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Protokół  Nr XL/2022 

 

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

04 lipca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 13.02 do 13.18. 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych według listy obecności w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara       

  3. Drewniak Paulina 

  4. Filipczuk Józef                      

  5. Folusz Mariusz   

  6. Gałka Henryk     

  7. Krzeszowiec Joanna     

  8. Uleryk Beata     

  9. Panas Michał 

10. Pirogowicz Andrzej               

11. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12. Prystupa Krystyna       

13. Ryś Marek         

14. Żyła Zofia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Radni nieobecni: 

 

1. Łysiak Wojciech                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

Michalina Kiecana, Kierownik referatu finansowego – Pan Krzysztof Jóźwiak, insp. ds. Rady Gminy 

i Wójta - Pani Anna Kociach, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach - 

Pan Andrzej Bogatko. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Sprawdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2022 r.  

5. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

6. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

    międzygminnego w zakresie pomocy społecznej, polegającej na objęciu mieszkańców Gminy  

    Trzeszczany usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie. 

7. Zamknięcie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia nadzwyczajnej XL sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał Przewodniczący 

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

 

                                                                    Do punktu 2-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w chwili stwierdzania  
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prawomocności w sesji uczestniczy 14 radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do  

podejmowania pełnoprawnych uchwał i decyzji. 

 

Do punktu 3-go 

 

Kolejny punkt to „Przyjęcie porządku obrad”.  

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

wnioskował Pan Wójt, który zaproponował przedłożony porządek obrad.  

W tym miejscu Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, a następnie zapytał  

o propozycje zmian do porządku obrad. Dodał, że pole manewru w tej kwestii jest ograniczone, 

bowiem wnioskodawca taki porządek zaproponował, więc w tym momencie istnieje konieczność 

przegłosowania porządku obrad. 

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, 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- 14 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących głosów – 0).  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Do punktu 4-go 

 

W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, iż poprosił Pana Przewodniczącego  

o zwołanie sesji nadzwyczajnej, ponieważ w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego  

na realizację inwestycji przebudowy szosy gminnej relacji Trzeszczany – Bogucice okazało się, że 

najtańsza oferta opiewała na kwotę 1.125.780,87 zł., czyli była wyższa niż zabezpieczone środki  

w kwocie 1.000.000 zł. W związku z tym, że czas związania z ofertą jest ograniczony i ceny szybują 

w górę poprosiłem Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji, aby można było przesunąć środki 

między paragrafami, by móc podpisać umowę i aby oferent, wykonawca mógł przystąpić do 

realizacji tego zadania. 

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy 

o przedstawienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany 

i otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Skarbnik Gminy zakomunikowała, że projekt tej uchwały zakłada jedną zmianę o której wspomniał 

Pan Wójt, a mianowicie dokonuje się zwiększenia o kwotę 130.000 zł. przebudowa drogi gminnej 

Trzeszczany – Bogucice. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał z jakiego paragrafu zostaną przesunięte środki. Podkreślił, że takie 

pytanie pada od społeczeństwa. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na modernizacji dróg gminnych widniała kwota 365.000 zł. Drugie 

zadanie to przebudowa drogi gminnej, z modernizacji dróg i z utwardzenia dna i odwodnienia 

wąwozów lessowych przenosimy na zadanie przebudowa drogi Trzeszczany - Bogucice. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, co w takim razie z wąwozem z utwardzeniem jego dna, czy to 

zadanie będzie realizowane, czy też nie. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, że z tego paragrafu zabrana została kwota 40.000 zł. 

Wójt Gminy zakomunikował, że będzie realizowany projekt – utwardzenia dna wąwozu lessowego. 

W roku bieżącym nie ma środków finansowych na to działanie w Urzędzie Wojewódzkim, bowiem 

środki zostały przeznaczone na walkę z pandemią Covid-19. Dodał, że to zadanie będzie realizowane 

z Programu „Polski Ład” . 

Radny Pan Ryś nawiązał do realizacji zadania przebudowy drogi gminnej Trzeszczany - Bogucice.  

Zapytał jak to będzie kontrolowane, czy będzie inspektor nadzoru, czy będą robione odwierty, kto to 

wszystko będzie kontrolował, w jaki sposób. Dodał, że to są pieniądze, które mogą gdzieś uciec  

i chcemy porządnej drogi, żeby nie było, że tam ktoś coś nie dopatrzył bo nie tak zrobione. 

Wójt Gminy oznajmił, że zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie jego aspekty będą 

przestrzegane. 
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Radny Pan Ryś stwierdził, że po krótce Pan Wójt odpowiedział, iż wszystkie aspekty będą 

przestrzegane, ale zawsze będzie można dopytać. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że przychyla się do zdania zamieszczonego na stronie 

internetowej Gminy Trzeszczany, gdzie jest powiedziane, iż jest to pierwsze okno na świat. Do 

Powiatu na razie nie ma drogi, są obietnice, nie jest ta droga realizowana, a mamy już lipiec. 

Podkreślił, że jeżeli połączymy odcinek drogi gminnej (Trzeszczany - Bogucice) z drogą powiatową, 

to będzie możliwość wyjazdu do pierwszej cywilizowanej drogi jaką jest droga krajowa K-74.  

Dodał, iż ma rozumieć, że radny Pan Ryś jest za tą drogą. Podejrzewam, że wszyscy radni są za tym, 

aby tą drogę realizować.  

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że jest jak najbardziej za tą drogą, za bardzo dobrą drogą  

i chce ją skontrolować, a Pan Przewodniczący wysuwa jakieś dygresje do Powiatu. Pan zawsze musi 

zacząć od Powiatu, bo boli to Pana. Działajmy, kontrolujmy jak nie wierzymy komuś, bo mamy takie 

prawo i nie potrzeba nam tutaj takiego okna na świat, bo Pan Przewodniczący mówi, mamy okno na 

świat w czterech kierunkach i w stronę Pana Przewodniczącego można dojechać, przez inne 

miejscowości, więc proszę bzdur nie opowiadać. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał dyskusję sprzed dwóch lat, gdzie radni pytali o drogę 

powiatową, wskazywali inne różne kierunki natomiast dzisiaj Pan pyta o podobne rzeczy. Ja mam 

prawo pytać i Pan radny ma prawo pytać. Następnie zaproponował zakończyć tą bezprzedmiotową 

dyskusję. 

Radny Pan Ryś odparł, że kawałek drogi powiatowej już jest. Zacząłem wojnę z tą drogą, i jak byłem 

sołtysem zacząłem zbierać podpisy. Od tamtego roku jakoś to powoli ruszyło i myślę, że tę drogę się 

skończy, bo pieniądze są w Powiecie i się zrobi, więc szanujmy się. 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że szanuje zdanie radnego, aczkolwiek ma prawo mieć zdanie 

odmienne. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz nawiązał do wypowiedzi Pana Wójta w kwestii przebudowy drogi 

gminnej (Trzeszczany - Bogucice). Zapytał, czy dobrze usłyszał, że najdroższy oferent wygrał 

przetarg na przebudowę tej drogi gminnej? 

Wójt Gminy sprostował wypowiedź radnego Pirogowicza i zakomunikował, że ofertę wygrał 

najtańszy oferent. Odparł, że najtańsza oferta opiewała na kwotę 1.125.780,87 zł. najdroższa oferta to 

1.237.031,63 zł, natomiast oferta środkowa opiewała na kwotę 1.198.202,04 zł. 

Radny Pan Marek Ryś zwrócił uwagę na bardzo krótki czas realizacji. Dodał, że trzeba będzie 

sprężyć się z tym zadaniem, bo będą kary, gdyż jest to kwota 22.000 zł. za jeden dzień, więc to nie są 

przelewki. Następnie zapytał, czy Gmina da radę wykonać to zadanie? 

Wójt Gminy stwierdził, że Gmina wychodziła z gorszych opałów i z tego niekomfortowego 

zdarzenia również wyjdzie obronną ręką. Gmina ma do czynienia z poważnymi wykonawcami, 

którzy znają wartość swojego podpisu, i myślę, że w 100% wywiążą się ze swojego zadania. 

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, 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- 14 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących głosów – 0).  

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

 

Do punktu 5-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad - Dyskusja  

i głosowanie nad  uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Głos zabrała Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w związku z faktem, że to zadanie  

inwestycyjne ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej wymagana jest 

zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
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Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, 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- 14 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących głosów – 0).  

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 6-go 

 

W punkcie 6 porządku obrad głos zabrał Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Trzeszczanach Pan Andrzej Bogatko, który poinformował, że do Wójta Gminy zgłosiła się osoba  

z terenu Gminy Trzeszczany, by objąć ją wsparciem przez Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Hrubieszowie. Stwierdził, iż na terenie Gminy Trzeszczany nie ma takiego środowiskowego domu 

więc, aby taka osoba mogła być objęta wsparciem, Wójt Gminy Trzeszczany musi podpisać  

porozumienie z Burmistrzem Miasta Hrubieszowa. Na zasadzie tego porozumienia osoba ta, może 

być skierowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rehabilitację w środowiskowym domu 

samopomocy. Nadmienił, iż aby ta osoba mogła być skierowana do  domu samopomocy musi 

spełniać określone warunki, które to spełnia. Dodał, że osoba z terenu Gminy zwróciła się do Wójta  

z prośbą, aby umożliwić jej rehabilitację w Środowiskowym Domu Samopomocy  

w Hrubieszowie. Zakomunikował, również, iż porozumienie to nie skutkuje wydatkowaniem 

żadnych środków finansowych ze strony Gminy, ponieważ jest to zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej i pieniążki na rehabilitację takich osób pochodzą z budżetu państwa  

i kierowane są przez Wojewodę do środowiskowego domu samopomocy. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że dla Gminy to zadanie nie przynosi żadnych skutków 

finansowych. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach powtórzył, że jest to zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej, więc na każdą osobę rehabilitowaną środowiskowy dom 

samopomocy otrzymuje środki. 

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

uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie pomocy 

społecznej, polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Trzeszczany usługami świadczonymi przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, 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- 14 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących głosów – 0).  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie 

pomocy społecznej, polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Trzeszczany usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie została podjęta 

jednogłośnie. 

Do punktu 7-go 

 

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

Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 Protokołowała                                                                               Przewodniczący 

                                                                                                          Rady Gminy   

 Anna Kociach          

                                                                                                     Mariusz Pietnowski                                     


