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Protokół  Nr XLVI/2022 
 

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

08 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 15.00 do 15.13.  

 

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

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Drewniak Paulina 

  3. Filipczuk Józef                      

  4. Folusz Mariusz   

  5. Gałka Henryk     

  6. Łysiak Wojciech 

  7. Uleryk Beata     

  8. Panas Michał 

  9. Pirogowicz Andrzej               

10. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Prystupa Krystyna       

12. Ryś Marek                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Radni nieobecni: 

 

1. Krzeszowiec Joanna     

2. Serafin Barbara     

3. Żyła Zofia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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.  

 

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 rok.  

5. Zamknięcie obrad. 

 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia nadzwyczajnej XLVI sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał 

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

 

                                                                    Do punktu 2-go,  3-go i 4-go 

 

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

Wójta Pan Paweł Lipski, a chodzi o temat niecierpiący zwłoki kolejny dodatek dla naszych 

mieszkańców. Dlatego też pozwoliłem sobie zwołać jak najszybciej sesję, by jeszcze przed 

weekendem przed 11 listopada móc podjąć uchwałę, by pieniążki mogły trafić na konta naszych 

mieszkańców. 
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Po wyjaśnieniach Pan Przewodniczący stwierdził prawomocność. Oznajmił, że obrady są  

prawomocne, gdyż w chwili stwierdzania prawomocności w sesji uczestniczy 12 radnych na  

15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do podejmowania pełnoprawnych uchwał i decyzji. 

Pan Przewodniczący powtórzył, że o zwołanie sesji wnioskował Zastępca Wójta, natomiast dzisiaj na 

sesji obecny jest Pan Wójt i że chodzi o to, aby mieszkańcy otrzymali środki, które wpłynęły na 

konto Urzędu Gminy. Następnie poprosił o zabranie głosu Pana Wójta. 

Wójt Gminy zakomunikował, że oddaje głos Pani Skarbnik, bowiem Pan Przewodniczący powiedział 

wszystko to, co chciał powiedzieć. 

Podziękował za tak sprawne zwołanie sesji. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się dokonać zmian po stronie dochodów i wydatków 

w związku z otrzymanymi środkami na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z funduszu 

przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 397.800 zł, wnioskami na wypłatę dodatków węglowych wraz 

z kosztami obsługi w kwocie 798.447 zł oraz w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 450.000 zł. 

Ogółem zarówno dochody jak i wydatki zwiększa się o kwotę 1.646.247 zł. 

Po wyjaśnieniach Skarbnika Gminy Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad 

proponowanym porządkiem obrad. 

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

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

Ryś Marek, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady Gminy otworzył 

dyskusję nad przedstawioną przez Skarbnika Gminy uchwałą. 

Pan Przewodniczący oznajmił, że do budżetu są wprowadzane środki, które Gmina otrzymała, by 

móc je jak najszybciej wypłacić mieszkańcom, którzy złożyli stosowne wnioski. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który zapytał, czy jest to dodatek węglowy? Oznajmił, że ma 

rozumieć, iż na ostatniej sesji też wprowadzaliśmy środki na dodatek węglowy, a teraz na pozostały 

asortyment? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w kwocie przytoczonej przed chwilą przez Panią Skarbnik znajdują się 

zarówno środki na dodatki węglowe jak i na inne źródła ciepła typu drewno kawałkowe, gaz, pelet. 

To nie jest tylko na dodatek węglowy jest to w tym przypadku podzielone. 

Przewodniczący Rady Gminy wspomniał o rozmowie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Panem Bogatko, który informował, że nie wszyscy mieszkańcy otrzymali dodatek 

węglowy, wpłynęła kolejna transza plus na inne źródła ogrzewania. 

Wójt Gminy potwierdził, że nie wszystkie dodatki węglowe są już wypłacone. Tak jak wcześniej 

było mówione, te pieniądze będą spływać do Urzędu pewnymi transzami i tak to ma miejsce.  

Pewne transze wpływają, które trzeba wprowadzić do budżetu, po to by móc nimi dysponować, czyli 

przelewać je zgodnie ze złożonymi poprawnymi wnioskami, na konta naszych mieszkańców. 

Dodał, że nowelizacja ustawy dała szerszą możliwość uzyskiwania tych dodatków. Dodatki węglowe 

też będą obsługiwane. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy te wnioski, które zostały złożone na opał, na paliwo do 

ogrzewania mieszkań, czy są wypłacane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków. Niektórzy 

mieszkańcy informują, że dawno złożyli wnioski, ale środków jeszcze nie otrzymali. Czy te wnioski 

będą skrupulatnie badane według kolejności złożenia wniosku? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli wniosek został poprawnie złożony i nie budzi wątpliwości to jak 

najbardziej jest on zgodnie z kolejnością składania obsługiwany, czyli wypłacany.      

Radny Pan Andrzej Pirogowicz poruszył temat dystrybucji węgla przez samorządy. Zapytał, gdzie 

ten węgiel będzie składowany i kto będzie wydawał, bo już są zapisy w Gminie, kolejki. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że to nie są kolei, to jest sondaż jakiego rodzaju i ile węgla Gmina powinna 

zamówić. Wprawdzie Gmina złożyła wstępne zapotrzebowanie, niemniej jednak chce wysądować. 

Te gospodarstwa domowe, ci mieszkańcy którzy zakupili węgiel w Polskiej Grupie Górniczej  

w cenie poniżej 2.000 zł, tracą możliwość kupienia tego węgla w ten sposób, który dystrybuować 
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będą samorządy. Gmina chce bardziej sprecyzować wielkość jaką powinna zamówić, by nie 

doprowadzić do takiej sytuacji, że zamrozimy (bo tutaj mówimy o pieniądzach pochodzących z 

budżetu gminy) większą sumę pieniędzy na zakup tego węgla i później będziemy czekać 3-4 

miesiące na to, że ktoś ten węgiel kupi, że te pieniądze z powrotem powrócą do budżetu. 

Dodał, że aby zapisać się na węgiel trzeba będzie złożyć stosowny wniosek zgodnie z ustawą. 

Radny Pan Pirogowicz stwierdził, że na Osiedle „KresMot” potrzebne jest ponad 60 ton węgla  

eko groszku. Dodał, że Wspólnota Mieszkaniowa zakupiła węgiel, ale nie z Grupy Górniczej jest 

węgiel zamówiony tylko nie wiadomo kiedy on będzie może styczeń, luty. Następnie zapytał, czy 

Wspólnota Mieszkaniowa na Osiedlu „KresMot” będzie mogła skorzystać z węgla samorządowego? 

Wójt Gminy poinformował, że każdy zainteresowany będzie musiał złożyć oświadczenie zarówno do 

pierwszej transzy czyli 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i drugiej transzy – 1,5 tony od 1 stycznia  

2023 r. do końca kwietnia pod odpowiedzialnością karną, że nie nabył węgla w cenie preferencyjnej 

niższej aniżeli 2.000 zł. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zakomunikował, że Wspólnota Mieszkaniowa nabyła węgiel ponad 

10 ton za kwotę 3.600 zł za tonę, prawie po 4.000 zł i to nie było z żadnych innych źródeł. 

Wójt Gminy nadmienił, że te wnioski będą indywidualnie obrabiane, bo każda sytuacja zgoła 

podobna do drugiej może się różnić.  

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że Gmina będzie robiła wstępny rekonesans jakiego 

rodzaju węgiel jest potrzebny mieszkańcom, a dopiero po zgromadzeniu tych danych będzie można 

składać stosowne wnioski. Zgodnie z ustawą można zadeklarować chęć zakupu max 1,5 tony węgla 

do końca bieżącego roku i kolejne 1,5 tony w roku przyszłym. 

Wójt Gminy oznajmił, że są niewielkie ilości eko groszku, a podając te informacje opiera się tutaj  

o dane nabyte na wczorajszej wideokonferencji z Ministerstwem, z Wojewodą Lubelskim. Dodał, że 

tutaj do tego tematu podchodziłby bardzo ostrożnie, bowiem to jest taki sam czy podobny węgiel jak 

groszek, tyko o innym uziarnieniu, bo eko groszek ma uziarnienie do 25 milimetrów, a groszek do 

31,5 milimetrów, więc ta różnica polega na tym. Nadmienił, że wstępnie przeprowadzał rozmowy  

z dwoma przedsiębiorcami, właścicielami składów, którzy są wyposażeni w legalizowane wagi, 

posiadają sprzęt do załadowania, posiadają place utwardzone, czyli mają infrastrukturę do tego 

działania, a mówi o przedsiębiorstwie „Perfekt” i przedsiębiorstwie Pana Stepaniuka z Zadębiec. 

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą  

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok.  

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

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

Ryś Marek, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  

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

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

 

Do punktu 5-go 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLVI nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 

 Protokołowała                                                                               Przewodniczący 

                                                                                                          Rady Gminy   

 Anna Kociach          

                                                                                                     Mariusz Pietnowski                                     


