołanych sołtysów chciałby się wypowiedzieć? 

Radny Pan Jan Prystupa oznajmił, że radni na ten temat wypowiedzieli się na posiedzeniu 

połączonych Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa poprzez głosowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że podczas głosowania nad tą uchwałą 

przeprowadzonym na Komisji jeden głos był wstrzymujący. 

W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że ustawowym terminem w zakresie 

podjęcia uchwały dotyczącej niewyodrębniania funduszu sołeckiego na rok 2022  jest 31 marca. 

Dodał, że na połączonym posiedzeniu Komisji dość szeroko dyskutowano o potrzebie zabezpieczenia  

pewnej kwoty pieniężnej na zakup kamienia w zależności od potrzeb danego sołectwa do naprawy 

uszkodzonych po zimie, czy w wyniku intensywnych deszczów dróg. Przypomniał o propozycji 

kwoty na ten cel w wysokości 40-45 tys. zł. Podkreślił, że będzie pytał Radę Gminy, co ma zrobić, 

czy stanowisko wypracowane na Komisjach zostanie podtrzymane. Oznajmił, że chciałby uzyskać  

w dniu dzisiejszym odpowiedź, bowiem jest to dobry czas na ogłoszenie zapytania ofertowego i na 

uzyskania niższej ceny na kamień. Zwrócił uwagę, że jeżeli będzie podjęta taka decyzja, to po 

świętach zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe w tym temacie. 

Pan Wójt poinformował, że fundusz sołecki na rok 2022 wyniósłby 278.199 zł. Podkreślił, że ta 

kwota jest obarczona dość dużym błędem, ponieważ wskaźniki potrzebne do tego wyliczenia mogą 

się zmienić. Zakomunikował, że na ten fundusz sołecki należy zaciągnąć kredyt, ponieważ Gmina 

nie posiada tych środków.  

Wspomniał o: 

- zrealizowanej inwestycji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach w wysokości 

2.613.155,08 zł .  

- podpisanej umowie na budowę wodociągu w miejscowości Nieledew na około 4.000.000 zł.  

- pracach związanych z przywróceniem dostaw ciepłej wody w Szkole Podstawowej  

w Trzeszczanach. 

Wójt Gminy poinformował, że w tej chwili jest mowa o inwestycjach na terenie Gminy Trzeszczany 

wartych 7.000.000 zł. Podkreślił, że dość znacznym obciążeniem byłoby następne 300.000 zł kredytu 

na fundusz sołecki. 

Przypomniał o propozycji, by nie wyrażać zgody na wyodrębnienie funduszu i skorzystać jeszcze  

z możliwości tych, które jeszcze są w temacie pozyskania środków zewnętrznych. Wyjaśnił, że 

chodzi o to, aby ewentualne pieniądze mogły stanowić zabezpieczenie wkładu własnego do 

inwestycji mających dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. 

Pan Wójt podkreślił, że Gmina nie posiada takich zdolności kredytowych. 

Stwierdził, że nie bagatelizuje potrzeb społecznych, potrzeb mieszkańców, ale jego propozycja 

zmierza w tym kierunku, aby może używając tych środków można byłoby, jeszcze napisać jakiś 

projekt i skorzystać z tych dostępnych możliwości pozyskania dofinansowania. Nadmienił, że coraz 
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ciężej jest pozyskać środki, kryteria są bardziej rygorystyczne, ale jest to możliwe. Zauważalnym jest 

fakt, iż Gmina aplikuje o środki skutecznie. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, iż aby rozmawiać o stanie Gminy należy posiadać  jak najwięcej  

informacji, w tym celu poprosił o sporządzenie wyliczenia w zakresie oświaty. Dodał, że w ciągu 

roku budżetowego jest wiele niewiadomych, co się wydarzy, przed jakim wezwaniem stanie Gmina. 

Następnie Pan Wójt przedstawił wyliczenia dotyczące oświaty. Podkreślił, że to są realne środki 

finansowe, które ze względu na małą liczebność uczniów w klasach Gmina musi z budżetu dopłacać 

do oświaty. 

W 2020 r. Gmina z budżetu do oświaty dołożyła  2 479 155,87 zł. Poinformował, że w Szkole  

w Mołodiatyczach w oddziale przedszkolnym uczy się 14 dzieci, w Szkole Podstawowej  jest  

48 dzieci, zaś łącznie do tej szkoły uczęszcza 62 uczniów. W Szkole Podstawowej w Trzeszczanach 

oddział przedszkolny liczy 10 dzieci, natomiast do Szkoły Podstawowej uczęszcza 71 uczniów,   

łącznie 81. W Szkole Podstawowej w Nieledwi oddział przedszkolny liczy 11 dzieci, do Szkoły 

Podstawowej uczęszcza 112 uczniów, łączna liczba to 123 dzieci. Pan Wójt stwierdził, że w całej 

Gminie we wszystkich szkołach podstawowych uczy się 231 dzieci i w oddziałach przedszkolnych 

35 dzieci. Razem 266 dzieci. 

Wójt Gminy wspomniał o czasach kiedy do szkoły w Nieledwi uczęszczało około 500 uczniów. 

Zwrócił uwagę na problem demograficzny, na bardzo małą liczebność uczniów w klasach, co 

powoduje, że Gmina do oświaty dopłaca środki finansowe z własnego budżetu. Nadmienił, iż aby 

zobrazować i mówić  

o roku 2022 to nie można pominąć faktu, że w planie na 2021 r. Gmina będzie musiała dołożyć do 

oświaty 3.527.958 zł 43 gr. To jest o 1.000.000 zł więcej w stosunku do roku poprzedniego. 

Podkreślił, że ten plan może być obarczony błędem. Ta kwota może być większa, a może być 

mniejsza. Nikt nie wie, co może wydarzyć się w 2021 r. Jest wiele niewiadomych nie wiadomo, czy 

będą miały miejsce podwyżki dla nauczycieli, nie wiadomo, czy nastąpi wzrost cen energii 

elektrycznej, więc tych czynników, które mogą wpłynąć na zmianę wysokości środków finansowych 

jakie Gmina będzie musiała dołożyć do oświaty w roku 2021 jest znacznie więcej o których Gmina 

nie wie. Stwierdził, że około 1.000.000 zł trzeba znaleźć, ażeby sprostać wyzwaniom oświatowym. 

Powtórzył, że zwrócił się z wnioskiem, aby zabezpieczyć środki finansowe  w takiej, czy podobnej 

wysokości w przedmiocie zakupu kamienia na poszczególne sołectwa do utwardzenia dróg. 

Następnie Pan Wójt poruszył aspekt pojawiających się projektów. Zwrócił uwagę na kwestię 

pozostawienia przez Gminę zdolności kredytowej na liczne potrzeby, które wymagają 

zaangażowania większych środków finansowych i zabezpieczenia wkładu własnego. Stwierdził, że 

należy przemyśleć temat, przedyskutować i podjąć odpowiednią decyzję. Dodał, że to Rada Gminy 

poprzez swoją uchwałę zadecyduje co miałoby być. Przypomniał, że podatki nie zostały podniesione, 

gdyż wszyscy wiedzieli jak w tamtym okresie kształtowały się ceny płodów rolnych, natomiast 

wszyscy wiedzą jakie są wydatki. Ponadto stwierdził, że koszty ogrzewania Szkoły Podstawowej  

w Trzeszczanach spadły o 50%. Nadmienił, że pełny obraz widoczny będzie po zakończeniu sezonu 

grzewczego. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy Wójt Gminy mówiąc o projektach, które mogą pojawić 

się w przyszłości, o wkładach własnych do projektów ma na myśli również wkład własny na remont, 

budowę drogi powiatowej Hrubieszów – Ostrówek.  

Wójt Gminy oznajmił, że wszystkie środki, które mają być wydatkowane z budżetu nie mogą być 

inaczej wydatkowane. Jeśli chodzi o ten konkretny przypadek to musi być na to uchwała Rady 

Gminy. Wspomniał, że przy tworzeniu budżetu Rada Gminy podejmowała uchwałę, iż na wspólne 

inwestycje z Powiatem przeznacza kwotę w wysokości 131.500 zł. i takie środki są zabezpieczone. 

Jeżeli będzie wola Rady Gminy, a wola Rady Gminy musi być poprzedzona możliwościami, 

zdolnością kredytową, bo tylko o takim źródle finansowania można mówić, to takowe działanie 

zostanie uczynione. Mówiąc o wydatkowaniu tych pieniążków ogólnie mówi o możliwościach 

zabezpieczenia wkładu własnego. W dniu dzisiejszym nie jest w stanie powiedzieć jakie nabory 

wniosków będą za dwa miesiące, nie wiadomo jakie będą kryteria. Kryteria ogłaszane są razem  

z naborami, więc nie wiadomo jak to będzie. To będzie decyzja Rady Gminy w przedmiocie  

ewentualnego przystąpienia do takiego, czy innego działania.  Dodał, że sam nie może takiej decyzji 
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podjąć i nigdy sam takiej decyzji nie podejmował, zawsze pytał radnych i prosił o wypowiedź. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że padło tutaj wiele słów. Zapytał, czy te 300.000 zł zbawi naszą 

Gminę chyba nie. Zwrócił uwagę na brak realizacji społecznych nie dając ludziom pieniędzy, którzy 

nas wybrali. 

Nawiązał do ostatniego funduszu sołeckiego, który realizował Pan Gałka, do zakupu kruszywa  

w ilości 216 ton za kwotę 15.000 zł. Oznajmił, że w tamtym okresie było  zrobionych sporo dróg. 

Podkreślił, że obecnie radni powinni znać cenę, czy te środki wystarczą. Nadmienił, że skoro ma być 

robiony projekt, bo Pan Wójt mówi, że będą projekty, choć  

w dzisiejszej dobie nie jest nic pewnego, to jakieś priorytety są, więc należałoby określić jakąś 

strategię, bo trzeba o tym wiedzieć. Wspomniał o podjętej uchwale intencyjnej określającej priorytet 

remontu dróg. Odparł, że w tym temacie do tej pory jest cisza, bo być może jeszcze to nie ruszyło. 

Stwierdził, że na 2022 r. Rada Gminy będzie dopiero tworzyć budżet i zapewne nie obędzie się bez 

podnoszenia podatków, bo nic nie będzie można zrobić, ale o tym będzie Rada Gminy dyskutowała 

później. Dodał, że nie jest winą mieszkańców, iż bardzo dużo środków przeznacza się na szkoły, bo 

pieniądze płacą mieszkańcy. Oznajmił, że o chodnik nie walczy. Podkreślił, że droga jest bardziej 

potrzebna. Nadmienił, że prosił o oświetlenie uliczne jednak uzyskał informacje, że nie ma 

pieniędzy. Stwierdził, że mieszkańcy potrzebowali funduszu. Nie wnika w to, że Koła Gospodyń 

Wiejskich mają swoje pieniądze będą mieć swoje pomysły. Podkreślił, że nie tylko jest KGW jest 

grupa ludzi, która może chciałaby coś zrobić, a my nic o tym nie wiemy. 

Następnie radny Pan Ryś nawiązał do kredytu. Odparł, że szkoda,  iż Gmina musi ciągle zaciągać 

kredyt nawet na takie rzeczy jak fundusz. Dodał, że to jest bardzo ważna sprawa. Zakomunikował, że 

będzie za funduszem. 

Wójt Gminy poinformował, że był uczestnikiem wspólnego posiedzenia Komisji i z całą 

stanowczością  podkreśla, iż podczas obrad połączonych Komisji nie słyszał, że potrzeby organizacji 

społecznych były bagatelizowane, pomijane, pomniejszane, tego nie było. Dodał, że, rozmowy były 

różne, w większości wypowiedzi dało się zauważyć troskę i chęć skorzystania z tych środków, które 

jeszcze na rynku najprawdopodobniej będą do wzięcia. Wyjaśnił, że myśli o możliwości napisania 

projektów i pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich. Gmina może porozmawiać na 

temat kolejności działań, jakie są priorytety, natomiast nie ma pewności, czy będą nabory na takie, 

czy inne działanie. Jest to niezależne od Gminy jakie nabory będą w 2021 r, czy w 2022 r. Jest 

ogłaszany nabór i do naboru kryteria. 

Oznajmił, iż aby wygenerować kwotę  300.000 zł, o której mówił radny, to należałoby zwiększyć  

dochody o 30 zł na 1 ha. Poprosił, aby nie oskarżać jego osoby, iż chce podnieść podatek. Podkreślił, 

że podatek ustala Rada Gminy. Powtórzył, że 300.000 zł , to są duże pieniądze. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu  sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany. 

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

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

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

(Za - 9 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących – 1).  

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Trzeszczany została podjęta większością głosów. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę. 

 

Do punktu 15-go 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i poinformował, że obrady opuściła 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Serafin. Następnie przeszedł do realizacji kolejnego 

punktu porządku obrad do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Korytyna. 

Wspomniał o konieczności dostosowania statutów Sołectw do ustawy o samorządzie gminnym. 

Dodał, że zostały podjęte kroki w kierunku uchwalenia Statutu Sołectwa Korytyna. 

Wspomniał o protokole z przeprowadzonych konsultacji dotyczącym projektu uchwały w sprawie 
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uchwalenia Statutu Sołectwa Korytyna, w którym to Komisja w składzie: Paweł Lipski – 

Przewodniczący, Paulina Malimon, Anna Kociach stwierdziła, że w okresie konsultacji nie wpłynęły 

żadne uwagi do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytyna. 

Pan Przewodniczący Rady nadmienił, że w dalszej kolejności będą podejmowane kolejne uchwały 

dotyczące statutów pozostałych sołectw z terenu naszej Gminy. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Dyskusji nie było, wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytyna. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Uleryk Beata, 

Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  (Za - 11 głosów, przeciw – 

0, głosów wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytyna została podjęta jednogłośnie. Podczas 

głosowania nieobecny radny Pan Marek Ryś. 

Pan Przewodniczący przypomniał, że Pani Barbara Serafin opuściła obrady. 

 

Do punktu 16-go 
 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 

2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że Komisja rekomendowała, by uznać tą petycję za 

bezzasadną. Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Dyskusji nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od 

GMO. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk Beata, Żyła Zofia; 

przeciw głosów nie było, wstrzymali się radni: Pirogowicz Andrzej.  (Za - 11 głosów, przeciw – 0, 

głosów wstrzymujących –1).  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od 

GMO w której to uznaje się petycję za bezzasadną została podjęta  większością głosów. 

 

Do punktu 17-go 
 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie petycji z dnia 9 lutego 2021 r. w przedmiocie opinii  

w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego- podjęcie uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że Komisja rekomendowała uznać petycję za bezzasadną. 

Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia 

referendum ludowego. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

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

głosów nie było, wstrzymali się radni: Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek.  (Za - 10 głosów, przeciw – 

0, głosów wstrzymujących –2).  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii  

w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego, w której to uznaje się petycję za bezzasadną 

została podjęta większością głosów. 

Do punktu 18-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu do rozpatrzenia petycji  

z dnia 23 lutego 2021 r. w przedmiocie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 
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Pan Przewodniczący poinformował, że Komisja zarekomendowała, aby tą petycję uznać za 

bezzasadną, a następnie otworzył dyskusję nad uchwałą. 

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

uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. o poparcie Rządu Tymczasowego 

Rady Stanu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, 

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

było, wstrzymali się radni: Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek.  (Za - 9 głosów, przeciw – 0, głosów 

wstrzymujących –2).  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. o poparcie Rządu Tymczasowego 

Rady Stanu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w której to uznaje się petycję za 

bezzasadną została podjęta większością głosów. 

Podczas tego głosowania, głosu nie oddał radny Pan Panas Michał. 

 

Do punktu 19-go 
 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o omówienie planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Pan Michał Panas poinformował, że na posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej Komisja ustaliła plan pracy Komisji na 2021 r., a następnie przedstawił 

opracowany plan pracy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania dotyczące tej uchwały? 

Pytań nie było wobec powyższego Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

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

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok została 

podjęta jednogłośnie. 

Do punktu 20-go 
 

Kolejny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o zabranie głosu  

w sprawie planu pracy Komisji Budżetu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu radny Pan Jan Prystupa zakomunikował, że Komisja Budżetu 

opracowała plan pracy na 2021 r., a następnie odczytał treść tego planu. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem tej uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 

2021 rok. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

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

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz 

Inicjatyw Społecznych na 2021 rok została podjęta jednogłośnie. 
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Do punktu 21-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do  

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony 

 Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2021 rok. 

Pan Przewodniczący oznajmił, że Komisja Rolnictwa opracowała plan pracy na 2021 r. następnie 

poprosił o jego przedstawienie. 

W tym miejscu radna Pani Paulina Drewniak członek Komisji Rolnictwa przedstawiła plan pracy 

Komisji Rolnictwa na 2021 r. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia 

Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2021 rok. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

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

głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). W trakcie głosowania głos nie oddała radna Pani 

Krystyna Prystupa. 

W związku z tym, że intencją radnej Pani Prystupa nie było nie oddanie głosu, na prośbę radnej Pani 

Krystyny Prysupa głosowanie powtórzono. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

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

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia 

Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2021 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 22-go 
 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że Komisja pozytywnie przyjęła plan pracy na 2021 

rok, następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty o przedstawienie planu pracy Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2021 rok. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty radna Pani Paulina Drewniak przedstawiła plan pracy Komisji 

Oświaty na 2021 r. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2021 rok. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

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

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych na 2021 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 23-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała plan pracy,  

następnie poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Skarg. 
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Przewodnicząca Komisji Skarg radna Pani Krystyna Prystupa przedstawiła plan pracy Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że prace Komisji uzależnione są od wpływających skarg, 

petycji. Zwrócił uwagę, że w dniu dzisiejszym zostały rozpatrzone trzy petycje. Wspomniał o jeszcze 

jednej petycji, która nie została rozpatrzona, z uwagi na fakt jej wycofania przez osobę która tę 

petycję złożyła. Następnie zapytał, czy są pytania dotyczące przedłożonej uchwały. 

Pytań nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, 

Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, wstrzymali się radni: Filipczuk Józef. (Za - 11 głosów, 

przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 1).  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok 

została podjęta większością głosów. 

Do punktu 24-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do  

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na  

2021 rok. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący odczytał plan pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2021 r,  

a następnie zapytał, czy są jakieś pytania dotyczące przedstawionego planu pracy Rady Gminy. 

Pytań nie było, więc Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2021 rok. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

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

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2021 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

Do punktu 25-go 
 

W punkcie zapytania, interpelacje i wnioski radnych głos zabrał Wójt Gminy, który poprosił Radę 

Gminy o zajęcie stanowiska w formie głosowania w przedmiocie: 

1) przeznaczenia kwoty 40-45 tys. zł na zakup kamienia potrzebnego do naprawy, polepszenia stanu 

dróg na terenie sołectw Gminy Trzeszczany, 

2) realizacji wspólnych inwestycji z Starostwem Powiatowym w zakresie budowy chodników. 

Pan Wójt oznajmił, iż w czasie narady z sołtysami pojawiały się zapytania dotyczące: inwestycji  

w zakresie odcinków chodników w poszczególnych miejscowościach, tworzenia planów kolejnych 

wspólnych inwestycji w temacie chodników przy drogach powiatowych na terenie miejscowości 

Gminy Trzeszczany. 

Stwierdził, że jeżeli Rady Gminy wyrazi pozytywną opinię, to należy liczyć się z uszczupleniem  

kwoty 131.500 zł, bowiem innych środków Gmina nie posiada. Te pieniądze są przeznaczone na 

wspólne inwestycje z Powiatem. Zwrócił uwagę, że jeżeli będzie zgoda na tego typu działanie, to 

należałoby określić jaka miałaby być to kwota. 

Pan Wójt poprosił o głosowanie, aby mieć umocowanie do działania lub ewentualnie do jego  braku. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania dotyczące zabezpieczenia kwoty  40 - 45 tys. zł 

na zakup kamienia. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał czy ta kwota będzie wyodrębniona z funduszu, czyli zostanie 

pomniejszona?, czy to jest w budżecie gminy? Dodał, że wyodrębnienia funduszu nie było. 

Zapytał, czy przeznaczamy kwotę 40-45 tys. zł na kamień? 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy z funduszu? 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że fundusz nie został wyodrębniony. Ponadto odparł, że  

jeżeli Rada Gminy zagłosuje za tym stanowiskiem, to będzie jednoznaczne dla Pana Wójta, że ma tą 
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kwotę wyodrębnić, znaleźć i za te pieniążki kupić kruszywo na drogi. 

Wójt Gminy nawiązał do wypowiedzi Pana Przewodniczącego. Oznajmił, że tutaj mówimy  

o zaciągnięciu kredytu, bo Gmina nie ma żadnych pieniędzy. Jeżeli fundusz sołecki zostałby 

wyodrębniony, to należałoby przewidzieć potrzebę zaciągnięcia kredytu. Nadmienił, że przed 

przystąpieniem do podpisania umowy środki muszą znaleźć się na paragrafie, muszą być one 

zabezpieczone, w innym przypadku nie można podpisać umowy, a do tego potrzebna jest zgoda 

Rady Gminy, ewentualnie jej brak. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy na kwotę 45 tys. zł Gmina musi zaciągnąć kredyt? 

Wójt Gminy poinformował, że już od jakiegoś czasu próbuje uzmysłowić radnemu i wytłumaczyć  

jakie Gmina ma dochody, jaki jest stan finansów, jak realizowane są projekty, ile można w ciągu 

roku budżetowego spłacić zadłużenia. Podkreślił, że dopiero spłacony został kredyt zaciągnięty na 

zakup autobusu szkolnego, którego żywotność jest też ograniczona. Należy liczyć się z tym, iż  

Gmina stanie przed potrzebą nabycia innego środku transportu, by dowozić dzieci do szkół.  

W tym miejscu Pan Wójt potwierdził radnemu, że jest mowa o kredycie. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że dlatego nie przyjął budżetu na 2021 r. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są głosy w dyskusji w temacie wyodrębnienia 

wspominanej kwoty na zakup kamienia na drogi gminne. 

Pytań nie było wobec powyższego Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie w przedmiocie 

zakupu za kwotę 40-45 tys. zł kamienia przeznaczonego na drogi gminne. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, 

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

Zofia; wstrzymali się radni: Filipczuk Józef, Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek. (Za - 8 głosów, 

przeciw – 1, głosów wstrzymujących – 3). Większością głosów Rada Gminy opowiedziała się za 

zakupem za kwotę 40-45 tys. zł kamienia na drogi gminne. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wójt Gminy poprosił Pana Jóźwiaka o sformułowanie pytania 

odnośnie wspólnych inwestycji ze Starostwem Powiatowym w temacie budowy chodników. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który zwrócił uwagę, że wniosek trzeba przegłosować. Stwierdził, 

że jego wnioski nie przechodzą, natomiast wnioski, które składa Pan Wójt od razu przechodzą. 

Wójt Gminy odparł, że pyta Radę Gminy w związku z licznymi zapytaniami sołtysów, czy wyraża 

wolę, aby kwotę 131.000 zł na wspólne inwestycje z Powiatem uszczuplić, a jeżeli tak to w jakiej 

miałoby być to kwocie, jaką kwotę  przeznacza się na wspólne inwestycje z Powiatem w temacie 

budowy chodników. Dodał, że jest to w formie pytania, nie wniosku i nie uchwały. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że rozumie, że Mołodiatycze chcą chodnik, ale Pan Przewodniczący 

Pietnowski kiedyś zgłaszał taki pomysł, aby zająć się tymi drogami, bo wykonywanie chodników po 

20 metrów. w każdej miejscowości niczego nam tutaj nie da. Dodał, że rozumie, że newralgiczne 

miejsca, gdzie jest niebezpiecznie, to należy w tych miejscach to zrobić. Następnie poprosił  

o przytoczenie takich miejsc. Odparł, że Pan Wójt powinien przedstawić, gdzie chce zrobić, co chce 

zrobić, bo go sołtysi pytają. Podkreślił, że Rada decyduje, sołtysi mogą wnioskować do Rady. Rada 

musi to przedyskutować i nie można tego robić za pięć dwunasta. Stwierdził, że nie jest całkiem na 

nie, ale trzeba o tym dyskutować.  

Zapytał gdzie jest sprzed roku uchwała Rady Gminy w sprawie dróg powiatowych w której jest 

wszystko. Wspomniał o protokole z sesji na której była podejmowana ta uchwała w którym jest 

wszystko napisane i nic się nie robi. Zaapelował, aby zastanowić się. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie wyznaczono nowych miejsc na inwestycje drogowe. 

Nadmienił, że tutaj było wymieniane sołectwo Mołodiatycze, ale w tym przypadku jest mowa  

o realizacji projektu z lat poprzednich bowiem nie została zrealizowana budowa odcinka chodnika  

z Mołodiatycz w kierunku Majdanu Wielkiego. 

Radna Pani Krystyna Prystupa potwierdziła, że ta inwestycja realizowana byłaby wspólnie  

z Powiatem. 

Wójt Gminy doprecyzował wypowiedź Pana Przewodniczącego. Oznajmił, że chodzi tutaj 

o miejscowość Mołodiatycze, Trzeszczany Pierwsze, Leopoldów. Podkreślił, że już od 3 lat umowy  

i aneksy do umowy są podpisane, i niestety nie można zakończyć tego zadania, a chodzi o 93 metrów 

bieżących. Wyjaśnił, że chodzi o Bogucice, Zadębce i Majdan Wielki. Następnie Pan Wójt zapytał, 
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czy ma wyodrębnić jakieś pieniądze, jeśli tak to jakie, jeżeli Rada Gminy jest tym zainteresowana. 

Powtórzył, że Gmina nie posiada innych środków. Wyjaśnił, że chodzi o uszczuplenie kwoty  

131.500 zł jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę. Stwierdził, że zobowiązał się przed sołtysami zapytać  

Radę Gminy i to czyni. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że sołtysom trzeba coś odpowiedzieć, ale czy w ten sposób. Dodał, 

że jest za mało czasu na to. Następnie odniósł się do miejscowości Leopodów. Zwrócił uwagę, iż tam 

miały miejsce sprzeczki. Nawiązał do oglądanej sesji Rady Powiatu na której to dawny wicestarosta 

wspomniał, że są jakieś gierki i 300 zł wystarczyło, aby wykonać projekt i byłby chodnik, ale nie 

zostało to dopięte. Jeżeli Pan Wójt chciał to zrobić, to należało te 300 zł dodać i byłby wykonany 

chodnik. Dodał, że mówi to co usłyszał. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który stwierdził, iż nie wie o jakich 300 zł radny mówi. Dodał, że tego nie 

słyszał i nie miał takiej propozycji, czy też konieczności wydania takiej kwoty pieniężnej. Nadmienił, 

że wie, iż w dwóch kolejnych latach były podpisane umowy w ramach wspólnych inwestycji ze 

Starostwem Powiatowym w Hrubieszowie, do których zostały podpisane aneksy.  

Pan Wójt poinformował, że nie jest to skończone. Zapytał Radę Gminy, czy przeznacza na tego typu 

inwestycje środki. Podkreślił, że jeżeli wolą Rady Gminy będzie, żeby odstąpić od tych inwestycji, to 

tego nie będzie. Natomiast jeżeli będzie wola Rady Gminy, żeby jednak przeznaczyć jakieś 

pieniądze, to tak też się stanie. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, iż chciałby, aby temat ten przetrawić, poczekać, wstrzymać się, 

może obrać jakiś kierunek wspólnie razem na komisjach, bo mamy czas jest początek roku. 

Podkreślił, że zawsze będzie można coś jeszcze wypracować. Należy zobaczyć, co z drogami, czy 

Powiat dostanie pieniądze może trzeba będzie coś dołożyć. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz opowiedział się, aby za bardzo nie uszczuplać kwoty 131.500 zł, 

która jest na cel powiatowy. Dodał, że można załagodzić wszystkie sprawy wykonać jakiś 

chodniczek. Stwierdził, że Powiat partycypuje w połowie kosztów danego przedsięwzięcia.  

30 tys. zł przeznaczyć na chodnik, a 100 tys. zł należałoby przeznaczyć na główny cel. Wyraził 

obawę, aby Gmina Trzeszczany nie była osamotniona, kiedy zacznie się budowa drogi powiatowej. 

Podkreślił, że wszyscy jeżdżą tą drogą, więc należałoby to tak podzielić, by nie było kłótni. 

Wójt Gminy oznajmił, że jeżeli idziemy w kierunku, iż pewne kwoty mają być skierowane  

zaangażowane w tym temacie, to trzeba ustalić jakie to będą kwoty. Dodał, że radny wyraził opinię  

w przedmiocie 30.000 zł. następnie Pan Wójt poprosił Radę Gminy o zajęcie stanowiska. Stwierdził, 

że zrealizuje to, co Rada Gminy ustali. 

Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. Nawiązał do tematu realizacji wspólnych 

inwestycji ze Starostwem Powiatowym w zakresie budowy chodników. Oznajmił, że jeżeli Rada 

Gminy zagłosowałaby na tak, to oznaczałoby realizację budowy chodników we współpracy ze 

Starostwem, czyli kwota 131 500 zł zostałaby pomniejszona o wartość na budowę chodników. 

Głos zabrał radny Pan Mariusz Folusz, który opowiedział się, aby nie rozbijać tych środków i całość 

przeznaczyć na remont szosy. Dodał, że gdyby na przykład pod koniec maja nic w tym zakresie się 

nie działo, gdyby wynikły jakieś problemy, to wówczas te pieniądze można byłoby przeznaczyć na 

chodniki. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy ktoś wie, czy będzie realizowana inwestycja 

budowy drogi relacji Hrubieszów – Ostrówek? 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który zakomunikował, że Starostwo czeka na wniosek, na 

pieniądze i wówczas coś będzie wiadomo, czy otrzyma środki, czy nie otrzyma i może należałoby 

zająć takie stanowisko jakie przed chwilą przedstawił radny Pan Folusz. Przypomniał, że jego 

stanowisko jest takie, aby się wstrzymać. Nadmienił, że sołtysi zrozumieją, że chcemy dobrze.  

Dodał, że mieszkańcy pytają o tą drogę powiatową od cmentarza. 

Innych głosów w tym temacie nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał 

pod głosowanie kwestię realizacji wspólnych inwestycji ze Starostwem w zakresie budowy 

chodników. 

W trakcie glosowania radna Pani Zofia Żyła stwierdziła, że mało sprecyzowane jest to pytanie. 

Zapytała, czy chodzi o stanowisko w temacie budowy chodników? 
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Wójt Gminy potwierdził, że chodzi o budowę chodników. 

Za głosowali radni: Panas Michał; przeciw głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, 

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

Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Uleryk Beata; głosów wstrzymujących nie było. (Za -1 głos, przeciw 

- 10 głosów, głosów wstrzymujących - 0). 

Rada Gminy opowiedziała się przeciwko realizacji wspólnych inwestycji z Powiatem w zakresie 

budowy chodników. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę radnej, aby zadawała  

pytania w trakcie dyskusji, a nie w trakcie głosowania. 

Wójt Gminy oznajmił, że ma rozumieć, iż w tej chwili nie podpisuje żadnych porozumień  

z Powiatem dotyczących wspólnych inwestycji w temacie budowy chodników. 

Ponadto Pan Wójt poruszył temat dotyczący: 

1) odśnieżania dróg w okresie zimowym. Oznajmił, że na zimowe utrzymanie dróg Gmina wydała 

43 000 zł. Wspomni o sugestiach, podpowiedziach, aby osoby posiadające w gospodarstwach 

ciągniki z turami odśnieżały drogi w zamian za umorzenie w podatkach. W tym miejscu Pan Wójt 

wytłumaczył dlaczego takie działanie jest niepożądane, czy szkodliwe. 

2) organizowania zebrań sołeckich. Pan Wójt oznajmił, że ubolewa, iż w obecnej sytuacji 

epidemiologicznej nie może spotkać się z mieszkańcami. Stwierdził, że jest wiele rzeczy, które 

należałoby wytłumaczyć, bo plotki mnożą się i szerzą.  

3) najazdu różnych firm namawiających na montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych 

Wójt Gminy poinformował, że firmy te informuję, że są zgłoszone w Gminie są wręcz opiekunami 

Gminy. Tworzą złudną otoczkę, że działają w imieniu Gminy.  

Oznajmił, że ostrzega mieszkańców, przed osobami nieuczciwymi. Zakomunikował, że Gmina nie 

wysyłała żadnych swoich przedstawicieli, nikomu nie dawała żadnych upoważnień do tego typu 

działania. 

4) likwidacji oddziału Banku Spółdzielczego w Trzeszczanach. Pan Wójt poinformował, że dla 

Gminy Trzeszczany nie jest to również pozytywny aspekt, bowiem co jakiś czas Gmina zmuszona 

jest jeździć do oddziału Banku w Hrubieszowie.  

Przypomniał, że obsługę finansową Gminy Trzeszczany prowadzi Bank Spółdzielczy w Zamościu, 

gdyż ten Bank wygrał zapytanie ofertowe na obsługę finansową. 

Ponadto Wójt Gminy stwierdził, że Gmina nie zrezygnowała z usług oddziału Banku  

w Trzeszczanach. Spadło zainteresowanie potencjalnych pożyczkobiorców, czy osób, korzystających 

z usług tego Banku. Wewnętrzny audyt, który został przeprowadzony wykazał  jednoznacznie, że te 

osoby, które pracują w oddziale Banku w Trzeszczanach nie zarobią na siebie. Dodał, że nikt 

wcześniej nie sygnalizował, że takowe działanie będzie miało miejsce. Nadmienił, że po wykonaniu 

audytu pojawiła się informacja o likwidacji oddziału Banku w Trzeszczanach. 

Ponadto Pan Wójt zakomunikował, że ani Rada Gminy, ani Wójt Gminy Trzeszczany nie jest ciałem 

kompetentnym, by takie decyzje, takie kroki podejmować. Organem kompetentnym jest Komisja 

Nadzoru Finansowego. 

5) działań zmierzających do uruchomienia ośrodka zdrowia na potrzeby mieszkańców Gminy 

Trzeszczany. Pan Wójt oznajmił, że według stanu na dzień 30 marca br. zostało zebranych 689 

deklaracji od osób potencjalnie zainteresowanych korzystaniem z tego ośrodka. 

Nadmienił, że czas naboru deklaracji można wydłużyć. Zwrócił uwagę na potrzebę zapisania się 

minimalnej liczby 1000 osób do Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach, by można było podjąć działania 

w zakresie uruchomienia tego ośrodka. 

Zaapelował, do mieszkańców, aby składali deklaracje, jeżeli chcą, aby w Trzeszczanach 

funkcjonował Ośrodek Zdrowia. 

6) ustawienia bankomatu. Pan Wójt oznajmił, że Przewodniczący Rady przekazywał informacje na 

ten temat. Odparł, że jest to dość duża kwota, by można było, to wyasygnować z budżetu gminy  

i zabezpieczyć naszym mieszkańcom możliwość korzystania z takiego bankomatu. 

Ponadto Pan Wójt wspomniał o: 

- zakończonej inwestycji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach. 

Zaznaczył, że mówi o głównym projekcie w wysokości 2.613.155,08 zł. Poinformował, że  
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dokumenty zostały złożone, celem ubiegania się o refundację. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy inwestycja jest rozliczona. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że mówi o pracach zawartych w projekcie. Prace, które jeszcze trwają  

w szkole, są to prace dodatkowe. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy projekt został rozliczony całkowicie? 

Wójt Gminy powtórzył, że wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone do Urzędu 

Marszałkowskiego. 

-  opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Stwierdził, że są to nieodzowne dokumenty, ażeby można było aplikować o fundusze, środki. 

Nadmienił, że chodzi również o dodatkową punktację. Zwrócił uwagę, że bez tych dokumentów  

w niektórych projektach nie można aplikować o środki. 

- problemie pozyskania osób na roboty publiczne. Wspomniał o złożonym wniosku na zatrudnienie 

osób w ramach robót publicznych. Poinformował, że stanowisko Urzędu Pracy jest taki, iż po 

skończonych robotach publicznych Gmina ma obowiązek zatrudnić każdego z uczestników tychże 

robót na umowę o pracę na czas nie krótszy niż 2 miesiące. 

Dodał, że są to duże wydatki i Gmina na tego typu działanie nie ma pieniędzy. Stwierdził, że bardzo 

źle byłoby, gdyby były takie zaporowe działania, bo większość czasu osoby te pracują przy 

chodnikach przy drogach powiatowych koszą, czyszczą. To co jest proponowane obecnie jest wysoce 

niekorzystne, gdyż Gmina miałaby wydatkować dość poważne środki dla naszych mieszkańców, 

które to mają realizować zadania nie należące do Gminy. 

Pan Wójt poruszył temat dotyczący realizacji projektu rozpowszechniania szerokopasmowego 

internetu. Oznajmił, ze w miejscowości Drogojówka zorganizowano zebranie na którym to podjęto 

decyzję, by internet był rozprowadzony na słupach. 

Wójt Gminy odparł, że wstępne rozmowy w tamtym okresie z przedstawicielami Hrubieszowskiej 

Telewizji Kablowej i firmą, która to zadanie realizuje były takie, że dodatkowo te słupy mogłoby być  

Gminie wynajęte na budowę oświetlenia ulicznego. Opłata jaką Gmina zobowiązana byłaby uiszczać 

za  dzierżawę tych słupów, to 1 zł miesięcznie, a planowane było 45 słupów. Odparł, że słupy te 

miałyby być postawione na skraju pasa drogowego szosy powiatowej. Podkreślił, że niestety Starosta 

nie wyraziła zgody na tego typu działanie. W związku z zaistniałą sytuacją pojawiła się koncepcja, iż 

może mieszkańcy wyraziliby zgodę  na ustawieniu słupów przy granicach swoich działek. 

Nadmienił, że w tamtym okresie wpłynęło sporo oświadczeń wyrażających taką zgodę.  Stwierdził, 

że to się zmieniło, niektórzy mieszkańcy wycofali swoje oświadczenia. 

Pan Wójt zakomunikował, że treść pisma, które posiada jednoznacznie mówi, że jeżeli nie będzie   

porozumienia, to w miejscowości Drogojówka firma nie będzie przystępować do tych prac, ponieważ 

miała projekty, plany i wszystko już zgodnie z wolą mieszkańców zostało zrobione. Zabrakło 

akceptacji ze strony Starostwa Powiatowego. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę na szybko rozwijającą się sytuację pandemiczną w powiecie 

hrubieszowskim. Oznajmił, że na 30 marca zanotowano 90 przypadków zachorowań na Covid-19  

w powiecie hrubieszowskim. Pan Wójt zaapelował, aby nie bagatelizować zagrożenia, bowiem nie 

ma bezpiecznego przedziału wiekowego i należy zachowywać obostrzenia przestrzegać odległości, 

nosić maseczki, stosować dezynfekcję. Nadmienił, że ta sytuacja jest zależna od społeczeństwa. 

Należy zachować się w sposób odpowiedzialny. Dodał, że nie ma na dzisiejszy dzień innej metody 

zabezpieczenia się przed Covid-19 jak szczepienie. 

Wójt Gminy wspomniał również o rozmowie z dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej z Lublina, 

który uczestniczył w ekshumacji nieznanego wówczas żołnierza spoczywającego w Bogucicach, 

podczas której pojawiła się inicjatywa zorganizowania stosownych uroczystości jeżeli sytuacja 

pandemiczna ustąpi. Poinformował o chęci sfinansowania przez IPN  odnowienia tablicy na 

zbiorowej mogile nieznanego żołnierza i dopisania na niej  żołnierza którego szczątki zostały  

ekshumowane, a chodzi o ułana Edwarda Rościszewskiego z 214 Pułku Ułanów, który poległ  

5 września 1920 roku. 

W tym miejscu radny Pan Marek Ryś odniósł się do wystąpienia Wójta Gminy, gdyż jako 

mieszkaniec i radny ma prawo.  

Poruszył kwestię dotyczącą wizyt przedstawicieli firm związanych z montażem fotowoltaiki  
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i rozpowszechnianiem informacji o partycypacji Gminy. Poinformował o wizycie osoby z ulotką na 

fotowoltaikę. Oznajmił, że jeżeli dana Gmina jest w projekcie, to firmy nawet nie chodzą do tych 

miejscowości, bo im się to nie opłaca. Wspomniał, że osoba, która odwiedziła jego dom, wyceniła 

 wniosek. 

Nadmienił, że firma, która wykonywała fotowoltaikę w szkole okazała się najtańsza i dobrze 

chwalona, więc od razu podpisał umowę. Podkreślił, że należy zadawać pytania, rozmawiać, nic nie 

podpisywać i nie podawać swoich danych. 

W kwestii stażystów radny Pan Ryś stwierdził, iż Pan Wójt musi zatrudnić osoby. Zwrócił uwagę, że  

Gmina częściowo ma swoich pracowników. Ponadto podkreślił, że Starosto kieruje się kryteriami 

które są, i albo Gmina zaakceptuje i wejdzie w to lub nie zaakceptuje i nie będzie wchodzić. Dodał, 

że oczywistą sprawą jest to, że pewne rzeczy Powiat robi, a co Gmina musi zrobić na chodnikach to 

musi, by było czysto. 

Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku 

obrad. 

Do punktu 26-go 
 

W sprawach Wójt Gminy nawiązał do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia. Wyjaśnił, że 

informując mieszkańców o wizytach osób zaangażowanych w temat fotowoltaiki nie było jego 

zamiarem komukolwiek coś zakazywać, wzbraniać jakichś działań, czy wręcz straszyć. Dodał, że 

informacje, które przekazał oparte zostały na podstawie rozmów telefonicznych, zgłoszeń od 

mieszkańców z terenu naszej gminy, iż miały miejsce dwuznaczne zachowania osób odwiedzających 

mieszkania, które mogły sugerować intencje niekoniecznie zgodne z prawem, które mogły 

wprowadzać mieszkańców w błąd. 

Odparł, że chce przestrzec i ochronić mieszkańców przed niepożądanymi zjawiskami tym bardziej, 

że takie zjawiska na terenie Gminy zaistniały. 

W kwestii stwierdzenia radnego na temat zasad obowiązujących przy pozyskiwaniu osób do pracy za 

pośrednictwem Urzędu Pracy, przy zatrudnianiu osób w ramach robót publicznych, Pan Wójt 

oznajmił, że pamięta inne zasady. Oznajmił, że cały czas chodzi nie o straszenie, tylko  

o wytłumaczenie radnym, że Gmina nie posiada środków finansowych na stworzenie jednego, czy 

dwóch etatów dodatkowych, by w ramach własnych kompetencji to ogarnąć. Podkreślił, że sytuacja 

jest niekomfortowa. We wszystkich miejscowościach powinno być pozamiatane, wykoszone itd. 

tylko nie zmienia to faktu, że jest to zadanie właściciela tegoż majątku. Dodał, że jeżeli Gmina 

będzie miała możliwość pozyskania osób za pośrednictwem Urzędu Pracy na jakichś łagodniejszych 

warunkach, to jak najbardziej to zrobi. Jeżeli Gminy nie będzie na to stać, gdyż trzeba brać pod 

uwagę umowy o pracę i koszty z tym związane, to Gmina nie zrealizuje tego działania, bowiem nie 

będzie na to środków finansowych. 

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy poruszył kwestię nazewnictwa ulic.  

Poinformował, że w dalszym ciągu optuje za wprowadzeniem nazewnictwa ulic, w miejscowościach, 

które będą tego chciały. Odparł, że na przykładzie sołectwa Trzeszczany Drugie od niedzieli 

zaistniały dwa przypadki, gdzie karetka pogotowia z Hrubieszowa poszukiwała adresu pacjenta,  

a niejednokrotnie upływające minuty są kluczowe. Podkreślił, że w przyszłości będzie chciał 

powrócić do swojego pomysłu, by usprawnić dojazd różnych służb do mieszkańców. 

Pan Przewodniczący odniósł się do stwierdzenia radnego Pana Marka Rysia, że to Wójt Gminy 

przygotowuje uchwały intencyjne. Stwierdził, że nie przypomina sobie innych uchwał intencyjnych  

jak ostatnią uchwałę z 29 grudnia 2020 r. , która została podjęta jednogłośnie o wyrażeniu woli, chęci 

przyjęcia Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach. Nadmienił, że na Komisjach padały wypowiedzi, że to 

społeczeństwo wybudowało ośrodek zdrowia i mimo, iż jest taki stan ośrodka a nie inny, to należy go 

przejąć. Oznajmił, że aby nie opóźniać tego tematu 29 grudnia 2020 r. uchwała została wysłana do  

Starostwa Powiatowego. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie uchwałę otrzymało 31 grudnia  

2020 r. zaś Urząd Gminy otrzymał zwrotne potwierdzenie odbioru tej uchwały 5 stycznia br. 

Nadmienił, że dziwnym trafem ta uchwała nie trafiła do rąk ówczesnego Przewodniczącego Rady 

Powiatu Pana Michała Miściora. Wspomniał, iż Pan Przewodniczący Rady Powiatu zadał pytanie 

Pani Staroście dlaczego tak się stało. 
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Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy zacytował treść odpowiedzi Pani Starosty skierowanej 

do Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Miściora. 

„W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące błędnej dekretacji pisma Wójta Gminy Trzeszczany  

z dnia 22 stycznia  2021 r., informuję, że wyżej wymieniony dokument został skierowany 

bezpośrednio do wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości jako wydziału 

merytorycznie zajmującego się gospodarowaniem mienia Powiatu. Omyłkowa dekretacja 

powyższego pisma spowodowana była zbiegiem niekorzystnych okoliczności wynikających  

z czynności administracyjnych urzędu. 

Ponadto informuję, że dołożymy wszelkich starań, aby podobne pomyłki więcej nie występowały”. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie wie skąd wzięła się data 22 stycznia, bowiem  

nasza uchwała i pismo przekazujące zawierało inne daty. 

Nadmienił, że tak jak przedstawiał radny powiatowy, a ówczesny Przewodniczący Rady Powiatu 

przygotowując porządek obrad Rady Powiatu Zarząd Powiatu miał się nie zgodzić na wprowadzenie 

tego punktu do porządku obrad. 

Dodał, że skoro nie wyrażono zgody na to, aby Gmina przejęła ośrodek zdrowia, to Gmina podjęła 

takie a nie inne kroki. Wspomniał o rozmowie z lekarzem, który zgodził się otworzyć na bazie 

budynku zlikwidowanego Banku Spółdzielczego ośrodek zdrowia, tylko istnieje potrzeba, zebrania 

listy 1000 osób chętnych, którzy zapisaliby się do tego ośrodka zdrowia. Podkreślił, że dziwi go fakt, 

iż aktywni radni na forach internetowych, w mediach społecznościowych nie optują za faktem 

powstania ośrodka zdrowia. Stwierdził, że społeczeństwo jest coraz starsze, więc bliskość tego 

ośrodka zdrowia byłaby jak najbardziej wskazana. 

Pan Przewodniczący Rady wspomniał o spotkaniu z Panem Doktorem, który zadeklarował, że może 

przygotować do 200 szczepionek dla mieszkańców naszej gminy i zaszczepić mieszkańców  

w przedziale wiekowym 70-80 lat.  

Radny Pan Marek Ryś odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy. Odparł, że być 

może Przewodniczący ma rację, iż wypowiada się w mediach społecznościowych, a nie ujmuje się za 

ośrodkiem zdrowia. Stwierdził, że prawdą jest, iż nie ujął się za ośrodkiem zdrowia, ale też nie 

przeszkadzał dlatego, że nie zna pewnych reguł, działania, funkcjonowania na jakiej zasadzie będzie 

inwestowanie, kto będzie inwestował w ten ośrodek zdrowia, który ma powstać, czy Pan Doktor, czy 

Gmina. Ponadto podkreślił, że zapisał się do lekarza trochę wcześniej niż ośrodek upadł i nie 

narzeka. Nadmienił, że jeżeli zobaczyłby, że tutaj wszystko funkcjonuje, jest ten ośrodek zdrowia, to 

oczywiście pasowałoby się przenieść, bo można to zrobić. Oznajmił, że nie chciał nikomu 

przeszkadzać. Ponadto zakomunikował, iż usiłował dodzwonić się do przychodni na Orzeszkowej 8, 

jednak nikt nie odbierał telefonu. Powtórzył, że nie przeszkadzał, nie zapisywał się, gdyż uważa, iż  

należy poczekać i zobaczyć jak będzie działał ośrodek zdrowia,  może za 2 lata, czas pokaże. 

Ponadto stwierdził, że każdy ma swoją wolę. 

Wójt Gminy oznajmił, że kilka razy w swoich wypowiedziach informował, że źródłem finansowania 

jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli byłaby minimalna liczba osób zainteresowanych, chętnych, 

które złożą deklarację, to prace adaptacyjne na siebie przejmie Gmina. Podkreślił, że nie są to wielkie 

pieniądze, niemniej jednak w wyniku przedstawionych potrzeb zainteresowania społecznego, Gmina 

te prace wykona. Odparł, że jeżeli będzie zainteresowanie wśród mieszkańców to, pojawia się 

potrzeba przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakomunikował, że wie, 

gdzie można pozyskać pieniądze, i ma pełną świadomość tego, jak to zrobić, i to zrobi, tylko, aby 

było dla kogo to zrobić. Nadmienił, że jeżeli nie będzie 1000 osób zainteresowanych zapisaniem się 

do ośrodka zdrowia, to lekarz tutaj nie przyjdzie, bowiem w wyniku swojej działalności nikt nie chce 

ponosić strat. Powtórzył, że jeżeli osiągnięta zostanie minimalna liczba 1000 potencjalnych 

pacjentów, którzy zadeklarują chęć zapisania się do Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach, to będzie to 

podstawa do rozpoczęcia prac adaptacyjnych przez Gminę i podstawa do utworzenia filii Ośrodka  

Zdrowia funkcjonującego na ul. Orzeszkowej. 

Pan Wójt poinformował, że nie został przez nikogo upoważniony, aby przedstawiać wachlarz usług 

świadczonych przez ten ośrodek zdrowia. Dodał, że jak typowy ośrodek zdrowia medycyny  

rodzinnej ma zabezpieczać we wszystko. Wspomniał o deklaracji, iż jeżeli będzie zainteresowanie 

wśród pacjentów, to  np. w sobotę przyjmowaliby specjaliści z Lublina, Zamościa. Pan Wójt 
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stwierdził, że jest to dobry pomysł i byłoby to dobre rozwiązanie dla mieszkańców. Poprawiłaby się 

dostępność do specjalistów. 

Wójt Gminy nawiązał do wypowiedzi radnego w kontekście okresu dwóch lat, że może wtedy coś  

będzie. Oznajmił, że należy zadać pytanie dla kogo, bowiem sytuacja ekonomiczna będzie taka sama, 

 chyba, że zostanie coś zmienione. 

Pan Wójt wspomniał o wystosowanych pisma ze strony Wójta, Pana Przewodniczącego Rady Gminy 

do Starostwa Powiatowego z zapytaniem, czy prawdą jest bowiem w przestrzeni publicznej krążą 

informacje, że z końcem roku Pan Doktor zawiesza działalność na terenie Gminy Trzeszczany  

Dodał, że już wtedy Gmina chciała podjąć stosowne kroki, aby zabezpieczyć mieszkańców pod  

względem opieki zdrowotnej. 

Wójt Gminy poinformował, że Starostwo Powiatowe w wystosowanej odpowiedzi ceduje ochronę 

zdrowia, wręcz tworzenie punktów podstawowej opieki zdrowotnej na Gminę, na Wójta Gminy, 

Przewodniczącego Rady Gminy. Dodał, że czekając na odpowiedź potwierdzającą zaprzestanie 

działalności przez lekarza  

w Ośrodku Zdrowia w Trzeszczanach przez okres około jednego miesiąca, ten czas można było 

wykorzystać na działania, które mają miejsce obecnie. Wielu mieszkańców mobilnych zapisało się 

do różnych lekarzy w okolicy, więc to skutecznie wpłynęło na fakt, że aktualnie trudno jest pozyskać 

1000 osób wyrażających chęć przepisania się do Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach. 

Odparł, że czas o którym wspomniał radny wpłynie destrukcyjnie na tego typu działanie i jest 

przekonany, że po dwóch latach nawet nie będzie myśli o tym, ażeby ośrodek zdrowia tutaj mógł 

funkcjonować, jeżeli finansowanie będzie takie jakie jest teraz. 

Pan Wójt zwrócił uwagę, że małe miejscowości gmin są poddane czynnikowi demografii. 

Miejscowości wyludniają się, coraz mniej jest mieszkańców. Stwierdził, że za dwa lata większego 

zainteresowania nie będzie. Jeżeli nie zostanie wykorzystana ta szansa, która jest teraz i przez swoją 

działalność, przez swoje dobre funkcjonowanie Pan Doktor nie zgromadzi rzeszy pacjentów, to 

później te działanie należałoby rozpatrywać w sferze cudu. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że prace adopcyjne przejmie Gmina nie na swoim obiekcie. Dodał, 

że Gmina nie ma środków nawet na kamień, na inwestycje. 

Wójt Gminy poinformował, że zanim rozpoczęto zbieranie podpisów podpisał umowę przedwstępną 

dotyczącą regulacji prawnej tego budynku. Ta regulacja w zupełności zabezpiecza Gminę. 

Radny Pan Marek Ryś przypomniał o pytaniu ówczesnego Starosty Hrubieszowskiego Pani Symczuk 

, czy chcemy przyjąć ośrodek zdrowia. Dodał, że wówczas opowiedział się za przyjęciem ośrodka, 

Pan Gałka poparł jego stanowisko, natomiast, Pan Prystupa powiedział, że nie mamy pieniędzy 

i sprawa zamknięta. Nadmienił, że upływają miesiące Pana Doktora nie ma. Pani Starosta 

zabezpieczyła budżet.  

Przypomniał, że Pan Wójt na sesji zarzucił jego osobie, elementarny brak wiedzy, informował, że   

nie powinien zajmować się sprawami opieki zdrowotnej, a teraz to Pan Wójt robi. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Marka Rysia, czy jest za powstaniem tego 

Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach i zarazem za zapewnieniem opieki zdrowotnej mieszkańcom 

naszej gminy? 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że jest za tym, tylko musi widzieć warunki, umowy, co to jest, ile to 

będzie kosztowało, bo nie mamy pieniędzy. Dodał, że na razie nie chce przeszkadzać. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że spotkał się kilka dni temu z Panem Doktorem, który 

deklaruje powstanie profesjonalnego ośrodka zdrowia z pełną trzyosobową obsadą pielęgniarską. 

Ośrodek miałby być czynny od godz. 8.00 do 18.00.  

Następnie podziękował Panu radnemu za poparcie. Oznajmił, że starania, działania Pana Wójta oraz 

jego osoby nie są dla poklasku, tylko chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa 

zdrowotnego mieszkańcom Gminy Trzeszczany. 

Dodał, że uważa, iż powstanie ośrodka zdrowia zapewniłoby bezpieczeństwo mieszkańcom i do tego 

jego działania i działania Pana Wójta zmierzają. 

Radny Pan Marek Ryś zaproponował, aby jeszcze bardziej się zaangażować i wrócić do starego, co 

tu można zrobić, bo to szkoda, że przechodzi się koło ruiny, może należałoby dojść do porozumienia, 

bo widzi bardzo duże spięcia. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że należałoby zapytać panie pielęgniarki, które pracowały  

w Ośrodku Zdrowia w Trzeszczanach jak duże kwoty płacił dotychczasowy najemca na rzecz 

Starostwa. Podkreślił, że nie ma upoważnienia, by przedstawiać te kwoty. 

Wójt Gminy wspomniał o piśmie Zarządu Powiatu dotyczącym prośby zajęcia stanowiska w kwestii  

budynku Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach. Przypomniał o rozmowach na ten temat podczas 

których były podnoszone różne aspekty m.in. aspekt finansowy- kwotę jaką należy wyłożyć, by ten 

budynek doprowadzić do porządku, bowiem istnieje konieczność wymiany dachu, wymiany 

wszystkich instalacji. Stwierdził, że aby doprowadzić ten budynek do porządku należałoby 

wydatkować około 3.000.000 zł., aspekt dotyczący oddania przez Starostwo wybudowanego czynem 

społecznym przez mieszkańców Gminy Trzeszczany budynku Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach,  

w stanie w jakim go przekazano. 

Pan Wójt przypomniał, że kwintesencją tych rozmów były stwierdzenia, że dopóki lekarz 

funkcjonuje, to jesteśmy bezpieczni. Takie wypowiedzi i takie stanowisko padło w trakcie rozmów 

na ten temat w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Ponadto Pan Wójt zwrócił uwagę, że 

dotychczasowy budynek w którym funkcjonował ośrodek zdrowia nie należy do Gminy. Natomiast 

budynek po siedzibie Banku Spółdzielczego jest budynkiem po wykonanej termomodernizacji, więc 

jego adaptacja do potrzeb pochłonie niewspółmiernie mniej środków finansowych w porównaniu do 

budynku dotychczasowego ośrodka zdrowia.  

Ponadto Pan Wójt zwrócił uwagę, iż lokalizacja adaptowanego budynku na ośrodek zdrowia jest 

dobra, oraz na fakt otrzymania od Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie pisma informującego, iż 

Starostwo nie jest zainteresowane przekazaniem Gminie budynku ośrodka zdrowia.  

Nadmienił, że w związku z powyższym widząc potrzeby i reagując na głosy społeczne nawiązał 

porozumienie z Bankiem Spółdzielczym w Zamościu, który jest właścicielem tego budynku  

i w wyniku rozmów, negocjacji została podjęta dla Gminy bardzo korzystna umowa przedwstępna, 

która upoważniała Wójta do wszystkich działań, które się dzieją.  

Następnie Pan Wójt poprosił, aby odrzucić jakiekolwiek argumenty, które dzielą, tylko wspólnymi 

siłami zgromadzić tą liczbę 1000 osób i pozwolić lekarzowi rozpocząć funkcjonowanie, by pomóc 

naszym mieszkańcom. Oznajmił, że Gmina nie będzie dokładała ani jednej złotówki, a będzie miała 

ośrodek zdrowia z którego będą korzystać pacjenci. 

Podkreślił, że dotarcie do mieszkańców poprzez różne formy jest jak najbardziej właściwe.  

W tym miejscu radny Pan Andrzej Pirogowicz, złożył w imieniu Pana Załuskiego sołtysa wsi 

Nieledew na ręce Pana Przewodniczącego wniosek i uzasadnienie w sprawie Pana Załuskiego od 

Stowarzyszenia Sieć Obywatelska stwierdzając, że być może zostanie ono rozpatrzone na następnej 

sesji. 

Do punktu 27-go 
 

Punkt odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych został zrealizowany w punkcie  

25 i 26 porządku obrad. 

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia 

oświadczeń majątkowych. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył 

wszystkim mieszkańcom przybywającym w kraju i poza jej granicami życzenia zdrowych, 

pogodnych Świąt Wielkiej Nocy. 

Wójt Gminy również z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego złożył wszystkim mieszkańcom 

życzenia zdrowia i spokoju, by miłość Zmartwychwstałego Chrystusa była źródłem siły i wiary  

w tym trudnym czasie na każdą chwilę, na każdy kolejny dzień, cudownych Świąt Wielkiej Nocy 

wszystkiego najlepszego. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy podziękował za kulturę na dzisiejszej sesji Rady  

Gminy. Stwierdził, że jest to jedna ze spokojniejszych sesji i być może na ten fakt  miała wpływ 

magia świąt. 
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    Do punktu 28-go 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIX sesji Rady 

Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 Protokołowała                                                                                Przewodniczący  

                                                                                                            Rady Gminy 

 Anna Kociach                                                                                                                                                                                       

                                                                                                      Mariusz Pietnowski                                                                                                  


