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                                                    Protokół  Nr  XLI/2022 

 

z posiedzenia XLI sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 22 lipca 2022 r.  

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 14.02 do 18.11. 

 

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

9. Uleryk Beata  

10. Panas Michał  

11. Pirogowicz Andrzej  

12. Prystupa Jan  

13. Prystupa Krystyna  

14. Ryś Marek  

15. Żyła Zofia  

 

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

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

insp. ds. dróg, utrzymania obiektów gminnych i ochrony środowiska - Pani Anna Brzuchala-Wojtiuk,  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach - Pan Stanisław Wojczuk, Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach - Pan Andrzej Bogatko, Kierownik  

Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach - Pan Waldemar Kwiatkowski, sołtysi  

w osobach: Pani Stanisławy Tomaszczuk (sołectwo Bogucice), Pana Jana Prystupa (sołectwo 

Drogojówka), Pana Jacka Znajomskiego (sołectwo Korytyna), Pana Edwarda Kocaj (sołectwo 

Leopoldów), Pani Marty Stankiewicz (sołectwo Mołodiatycze), Pana Wiesława Załuskiego (sołectwo 

Nieledew), Pana Henryka Gałka (sołectwo Trzeszczany Pierwsze), Pani Teresy Misiak (sołectwo 

Zaborce), Pani Marii Wojtiuk (sołectwo Zadębce-Kolonia), Pani Beaty Uleryk (sołectwo Ostrówek), 

Pana Michała Panas (sołectwo Zadębce).  

 

Proponowany porządek obrad:  

 

1.Otwarcie sesji.  

2.Stwierdzenie prawomocności.  

3.Przyjęcie porządku obrad.  

4.Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 marca 2022 r.  

5.Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu  

27 maja 2022 r.  

6.Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu  

17 czerwca 2022 r.  

7.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.  

8.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.  

9.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Trzeszczany za 2021 rok 

1) przedstawienie raportu przez Wójta Gminy  
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2) debata nad raportem o stanie Gminy Trzeszczany  

3) rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy  

Trzeszczany za 2021 rok.  

10.Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy  

za 2021 r. i informacją o stanie mienia komunalnego  

1) wystąpienie Wójta Gminy  

2) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 

21 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzeszczany 

za 2021 rok,  

3) przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany z dnia 17 czerwca  

2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2021 r.  

4) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 

20 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium,  

5) dyskusja,  

6) rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2021 rok,  

7) rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.  

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu 

Rozwoju Wsi Polskiej.  

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok.  

14.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  

w Gminie Trzeszczany za rok 2021 oraz jej rekomendacji.  

15.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy 

Trzeszczany z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany.  

16.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach za rok 2021.  

17.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach za 2021 rok.  

18.Zapytania i interpelacje i wnioski radnych.  

19.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.  

20.Sprawy różne.  

21.Zakończenie obrad.  

Do punktu 1-go 

 

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

Pan Mariusz Pietnowski, witając wszystkie osoby obecne na sesji.  

 

Do punktu 2-go 

 

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

prawomocności w sesji uczestniczy 14 radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do 

podejmowania pełnoprawnych uchwał i decyzji.  

 

Do punktu 3-go 

 

Następny punkt to „Przyjęcie porządku obrad”.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chciałby wnieść zmiany do proponowanego porządku 

obrad?  

Głos zabrał Wójt Gminy, który zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad spraw wynikłych 

w ostatnim czasie, już po rozwiezieniu materiałów radnym, a są to projekty uchwał dotyczące 

praktycznie tego samego, podzielone na pewne działania, bowiem, gdyby któreś z działań było 
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zakwestionowane z poszczególnych etapów części składowych tego działania, to następne normalnie 

będą mogły być prowadzone, a chodzi o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Trzeszczany.  

Pan Wójt wspomniał o wnioskach, które wpłynęły do Urzędu Gminy i potrzebie zmiany zarówno 

Studium jak i planu zagospodarowania przestrzennego.  

W tym miejscu Wójt Gminy zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących 

uchwał:  

1) w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzeszczany  

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki nr 526/8 położonej w miejscowości Nieledew  

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych w północnej części miejscowości Nieledew  

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Nieledew  

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki nr 275/1 położonej w miejscowości Drogojówka  

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki nr 296 położonej w miejscowości Trzeszczany Pierwsze  

Dodał, że proponuje się, aby każdą zmianę do planu zagospodarowania ująć odrębną uchwałą, tak 

aby w przypadku wystąpienia sugestii, zapytań, protestów, była możliwość kontynuowania dalszych 

prac w związku z pozostałymi zmianami.  

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że proponuje umieścić wnioskowane uchwały po 

punkcie 15, a przed punktem 16.  

Innych wniosków do porządku obrad nie wniesiono,  

Pani Anna Kociach oznajmiła, że należy przeprowadzić głosowanie nad wprowadzeniem do 

porządku obrad każdej jednej uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w przedmiocie wprowadzenia do porządku 

obrad:  

- uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 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, Łysiak Wojciech, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów 

wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki nr 526/8 położonej w miejscowości Nieledew  

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

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

Barbara, Uleryk Beata, Łysiak Wojciech, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów 

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

Głosu nie oddał radny Pan Józef Filipczuk.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Filipczuka, czy intencją radnego było nieoddanie 

głosu?  

Radny Pan Józef Filipczuk zgłosił problemy z urządzeniem do głosowania. Poprosił o powtórzenie 

głosowania.  

W tym miejscu 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,  

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

wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
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działek położonych w północnej części miejscowości Nieledew  

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, Łysiak Wojciech, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów 

wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

W trakcie tego głosowania na obrady przybył radny Pan Henryk Gałka.  

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek położonych w zachodniej części miejscowości Nieledew  

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

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

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

głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki nr 275/1 położonej w miejscowości Drogojówka  

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

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

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

głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki nr 296 położonej w miejscowości Trzeszczany Pierwsze  

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

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

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

głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów). 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad wraz  

z zaproponowanymi zmianami.  

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

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

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

głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów). 

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.  

 

Do punktu 4-go 

 

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

protokołu Nr XXXVII/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 marca 2022 r. Oznajmił, że 

protokół ten został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz jest wyłożony na stole 

prezydialnym.  

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy 

przeprowadził głosowanie nad protokołem Nr XXXVII/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

30 marca 2022 r.  

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

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

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

głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów). 

Protokół Nr XXXVII/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 marca 2022 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

                                                                   Do punktu 5-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że kolejnym protokołem, który podda pod  

głosowanie jest protokół Nr XXXVIII/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 

27 maja 2022 r. 
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Uwag do treści protokołu nie wniesiono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy 

poddał pod głosowanie protokół Nr XXXVIII/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej  

w dniu 27 maja 2022 r. 

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

Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 

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

wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Głosu nie oddał radny Pan Jan Prystupa. 

W związku z wystąpieniem problemów z urządzeniem do głosowania radnego Pana Jana Prystupy 

głosowanie powtórzono. 

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

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

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

głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Protokół Nr XXXVIII/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 27 maja 2022 r. 

został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 6-go 

 

Następny punkt, to przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej 

w dniu 17 czerwca 2022 r. 

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, więc Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 

nad protokołem Nr XXXIX/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 17 czerwca 

2022 r. 

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

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

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

głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Protokół Nr XXXIX/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 17 czerwca 2022 r. 

został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 7-go 

 

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

- ostatnia sesja Rady Gminy Trzeszczany odbyła się 30 marca 2022 r. 

- 31 marca 2022 r. uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w temacie spraw 

bieżących. Poinformował, że złożył wniosek w przedmiocie sporządzenia zestawienia ilości staży, 

robót publicznych, prac interwencyjnych przydzielanych dla poszczególnych samorządów oraz 

efektywności zatrudnienia po robotach publicznych, czy organizowanych stażach. 

- 5 kwietnia 2022 r.  miało miejsce spotkanie z geodetą sporządzającym dla Gminy dokumentację 

potrzebną do prac projektowych, a chodzi o szosę gminną w Trzeszczanach Drugich. 

- 6 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie z projektantem świadczącym usługi w zakresie projektów 

dróg. 

- 7 kwietnia 2022 r. uczestniczył w naradzie sołtysów, poświęconej sprawom bieżącym. Wspomniał, 

że w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią Covid-19 sołtysi nie uczestniczyli w sesjach 

Rady Gminy, lecz zapraszani byli na oddzielne spotkania i cieszy się, że w dniu dzisiejszym obecni 

są sołtysi, gdyż będzie to owocne dla każdej ze stron. 

- 14 kwietnia 2022 r. wspólnie z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy uczestniczył  

w otwarciu filii firmy Pana J. Sz. usytuowanej w budynku byłej mieszalni pasz w Hrubieszowie.  

W trakcie spotkania można było zapoznać się z ofertą partnerów firmy Pana J…., którzy bardzo 

chętnie odpowiadali na nurtujące pytania. Dodał, że Pan J… jest znanym przedsiębiorcą w branży 

budowlanej. 

- 15 kwietnia 2022 r. wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Zadębiec i Ochotniczą Strażą Pożarną 

z Zadębiec odwiedził po raz kolejny Dom Dziecka w Chełmie. Podobnie jak w czasie poprzednich 
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wizyt zostały zawiezione dzieciom ciasta upieczone przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

Zadębce. Nie zabrakło także prezentów dla dzieci. Wójt Gminy podziękował zarówno Paniom z Koła 

Gospodyń Wiejskich jak i druhom strażakom z Zadębiec za bezinteresowną pomoc dzieciom. 

- 20 kwietnia 2022 r. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP, na którym zaplanowano terminy uroczystości imprez powiatowych. 

- Także 20 kwietnia 2022 r. rozpoczęła się kontrola Urzędu Gminy przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. 

Również 20 kwietnia 2022 brał udział w posiedzeniu Powiatowej Radzie Rynku Pracy, na którym 

omawiano sytuację organizacji staży, robót publicznych, prac interwencyjnych, ilość 

zorganizowanych staży, robót w poszczególnych samorządach. 

Pan Wójt nadmienił, że jednoznacznie wynika, że Gmina Trzeszczany, Gmina Hrubieszów, Miasto 

Hrubieszów i Gmina Werbkowice są traktowane po macoszemu, ponieważ np. trzymiesięczny staż, 

który Gmina Trzeszczany chce zorganizować dla osoby z terenu Gminy Trzeszczany jest 

obwarowany np. trzy miesięcznym zatrudnieniem, a pozostałe formy dwumiesięcznym 

zatrudnieniem na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. 

W innych samorządach to zatrudnienie jest o wiele niższe, gdyż są to umowy zlecenia, są to umowy 

na ½ etatu i nie w takiej wysokości jak w Gminie Trzeszczany. Odparł, że Gmina zwracała na to 

uwagę kilkakrotnie. 

- 22 kwietnia 2022 r. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP Trzeszczany, w trakcie którego ustalono terminy świąt i uroczystości wydarzeń strażackich. 

- 24 kwietnia 2022 r. brał udział w uroczystościach imieninowych proboszcza Parafii Trzeszczany ks. 

Marka Barszczowskiego. 

- 30 kwietnia 2022 r. miały miejsce Gminne Obchody Św. Floriana. Uroczystości rozpoczęły się 

Mszą Świętą odprawioną w intencji strażaków w kościele parafialnym w Trzeszczanach. 

- 3 Maja 2022 r. obchodzono 231 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła 

się pod trzema krzyżami, okolicznościowymi wystąpieniami, złożeniem wieńców i kwiatów, 

zapaleniem zniczy, a następnie w kościele parafialnym w Trzeszczanach miał miejsce występ 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mołodiatyczach, zaś po nim została odprawiona Msza Święta  

w intencji Ojczyzny. 

Wójt Gminy podziękował wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do 

zorganizowania i uświetnienia tej uroczystości. 

- 9 maja 2022 r. obchodził spóźnione imieniny. Pan Wójt podziękował za życzenia składane 

osobiście, telefonicznie, czy też elektronicznie. Podziękował za słowa otuchy, wsparcia i poparcia. 

Dodał, że są one szczególnie ważne w tym czasie, gdy w przestrzeni publicznej przez tzw. totalną 

opozycję rozsiewanych jest masę kłamstw, pomówień i nieprawdy. 

- 13 maja 2022 r. w Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie uczestniczył w Powiatowym 

Święcie Strażaków. Pan Wójt podziękował za zaproszenie. 

- 19 maja 2022 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt: „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”  - etap gminny. Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się i przystąpiło 

czterech uczniów szkół podstawowych z pierwszej grupy wiekowej /klasy I-IV/; sześciu uczniów  

z drugiej grupy wiekowej klasy / V-VIII/. 

Do eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowało się 

dwóch uczestników eliminacji gminnych; jeden uczestnik ze szkoły Podstawowej w Mołodiatyczach, 

drugi ze Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach. 

- 20 maja 2022 r. brał udział we Mszy Świętej odprawionej w miejscowości Korytyna przez księży  

z Parafii Trzeszczany za pomordowanych mieszkańców tej wsi. 

Wójt Gminy podziękował za zaproszenie i za zorganizowanie tej uroczystości. 

- 22 maja 2022 r. uczestniczył we Mszy Świętej odprawionej przez księży z Parafii Trzeszczany za 

pomordowanych mieszkańców wsi Drogojówka. 

Pan Wójt podziękował za zorganizowanie tej uroczystości. Podziękował radnym, sołtysom, gościom, 

pocztom sztandarowym środowisk kombatanckich Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg 

Zamość Koło Rejonowe Trzeszczany, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu 
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Rolników Indywidualnych Koło Rejonowe w Trzeszczanach, pocztom Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Trzeszczany, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzeszczanach. 

Podziękował za zaproszenie radnemu i sołtysowi wsi Drogojówka Panu Janowi Prystupa. 

- 27 maja 2022 r. miało miejsce Walne Zebranie Udziałowców firmy „Kres-Mot” z Nieledwi. 

Wójt Gminy poinformował, iż z dokumentów księgowych wynika, że zakład ten jest stabilny 

finansowo i bez zobowiązań wymagalnych. Bilans tego zakładu pozwala optymistycznie patrzeć na 

przyszłość tej firmy.  

Wójt Gminy podziękował za wielki wkład pracy, za dbałość w prawidłowe funkcjonowanie zakładu 

załodze zakładu i zarządowi zakładu. 

- 5  czerwca 2022 r. uczestniczył w Dniu Działacza Kultury zorganizowanym w Zadębcach.  

W uroczystościach wzięły udział koła gospodyń wiejskich, sołtysi, zespoły śpiewacze funkcjonujące 

na terenie naszej Gminy. W trakcie tej uroczystości zostały wręczone podziękowania, a były to bony  

o wartości 500 zł każdy za krzewienie kultury i pielęgnowanie wartości kulturowych na terenie 

gminy Trzeszczany. 

Wójt Gminy podziękował za udział w tych uroczystościach i za owocną współpracę. Podziękował 

Kołu Gospodyń Wiejskich, Klubowi Seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej Zadębce, Pani sołtys 

sołectwa Zadębce-Kolonia, i Panu radnemu i sołtysowi miejscowości Zadębce, Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury, za zorganizowanie i przygotowanie uroczystości. 

- 7 czerwca 2022 r. wspólnie z Wójtem Gminy Hrubieszów uczestniczył w Forum Operatorów 

Telekomunikacyjnych Fortel w Iławie. Pan Wójt oznajmił, że uroczystość objął swoim patronatem  

i w niej uczestniczył Przewodniczący Rady Radiofonii i Telewizji Pan Minister Witold Kołodziejski. 

Podczas gali tego forum Gmina Trzeszczany wspólnie z Gminą Hrubieszów jako jedyne w Polsce 

zostały wyróżnione zaszczytnym tytułem gminy inwestycji telekomunikacyjnych. To wyróżnienie 

zostało przyznane za wzorową współpracę z Hrubieszowską Telewizją Kablową, tworzenie 

właściwego klimatu do rozwoju infrastruktury i rozprzestrzeniania internetu szerokopasmowego. 

- 10 czerwca 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z rąk Ministra Edukacji i Nauki Pana 

Przemysława Czarnka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk Gmina otrzymała 

symboliczne czeki na sumę 3.600.000 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły 

Podstawowej w Nieledwi. 

Projekt będzie obejmował docieplenie ścian, wymianę okien, docieplenie dachu, wymianę instalacji 

c.o. , panele fotowoltaiczne. Dodał, że chciałby też wykonać powierzchowny remont wnętrza 

budynku, gdyż jest to szkoła funkcjonująca od 57 lat i pozostawia wiele do życzenia. 

- 11 czerwca 2022 r. na zaproszenie grona pedagogicznego oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej  

w Nieledwi brał udział w balu klasy VIII. Nadmienił, że była to piękna uroczystość, wspaniale 

zorganizowana i prowadzona. Następnie podziękował za zaproszenie. 

- 13 czerwca 2022 r. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej RP  

Trzeszczany. Tematem posiedzenia była organizacja zawodów sportowo-pożarniczych. 

- 14 czerwca 2022 r. brał udział w „Dniach Pola” corocznej uroczystości mającej charakter rolniczy. 

W bieżącym roku uroczystość odbyła się w Hulczu w gospodarstwie Państwa B…….. 

Wójt Gminy podziękował za zaproszenie. 

- 17 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w temacie absolutorium. 

Również 17 czerwca uczestniczył w nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trzeszczany, której tematem 

była konieczność dokonania przesunięć budżetowych w związku z potrzebą podpisania umowy na 

termomodernizację budynku Urzędu Gminy Trzeszczany. Dodał, że umowa została podpisana i już 

od jakiegoś czasu prace trwają. 

- 19 czerwca 2022 r. na stadionie gminnym w Nieledwi odbyły się Gminne Zawody Sportowo-

Pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn w tym jedna drużyna młodzieżowa chłopców  

z Ochotniczej Straży Pożarnej Nieledew, a były to: Ochotnicza Straż Pożarna Trzeszczany, 

Ochotnicza Straż Pożarna Mołodiatycze, Ochotnicza Straż Pożarna Zadębce, i wspomniana 

młodzieżowa drużyna chłopców z Nieledwi. 

W tych rywalizacjach I miejsce zdobyła OSP Zadębce, II miejsce OSP Trzeszczany, III miejsce OSP  

Nieledew, IV miejsce OSP Mołodiatycze. Pierwsze miejsce zajęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
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Chłopców OSP Nieledew.  

Oznajmił, że 10 lipca 2022 r. na Powiatowych Zawodach Pożarniczych w Mirczu Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza Chłopców zajęła III miejsce. Pan Wójt pogratulował zaszczytnego III miejsca. 

Nadmienił, że również tego samego dnia uczestniczył we Mszy Świętej odprawionej w Leopoldowie 

za pomordowanych mieszkańców wsi. Podziękował księżom z Parafii Trzeszczany za odprawienie 

Mszy Świętej, wygłoszone wymowne Słowo Boże, podziękował radnym i sołtysom, radnej Rady 

Gminy Trzeszczany Pani Paulinie Drewniak jak i sołtysowi wsi Leopoldów Panu Edwardowi Kocaj 

oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Podziękował pocztom sztandarowym 

Światowego Związku Żołnierzy AK, Koło Rejonowe w Trzeszczanach, Niezależnemu 

Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Rolników Indywidualnych Koło Rejonowe  

w Trzeszczanach, pocztom sztandarowym OSP RP, OSP Drogojówka i OSP Mołodiatycze, 

Gminnemu Ośrodkowi Kultury i wszystkim osobom, którzy przyczynili się do zorganizowania  

i uświetnienia tej uroczystości. 

- 21 czerwca 2022 r. na stadionie gminnym w Nieledwi został zorganizowany turniej Piłki Nożnej 

szkół z terenu Gminy Trzeszczany o puchar Wójta Gminy Trzeszczany. W turnieju wzięło udział trzy 

szkoły wystawiając do rozgrywek drużyny dziewczęce i chłopców. W wyniku rywalizacji I miejsce 

zajęła Szkoła Podstawowa w Nieledwi, II miejsce Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach, III miejsce 

Szkoła Podstawowa w Mołodiatyczach. Królem strzelców została I… P i K…W….. ze szkoły 

Podstawowej w Nieledwi. 

- 23 czerwca 2022 r. podpisał umowę z właścicielem firmy „Profil-Bud”  na wykonanie 

termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Trzeszczany. Odparł, że termomodernizacja będzie 

obejmowała izolację fundamentów i ich docieplenie, docieplenie ścian, dachu, naprawę placów w 

koło budynku, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, naprawę schodów, budowę podjazdu dla 

niepełnosprawnych, instalację fotowoltaiczną, ogrodzenie, wymianę źródła ciepła, wymianę 

kaloryferów. Dodał, że te prace zwiększą funkcjonalność, bezpieczeństwo, estetykę i koszty 

utrzymania. 

- 26 czerwca 2022 r. brał udział w zakończeniu Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej w Nieledwi 

i Szkole Podstawowej w Trzeszczanach. W trakcie uroczystości dla najlepiej uczących się uczniów  

o najwyższych efektach nauczania wręczył nagrody.  

Nagrodę specjalną w wysokości 500 zł dla ucznia łaknącego w sposób szczególny wiedzę 

ufundowaną przez nabywcę budynku byłej Szkoły Podstawowej w Drogojówce w bieżącym roku  

otrzymała jedna z uczennic Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach  M…M ….. 

- 25 czerwca 2022 r. na zaproszenie nowo powstałego Klubu Seniora „Pogodna Jesień” w Nieledwi  

brał udział w spotkaniu inaugurującym oficjalną działalność tego Klubu. Wójt Gminy podziękował 

za zaproszenie. 

- 26 czerwca 2022 r. uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej odprawianej za pomordowanych 

mieszkańców Ostrówka. Podziękował radnym, sołtysom, pocztom sztandarowym z OSP RP 

Drogojówka i Mołodiatycze oraz Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Rolników 

Indywidualnych Koło Rejonowe w Trzeszczanach. Zabrakło pocztu sztandarowego Światowego 

Związku Żołnierzy AK, Koło Rejonowe w Trzeszczanach. Podziękował proboszczowi Parafii 

Gdeszyn ks. Mariuszowi Rybińskiemu za odprawienie Mszy Świętej i wygłoszone Słowo Boże. 

Podziękował radnej, a zarazem sołtysowi wsi Ostrówek Pani Beacie Uleryk, Kołu Gospodyń 

Wiejskich Ostrówek, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzeszczanach za przygotowanie 

uroczystości. 

- 3 lipca 2022 r. uczestniczył w festynie rodzinnym „Powitanie Wakacji” zorganizowanym  

w Trzeszczanach. W trakcie festynu wystąpiły zespoły działające przy GOK Trzeszczany: 

„Stokrotki”, „Echo”, „Ostrowiacy”, „Niepokorni”, „Zorzanie” oraz grupa taneczna „Disco Kids”   

oraz „Twister” działające przy Domu Kultury w Nieledwi. Gościnnie wystąpiły zespoły „Remedium”   

z Białopola oraz "Kwintet Sekcja Band" z Drohiczan. Dodał, że można było skorzystać z porad  

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie oraz z porad kosmetycznych, zaś 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Trzeszczany oferowały ciasta i potrawy z grilla. Festyn zakończył 

się zabawą pod przysłowiową chmurką. Odparł, że pomimo wielu imprez w okolicznych  
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miejscowościach festyn cieszył się bardzo dużą frekwencją. 

- 4 lipca 2022 r. podpisał protokół końcowy z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej Urzędu 

Gminy Trzeszczany. Kontrola zakończyła się zgodnie z oczekiwaniami. Zalecenia, które znalazły się 

w protokole są ostateczne, wynikające z różnych interpretacji prawa i ciągłych zmian prawa. 

Zakomunikował, że w jednym czasie miały miejsce cztery kontrole Urzędu Gminy, a były to 

kontrole z Regionalnej Izby Obrachunkowej, z Państwowej Inspekcji Pracy, z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, i z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

Pan Wójt stwierdził, że nie wierzy w takie zbieżności, okoliczności, bowiem po treści zadawanych 

pytań, po materiałach które poszczególne kontrole sobie życzyły można wywnioskować, że to był 

donos. Podziękował tym wszystkim, którzy te donosy napisali, bo jest już po kontroli i wszystko jest  

w porządku. 

- 4 lipca 2022 r. uczestniczył w obradach nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trzeszczany. Nadmienił, 

że jako wnioskodawca zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o podjęcie uchwał w temacie przesunięć 

budżetowych pomiędzy paragrafami. Wyjaśnił, że przesunięcia budżetowe pozwoliły podpisać 

umowę na prowadzenie prac na szosie gminnej Trzeszczany - Bogucice. Umowa została podpisana,  

a w dniu dzisiejszym te prace rozpoczęły się. Wartość tej inwestycji to 1.125.000 zł.  

- 5 lipca 2022 r. brał udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Hrubieszowie. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie podania jednego  

z grantobiorców, który zobowiązany jest do zwrotu do Powiatowego Urzędu Pracy części środków 

finansowych z otrzymanej dotacji. 

- 7 lipca 2022 r. uczestniczył w Święcie Policji zorganizowanym w Hrubieszowskim Domu Kultury, 

podczas którego przyznano awanse i odznaczenia. Pan Wójt podziękował za zaproszenie. 

- 8 lipca 2022 r. odbyło się zebranie mieszkańców osiedla „KresMot” w Nieledwi w sprawie 

podłączenia osiedla do nowego wodociągu. 

Wójt Gminy nadmienił, że firma realizująca inwestycję budowy sieci wodociągowej w Nieledwi  

w chwili obecnej skupiła się na stacji uzdatniania wody i montażu zbiornika na wodę. 

Zakomunikował, że termin wykonania jest bezpieczny i jest to miesiąc październik, ale firma 

obiecuje, iż tą inwestycję odda do użytku wcześniej. 

- 10 lipca 2022 r. odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, gdzie to Młodzieżowa 

Drużyna Chłopców z OSP Nieledew zajęła III miejsce. Wójt Gminy pogratulował tego sukcesu. 

- 11 lipca 2022 r. wspólnie z samorządowcami powiatu hrubieszowskiego, z radnymi Rady Gminy 

Trzeszczany, z rąk posła na Sejm RP  Pana Tomasza Zielińskiego, który reprezentował Premiera 

Mateusza Morawieckiego i Pani Maryli Symczuk, która reprezentowała Wicepremiera Jacka Sasina 

m.in. Gmina Trzeszczany otrzymała symboliczny czek z drugiego rozdania programu „Polski Ład na 

kwotę 9.025.000 zł z przeznaczeniem na 16 odcinków dróg gminnych o łącznej długości około  

8,5 km. Nadmienił, że łącznie pierwsza edycja „Polskiego Ładu” przyniosła dofinansowanie  

w wysokości około 3.000.000 zł na prace, które teraz są prowadzone. Druga edycja przyniosła 

bardzo wielkie dofinansowanie bo 12.625.000 zł z czego: 9. 025.000 zł na wspomniane drogi  

i 3.600.000 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nieledwi. W ostatnich dniach z tego 

funduszu na tereny popegeerowskie Gmina Trzeszczany otrzymała dofinansowanie w wysokości 

2.450.000 zł., natomiast wcześniej otrzymała 400.000 zł na rozbudowę świetlicy wiejskiej  

w Leopoldowie. Wspomniał o trudnościach z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wyraził nadzieję, 

że Gmina otrzyma prawomocne pozwolenie i będzie mogła przystąpić do pracy. 

Dodał, że razem z pierwszej i drugiej edycji „Polskiego Ładu” z kwotą 400.000 zł na Leopoldów 

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 18.445.000 zł. Dodatkowo do tego trzeba dodać, że 

na szosę gminną Trzeszczany - Bogucice Gmina otrzymała 800.000 zł, co łącznie daje kwotę  

19.245.000 zł. Zaznaczył, że w inwestycjach jest to kwota przekraczająca 25.000.000 zł. 

- 14 lipca 2022 r. brał udział w spotkaniu mieszkańców wsi Trzeszczany Drugie. Stwierdził, że czas 

Covidowy wpłynął negatywnie na informacje, na przepływ tych informacji, bowiem zadawane 

pytania często wynikały z niewiedzy. Nadmienił, że mimo uruchomienia Facebooka, strony 

internetowej Gminy, to nic nie zastąpi zebrań. Poinformował, że na zebraniu pytania dotyczyły 

następujących kwestii: 
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a) internetu szerokopasmowego. Pan Wójt oznajmił, że pojawiły się zarzuty, iż mieszkańcy nic o tym 

nie wiedzieli. Przypomniał, iż niejednokrotnie zapraszał zarówno na sesje Rady Gminy jak i na 

spotkania sołtysów przedstawicieli Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej, którzy przybliżali temat 

dotyczący szerokopasmowego internetu, w jaki sposób poszczególne miejscowości, ich kolonie będą 

zasilane, czy to będzie kabel ziemny, czy też droga radiowa. 

b) wycinki drzew (przy ośrodku zdrowia) 

c) przekazania dwóch działek przy szosie powiatowej Trzeszczany - Drogojówka. 

Dodał, że starał się na te pytania udzielić odpowiedzi. 

- 17 lipca 2022 r. uczestniczył w festynie rodzinnym „Lato na wakacjach” zorganizowanym 

w Nieledwi. Odparł, że występy rodzimych zespołów jak i zaproszonych gości, pyszne potrawy  

i ciasta oferowane przez Klub Seniora „Pogodna Jesień” i Koło Gospodyń Wiejskich Nieledew 

sprawiło, że atmosfera była wspaniała. Pan Wójt podziękował: sponsorowi obydwu pikników Firmie 

Elewan-Wind, która zasponsorowała pewną kwotę pieniężną zarówno na festyn w Trzeszczanach jak 

i na festyn w Nieledwi, Gminnemu Ośrodkowi Kultury Trzeszczany, Klubowi Seniora „Pogodna 

Jesień”, Kołu Gospodyń Wiejskich Nieledew i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tejże uroczystości. 

- 20 lipca 2022 r. miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Trzeszczany na temat 

spraw będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy. 

W tym miejscu Wójt Gminy odniósł się do pytań zadawanych na zebraniu w Trzeszczanach Drugich. 

Oznajmił, że zamieszczony w lokalnej prasie artykuł jest oddalony od prawdy. 

W kwestii: 

1) zarzutów dotyczących niechęci Wójta do przekazania dwóch działek leżących w pasie drogi 

powiatowej Trzeszczany – Drogojówka Pan Wójt oznajmił, że na zebraniu w Trzeszczanach Drugich  

i w Nieledwi informował, że Powiat może wejść w posiadanie prawa do dysponowania tym gruntem, 

a więc bardzo szybko to można załatwić poprzez umowę użyczenia gruntu na cele budowlane. Jako 

przykład podał umowy użyczenia z dwóch działań, działania przed budową szosy powiatowej 

Trzeszczany – Nieledew w miejscowości Trzeszczany Pierwsze na wysokości dawnej kolei 

wąskotorowej tam gdzie usytuowana jest działka gminna, bowiem grunty kolejowe zostały przyjęte 

przez Gminę, gdzie Powiat w przeciągu jednej chwili wszedł w posiadanie tegoż gruntu z 

przeznaczeniem na cele budowlane. Zakomunikował, że druga umowa dotyczyła przejazdu 

kolejowego w miejscowości Nieledew na wysokości wyjazdu ze składu buraczanego w Nieledwi. 

Tam również znajduje się przejęty przez Gminę pas kolejowy, czyli stanowi on własność Gminy 

Trzeszczany i w podobny sposób Powiat wszedł w posiadanie tychże gruntów na cele budowlane.  

Wójt Gminy zwrócił uwagę na rozprzestrzenioną w przestrzeni publicznej nieprawdę, iż tylko te 

dwie działki wstrzymują dalsze prace. Dodał, że pokazał, iż w przeciągu kilku minut można było tą 

sprawę załatwić, bowiem wystarczyło tylko troszkę dobrej woli. Nieprawdą jest, że cokolwiek 

blokował, ponieważ zebranie wiejskie miało miejsce 13 lipca, a 12 lipca w przeddzień zebrania do 

Urzędu Gminy wpłynął wniosek z prośbą o uregulowanie siedmiu działek. Powtórzył, że to co krąży 

w przestrzeni publicznej nie jest prawdą. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy był upoważniony do 

przekazania tychże działek bezgotówkowo. Nadmienił, że w związku z rażąco niską wartością jednej 

z działek - ceną księgową (50 zł) zlecił aktualizację wyceny dwóch działek. Koszt wyceny to kwota 

500 zł. Wspomniał o wystosowanej prośbie do Starostwa Powiatowego w przedmiocie pokrycia 

kosztów wyceny. Zakomunikował, że Starostwo Powiatowe nie zgodziło się na pokrycie kosztów 

wyceny działek. 

2) wycinki drzew i zamieszczonego artykułu w lokalnej prasie Wójt Gminy poprosił Panią Annę 

Brzuchala - Wojtiuk  o naświetlenie tematu dotyczącego wycinki drzew. 

Głos zabrała Pani Anna Brzuchala-Wojtiuk, która oznajmiła, że sprawa wycinki drzew przy Ośrodku 

Zdrowia w Trzeszczanach toczy się już od 2021 r. wtedy to Powiat Hrubieszowski wystąpił do 

Gminy o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie, gdzie są prowadzone prace przy Ośrodku 

Zdrowia w Trzeszczanach. W roku ubiegłym wydane zostały dwie decyzje. Jedną decyzję wydano  

5 marca 2021 r., gdzie termin obowiązywania przypadł na koniec ubiegłego roku. Starostwo 

Powiatowe mając wiedzę, że nie wyrobi się z wycinką drzew, zwróciło się do Urzędu Gminy  
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o przedłużenie ważności terminu decyzji i ta decyzja została przedłużona. Podkreśliła, że te drzewa 

są już wycięte. Nadmieniła, że w marcu 2021 r. Starostwo Powiatowe powtórnie zwróciło się  

o wydanie decyzji na wycinkę drzew obejmującej m.in. te drzewa kolidujące z inwestycją oraz 

innych pozostałych. Decyzja została wydana 28 kwietnia ubiegłego roku i obowiązywała do końca 

grudnia ubiegłego roku. Drzewa z tej decyzji nie zostały usunięte. Wnioskiem z 3 stycznia 2020 r. 

Starostwo Powiatowe zwróciło się ponownie do Gminy o zgodę na wycinkę drzew na terenie przy 

Ośrodku Zdrowia w Trzeszczanach. Ten wniosek obejmował część z tych drzew z pierwotnej decyzji 

wcześniejszej, która już była wydana, a także inne gatunki drzew. Z uwagi na fakt, że drzewa 

wymienione we wniosku nie pokrywały się ze stanem faktycznym drzew na działce, bowiem tam 

były inne gatunki, Gmina zwróciła się do Starostwa o uzupełnienie tego wniosku o gatunki właściwe 

drzew. Starostwo ten wniosek wycofało. Kolejny wniosek ze Starostwa wpłynął do Urzędu Gminy 

18 lutego 2022 r. i w tym wniosku było wskazane jedno drzewo, które rosło na granicy działek,  

w związku z powyższym Gmina zwróciła się o dołączenie zgody drugiego właściciela. Starostwo 

Powiatowe odpisało, aby Gmina pominęła to jedno drzewo. W czasie oględzin na działce gdzie te 

drzewa rosną, odnalezione zostały gniazda ptasie na tych drzewach w związku z powyższym Gmina 

wydała postanowienie o zawieszeniu postępowania do momentu uzupełnienia złożonego wniosku  

o zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwo od wykonywania czynności  

w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt. Jest to obowiązek wynikający  

z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt. W czerwcu bieżącego roku Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie uzupełniło swój wniosek 

o zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do tego dołączono także dokumenty, które były 

składane w odpowiedzi na zapytania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska m.in. o to z jakiego 

powodu te drzewa są wycinane. 

Pani Brzuchala – Wojtiuk zwróciła uwagę, że często ponoszony jest taki argument, iż Gmina 

znalazła gniazda i dlatego nasze postępowanie było złośliwie przeciągane. Odparła, że Gmina 

Trzeszczany złożyła w miesiącu lutym do Starostwa Powiatowego wniosek dotyczący wycinki drzew 

rosnących przy biurowcu POM w Trzeszczanach, które to zagrażają budynkowi mieszkalnemu 

i 18 marca 2022 r. otrzymała postanowienie, w którym to postępowanie administracyjne w stosunku 

do wnioskowanych drzew zostało zawieszone z powodu występowania w koronie drzew gniazd 

ptasich. Stwierdziła, że skoro wcześniej Starostwo Powiatowe bazując na przepisach właściwie swoje 

czynności podjęło, to że Gmina zrobiła to samo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to  

nie jest jakaś złośliwość, a wręcz taki Gmina miała obowiązek, bo do tego obliguje prawo. 

W odpowiedzi na złożone dokumenty, uzupełnione o zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska 28 czerwca 2022 r. Gmina wydała decyzję. Z uwagi na fakt, że część drzew wskazano do 

wycinki, w związku z prowadzoną inwestycję została naliczona opłata w wysokości 66.615 zł. 

Starostwo od tej decyzji się odwołało. Odwołanie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Zamościu.   

W tym miejscu Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź Pani Anny Brzuchala-Wojtiuk. 

Zakomunikował, że tutaj nikt tego nie kwestionował. Wniosek Starostwa Powiatowego do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wniosek złożony do Urzędu Gminy Trzeszczany  

zawierał informacje, że wycinka drzew wiąże się z pracami budowlanymi. Zaznaczył, że to nie jest 

wymysł Gminy, to nie jest żadna złośliwość, to sam wnioskodawca zawarł to we wniosku, więc 

Gmina nie miała możliwości innej interpretacji tylko właśnie taką. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

 Do punktu 8-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację ze swojej działalności między sesjami 

informując, że: 

- 5 kwietnia podpisywał uchwały z sesji Rady Gminy mającej miejsce 30 marca br.  

- 6 kwietnia złożył oświadczenie majątkowe, a ponadto dokonał analizy oświadczeń majątkowych 

części radnych którzy złożyli takowe oświadczenia. 
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- 7 kwietnia brał udział w naradzie sołtysów. 

- 20 kwietnia dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych. 

- 3 maja uczestniczył w uroczystościach patriotycznych z okazji 231 rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 

- 5 maja zapoznał się z treścią pisma z Sądu Rejonowego w Hrubieszowie oraz rozmawiał  

z mecenasem Panem Szymonem Skorniewskim w sprawie procedury absolutoryjnej upewniając się  

w kwestii wydłużenia terminu procedury absolutoryjnej. 

Tego samego dnia udzielił odpowiedzi na pismo sołtysa wsi Nieledew. 

- 11 maja prowadził rozmowę telefoniczną z sołtysem wsi Nieledew Panem Załuskim. 

- 19 maja zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu.  

- 25 maja zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Trzeszczany o zwołanie sesji nadzwyczajnej  

i przygotowywał sesję nadzwyczajną. 

- 27 maja wziął udział w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany. 

- 2 czerwca skierował pismo do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi wraz z uchwałą. 

- 8 czerwca podpisywał uchwały. 

- 9 czerwca podpisywał korektę oświadczeń majątkowych dwóch radnych. 

- 15 czerwca zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 

- 17 czerwca wziął udział w pracach Komisji Rewizyjnej oraz wziął udział w XXXIX sesji 

nadzwyczajnej. 

- 19 czerwca uczestniczył w uroczystościach patriotycznych przy pomniku pomordowanych 

mieszkańców Leopoldowa. 

- 21 czerwca podpisywał uchwały z sesji Rady Gminy mającej miejsce 17 czerwca. 

- 1 lipca zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Trzeszczany o zwołanie sesji nadzwyczajnej  

i przygotowywał tą sesję. 

- 4 lipca wziął udział w sesji nadzwyczajnej.  

- 7 lipca podpisywał uchwały z sesji nadzwyczajnej. 

- 11 lipca brał udział w wydarzeniu jakim było wręczanie grantów przez Pana Posła Tomasza 

Zielińskiego. 

- 13 lipca zapoznał się z treścią: opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z 20 czerwca 2022 r.; 

oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Trzeszczany; sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury; 

sprawozdania Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach. 

- 14 lipca wziął udział w zebraniu w miejscowości Trzeszczany Drugie 

- 15 lipca przygotowywał porządek obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Trzeszczany 

- 20 lipca uczestniczył w posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy Trzeszczany. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 9-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to: „Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Trzeszczany za 2021 

rok”. 
Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, że podobnie jak w latach minionych Raport o stanie Gminy 

Trzeszczany jest zgodny z wymogami ustawy dotyczącą formy i zakresu jaki powinien zawierać 

raport o stanie Gminy. Podkreślił, że nie ma sensu drugi raz przedstawiać zapisów, cytować bowiem 

każdy z radnych otrzymał raport o stanie Gminy Trzeszczany i kto chciał się zapoznać z jego treścią 

to się zapoznał. Poprosił o ewentualne pytania. 

Po wypowiedzi Pana Wójta, Przewodniczący Rady Gminy otworzył debatę nad raportem o stanie 

Gminy Trzeszczany. Zakomunikował, że do Urzędu Gminy do dnia wczorajszego nie wpłynął żaden 

wniosek od mieszkańców poparty 20 podpisami wyrażający chęć udziału w debacie nad raportem 

o stanie Gminy w związku z powyższym na temat tego raportu będą mogli wypowiadać się jedynie 

radni. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który na wstępie swojej wypowiedzi nawiązał do podsumowania 

raportu. Dodał, że zanim przejdzie to tematu związanego z raportem to poruszy temat mikrofonów. 
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Przypomniał, że zgłaszał wniosek do Pana Przewodniczącego, ażeby każdy radny miał przy sobie 

taki mikrofon, gdyż tak wypada. Odparł, że obserwując obrady innych Rad daje się zauważyć, że 

każdy siedzi na swoim miejscu i wypowiada się do swojego mikrofonu, natomiast tutaj radnych prosi 

się do mównicy i radni muszą wstawać. Natomiast Państwo siedzicie, choć jesteście młodsi co 

niektórzy np. Pan Przewodniczący. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że mikrofon jest przy stoliku i można usiąść. 

Radny Pan Ryś nadmienił, że nie boi się mównicy. Nawiązał do informacji przekazanej przez Pana 

Przewodniczącego, iż na Komisjach został poruszony temat zakupu mikrofonów i że Komisja  

nie zgodziła się na ich zakup. Zaproponował, aby Komisja wypowiedziała się, czy się nie zgodziła, 

czy zostało to przemilczane, bo jednak nam się to należy. 

Następnie radny Pan Marek Ryś nawiązał do raportu. Odparł, że to nie jest jakaś zemsta, jakaś  

nienawiść. To są odczucia co widzi i to co słyszy od mieszkańców i będzie starał się to przedstawić. 

W tym miejscu odniósł się do podsumowania raportu: 

1. „Przedstawione w raporcie informacje obrazują realizację polityk, programów, strategii i uchwał 

Rady Gminy. Moim obowiązkiem jako organu wykonawczego jest realizacja tych kierunków 

rozwoju, które wskazane zostały przez Radę Gminy Trzeszczany”. 

Zwrócił uwagę na niewykonanie uchwały Rady Gminy Trzeszczany dział 600 rozdział 6014 § 6300 

który brzmi: Dotacja celowa na pomoc finansową dzieloną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.  

Dodał, że jest to na drogę powiatową. Podkreślił, że Pan Wójt nie przekazał Starostwu Powiatowemu 

środków finansowych w wysokości 131.500 zł. 

Bank Spółdzielczy, a ośrodek zdrowia. Ostatnio Pan Wójt wypowiedział się w prasie: „Wiem 

natomiast, że mam wykonać to, do czego zobowiązała mnie Rada Gminy”. 

Stwierdził, że Rada Gminy zobowiązała Pana Wójta do zapoznania się z kosztami i warunkami, miał 

Pan Wójt to przedstawić, a nie od razu bez naszej zgody wydać 20.000 zł na projekt budowlany, 

który nie jest ważny, źle zaprojektowany. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie 

tego terenu, działki na której stoi budynek banku jest pod usługi bankowe, finansowe, a nie na usługi 

do prowadzenia ośrodka zdrowia. Wcześniej trzeba taką zmianę wprowadzić, następnie wykonać 

projekt i uzyskać pozwolenie na budowę, czy przebudowę. To jest fikcja, albo wyprowadzenie 

pieniędzy Jaka była procedura wykonania wyboru projektu. To jest działanie na korzyść 

mieszkańców? 

Stary ośrodek obecnie jest remontowany, także nie pokrywa się to z tym punktem.  

 2. „ ..Natomiast jak wskazują dane zawarte w raporcie dotyczące zadłużenia, jego poziom znacznie 

uległ zmniejszeniu przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu kosztownych i bardzo oczekiwanych 

przez mieszkańców inwestycji”.  

Radny Pan Ryś odparł, że zgadza się. Pan Wójt spłacił ten kredyt, bo nie można inaczej, ale też 

będziemy zaciągać kredyt, za chwilę mamy projekt uchwały. To nie jest tak, że coś robimy bez 

pieniędzy. Dodał, że jak pamięta, to Pan Wójt atakował swego poprzednika, iż spłacamy kredyt. 

3. „..Oczywiście należy również zauważyć, że tej tezy dotyczącej współpracy nie można odnieść do 

wszystkich członków rady, ale w tym zakresie ocena należy do Państwa jako wyborców. Kończąc 

pragnę podziękować tym, którzy w podejmowanych przez siebie działaniach widzą interes i dobro 

mieszkańców, a nie tylko o tym mówią. Tym których faktyczną pomoc w zakresie realizacji działań 

rozwojowych można obiektywnie ocenić przez pryzmat roty ślubowania radnego Rady Gminy”. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że 11 listopada podczas uroczystości w kościele Pan Wójt 

poinformował, że ma totalną opozycję. Dzisiaj Pan Wójt również o tym wspomniał. Dlaczego Pan 

Wójt tak nas nie lubi, przecież my nie robimy destrukcji w Gminie, bo głosujemy. Dzisiaj będziemy 

głosować za tym, żeby prowadzić inwestycję, że się nie zgadzamy, może czasem coś się ujawni, to 

nie jest to jakimś pretekstem, żeby nas tutaj wyzywać, czy pozywać. 

Nasz Wójt jest przekonany, że to co robi jest właściwe, w porządku i tak ma być, kto myśli inaczej 

jest oponentem politycznym. Tak mawiał Pan w Sądzie. Radni są organem kontrolnym i w pełni 

mają prawo patrzeć wójtowi na ręce, a ci co patrzą, to są niewygodni, są podawani do Sądu lub 

prześladowani w inny sposób, dlatego, że sprawują swój mandat prawidłowo. 
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Jeśli chodzi o rotę ślubowania, to radni składali, ale Pan Wójt również składał, jeśli zaś chodzi o rotę  

ślubowania, to uważam, że Pan Wójt nie dotrzymuje przysięgi: „Obejmując urząd wójta gminy, 

uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla 

dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. 

Radny Pan Ryś zapytał, czy sprawa, gdzie został Pan uznany winnym, afera śmieciowa, to 

adekwatne do przysięgi?, sprawa solarów, która się toczy, to też kwestia czystości działań Pana 

Wójta? To zostawiam Pańskiemu sumieniu. 

Następnie radny Pan Marek Ryś zwrócił uwagę, że w raporcie brakuje kwestii dotyczących: 

- wysypiska śmieci. Jest to nasza bomba, która tyka. Był poruszany ten temat. Co roku próbuję coś 

zadziałać, Pan Wójt chwali się, że jest sporo pieniędzy, nie widzę na razie odzewu, a za chwilę, 

okaże się, że trzeba będzie może za to zapłacić karę, nie wiem jak to się dalej potoczy, większość 

gmin się z tym uporała, także tutaj Pan Wójt na ten temat mógł się w raporcie opowiedzieć. 

Co sądzę o inwestycjach. Inwestycje zostały wykonane, zostały przyjęte, odebrane, ale po roku czasu 

w Szkole Podstawowej w Trzeszczanach okazało się, że odwrotnie przyłączone rury potrzaskały, 

wybuchły i to nie było, że były przerdzewiałe. To nastąpiło zaraz po oddaniu do użytkowania. 

Poddasze tej szkoły nie zostało ocieplone, nie wiem, czy zostało ocieplone, ale tam nie ma 

ogrzewania. Na samym początku, gdy było zaprojektowane to poddasze nie miało ogrzewania  

i wówczas informowałem, że to będzie źle, bo woda będzie się skraplać i cieknąć po sufitach, gips 

wygląda jak wygląda. Biblioteka została przeniesiona, ktoś w tym uczestniczył, a kaloryfery wiszą 

każdy w inną stronę, jakby źle umocowane, taka bylejakość. Jeżeli tak jest, to jest, a jeżeli nie, to źle 

kogoś wysłuchałem, bo mógłbym pójść i sprawdzić. 

Radny Pan Marek Ryś nawiązał również do świetnej współpracy z Hrubieszowską Telewizją 

Kablową. Odparł, że pamięta, że jak telewizja chciała stawiać te maszty, to na początku nie było 

słodko. Pan Wójt w Zaborcach nie pozwolił, w Trzeszczanach nie było mowy, ale jakoś Pan Wójt się 

dogadał i dobrze, że się dogadał. Ta dobra współpraca chyba jest tylko z telewizją, bo w Starostwie  

takie duże koty są darte, więc prosiłbym, by coś robić, a nie drzeć i wymyślać. Dodał, że był 

świadkiem na zebraniu w ubiegłym roku, gdzie miejscowe społeczeństwo było poruszone takim 

zachowaniem i tak dalej.  

Nadmienił, że raport przedstawia inwestycje na bieżący rok, więc jest taki  misz - masz, a jest to 

raport za 2021 rok. Pan Wójt chwali się, bo najlepiej się chwalić, gdyż jakieś sprawy można 

pominąć, a czymś się pochwalić itd. 

Osiągnięć nie ma z dziedziny kultury, sportu, itd. Nie widziałem, żeby Pan Wójt tym się afiszował, 

dobrze, że Pan Wójt otrzymał środki. W następnym roku Pan powie, iż dwie Gminy otrzymały środki 

Trzeszczany i Hrubieszów.  

Świetlica wiejska w Leopoldowie, czy remiza strażacka rozbudowa, będzie nieodpłatnie 

udostępniona w celu zorganizowania zebrań wiejskich, działalności seniorów, kół gospodyń 

wiejskich, OSP, będzie służyć Radzie Sołeckiej, młodzieży oraz pozostałym mieszkańcom.  

Zwrócił uwagę, że to jest czas przyszły bowiem, ta świetlica nie została rozbudowana. Dodał, że Pan 

Wójt ma piecze nad tymi świetlicami i nie każdy może skorzystać ze świetlicy. Nadmienił, że zna to 

z lat ubiegłych. Dosyć niedawno krążyła w przestrzeni publicznej informacja, iż Pan Wójt  

nie pozwolił zrobić zebrania. Mieszkańcy miejscowości Trzeszczany Drugie stali na dworze  

i zebranie z Panią Starostą było na dworze. 

W kwestii Obserwatorium radny Pan Ryś nawiązał do realizowanego w ubiegłym roku dla dzieci 

projektu ze środków alkoholowych, wówczas był w obserwatorium i przewietrzył pomieszczenia. 

Odparł, że z tego co obserwuje i widzi, to w bieżącym roku Pan Wójt zrobił sobie zdjęcie z darami 

dla uchodźców. Zaznaczył, że obserwatorium jako magazyn też się przydało. 

Ponadto nawiązał do sprawy z ubiegłego roku, gdzie Pan Wójt chciał mnie pogrążyć, iż wszedłem do 

Pana Wójta i powiedziałem o chodniku przy drodze gminnej w stronę POM-u w Trzeszczanach. 

Powiedziałem kilka rzeczy Panu Wójtowi, wyszedłem, a za jakiś czas otrzymuję wezwanie na 

Policję, bo zakłóciłem spokój publiczny, może tak się stało. Napisałem wyjaśnienie, ale nie chcę tego 

czytać. Byłem pomówiony o kłamstwa, że kogoś popycham, itd. Takich spraw nie było, nawet Sąd 

nie wziął tego pod uwagę, kazał zakładać inną sprawę. Pan myśli, że jako radny będę zachowywał się 
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jako błazen, czy kogoś popychał. Powiedziałem Panu, tej sprawy tak jak świadkowie powiedzieli  

nie powinno być. Ja Panu to wybaczam, ale ludzie czasem potrzebują wiedzieć. 

Następnie radny Pan Marek Ryś swoją wypowiedź zakończył cytatem „Nigdy nie szukaj zemsty, 

zepsute owoce zgniją same, a kłamstwo jest złym nawykiem człowieka i jest ono na stałe w ustach 

ludzi źle wychowanych. Lepszy złodziej niż ten co stale kłamstwem się posługuje. Obydwaj zaś 

zgubę odziedziczą w spadku. Wzgarda zazwyczaj towarzyszy kłamcy, a hańba stale ciąży nad nim”. 

Nadmienił, że jeżeli kogoś uraził, to przeprasza, ale tutaj musiał powiedzieć swoje, bo do tego został 

wybrany.  

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który oznajmił, że chciałby wypowiedzieć się na temat 

tego raportu jednocześnie to dotyczy absolutorium, nad którym będziemy głosować. 

Odparł, że absolutorium udzielane dla Pana Wójta nie powinno opierać się tylko na opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. My jako radni dajemy wójtowi zaufanie za całokształt jego pracy 

i funkcjonowania urzędu dla dobra mieszkańców naszej gminy. Środki finansowe, które spływają do 

naszej Gminy na różne inwestycje od strony Rządu to bardzo dobrze. Osobiście bardzo się cieszę,  

wyborcy i mieszkańcy też się z tego cieszą, że Gmina się rozwija. Wójt Gminy ma obowiązek 

wynikający z jego pracy, aby jak najwięcej modernizować, unowocześniać naszą Gminę, ale są 

jeszcze inne sprawy, które Wójt powinien w sposób szczególny dbać o zasady życia publicznego 

mieszkańców i wizerunek naszej Gminy. Panie Wójcie te sprawy sądowe z mieszkańcami jaki koszt 

poniosła Gmina narażając na straty. Brak współpracy ze Starostwem Powiatowym w dalszym ciągu.  

Pan Wójt chwali się, że współpracuje z Hrubieszowską Telewizją Kablową, z kołami gospodyń,  

tylko nie może Pan Wójt znaleźć tej współpracy ze Starostwem, by ten dialog był prowadzony 

i byłbym szczęśliwy, z tego powodu, by droga ta była remontowana. Brak współpracy ze Starostwem 

w sprawie drogi powiatowej, niedogadanie się w sprawie ośrodka zdrowia, gdzie Gmina poniosła 

straty, angażując się w remont banku spółdzielczego. Nie wspiera Pan Wójt na równi podmioty 

społeczne, bardziej Pan jest przychylny dla jednych, np. dla koła gospodyń wiejskich, a klub 

seniorów traktuje Pan po macoszemu. Jak traktowana jest OSP w Nieledwi, która nie ma zaplecza 

sanitarnego, ani wody do umycia rąk. Zbulwersowała mnie sesja nadzwyczajna w sprawie 

rozwiązania umowy o pracę z Panem Łysiakiem ze Szkoły Podstawowej w Nieledwi. Chciał Pan 

Wójt zrzucić winę na radnych, ale tak się nie stało. Radni byli jednomyślni. Państwo radni to była 

ustawka. Zrobił Pan i Dyrektor szkoły to co chcieli, to było przegięcie. W przyszłości może tak się 

stać, że trzeba będzie wypłacić odszkodowanie z pieniędzy podatników, z budżetu gminy dla Pana 

Łysiaka. Nie wiem jak to się potoczy. Gdzie tutaj jest racjonalna gospodarka i przychylność Pana 

Wójta do obywatela. To nie przynosi chluby ani Panu Wójtowi, ani Gminie. Życzę powodzeniach  

w tych pracach, by Gmina się rozwijała, i aby te pieniądze, które dostajemy z „Polskiego Ładu”  były 

właściwie i dobrze wykorzystane. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby nie zarzucać komuś jakieś ustawki. Proszę w ten sposób 

nie obrażać radnych. 

Radny Pan Pirogowicz poprosił Pana Przewodniczącego, aby powiedział po co Pan Przewodniczący 

zwoływał tą sesję? Czemu ona miała służyć? 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ta kwestia była tłumaczona wielokrotnie. Musieliśmy 

podjąć decyzję jako Rada i taką decyzję podjęliśmy. 

Następnie zamknął tą dyskusję i poprosił o głosy na temat raportu o stanie Gminy.  

W tym miejscu Wójt Gminy ustosunkował się do wypowiedzi radnych w kwestii: 

1) dotacji celowej w wysokości 131.500 zł. Pan Wójt oznajmił, że faktycznie Rada Gminy 

Trzeszczany podjęła taką uchwałę, aby środki finansowe w takiej kwocie przeznaczyć na pomoc 

finansową Starostwu Powiatowemu w przebudowie drogi powiatowej Trzeszczany - Nieledew. 

Uchwała została podjęta, natomiast co najmniej dwukrotnie podnosił na zebraniu w Trzeszczanach  

i w Nieledwi, do Pani Starosty kierował tą prośbę, że czekam na umowę, ewentualnie na 

porozumienie, które jest nieodzowne, ażeby środki finansowe mogły znaleźć się w Starostwie na 

koncie. Takie porozumienie, ani umowa nigdy do Urzędu nie wpłynęło. Dodał, że to nie jest mój 

wymysł, moje widzimisię, to są normalne obowiązki wynikające z przepisów prawa. Dlatego te 

środki nie zostały przekazane. Wyjaśnił, że uchwała Rada Gminy daje mi takie upoważnienie, 
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natomiast, czy to w umowie, czy w porozumieniu zawarte są warunki co, gdzie, kto za co odpowiada, 

jak ma nastąpić rozliczenie, kiedy bez tej umowy, czy porozumienia nie można przekazać ani  

1 zł. Takie umowy, takie porozumienia funkcjonowały między Starostwem, a Gminą już od 

zamierzchłych czasów na każde działanie, na każde dofinansowanie, a przeważnie ono odbywało się 

ze strony Gminy Trzeszczany, która udzielała pomocy finansowej, czasami był to Powiatowy Zarząd 

Dróg, natomiast jest to nieodzowny element, ale takie porozumienie, ani umowa nie wpłynęło. 

2) budynku Banku Spółdzielczego, projektu. Pan Wójt oznajmił, iż aby cokolwiek powiedzieć 

odnośnie wysokości kosztów jakie będą potrzebne na daną inwestycję trzeba sporządzić kosztorys.  

Nadmienił, że bardzo dobrze sobie przypomina sprawy dotyczące tego ośrodka. Gdy informował, że 

osoba, która oceniła remont ośrodka na kwotę 2.500.000 zł - 3.000.000 zł., to wówczas pojawił się 

śmiech na sali skąd, dlaczego tak dużo. Odparł, że na podstawie szacunkowych wyliczeń nie jest  

w stanie i pod tym się nie podpisze, że to będzie kosztowało tyle, czy tyle.  

Zwrócił uwagę, że pojawia się następny wątek, bowiem jedno z pytań i dociekań Regionalnej Izby 

Obrachunkowej było skierowane w tym temacie. Przypomniał, że na sesji Rada Gminy 

wypowiedziała się w formie głosowania, ażeby takowe pieniądze wydatkować, zapoznać się  

z kosztami jakie będzie trzeba zaangażować na to działanie. Takowe prace zostały zlecone. 

Ponadto Pan Wójt stwierdził, że teren na którym umiejscowiony jest budynek banku, w planie 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod usługi, czyli jest to pojęcie bardzo szerokie. 

3) kredytów. Wójt Gminy poinformował, że nigdy swojemu poprzednikowi nie zarzucał niczego. Od 

początku wiele razy to powtarzał, iż robi czarną, grubą kreskę, by pracować na swoje imię, na swoją 

odpowiedzialność, żeby później można było powiedzieć, co zostało zrobione, ewentualnie co  

nie udało się zrobić. W bieżącym roku Gmina spłaca ostatnią część zadłużenia zaciągniętego  

w latach minionych. Przypomniał o zaciągniętym kredycie w roku 2015, który został przeznaczony 

na uregulowanie faktur z odroczonym terminem płatności, bowiem Gmina nie posiadała środków. 

Podkreślił, że informował kilkakrotnie Radę Gminy o tym fakcie. Nadmienił, że od tamtego okresu 

żaden inny kredyt nie został zaciągnięty. Gmina funkcjonuje, daje radę, pozyskuje środki, 

przeprowadza mniejsze, większe inwestycje. W bieżącym roku są to inwestycje: budowa wodociągu 

wraz ze stacją uzdatniania wody  w Nieledwi - 3.600.000 zł, trwająca termomodernizacja budynku 

Urzędu Gminy - około 3.500.000 zł, rozpoczęta w dniu dzisiejszym inwestycja budowa drogi 

gminnej Trzeszczany - Bogucice - 1.125.000 zł, natomiast niebawem rozpocznie się przebudowa  

i rozbudowa remizy strażackiej w Leopoldowie – 500.000zł -700. 000 zł.  

Zwrócił uwagę, że jest to ponad 8.000.000 zł. Dodał, że nie rozumie zapytania, bowiem ta Gmina 

nigdy takich pieniędzy nie widziała, ani tylu inwestycji w jednym czasie.  

Ponadto dodał, że wie jakie ślubowanie składał, wie co obiecał mieszkańcom i stara się tego 

dotrzymać. Stwierdził, że to nie są ostatnie inwestycje, które w bieżącym roku będą wykonane, bo 

chodzi o drogę w miejscowości Bogucice na odcinku od farmy wiatrowej do drogi powiatowej. 

Najprawdopodobniej to działanie zostanie zrealizowane po zebraniu przez rolników plonów. 

Stwierdził, że kolejne środki finansowe trzeba będzie zaangażować, ale to wszystko za wolą, zgodą 

i wiedzą Rady Gminy. Podkreślił, że zawsze pyta Radę o poszczególne kroki, czy ma zielone światło, 

czy jest zainteresowanie, czy też nie. Nie jest prawdą, że kogoś nie lubię, tylko nie mogę pogodzić 

się z tym, że większość Rady opowiada się za jakimś działaniem, za jakąś inwestycją, daje zielone 

światło, a kilka osób nie chce z tym się zgodzić (chociaż mają do tego prawo), nie należy tego 

kwalifikować w ten sposób jakoby byłbym przeciwny. Wykonuję wolę większości Rady, a że 

mniejszej części Rady się nie podoba chylę czoła może tak być. 

Ponadto Wójt Gminy zakomunikował, że nie musimy się lubić, my mamy działać dla dobra 

mieszkańców. Dodał, że ponad dwa lata był włóczony po Sądach w sprawie śmieci, których jak się 

okazało nie było.  

4) wysypiska śmieci. Pan Wójt oznajmił, że niejednokrotnie wspominał, że nie ma takich pieniędzy 

do pozyskania, które można by pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Wojewódzkiego, 

które by w znacznym stopniu odciążyły udział Gminy, budżet Gminy. Stwierdził, że można byłoby 

napisać wniosek z programu „Polski Ład”. Podkreślił, że ta sala słyszała moje propozycje, z którymi 

większość Rady Gminy się zgodziła. Nadmienił, że zainteresowanie jakie jest tym gruntem może 
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doprowadzić do tego, że jeszcze Gmina na tym składowisku zarobi ładne środki, ale na to trzeba 

jeszcze chwileczkę poczekać. 

5) termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach. Wójt Gminy poinformował, 

że od około 11 lat w tej szkole w kranach nie było ciepłej wody. Problem nie polegał na odwrotnym 

połączeniu rur, tylko gdzieś, kiedyś w pionie zamarzła rura i wszystko się posypało. Nikt nie był 

zainteresowany wykonaniem remontu, by to wymienić, gdyż nie było to takie łatwe, bowiem pion  

z ciepłą wodą został usytuowany w kominach wentylacyjnych. 

W kwestii poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach Pan Wójt stwierdził, że nie jest 

fachowcem od audytów energetycznych, nie jest fachowcem w wielu działaniach w branży  

budowlanej, więc musi wierzyć fachowcom, którzy te audyty wykonywali. Biblioteka została  

przeniesiona niżej, ponieważ są takowe pomieszczenia, które można wykorzystać na tą bibliotekę. 

Na poddaszu w bibliotece było zastosowane ogrzewanie elektryczne, bo większa część tego poddasza 

stanowi bufor pomiędzy piętrem, a dachem i nie jest prawdą, że nie ma docieplenia, bowiem dach 

jest docieplony. To wszystko kamerą termowizyjną sprawdził audytor i się pod tym podpisał, że takie 

rozwiązanie jak najbardziej może mieć miejsce. 

Odnośnie złego zamontowania kaloryferów Wójt Gminy poinformował, że każdy poziom powinien 

mieć spadek i kaloryfer też. Pomimo tego, że zastosowane są pompki obiegowe, to odpowiednie, 

właściwe zastosowanie spadków o wiele zmniejsza opory przepływu.  

6) masztów Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej. Wójt Gminy oznajmił, że zarówno  

w Trzeszczanach jak i w Nieledwi, to mieszkańcy zadecydowali, żeby w tych miejscach nie było 

lokalizacji tychże masztów. Nadmienił, że nie podejmował decyzji, jedynie pytał mieszkańców.  

7) stwierdzenia, że coś trzeba robić. Pan Wójt stwierdził, że trzeba robić i stara się to robić. Ilość 

inwestycji i środki zaangażowane w te inwestycje mówią same za siebie. 

Podkreślił, że stara się pozyskiwać środki, które są możliwe do pozyskania i będzie w dalszym ciągu 

to robić. Przypomniał, iż bardzo dobrze pamięta uśmiechy, niedowierzania, kiedy wspominał  

o aplikowaniu z programu „Polski Ład” z którego udało się pozyskać pieniądze. 

Dodał, że Gminę na niewiele stać z bieżących dochodów, więc musi posiłkować się kredytem. 

Nadmienił, że złożył wniosek w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi, więc trzeba czekać na opinię 

Funduszu. Podkreślił, że jest to tani kredyt. Oznajmił, że jeżeli Gmina mogłaby skorzystać ze 

środków tego funduszu, to nie zaciągałaby pożyczek w innych bankach, bowiem są one na mniej 

korzystnych warunkach. Dodał, że gdy Gmina otrzyma odpowiedź w tej sprawie, to poinformuje  

o tym radnych. 

Ponadto oznajmił, że chwali się, bo ma czym się chwalić, bo tylu inwestycji bardzo potrzebnych 

jeszcze nie było. Mieszkańcy czekają na inwestycje, a Gmina jest od tego, by je wykonać i w miarę  

możliwości, umiejętności i sposobności pozyskiwać środki i realizować te cele. 

8) korzystania ze świetlic. Wójt Gminy zakomunikował, że nikt nikomu nie broni korzystania ze 

świetlicy. Wystarczy powiedzieć i zapisać się do zeszytu, by Gmina posiadała wiedzę w zakresie 

osoby odpowiedzialnej za wynajem świetlicy jak również, by terminy wynajęcia świetlicy nie były 

zbieżne, nie kolidowały z innymi terminami. Odparł, że nie dotyczy to sali widowiskowej w Domu 

Kultury w Nieledwi, gdyż w wyniku corocznych kontroli służb budowlanych zauważono, że uwis 

stropu na sali widowiskowej przekroczył 40 cm. Sala ta natychmiast została wyłączona  

z użytkowania. W tej chwili Gmina dysponuje już projektem, by naprawić dach, by go praktycznie 

odbudować od podstaw. Nie ma mowy, aby cokolwiek tam robić. 

Pan Wójt zwrócił uwagę na konieczność pozyskania środków finansowych, gdyż zakres pracy jest 

dość duży. 

9) zebrania w Trzeszczanach Drugich. Wójt Gminy poinformował, że nikomu nie zabronił 

użytkowania świetlicy w Trzeszczanach, natomiast do Pani sołtys wsi Trzeszczany Drugie ma 

pretensje, że zwołała zebranie w sposób niezgodny ze statutem sołectwa, który jest elementarzem 

każdego sołtysa i że informuje mnie o zebraniu praktycznie w ostatniej chwili. 

Natomiast, wie, że w przestrzeń publiczną poszła informacja zupełnie inna. 

10) obserwatorium. Wójt Gminy odparł, że obserwatorium w pewnym momencie zostało  

przekształcone w magazyn żywności, odzieży, i innych różnych rzeczy, przywożonych z Krakowa,  
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z Niemiec, z Holandii z różnych stron Europy, przez zaprzyjaźnione osoby. Te dary były tam  

deponowane i rozdzielane do naszych punktów jak też wywożone na granicę lub za granicę. 

Z chwilą gdy taka potrzeba ustała, albo została zminimalizowana, obserwatorium wróciło do swoich 

pierwotnych funkcji. Przyjeżdżają wycieczki i są kolejne telefony w sprawie przyjazdów.   

11) spraw sądowych i zajścia w budynku Urzędu Gminy Trzeszczany. Pan Wójt oznajmił, że Sąd  

w Wyroku Sądowym to Pana radego uznał winnym tego zajścia. Sąd w swoim orzeczeniu 

człowiekowi pokrzywdzonemu przez Pana powiedział, że jeżeli chce dochodzić jakiegoś 

zadośćuczynienia, odszkodowania to na drodze cywilnej. Ta osoba uległa chorobie i myślę, że do 

chwili obecnej, nie jest w pełni sprawna, także rozeszło się jak się rozeszło.  

12) współpracy ze Starostwem Powiatowym. Wójt Gminy stwierdził, że niejednokrotnie mówił  

i powtórzy jeszcze raz, że nikomu nie wadzi, nikomu nie miesza, zajmuje się sprawami Gminy, 

Urzędu Gminy, funkcjonowaniem, pozyskiwaniem środków, inwestycjami i nie ma czasu na 

podchody, złośliwości, podawanie nieprawdziwych informacji do prasy, czy w przestrzeń publiczną. 

Całą tą sytuację Pan Wójt określił powiedzeniem „W tym jest cały ambaras, żeby dwoje chciało na 

raz”. 

13) niedogadania się w sprawie ośrodka zdrowia. Pan Wójt przypomniał, że Gmina podjęła o wiele 

wcześniej działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom dostęp do świadczeń opieki 

zdrowotnej niż Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie z pierwszej transzy „Polskiego 

Ładu”. Wspomniał o wystosowanych pismach do Pani Starosty ze strony Przewodniczącego Rady 

Gminy, ze strony jego osoby i o otrzymanych odpowiedziach. Stwierdził, że nie wie jak można było 

się dogadać, kiedy na zebraniu w Trzeszczanach i w Nieledwi prosił Panią Starostę (by zabezpieczyć 

interes Gminy Trzeszczany i jej mieszkańców) o przekazanie jakiejś części tego ośrodka zdrowia, 

gdyż jeżeli Gmina zainwestuje jakieś pieniądze, to chciałaby mieć skrawek swojego budynku, 

chciałaby mieć jakieś bezpieczeństwo. Podkreślił, że to było przedstawiane na tych dwóch 

zebraniach i nie spotkało to się z aprobatą Starostwa. 

14) traktowania organizacji. Wójt Gminy stwierdził, że każda z organizacji jest traktowana niemalże 

identycznie. Ci którzy chcą współpracować współpracują, ci którzy nie chcą współpracować 

nie współpracują, a na siłę nikogo nie przyciągnie.  

15) rozwiązania stosunku pracy z radnym. Pan Wójt odparł, że temat rozwiązania stosunku pracy  

z radnym reguluje prawo. Nie jest to czyjeś widzie misie, to nie jest czyjeś chce lub nie chce, takie są 

przepisy prawa wynikające ze wcześniejszych postanowień stron. To nie była w moim odczuciu 

jakaś chęć zrobienia komuś krzywdy, to były kolejne etapy, kolejne kroki wynikające ze 

wcześniejszych decyzji. Nie było to łatwe i zdaję sobie z tego sprawę, bo niełatwo jest obradować 

nad kolegą radnym, jak najbardziej rozumie decyzję radnych, natomiast taka uchwała była konieczna 

do podjęcia. Jeżeli otrzymałem wniosek i zapoznałem się jak to prawnie wygląda, to nie miałem 

innego wyjścia, musiałem poprosić Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej, a Pan 

Przewodniczący musiał ją zwołać. 

Radny Pan Marek Ryś odniósł się do wypowiedzi Wójta Gminy. Stwierdził, że Pan Wójt powiedział, 

iż ja zrobiłem krzywdę temu Panu, że do dzisiaj są skutki. Następnie zapytał, czy Pan Wójt widział 

jak ja to zrobiłem? i proszę mi natychmiast odpowiedzieć. 

Wójt Gminy oznajmił, że nigdy nie powiedział, że do dzisiaj są jakieś skutki, tylko, że ten Pan 

zachorował i skutki są widoczne do dzisiaj, bo nie wiem jak by było, gdyby nie ta choroba, czy by się 

odwoływał, czy by się nie odwoływał tego nie wiem. Powiedziałem tylko to, co zaistniało etap po 

etapie. Natomiast nie jestem lekarzem, nie wiem na co ten Pan zachorował, nie wiem co było 

przyczyną tego, nie odpowiem na te pytania. Poprosił, aby Pan radny nie wkładał swoich myśli  

w jego usta. 

Radny Pan Marek Ryś odparł, że to już jest pomówienie proszę Pana. Pan tutaj przegina. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że to jest debata nad raportem o stanie Gminy,  

a nie o wydarzeniach z przeszłości. Poprosił, aby wrócić do właściwego nurtu i trzymać się tematu.  

Stwierdził, że nie może ograniczać wypowiedzi radnym, natomiast prosi o powrót do tematu. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że świadkowie zeznali, że nie było żadnego hałasu, tak jak Pan Wójt 
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powiedział że popchnąłem kogoś i był hałas. Pan sam się wkopał, Pan nawet nie wiedział kto tam 

był, Pan kłamał, przed chwilą przeczytałem jak Pan może, Pan wszystko to co ja powiedziałem 

wetował, to jest kłamstwo tak jak powiedziałem jabłko zgnije. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy nie jest Sądem i proszę nie robić z Rady 

Sądu. 

Następnie oznajmił, że raport odzwierciedla to jakie uchwały podejmowaliśmy, jakie inwestycje były 

podejmowane, jakie są realizowane. Pan radny Pirogowicz skrzętnie pominął fakt, że przy szkole  

w Nieledwi zostało wykonane ładne utwardzenie. W 2021 r. podejmowaliśmy decyzję na temat 

obecnie realizowanego wodociągu i wówczas głosowało gro radnych spoza Nieledwi. 

Radny Pan Pirogowicz odparł, iż głosował za. 

Wójt Gminy stwierdził, że absolutnie nie. 

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, że raport idzie w dobrym kierunku, to co robi Pan Wójt, 

więc będzie głosował za udzieleniem absolutorium. 

Radny Pan Pirogowicz oznajmił, że nigdy nie głosował przeciw. 

Dalszych głosów w debacie nad raportem o stanie Gminy Trzeszczany nie było w związku  

z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2021 rok.  

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

Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosowali radni: Filipczuk Józef, Krzeszowiec Joanna, Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek, Łysiak 

Wojciech; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 10 głosów, przeciw - 5 głosów, wstrzymujących 

głosów - 0).  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że 10 głosami za, wobec 5 przeciw uchwała w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2021 rok została podjęta. 

 

                                                                   Do punktu 10-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do 

przedstawienia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 

2021 r. i informacją o stanie mienia komunalnego.  

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, że wiele słów związanych z finansami padło na tej sali 

każdy kto chciał, to doczytał i mógł usłyszeć czym dysponujemy, jak zarządzamy, co realizujemy. 

Podziękował tym radnym, którym leży na sercu rozwój Gminy Trzeszczany i dobro jej mieszkańców. 

Zaprosił do współpracy każdego, kto tylko ma szczere intencje.  

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

o przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 

21 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzeszczany 

za 2021 rok.  

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść tej uchwały, w której to 

pozytywnie opiniuje się przedłożone przez Wójta Gminy Trzeszczany roczne sprawozdanie  

z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia z powyższą uwagą:  

- na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 4.998,00 zł. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z treścią Uchwały Nr l/2022 Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Trzeszczany z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2021 rok, w której to Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje  

wykonanie budżetu gminy za 2021 r. i występuje do Rady Gminy Trzeszczany z wnioskiem  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.  

Pan Przewodniczący przedstawił również uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium, w której to pozytywnie opiniuje się wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2021 rok.  
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Po przedstawieniu tej uchwały Pan Przewodniczący otworzył dyskusję zgodnie z porządkiem obrad. 

Do głosu zgłaszał się sołtys wsi Nieledew Pan Wiesław Załuski.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Kociach, czy sołtys może zabrać głos.  

Pani Anna Kociach poinformowała, że w pierwszej kolejności należałoby poddać pod głosowanie 

wniosek Komisji Rewizyjnej wyrażony w formie uchwały.  

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany z tytułu wykonania budżetu za 

2021 r.  

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

Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosowali radni: Filipczuk Józef, Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek, Łysiak Wojciech; wstrzymali się 

radni: Krzeszowiec Joanna. (Za - 10 głosów, przeciw - 4 głosy, wstrzymujących głosów -1). 

Większością głosów wniosek Komisji Rewizyjnej został przyjęty.  

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ponownie zapytał, czy Pan sołtys może 

zabierać głos?  

Pani Kociach zadała pytanie w jakiej sprawie?  

Przewodniczący Rady Gminy odparł, iż w dyskusji.  

Pani Kociach zapytała w jakim temacie?  

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że odnośnie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Pani Kociach oznajmiła, że tutaj widziałaby radnych.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pan sołtys musiałby być zaopatrzony w 20 

podpisów, niestety tak się nie zadziało.  

Pani Anna Kociach wyjaśniła, że 20 podpisów osób jest wymagane do dyskusji nad wotum zaufania, 

nad raportem o stanie Gminy, a tutaj mamy absolutorium.  

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że odda głos sołtysowi wsi Nieledew Panu  

Załuskiemu w sprawach różnych.  

Radny Pan Wojciech Łysiak zapytał Przewodniczącego, co blokuje, żeby teraz Pan Załuski zabrał 

głos w dyskusji?  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Pan radny słyszał przed chwilą.  

Radny Pan Łysiak zwrócił uwagę, iż to dotyczyło czego innego.  

Pan Wiesław Załuski sołtys wsi Nieledew stwierdził, że dyskusja jest nad wykonaniem budżetu. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że Pana Załuskiego różni to, iż nie jest radnym, to jest czas 

dla radnych.  

Pan Załuski nadmienił, że w dyskusji może zabrać głos, nie może brać udziału w głosowaniu. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że jeżeli Państwo radni chcą zabrać głos, to bardzo proszę. 

Radny Pan Wojciech Łysiak zapytał, dlaczego Pan Przewodniczący Rady nie oddaje głosu Panu 

Załuskiemu, czy można znać powód?  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie udzielił głosu.  

Radny Pan Łysiak ponownie zapytał, czy można znać powód?  

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że nie.  

Pan Wiesław Załuski sołtys wsi Nieledew zwrócił uwagę, że dyskusja jest ogólna nad wykonaniem 

budżetu.  

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że rozumie, że nikt z osób uprawnionych nie chce zabrać 

głosu w dyskusji, wobec powyższego przeszedł do rozpatrzenia i głosowania nad uchwałą w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy 

Trzeszczany z wykonania budżetu za 2021 rok.  

Pan Załuski ponownie powrócił do tematu dyskusji nad wykonaniem budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że nie udzielił głosu Panu Załuskiemu, a następnie  

zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2021 rok.  

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

Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 
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głosowali radni: Filipczuk Józef, Krzeszowiec Joanna, Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek, Łysiak 

Wojciech; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 10 głosów, przeciw - 5 głosów, wstrzymujących 

głosów - 0).  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2020 rok została podjęta większością głosów.  

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że kolejny podpunkt dotyczy 

rozpatrzenia i głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Trzeszczany z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, a następnie zarządził głosowanie nad 

przedmiotową uchwałą.  

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

Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw 

głosowali radni: Filipczuk Józef, Krzeszowiec Joanna, Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek, Łysiak 

Wojciech; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 10 głosów, przeciw - 5 głosów, wstrzymujących 

głosów - 0).  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że 10 głosami za, wobec 5 głosów przeciw uchwała  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany z tytułu wykonania budżetu za 2021 

została podjęta.  

Rada Gminy Trzeszczany bezwzględną większością głosów udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował radnym za wielki kredyt zaufania. Obiecał uczynić 

wszystko, co tylko będzie w mocy, aby te pozyskane środki przeistoczyć w inwestycje wykonane dla 

Gminy i jej mieszkańców.  

Zaprosił do współpracy do merytorycznej rozmowy, merytorycznej dyskusji, która przełoży się na 

pozytywne efekty.  

Pan Wójt podziękował bardzo serdecznie osobie dzisiaj nieobecnej Pani Skarbnik. Podziękował  

pracownikom Urzędu Gminy Trzeszczany, Kierownikom jednostek podległych i ich pracownikom, 

radnym, sołtysom, że wykonanie budżetu było możliwe, że w wielu przypadkach spotkał się ze  

zrozumieniem, pomocą, życzliwością. Powtórzył, że szczególnie chce podziękować Pani Skarbnik, 

która to pilnuje budżetu Gminy Trzeszczany, a niejednokrotnie dyskusje zażarte nad różnymi 

tematami prowadzą do osiągnięcia konstruktywnego konsensusu. Wszystko to musi się spinać, musi 

być czymś uzasadnione, co potwierdziła niedawno przeprowadzona kontrola Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, której efekt jest wspaniały. Jeszcze raz podziękował Skarbnikowi Gminy.  

 

Do punktu 11-go 

 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  

długoterminowego.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 

dotyczący zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 3.000.000 zł.  

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, iż to nie jest tak, że Gmina chce zaciągnąć kredyt 

jednorazowo. Wspomniał o udzielonym przez Radę Gminy upoważnieniu zawartym w uchwale 

budżetowej. Podkreślił, że o wszystko pyta i prosi o wyrażenie aprobaty, zgody, ewentualnie o jakieś 

naniesienie poprawek. Dodał, że ten kredyt będzie uzależniony od tego o czym przed chwilą 

wspominał. Nadmienił, że samorządom umożliwiono skorzystanie z innej możliwości pozyskania 

środków finansowych na cele inwestycyjne, a myśli o środkach na wkład własny. 

Podkreślił, że jest to inna forma pomocy, jest to kredyt, tylko na innych bardzo preferencyjnych 

warunkach. Stwierdził również, iż to, że w projekcie uchwały jest mowa o kwocie, to wcale  

nie oznacza, że ta kwota zostanie zaciągnięta. Zakomunikował, że jeżeli Gmina uzyska pozytywną  

odpowiedź Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, to zaciągnie tam zobowiązanie na 

lepszych warunkach do kwoty którą będzie mogła zaciągnąć, bowiem te warunki są korzystniejsze.  

Pan Wójt poinformował, że jest mu potrzebne takie upoważnienie, gdyż nie może sam o tym 

zadecydować. Dodał, że to jest proces żmudny, długotrwały i żeby cokolwiek zadziałać, to prosi  

o takie upoważnienie.  
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Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą.  

Radny Pan Marek Ryś nawiązał do całokształtu realizowanej inwestycji budowy wodociągu 

w Nieledwi. Zapytał, czy znany jest koszt, czy Pan Wójt zorganizował zebranie, czy będzie wiadoma 

cena podłączenia się do ujęcia wody, bo na tym etapie każdy powinien o tym wiedzieć, by móc 

zdecydować. 

Wójt Gminy poinformował, że taka informacja była przekazywana mieszkańcom na jednym  

z pierwszych zebrań, już po rozstrzygnięciu tego naboru. Odparł, że to na pierwszych zebraniach  

w Nieledwi mieszkańcy zadecydowali, że każdy zainteresowany dokona podłączenia do wodociągu 

we własnym zakresie i na własny koszt. Nawiązał do wcześniejszych zapisów ustawowych 

określających, iż właścicielem przyłącza był zakład komunalny. Podkreślił, że te zapisy uległy 

zmianie i aktualnie właścicielem przyłącza jest odbiorca usług. Powtórzył, że zebranie wiejskie 

podjęło decyzję, iż każdy zainteresowany dokona we własnym zakresie przyłącze. Stwierdził, że to 

działanie będzie wiązało się z koniecznością dostosowania się do odpowiednich warunków 

wydanych przez właściciela sieci, zarządzającego, gdyż w tym przypadku będzie to przez jakiś okres 

Gminy, a skoro jest zakład komunalny, to zostanie to przekazane zakładowi komunalnemu i wtedy 

osobą władną będzie Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego.  

Zwrócił uwagę, że ceny metra przyłącza mogą być różne, ponieważ wykonawcą tego przyłącza może 

być każda firma, która ma uprawnienia do tego typu działań, która wykona to zgodnie z wydanymi 

warunkami. Powtórzył, że każdy mieszkaniec wybierze sobie odpowiednią osobę, odpowiednią 

firmę, która to wykona. Takie decyzje były podjęte na kilku zebraniach, które miały miejsce  

w miejscowości Nieledew i one się nie zmieniły, one obowiązują do dziś.  

Radny Pan Wojciech Łysiak zapytał, czy jest wiadomo jaka to będzie kwota?  

Wójt Gminy odparł, że Pan radny nie słuchał wypowiedzi. Powtórzył, że każdy mieszkaniec, ma 

prawo na własny koszt wybrać sobie firmę, która jemu będzie odpowiadać, zwrócić się do zakładu 

komunalnego ( jak ta sieć zostanie przekazana) o warunki przyłączenia i zgodnie z tymi warunkami  

firma wykona przyłącze. 

Radny Pan Łysiak przypomniał, że Pan Wójt mówił na zebraniu o kwocie. 

Wójt Gminy potwierdził, że informował o tym, co przekazywała firma.  

Radny Pan Łysiak poprosił Pana Wójta o powtórzenie. 

Wójt Gminy nadmienił, że tego nie pamięta, gdyż była, to cena w tamtym okresie, rok temu, półtora 

roku, więc te ceny nie są adekwatne, do cen obecnych, bowiem w przeciągu miesiąca ceny zmieniły 

się o około 40-50% . 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy na temat tej uchwały potrzebna jest jeszcze dyskusja? 

Innych głosów w dyskusji nie było, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, 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; wstrzymali się 

radni: Łysiak Wojciech. (Za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 1 głos).  

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta większością głosów.  

 

Do punktu 12-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju 

Wsi Polskiej.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Pana Wójta, by wyjaśnił o co chodzi. 

Nadmienił, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały.  

Wójt Gminy poinformował, że to jest ten Fundusz o którym wspominał. Tutaj są znacznie 

korzystniejsze warunki i jeżeli będzie odpowiedź pozytywna, to Gmina będzie korzystała z tej 

lepszej oferty, tańszej oferty.  

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad tą uchwałą. Zapytał dlaczego nie w Trzeszczanach bądź 
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innej miejscowości ta inwestycja ma być realizowana, tylko w Nieledwi, ten kredyt w wysokości  

1.500.000 zł.  

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że tutaj cały czas mówimy o wkładzie własnym do wodociągu i stacji 

uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem w miejscowości Nieledew.  

Innych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad 

uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.  

Za - 12 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymujących - 1 głos).  

Głosu nie oddał radny Pan Andrzej Pirogowicz.  

W tym miejscu poproszono o powtórzenie głosowania, więc głosowanie powtórzono. 

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Łysiak Wojciech, Żyła 

Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej została 

podjęta jednogłośnie. 

Do punktu 13-go 

 

Następny punkt porządku to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  

Trzeszczany na 2022 rok.  

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę.  

W tym miejscu Wójt Gminy przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie  

gminy Trzeszczany na 2022 r.  

Uchwałą Rady Gminy proponuje się zwiększyć dochody ogółem o kwotę 228.319,33 zł:  

- z tytułu dotacji przekazanych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegające na 

 utworzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze Gminy, które były przeznaczone dla cudzoziemców 

z Ukrainy w kwocie 6.141,33 zł.,  

- dotacje na zadania finansowane ze środków unijnych:  

a) projekt Cyfrowa Gmina Granty PGR na zakup 23 laptopów dla dzieci i wnuków byłych 

pracowników PGR w rozwoju cyfrowym 57.500,00 zł  

b) projekt Cyfrowa Gmina na zakup serwera, urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego, urządzenia 

wielofunkcyjnego, usługa informatyczna i diagnoza cyberbezpieczeństwa na rozbudowę 

zabezpieczeń logicznych w kwocie 122.130,00 zł.,  

- darowiznę w kwocie 60.000,00 zł. od spółki Elewan Wind, która realizuje na terenie naszej gminy 

inwestycję pod nazwą farma wiatrowa Werbkowice — Trzeszczany. Z tej kwoty 40.000,00 zł 

przeznaczone jest na pomoc finansową w budowie wewnętrznej drogi gminnej na działce 261/2 

obręb Bogucice w kierunku Zaborzec oraz 20.000,00 zł na organizację festynów na terenie Gminy 

Trzeszczany połączonych z promocją inwestycji wykonanej przez darczyńcę, która zostanie 

przekazana w formie dotacji celowej ujętej w przedstawionych zmianach w wydatkach dla GOK-u. 

Ponadto dokonuje się korekt dochodów w poszczególnych paragrafach zgodnie z wykonaniem na  

30 czerwca 2022 roku.  

W związku z otrzymanymi dotacjami i środkami, które zostały omówione przy prezentacji dochodów 

zwiększa się wydatki na określone cele w umowach i porozumieniach.  

Ponadto dokonuje się przeniesień między poszczególnymi paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat zmian w budżecie gminy.  

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

zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok.  

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Łysiak Wojciech, Żyła 

Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  
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Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok została podjęta jednogłośnie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Wójt nawiązał do kwoty 70.000 zł na plan zagospodarowania. 

Zakomunikował, że jeden z zainteresowanych zmianą planu podmiotów ma przyznać Gminie 

dotację. Poinformował również, że wzrosły ceny kredytów i istnieje konieczność dołożenia środków 

do obsługi zadłużenia 14.104 zł. oraz, że wzrosły ceny energii w związku z powyższym potrzeba jest 

około 70.000 zł.  

 

Do punktu 14-go 

 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2021 oraz jej rekomendacji.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisja Oświaty pozytywnie opiniowała tą uchwałę,  

a następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą.  

Pan Przewodniczący poprosił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przekazanie 

podziękowań Paniom, które przygotowały tą ocenę, czyli Pani Ewie Kaliniak, Pani Annie 

Gorczyńskiej, Pani Elżbiecie Chmielowiec, które to poza pracą w terenie musiały pochylić się nad 

tymi cyframi w formie tabelarycznej i je przedstawić.  

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

uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2021 

oraz jej rekomendacji.  

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Łysiak Wojciech, Żyła 

Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2021 

oraz jej rekomendacji została podjęta jednogłośnie.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Bogatko podziękował Radzie Gminy za 

przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej. 

 

Do punktu 15-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu 15 do rozpatrzenia i głosowania nad 

uchwałą zmieniającą uchwałę nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 marca  

2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany. 

Pan Przewodniczący zakomunikował, że w projekcie tej uchwały w § 1 w ust. 3 nastąpi zmiana. 

Dotychczasowy zapis „Wydatkowanie środków, o których będą przeznaczone na” należy zastąpić 

zapisem: „Wydatkowanie środków o których  mowa w ust. 2 będą przeznaczone na” tak ma być 

prawidłowo brzmiąca treść. 

Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. Dodał, że 

Komisje pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę.  

Głosów w dyskusji nie było, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia  

30 marca 2022 r. 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, Gałka Henryk, Krzeszowiec 

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

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

głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów). 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 marca 

2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
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bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę. 

 

Do punktu 16-go 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i przystąpił do realizacji wprowadzonych 

do porządku obrad projektów uchwał, o które wnioskował Pan Wójt. 

Oznajmił, że na Komisjach temat był szeroko przedstawiony jako, że jest potrzeba podjęcia Studium 

uwarunkowań w kwestii czterech działek usytuowanych na terenie Gminy Trzeszczany. Zwróciły się 

o to podmioty prywatne i inne.  

Wyjaśnił, że każde jedno działanie zostanie ujęte oddzielną uchwałą, po to, aby w przypadku  

zakwestionowania jednego z nich nie wstrzymywać pozostałych inwestycji, które miałyby być 

realizowane. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, że chodzi o to, że gdyby coś się zadziało, to 

nie zablokowałoby to całego, dalszego działania. Nadmienił, że Studium uchwalane jest dla całości 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, bo to jest dokument pokrewny potrzebny  

i powinien istnieć w zmianie planu. Dodał, że Studium uwarunkowań i plan zagospodarowania, to 

dwa dokumenty, które trzeba zmienić. Na Studium będzie jedna uchwała, natomiast poszczególne 

zmiany w planie zostały ujęte odrębnymi uchwałami. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że pierwsza uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzeszczany. 

Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. Dodał, że temat ten został przedstawiony na Komisji  

i był on pozytywnie zaopiniowany. 

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

nad uchwałą w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzeszczany. 

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Łysiak Wojciech, Żyła 

Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 17-go 

 

W tym miejscu został przedłożony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 526/8 położonej w miejscowości 

Nieledew. 

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

zaopiniowały tą zmianę. 

Głosów w dyskusji nie było, w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 526/8 położonej w miejscowości Nieledew. 

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Łysiak Wojciech, Żyła 

Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 526/8 położonej w miejscowości Nieledew została podjęta 

jednogłośnie. 
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Do punktu 18-go 

 

Następna uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Nieledew. 

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

Wyjaśnił, że chodzi o plany usadowienia oczyszczalni ścieków. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który sprostował, że w tej uchwale chodzi o rozszerzenie możliwości 

grzebalnych cmentarza parafialnego w Nieledwi. Dotychczas funkcjonujący plan zagospodarowania 

wskazuje, że miejsca grzebalne mogą być tylko do wysokości krzyża, nieco troszeczkę dalej, 

natomiast pozostała część w planie przestrzennym nie jest przeznaczona jako miejsce grzebalne.  

W związku z tym, że prawa strona zbliża się praktycznie do krzyża, to powstanie problem. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że w tej uchwale chodzi o działki pod oczyszczalnię, 

natomiast następna uchwała będzie dotyczyła tematu o którym obecnie wspomina Pan Wójt. 

Wójt Gminy przyznał rację Panu Przewodniczącemu, następnie przeprosił za pomyłkę. 

Pan Wójt kontynuując swoją wypowiedź oznajmił, że chodzi o rozszerzenie miejsc grzebalnych do 

miejsca wyznaczonego przez ogrodzenie, by to co jest wydzielone w ogrodzeniu, stanowiące 

własność Parafii Nieledew mogło być miejscem grzebalnym. Podkreślił, że tereny za krzyżem są 

inaczej sklasyfikowane w miejscowym planie zagospodarowania. Oznajmił, że to o czym wspomniał 

Pan Przewodniczący, to chodzi o fakt o który pytał Radę Gminy, czy ma zielone światło  

w poszukiwaniu miejsca w którym mogłaby być usadowiona oczyszczalnia ścieków, bo takowa jest 

potrzebna dla miejscowości Nieledew, takowe zielone światło otrzymał i to jest krok dalszy. 

Odparł, że wstępnie jest po rozmowach z firmą „Real”. Stwierdził, że początkowo niechętnie Prezes 

tej firmy chciał rozmawiać na ten temat, bowiem kartą przetargową był plac buraczany, był on 

zainteresowany zamianą, natomiast niestety ten teren absolutnie nie może być zamieniony, ponieważ 

w przyszłości jeżeli będą możliwości pozyskania środków trzeba byłoby tam na tej działce 

umiejscowić wyjazd z placu buraczanego, z szosy Nieledew-Trzeszczany, a mówi o dawnych 

terenach pokolejowych, więc ten grunt jest potrzebny. Dodatkowo jest on miejscem składowania 

różnych rzeczy. 

Pan Wójt zakomunikował, że ten plac nie jest do zamiany, są inne możliwości i z nich chciałby 

skorzystać, a myśli o zakupie działki. Podkreślił, że jeżeli będzie miał zielone światło, to zleci 

wycenę, by Radę poinformować o wartości działki. 

Nadmienił, że zakłada czarny scenariusz, że Pan Prezes najprawdopodobniej za wartość szacowaną 

przez rzeczoznawcę nie za bardzo będzie chciał sprzedać działkę, wówczas trzeba będzie usiąść do 

stołu i negocjować. Nadmienił, że jest to teren bardzo dobry na posadowienie oczyszczalni ścieków, 

ponieważ spadki są właściwe i możliwość wykonania kolektora zrzutowego do rowu spadowego 

istnieje, bo odległość nie jest taka duża, jest to możliwe do wykonania. Droga dojazdowa z szosy 

powiatowej też nie byłaby za daleka. Ponadto skolektorowanie istniejących kanalizacji, które 

przebiegają przez firmę „Real” i mających swój bieg przez osiedle (myśli o ściekach komunalnych)  

i podłączenie nisko średnicowej kanalizacji też byłoby geograficznie jak najbardziej do wykonania. 

Następnie poprosił o podjęcie tej uchwały, bo w tej chwili nie ma możliwości posadowienia tam 

oczyszczalni ścieków, a korzystając z tych możliwości, że jest ten plan zmieniany, bo trzeba go 

zmienić, to ta jedna zmiana nie przyniesie konieczności zaangażowania dość znacznych kwot 

pieniężnych i przy tej okazji można to zrobić i taniej i szybciej. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy teren oczyszczalni byłby na tym miejscu, co obecnie jest 

teraz, na terenie winiarni, za winiarnią? W którym to miejscu miałoby być? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że działka ta przylega do szosy powiatowej. Po drugiej stronie parku 

gminnego jest zadrzewienie w dalszej części jest tzw. stare boisko i jest to ta działka przy rowie  

w kierunku zabudowań.  

Radny Pan Pirogowicz stwierdził, że jest to za stadionem. 

Wójt Gminy odparł, że jest to z boku stadionu. 

Radny Pan Pirogowicz dodał, że prawie przyległa. 

Wójt Gminy nadmienił, że przyległa do tego rowu. Odparł, że w pierwszej kolejności należy zmienić 
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plan, by w ogóle można było coś zrobić. 

Radny Pan Pirogowicz stwierdził, że ten teren jest naprawdę dobry. 

Wójt Gminy oznajmił, że fachowiec oglądał działkę, więc gra warta jest świeczki. Zwrócił uwagę, że 

wcześniej, czy później Gmina stanie przed koniecznością pozyskania środków, a są to znaczne 

środki, bo mówimy tutaj o 10, 15 mln zł na wybudowanie oczyszczalni. 

Radny Pan Wojciech Łysiak zapytał, czy ta oczyszczalnia będzie na tyle nowoczesna, by  

nie przeszkadzała mieszkańcom, wiadomo na boisku będą festyny, przebywają dzieci, czy to  

nie będzie utrudniało korzystania? 

Wójt Gminy poinformował, że każda tego typu budowla ma dość obszerne opracowanie łącznie  

z oddziaływaniem na środowisko. Tam muszą być zachowane strefy bezpieczeństwa itd. 

Ta działka jest dość spora, bowiem jest tam około 2,20 ha dlatego mówimy o całej działce, by 

oczyszczalnię można było posadowić bliżej rowu spadowego, a teren który przylega do szosy 

powiatowej mogłaby być takim buforem. Nadmienił, że gdzieś trzeba tą oczyszczalnie posadowić, 

i dobrze byłoby, aby oddziaływanie na środowisko było żadne lub znikome. Podkreślił, że to pokażą 

opracowania. 

Dalszych głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości 

Nieledew. 

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Łysiak Wojciech, Żyła 

Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Nieledew została podjęta 

jednogłośnie. 

                                                                   Do punktu 19-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że kolejną uchwałą jest uchwała 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek położonych w zachodniej części miejscowości Nieledew. 

Oznajmił, iż Pan Wójt informował, że proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej w Nieledwi prosi  

o możliwość zwiększenia pojemności cmentarza, pomimo, że jest wyodrębniona część tego 

cmentarza, to miejsce na pochówki już się kończy i trzeba podjąć stosowne działania, by  

w przyszłości nie powstał problem z miejscem na pochówki. Komisje do tej kwestii pozytywnie się 

ustosunkowały. Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek położonych w zachodniej części miejscowości Nieledew. 

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, 

Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Łysiak Wojciech, Żyła Zofia; przeciw 

głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, 

wstrzymujących - 0 głosów).  

Głosu nie oddał radny Pan Michał Panas. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Panas, czy jego intencją było nieoddanie głosu? 

Radny Pan Michał Panas poprosił o powtórzenie głosowania. 

W tym miejscu głosowanie powtórzono. 

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Łysiak Wojciech, Żyła 
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Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0  

głosów, wstrzymujących - 0 głosów). 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Nieledew została podjęta 

jednogłośnie. 

Do punktu 20-go 

 

Kolejny przedłożony projekt uchwały dotyczył przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 275/1 położonej w miejscowości Drogojówka. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że chodzi o to, iż przedsiębiorca, który nabył budynek po 

byłej szkole w Drogojówce chce rozszerzyć działalność o inne rzeczy nieuciążliwe dla mieszkańców 

, natomiast obecnie plan przewiduje działalność pod kątem działalności oświatowej, szkolnej itd.  

Podkreślił, że należałoby iść w kierunku, by umożliwić temu przedsiębiorcy rozszerzenie tej 

działalności. Dodał, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. 

Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 275/1 położonej w miejscowości Drogojówka. 

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Łysiak Wojciech, Żyła 

Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 

głosów, wstrzymujących - 0 głosów). 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 275/1 położonej w miejscowości Drogojówka została podjęta 

jednogłośnie. 

Do punktu 21-go 

 

W tym punkcie został przedłożony ostatni projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 296 położonej w miejscowości 

Trzeszczany Pierwsze. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała ta dotyczy prywatnego mieszkańca  

miejscowości Trzeszczany. Okazuje się, że posesja, która do niego należy, leży na terenach 

zakwalifikowanych jako łąka. Gdyby ta osoba chciała dokonać jakichś inwestycji, to musiałaby 

zmienić to przeznaczenie, by móc coś robić. 

Dodał, że Komisja pozytywnie przychyliła się do tego wniosku, by dokonać zmian w Studium  

i wpisać to do planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzeszczany Pierwsze. 

W tym miejscu otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że chodzi o zniwelowanie, zniesienie, nieścisłości 

zapisów aktualnie obowiązujących planu zagospodarowania z faktycznym stanem. Mieszkanie jest 

posadowione od wielu lat na działce, która jest sklasyfikowana całkowicie inaczej. Nadmienił, że to 

chodzi o to, o nic więcej. Jeżeli ktoś chciałby wybudować np. garaż, to byłoby to już niezgodne  

z planem, więc chodzi o naprawienie błędu, który został popełniony kiedyś. 

Innych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 296 położonej w miejscowości Trzeszczany Pierwsze.  

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

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Łysiak Wojciech, Żyła 

Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 

głosów, wstrzymujących - 0 głosów). 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla działki nr 296 położonej w miejscowości Trzeszczany Pierwsze została podjęta 

jednogłośnie. 

                                                                   Do punktu 22-go 

 

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

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach za rok 2021. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący podziękował Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury za 

cierpliwość, bowiem Pan Dyrektor doczekał się swego punktu. 

Oznajmił, że Komisje pozytywnie opiniowały to sprawozdanie. Sprawozdanie jest znane radnym. 

Przedstawione jest ono w formie opisowej i zawiera informację na temat działalności Gminnego 

Ośrodka Kultury w Trzeszczanach. Następnie zapytał, czy to sprawozdanie ma odczytać, czy 

korzystając z obecności Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury będą zadawane pytania do Pana 

Dyrektora? Nadmienił, że ten temat nie będzie rozpatrywany w formie uchwały, bowiem jest to 

sprawozdanie. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Trzeszczanach? 

Głos zabrał radny Pan Wojciech Łysiak, który poruszył aspekt stanu technicznego sali w Domu 

Kultury w Nieledwi. Zapytał, czy co roku jest przeprowadzana taka kontrola? 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury potwierdził, że tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Radny Pan Łysiak zapytał, jaki był stan w roku ubiegłym? 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury poinformował, że jeśli chodzi o stan techniczny tego budynku, 

to stopień uwieszenia się tego sufitu w ubiegłym roku był o wiele mniejszy.  

W bieżącym roku na skutek być może wieku budynku, ze względu na zmurszenie wiekowe tej 

konstrukcji stan tej części się pogorszył. Oznajmił, że kiedyś, to była stajnia podworska, później 

powojennie zaadaptowana na kino, a później została dobudowana pierwsza część. Cała stara część 

została stara. Konstrukcja sufitu jest z desek, trzciny i warstwy tynku.  

Radny Pan Łysiak zapytał, czy są protokoły, które można byłoby zobaczyć? 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odparł, że tak oczywiście. 

Radny Pan Łysiak zapytał, czy z poprzednich lat też są protokoły? 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury potwierdził, że są.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury  

w Trzeszczanach za działalność którą Dyrektor przedstawił. Nadmienił, że cyfry nie oddają tego, co 

robi Pan Dyrektor i jego pracownicy. Odparł, że pandemia Covid-19 również ograniczała w pewien 

sposób Gminny Ośrodek Kultury.  

Stwierdził, że jest zauważalne, to co robi Ośrodek Kultury i dziękuje za tą działalność pracownikom 

Gminnego Ośrodka Kultury.  

                                                                   Do punktu 23-go 

 

Kolejny punkt to Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach za 

2021 rok.  

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że jeżeli jest taka potrzeba, to Kierownik Gminnego 

Zakładu Komunalnego przybędzie na sesję Rady Gminy.  

Dodał, że uczestniczył w posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy Trzeszczany w dniu  

20 lipca i pytań, uwag, co do działalności przedstawionej w formie opisowej przez Kierownika 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach nie było, a Komisje pozytywnie zaopiniowały to 

sprawozdanie. 

W tym miejscu, w związku z wyrażeniem przez radnego chęci zadania pytania Kierownikowi 

Gminnego Zakładu Komunalnego Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby na sesję Rady Gminy 

poprosić Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego. 

Na sesję Rady Gminy przybył Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach  

Pan Waldemar Kwiatkowski. 

Radny Pan Wojciech Łysiak poruszył temat dotyczący systemu wysyłającego opłaty za wodę.  
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Odparł, że dwukrotnie otrzymał faktury do zapłaty, mimo, że je zapłacił. Dodał, że ta sytuacja została 

sprawdzona w Zakładzie Komunalnym, co potwierdziło uregulowanie faktur. Podkreślił, że taki 

przypadki dotyczą nie tylko jego osoby. Odparł, że księgowa Gminnego Zakładu Komunalnego 

informowała, że to jest wina jakiegoś systemu i że informatyk ma to naprawić, ale z tego co wie, 

mieszkańcy bardzo często otrzymują tego typu ponaglenia, wezwania do zapłaty, groźbę odcięcia 

wody itd. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego poinformował, że w dniu przedwczorajszym został 

wymieniony system komputerowy, jest on nowy i wprowadzono zmiany. Ponadto zaznaczył, że 

Zakład Komunalny wprowadza bardzo dużo zmian w związku z ciągłymi zmianami przepisów. 

Dodał, że od czasu do czasu takie błędy się zdarzają. 

W kwestii przypadku Pana radnego Pan Kierownik nadmienił, że były wysyłane upomnienia.  

Radny Pan Łysiak stwierdził, że tam były kwoty różne.  

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego odparł, że to wezwanie chyba było słuszne, czy nie. 

Radny Pan Łysiak oznajmił, że były faktury, które zostały zapłacone załóżmy w 2018 r. , 

wydrukowane potwierdzenie zapłaty i one widniały i Pani księgowa po wejściu do programu  

potwierdziła, że jest to zapłacone. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego poinformował, że dokładnie tego przypadku nie zna, 

pamięta że były sumy różne. Nadmienił, że w zakładzie komunalnym system komputerowy rozbija 

wodę, ścieki oddzielnie plus abonament oddzielnie. Ktoś kto otrzymuje wezwanie ma za daną fakturę  

dwie, trzy, cztery lub pięć pozycji, a to wszystko zsumowane, to jest ogólna kwota faktury.  

Radny Pan Łysiak odparł, że były wyszczególnione kwoty. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego odparł, że być może były np. jakieś niedopłaty. Dodał, 

że nie zna przypadku.  

Radny Pan Łysiak zakomunikował, że taka sytuacja dotyczyła wielu osób. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego zwrócił uwagę na bardzo dużą liczbę wpłat, które  

nie są zadeklarowane za co jest ta opłata. Odparł, że bardzo często wpłat dokonują dzieci za 

rodziców i nie podają, ani adresu, ani nazwiska, ani za kogo jest to wpłata. Zakładowi udaje się 

ustalić, kto wpłaca, ale jest to bardzo trudne. Nadmienił, że również zdarzają się przypadki wpłat za 

odpady lub inne wpłaty z Gminy, więc należy przeksięgowywać takie wpłaty. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że jeżeli w dalszym ciągu będzie pojawiał się ten problem, to 

proszę monitorować i sygnalizować.  

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego powtórzył, że został wprowadzony nowy zestaw 

komputerowy i wprowadzone nowe zmiany i być może ta sytuacja zostanie opanowana. 

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, że podczas zebrań sołeckich należałoby temat nagłośnić, by 

przelewy były dokonywane z wpisywaniem tytułu. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego ponownie oznajmił, że zakład posiada bardzo dużo 

wpłat gdzie nie wiadomo, kto za kogo wpłaca, za co wpłaca i za jaki okres. Jeżeli uda się ustalić, że 

dana osoba wpłaciła za swoich rodziców, to regulowane są faktury najstarsze. 

Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby na fakturze zawrzeć zapis, by w przypadku płatności 

internetowych podać z jakiego tytułu jest ta opłata i kto jest wpłacającym. Stwierdził, że wówczas  

nie będzie takich nieporozumień. Następnie zapytał, czy są pytania do Kierownika Gminnego 

Zakładu Komunalnego? 

Innych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy podziękował Kierownikowi Gminnego 

Zakładu Komunalnego za działalność.  

                                                                   Do punktu 24-go 

 

W punkcie zapytania i interpelacje i wnioski radnych Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, 

o niezamierzonym błędzie, bowiem ten punkt porządku obrad powinien brzmieć: „Zapytania  

i interpelacje i wnioski radnych i sołtysów”, gdyż na dzisiejszej sesji po długiej przerwie 

pandemicznej są obecni sołtysi. Następnie poprosił o zadawanie pytań. 

W tym miejscu Wójt Gminy zapytał Pana Przewodniczącego, czy mógłby zadać dwa pytania Radzie  

Gminy, by wyraziła swoją wolę w formie głosowania. 
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Przewodniczący Rady Gminy zezwolił Panu Wójtowi na wypowiedź. 

Wójt Gminy zakomunikował, że chciałby poznać wolę Rady Gminy w temacie możliwości zakupu, 

pozyskania działki o obszarze około 2,20 ha pod planowaną oczyszczalnię ścieków. 

Odparł, że głosowanie to jest potrzebne, by przedstawić Radzie Gminy wartość która będzie widniała 

w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę. Dodał, że do tego działania potrzebne 

jest wydatkowanie może niedużej sumy pieniężnej, więc nie chciałby tego robić bez wiedzy i woli 

Rady Gminy. Poprosił o przegłosowanie, czy Rada Gminy wyraża taką wolę, czy upoważnia, bo na 

zakup potrzebna będzie uchwała. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w przyszłości w Trzeszczanach, w Mołodiatyczach, 

w większych miejscowościach przydałyby się działki na usadowienie oczyszczalni ścieków. 

W tym miejscu została wyświetlona w systemie treść opinii w przedmiocie możliwości pozyskania 

działki o obszarze około 2,20 ha pod planowaną oczyszczalnię ścieków w Nieledwi. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy to jest prywatna działka. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że to jest działka stanowiąca własność firmy „Real”.  

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przedstawioną opinią. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, 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; wstrzymali się 

radni: Łysiak Wojciech. (Za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących – 1 głos). 

Rada Gminy większością głosów wyraziła wolę w temacie podjęcia działań przez Wójta Gminy  

w przedmiocie pozyskania działki o obszarze 2,20 ha pod planowaną oczyszczalnię ścieków  

w Nieledwi. 

Wójt Gminy poprosił Radę Gminy o jeszcze jedno głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie dwóch działek o numerze 43 i numerze 104 pod szosę powiatową relacji Trzeszczany -

Drogojówka. Odparł, że wie, iż jest podjęta uchwała, tylko zmienia to postać rzeczy, bowiem tam 

wygenerowane są koszty w wysokości 500 zł. Powiat kategorycznie tych kosztów Gminie nie chce  

zwrócić, nie chce zrefundować i nie chce skorzystać z możliwości przekazania tego gruntu umową 

dysponowania gruntu na cele budowlane. Poprosił Radę Gminy o pozytywne zaopiniowanie  

w formie głosowania tego pomysłu. Poinformował, że kwotę 500 zł jeżeli będzie brakować, to 

dołoży. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy chodzi tylko o pokrycie kosztów wyceny? 

Pan Wójt potwierdził, że chodzi tylko o pokrycie kosztów wyceny, w wysokości 500 zł. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że tutaj padło takie hasło, że o kwotę 20.000 zł na projekt Pan Wójt 

nie pytał Rady, a o 500 zł Pan pyta. 

Wójt Gminy zakomunikował, że pytał o 20.000 zł. Jeżeliby nie pytał, jeżeli nie miałby tego 

potwierdzonego w systemie, to pewnie dzisiaj nie rozmawiałby tutaj. 

W kwestii projektu dotyczącego ośrodka zdrowia radny Pan Marek Ryś stwierdził, że Pan Wójt 

radnych nie zapytał. Tak samo przed chwilą wyraziliśmy zgodę, ale Pan Wójt sam sobie 

zaprojektował bez naszej zgody, ja o tym nie słyszałem. 

Wójt Gminy odparł, że szkoda, iż obrady są o tej godzinie, gdzie już nie ma pracowników 

merytorycznych, bo nie trzeba było długo szukać, bo głosowanie Rady Gminy było przedmiotem 

tutaj rozważania Regionalnej Izby Obrachunkowej i z systemu było wydrukowane jest ono w wersji 

papierowej. 

W tym miejscu została wyświetlona w systemie treść opinii w przedmiocie wyrażenia zgody na 

przekazanie działek nr 43 i nr 104 pod szosę powiatową Trzeszczany - Drogojówka Starostwu 

Powiatowemu w Hrubieszowie bez zwrotu kosztów wyceny. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad opinią przekazania działek pod 

szosę powiatową Trzeszczany -  Drogojówka Starostwu Powiatowemu bez zwrotu kosztów wyceny. 

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

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

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

głosów wstrzymujących nie było. (Za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów). 
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Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przekazaniem działek nr 43 i nr 104 pod szosę 

powiatową Trzeszczany - Drogojówka Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie bez zwrotu kosztów 

wyceny. 

Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za wyrażenie swojej woli zarówno w pierwszym jak  

i w drugim głosowaniu. 

Następnie sołtys wsi Bogucice Pani Stanisława Tomaszczuk poruszyła temat dotyczący utwardzenia 

drogi na odcinku od wiatraków do szosy powiatowej w Bogucicach. Stwierdziła, że wytyczona 

została ośmiometrowa droga, ale w tej chwili jest ona wąska. Następnie zapytała, czy będzie ona 

ośmiometrowa, czy węższa? 

Wójt Gminy poinformował, że projekt w takim terenie zakłada drogi trzy i pół metrowe. 

Pani Stanisława Tomaszczuk stwierdziła, że ma rozumieć, iż będzie to droga 3,5 metrowa, nie tak jak 

jest wytyczone w tej chwili. 

Wójt Gminy powtórzył, że będzie to droga 3,5 metrowa. Wyjaśnił, że wytyczony jest pas drogi 

gminnej i w tym pasie ta droga ma się zmieścić. W związku z tym, że lata użytkowania sprawiły, że 

ona jest w innym miejscu aniżeli powinna być, dlatego też miało miejsce wznowienie granic, bo to 

będzie budowla trwała. Zakomunikował, że zostanie utwardzona droga na odcinku o długości 800 

metrów. 

Sołtys wsi Bogucice stwierdziła, że o tą kwestię pytał rolnik, bowiem na jego polu ustawione są 

paliki około dwa metry w pole i pyta, czy to tak będzie robione. Podkreśliła, że on nie ma nic 

przeciwko temu bo jest tam 25 arów i jeżeli będzie 25 arów, to nie ma nic przeciwko temu, by wejść 

dwa metry w pole. Dodała, że były to działki budowlane wydzielone po komasacji.  

Wójt Gminy zakomunikował, że nikt nikomu nie będzie niczego zabierał. Nie trzeba przy tego typu 

robotach gdzieś poszerzać tego pasa, to jest niepotrzebne. Pas sześciometrowy w zupełności 

wystarczy. Poinformował, że ze względu na to, że jest to budowla trwała, zostaje na lata, to trzeba 

było wykonać wznowienie granic, bo to jakieś pieniądze będzie kosztować i szkoda byłoby żeby za 

chwilę gdzieś tam ktoś przy różnych podziałach wskazał, że tutaj połowa drogi należy do niego. 

W tym miejscu głos zabrał sołtys wsi Nieledew Pan Wiesław Załuski, który oznajmił, że w dniu 

dzisiejszym głosowano nad wotum zaufania i absolutorium dla Pana Wójta.    

Nawiązał także do głosowania dotyczącego zwolnienia Pana Wojtka. Odparł, że radni powinni się 

troszkę opamiętać, i o to prosi. Nadmienił, że Pan Wójt chwali się inwestycjami, dziękujemy za takie 

inwestycje: zlikwidowanie ośrodka zdrowia, banku, przychodni, braku funduszu sołeckiego.  

Inwestycje w sołectwie mamy ogromne.  

Sołtys wsi Nieledew nawiązał do wypowiedzi Pana Wójta w „Kronice Tygodnia”. Odparł, że Pan 

Wójt twierdzi, iż Rada Gminy zobowiązała Pana do budowy przychodni. Wspomniał  

o wystosowanym piśmie do Pana Wójta na które nie otrzymał odpowiedzi. Dodał, że zapłacił Pan 

Wójt 20.000 zł. a Pan twierdzi, że upoważniła Pana do tego Rada Gminy. Nadmienił, że było 

głosowanie nad wotum zaufania, nad sprawozdaniem finansowym, nad sprawozdaniem z wykonania 

budżetu. Wspomniał o uchwale Rady Gminy o przekazaniu 131.000 zł na współpracę ze Starostwem 

Powiatowym, a następnie zapytał dlaczego Pan Wójt nie wykonał tej uchwały. Stwierdził, że Pan 

Wójt informuje o głosowaniu w przedmiocie udzielenia upoważnienia Wójtowi. 

Zwrócił uwagę, że 20.000 zł Pan Wójt zapłacił firmie z Krakowa. Oznajmił, że chciałby się 

dowiedzieć jaki będzie koszt budowy przychodni w budynku po byłym banku spółdzielczym. 

Dodał, że posiada Wyrok Sądu Rzeczypospolitej Polskiej, który to zobowiązuje Wójta Gminy 

Trzeszczany do rozpoznania wniosku z 13 grudnia w zakresie zapytania. Podkreślił, że wszystkie 

jego zapytania Pan Wójt odrzuca i musiał zwrócić się do Sądu. Zakomunikował, że Pan Wójt do jutra 

ma czas na udzielenie odpowiedzi. To nie są marginalne sprawy. Odparł, że Pan Wójt jego oczernia,  

o kluczach, żarówkach. Następnie poprosił Pana Wójta o honor, aby wstał i przeprosił seniorów, 

Pana radnego Andrzeja Prezesa w Straży za nękanie w Sądach dwa i pół roku i na tym nie koniec, bo 

wiem, że zaraz będzie Pan Wójt miał sprawę z mieszkańcami miejscowości Nieledew, będzie znowu 

w sierpniu sprawa, prawdopodobnie będzie z Panem Wojtkiem sprawa, będzie ze mną sprawa  

o zabranie, Panie Wójcie Pan wie jakie Pan zrobił przestępstwo, nie ma dokumentów, że ja 

ujawniłem dane osobowe, będziemy się sądzić. Pan Wójt podaje, będziemy prawdy dochodzić. 
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Prosiłbym jeszcze raz, aby Pan Wójt wstał przeprosił seniorów, Andrzeja za nękanie w tych 

sprawach i prosiłbym o zaprzestanie podawania Starosty do Sądu, oczerniania. My robimy to dla 

naszego społeczeństwa. Dla mnie to jest dziwne ostatnio na zawodach strażackich moja drużyna 

zajęła III miejsce, bo jestem Prezesem, szkoliłem ich. Jeździliśmy do Czerniczyna na szkolenia. 

Smutno nam było, bo dwie jednostki startowało Zadębce i Nieledew, nie było nikogo. Byli  

Wójtowie, było spotkanie, a od nas nikogo nie było. Przykro było moim chłopakom, było przykro 

mi. 

Sołtys wsi Nieledew nawiązał także do festynu organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich,  

na którym Pan Wójt nie podszedł do Pani Starosty i stał za płotem. Odparł, że to jest dziwne, bo 

Czarnota z Karpiukową może się kłócić, ale Wójt Staroście powinien dać szacunek, bo ludzie się 

dziwili. Pan Wójt chodził jak kret z Panem Janem po przystanku.  

Czy Panu zawróciło się w głowie od wysokich chodników, prosiłbym troszkę ego zmienić. 

Prosiłbym opamiętać się, to jest dla naszego społeczeństwa. Jest mi przykro sołtysowi, bo są spory  

z innymi wójtami ze Starostwem, ale są zapraszani. To nie wypada Panie Wójcie, starsi ludzie byli  

w Mołodiatyczach, Pana ambicja, honor. 

Kiedyś były inwestycje, a w gazecie jest Sąd sprawa, Sąd sprawa, nie ma nic popularnego. Należy 

zobaczyć co inna Gmina robi. Pan Wójt Starostę podaje do Sądu, proszę opamiętać się, a Państwo 

radni głosują nad czym, drodzy radni nad czym Państwo głosowali, Pan Przewodniczący głos 

odbiera, czy Wojtka zwolnić, ojca pięciorga dzieci. Pan Wójt chciał rękami radnych to zrobić. To 

Pana przysłowie jest: „To nie ja, to radni”. Jednak wyszło, że to Pan do tego się przyczynił. Jak Pan 

Henryk mówił, bo oglądałem sesję Pan mianował dyrektora, który sam się mianował nauczycielem 

mianowanym, który zabrał Wojtkowi 20 godzin mieszkańcowi naszej Gminy. Chłopak z naszej 

Gminy, ojciec pięcioro dzieci, pracuje 13 lat i pozabierać mu wszyściutko. To jest nienormalne.  

Pani Paulino tak jest robione, a Pani mówi, i głosuje Pani nad wotum zaufania, będzie Panie miała 

żniwa, gdzie jest fundusz sołecki? 

Proszę jeszcze raz jako sołtys, by Pan Wójt przeprosił, bo seniorzy na pewno oglądają, by Pan 

chociaż przeprosił seniorów, za to prawie trzyletnie nękanie, bo stracili nerwy. 

Jeszcze jedno pytanie do Pana Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Pan Dyrektor mówi, że teraz 

po kontroli jest Ośrodek zamknięty. Ubiegłego roku były wskazania, czy Pan ma jakieś dokumenty, 

czy Pan próbował to jakoś zabezpieczyć, czy doprowadził Pan do tragedii, że ten sufit zawala się, bo 

tak samo będzie Panie Przewodniczący z drogami. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że o to pytał Pan radny. 

Pan Wiesław Załuski odparł, że nie pytał. O ubiegły rok nie pytał. W ubiegłym roku tak samo była 

kontrola, jak Pan Dyrektor mówi, że co roku jest kontrola. Czy w 2020 r. były wskazania, jakiegoś 

remontu, i jakie były poczynione starania, żeby to zabezpieczyć. 

Ponownie zapytał, czy Pan Dyrektor poczynił jakieś starania, czy w wyniku kontroli 

przeprowadzonej dwa lata temu były zalecenia i czy zostały one realizowane, skoro obecnie 

dokonano wyłączenia z użyteczności. 

Tak samo z funduszem sołeckim. 3-4 lata nie ma funduszu sołeckiego. Chodzimy po dziurach.  

Nie ma kamienia, nie ma nic, kiedyś drogi były remontowane. Tak samo i tutaj, czy Pan Dyrektor  

nie miał funduszy na remont jak były zalecenia, by nie wyłączyć całkiem. Następnie poprosił Pana 

Wójta o przyznanie się do błędu i może troszkę seniorom odpuścić. 

Stwierdził, że Pan Przewodniczący Rady ma swoją opinię, a ja swoją i proszę do mojej opinii się  

nie wtrącać, Pan Wójt się wypowie. 

Jestem mieszkańcem, sołtysem wsi Nieledew, jestem mieszkańcem Gminy Trzeszczany i tak samo 

Powiat jest dla mnie bliski, bo to wszystko jest robione Panie Przewodniczący dla Powiatu, dla 

mieszkańców, a Pan takie odzywki, proszę mnie nie krytykować. 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że nie będzie wchodził w żadną dyskusję z Panem Załuskim, 

bowiem jest to kopanie się z koniem, bowiem Pan nie słucha argumentów. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który ustosunkował się do wypowiedzi Pana Załuskiego. Podkreślił, że 

szereg odpowiedzi było już udzielone, ale Pan sołtys nieuważnie słuchał. 

Odnośnie: 
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1) kwoty 131.500 zł, która miała być przekazana na pomoc finansową Powiatowi Pan Wójt 

stwierdził, że udzielał odpowiedzi na to pytanie. Powtórzył, że nie wpłynęło porozumienie,  

ani umowa o której wspominał zarówno na zebraniu w Trzeszczanach jak i na zebraniu w Nieledwi.  

Radny Pan Łysiak zapytał, czy nie można od razu wystąpić do Powiatu. 

Wójt Gminy stwierdził, że jest to dokument nieodzowny, sporządzany przez partnera wiodącego. 

2) pomówień. Pan Wójt poinformował, że oskarżał Pan Załuski Wójta o likwidację ośrodka zdrowia, 

banku, przychodni itd. Podkreślił, że nie są to jednostki podległe pod Wójta Gminy, ani też pod Radę 

Gminy. To są jednostki, które niezależnie funkcjonują, działają na rynku polskim. 

3) kosztu budowy. Pan Wójt oznajmił, że nigdy nie był upoważniony przez Radę Gminy do budowy 

ośrodka zdrowia. Wie na co ma upoważnienie, do jakich granic i z tego się wywiąże. 

Pan Wiesław Załuski stwierdził, że pytanie było jaki koszt. 

4) danych osobowych. Wójt Gminy oznajmił, że Pan Załuski tłumaczył na tej sali sołtysom, radnym 

(wrócimy jeśli będzie taka potrzeba do dokumentów źródłowych) jak to Pan Sławek przysłał Panu 

informacje, rozprzestrzeniał Pan przecież są nagrania, protokoły, ludzie pamiętają. 

5) Powiatowych Zawodów Strażackich. Pan Wójt poinformował, że faktycznie na tych zawodach  

nie był, bo miał inne obowiązki, na zawodach był Wice Wójt. 

Pan Wiesław Załuski odparł, że rozmawiał z Wice Wójtem i nie było go na zawodach, był minutkę 

i się urwał i było nam przykro. Rozmawiałem z Pawłem i czego znowu Pan kłamie Panie Wójcie. 

6) podawania Starosty do Sądu. Wójt Gminy zadeklarował, że żadnego Starosty do Sądu  

nie podawał. Jeżeli ma spór, to ma spór z Panią Anetą Karpiuk dawnym pracownikiem Urzędu 

Gminy w Trzeszczanach. Spór który pierwsza instancja sądowa rozstrzygnęła na moją korzyść. 

7) zwolnienia Pana Wojtka. Wójt Gminy oznajmił, że nie uczestniczył w tym i nie uczestniczy. 

Przepisy prawa nakazują każde poszczególne etapy i z tego co wiem, to te etapy zostały zachowane. 

Wiem też, że Pan Wojtek odwołał się i może jakieś nadrzędne instytucje, może ktoś popatrzy, czy 

wszystko zostało dokładnie zgodnie z literą prawa zrobione, ale należy chwilę poczekać. 

Jakiekolwiek zatrudnienia jakie miały miejsce łącznie z zatrudnieniem dyrektora odbywały się  

w ramach i w majestacie prawa. Dyrektor wygrał w konkursie, a nie ja go zatrudniłem. Wygrał 

konkurs, został zatrudniony. 

Radny Pan Wojciech Łysiak zapytał jak został zatrudniony?   

Pan Wiesław Załuski stwierdził, że było inne pytanie o zatrudnienie nauczyciela, nie o dyrektora, 

czego Pan Wójt przeinacza. 

Pan Wójt nadmienił, że skrupulatnie wszystko notował. Ponadto wszystko jest nagrywane i można 

wszystko sprawdzić. 

8) funduszu sołeckiego. O funduszu sołeckim decyduje uchwała Rady Gminy, nie Wójt. Wójt 

proponuje, Rada może się zgodzić, może się nie zgodzić. Zgodziła się Rada wysłuchując 

argumentów, które przedstawił. Czy lepiej rezygnując z funduszu sołeckiego w wysokości około 

300.000 zł wykonać inwestycję za 3.000.000 zł, czy lepiej 300.000 zł zachować, przeznaczyć na 

fundusz sołecki. Fundusz sołecki jak najbardziej jest potrzebny, służy wsi, ale w przypadku gdy 

mamy do wyboru wykonać inwestycję za 3.300.000 zł, w tym przypadku, czy fundusz sołecki 

uruchomić, podjęliśmy taką decyzję, tak ja dałem taką propozycję. 

Przypomniał, że majątek dawnego Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Nieledwi wraz ze 

stacją uzdatniania został sprzedany za 2.000.000 zł, a obecnie na budowę sieci wodociągowej 

potrzeba 3.600.000 zł. 

Pan Wiesław Załuski odniósł się do zadanych pytań do Pana Wójta. Nadmienił, że Uchwała Rady 

Gminy zobowiązuje Wójta Gminy, a Pan Wójt tej uchwały nie wykonał. Nie, że Starosta ma tutaj 

przyjeżdżać i porozumienie podpisywać. Uchwała Rady Gminy zobowiązuje Wójta do podpisania,  

a Pan Wójt twierdzi co innego. 

Przez 3 lata gdzie ten fundusz poszedł? Teraz Pan ma inwestycje z „Polskiego Ładu”.  

300.000 zł funduszu, nic nie mówiłbym, rok wstrzymać, ale to już jest czwarty rok, jest katastrofa  

z drogami. Gdzie jest fundusz sołecki? a teraz Pan Wójt owija w bawełnę. Panie Wójcie na co 

poszedł przez trzy poprzednie lata fundusz sołecki? Miał Pan jakieś pieniądze. Likwidacja 

przychodni. Powrócę do zezwolenia. Jako kierowca jeżdżąc, byłem dwa razy na kontroli z leśniczym, 
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Pan pisał mazgrały jakieś drzewa, krzewy leśniczy nie mógł rozpoznać. Pan czekał do tego względu, 

żeby ptaszki się ukazały jak Kali Kalemu tak Kali jemu i Pan tak robi dla naszego społeczeństwa. 

Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do pytania Pana Sołtysa dotyczącego nieprzekazania kwoty 

131.500 zł Starostwu Powiatowemu. Oznajmił, że radny Pan Henryk Gałka na Komisji pytał o tą 

kwestię. Wspomniał o podjętej w październiku ubiegłego roku uchwale dotyczącej przekazania dla 

Powiatu kwoty 131.500 zł. Odparł, że, partnerem wiodącym, inwestorem w tym przypadku jest 

Powiat i Powiat ma wystąpić z porozumieniem, porozumienie musi zostać podpisane, by przekazać 

środki, tak tłumaczyła Pani Skarbnik. 

Pan Wiesław Załuski zapytał, dlaczego Pan Wójt nie zrealizował uchwały Rady Gminy. Rada Gminy 

zobowiązuje. 20.000 zł lekką ręką wydaje, a uchwały Rady Gminy nie realizuje. To jest dziwne 

Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jeżeli Pan sołtys złoży interpelacje, to Pan Wójt będzie 

musiał udzielić odpowiedzi. 

                                                                   Do punktu 25-go 
 

Punkt odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych został zrealizowany w punkcie 22  

zapytania interpelacje i wnioskach radnych.  

 

                                                                   Do punktu 26-go 
 

W sprawach różnych radny Pan Andrzej Pirogowicz nawiązał do kwoty 131.500 zł. Oznajmił, że 

Rada Gminy podniosła rękę za tym, aby przekazać środki na współpracę ze Starostwem 

Powiatowym. Gdyby była dobra wola Pana Wójta i dobra współpraca ze Starostwem Powiatowym,  

z Panią Starostą, to Pan Wójt pojechałby do Starostwa i porozmawiał z Panią Starostą i porozumienie 

byłoby podpisane. Tutaj nie ma problemu. Pan Wójt sam nakreśla ten problem, że Pani Starosta  

nie przyjechała, to czy ona ma klęknąć na kolana? 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Pana Henryka Gałkę, aby przekazał jakich wyjaśnień 

udzieliła Pani Skarbnik na Komisji w dniu 20 lipca br.  

Radny Pan Henryk Gałka oznajmił, że zadał na Komisji pytanie dlaczego te 131.500 zł nie zostało 

przekazane Starostwu Powiatowemu, bowiem jest uchwała podjęta i dlaczego nie została ona 

wykonana przez Pana Wójta. 

Nadmienił, że taką odpowiedź otrzymał od Pani Skarbnik, że nie może być to wykonane w inny 

sposób, tylko z Powiatu musi być porozumienie, umowa i jeżeli to będzie, to wówczas zostaną 

przekazane środki finansowe. Dodał, że taką uzyskał odpowiedź na Komisji. 

Pan Załuski zapytał kto ma do kogo jechać Wójt do Starostwa, czy Starosta do Gminy? 

Radny Pan Gałka odparł, że takie porozumienie można przesłać listownie. 

Wójt Gminy odniósł się do tej kwestii. Poinformował, że wspominał o tym na zebraniu wiejskim  

w Trzeszczanach Pierwszych. Informował o tym również na zebraniu w Nieledwi i ta informacja 

trafiła do Pani Starosty. Partnerem wiodącym jest Starostwo, a Rada Gminy Wójta nie zobowiązuje 

tylko powierza się wykonanie tzn. daje się do realizacji, ale z zachowaniem przepisów prawa, które 

są takie a nie inne. 

Odnosząc się do tego, co Pan Załuski przed chwilą rozpowszechniał, to Pan Załuski wystąpił z dość 

dużym zapytaniem w trybie dostępu do informacji publicznej raz jako sołtys wsi Nieledew, bo jeśli 

chodzi o sołectwo to organem nadrzędnym, stanowiącym jest zebranie wiejskie, więc poprosił Pana 

sołtysa, ażeby takową uchwałę zebrania wiejskiego mi przedstawił, ewentualnie Rady Sołeckiej. Nic 

takiego nie miało miejsca, to Pan sołtys za chwilę taki sam wniosek identyczny złożył jako Wiesław 

Załuski. Podkreślił, że ma już 1,5 segregatora wniosków o dostęp do informacji publicznej różnych 

podmiotów, a przeważnie króluje tam albo Sołectwo Nieledew, albo Klub Radnych „Wspólny Cel”. 

Wszystko jest zgodne z prawem, wszystko jest pod kontrolą. 

Radny Pan Marek Ryś odczytał sms-a, którego otrzymał. „ Jeśli była uchwała Pan Wójt powinien 

wystąpić z wnioskiem do Starosty o przygotowanie porozumienia. Powinien wskazać kwotę jaką 

chce przekazać. Niech pokaże pismo, że wystąpił z tym do Starostwa”. 
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Wójt Gminy poinformował, że od 2012 r. gdzie fizycznie widziałem te porozumienia bo 

sprawdzałem, czy też umowy, to nigdzie nie było dołączonego żadnego wniosku. To nie jest 

dokument tajny, obrady są jawne, a szczególnie teraz transmitowane, a uchwały Rady Gminy są 

publikowane na BIP-ie. Nigdy nie było takiego wniosku, to jest nadinterpretacja. 

Radny Pan Wojciech Łysiak stwierdził, że gdyby Pan Wójt wysłał taki wniosek, zwrócilibyśmy się  

z taką prośbą. 

                                                                   Do punktu 27-go 
 

Przed zamknięciem obrad Pan Przewodniczący oznajmił, że korzystając z tego, iż Gmina jest Gminą 

typową rolniczą, gro osób zajmuje się rolnictwem, a jest początek żniw, to osobom, które 

wypoczywają życzy udanego wypoczynku, udanych wakacji, natomiast tym którzy będą pracować, 

życzy bezpiecznej pracy i owocnych plonów. 

Następnie zakończył XLI sesję Rady Gminy VIII kadencji. 
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