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Protokół  Nr XLVIII/2022 
 

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

9 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 8.02 do 9.28.    

 

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

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz   

  2. Serafin Barbara                             

  3. Drewniak Paulina 

  4. Filipczuk Józef                      

  5. Folusz Mariusz   

  6. Gałka Henryk     

  7. Uleryk Beata     

  8. Panas Michał 

  9. Pirogowicz Andrzej               

10. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Prystupa Krystyna       

12. Żyła Zofia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Radni nieobecni: 

 

1. Krzeszowiec Joanna     

2. Łysiak Wojciech 

3. Ryś Marek                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ponadto w sesji uczestniczyli: Zastępca Wójta - Pan Paweł Lipski, Skarbnik Gminy – Pani Michalina 

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

i Wójta - Pani Anna Kociach, Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach - asp. szt. Andrzej 

Kozielewicz, dzielnicowy - asp. szt. Krzysztof Jańczuk. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

  1.Otwarcie sesji. 

  2.Stwierdzenie prawomocności. 

  3.Przyjęcie porządku obrad. 

  4.Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy  

     Trzeszczany za 2021 rok. 

  5.Przyjęcie protokołu Nr XLV/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 października 2022 r.   

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

     08 listopada 2022 r. 

  7.Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

     21 listopada 2022 r. 

  8.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

  9.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do  

     obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

     nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2023 roku. 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu,  
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     uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów  

     oraz rodziców. 

13.Zapytania i interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

14.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

15.Sprawy różne. 

16.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia  XLVIII sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał Przewodniczący Rady 

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

Następnie Przewodniczący Rady Gminy wyraził najszczersze kondolencje na ręce radnego Pana 

Marka Rysia z powodu śmierci jego ojca. Dodał, że łączymy się w bólu po śmierci ojca z Panem 

radnym. 

                                                                    Do punktu 2-go 

 

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

prawomocności w sesji uczestniczy 11 radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do 

podejmowania pełnoprawnych uchwał i decyzji. 

Po stwierdzeniu prawomocności na obrady przybył radny Pan Henryk Gałka. 

                                                                   

                                                                    Do punktu 3-go 

 

Kolejny punkt to „Przyjęcie porządku obrad”. 

Głos zabrał Zastępca Wójta Pan Paweł Lipski, który zawnioskował o wprowadzenie do porządku 

obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany. Jest to spowodowane otrzymaniem 

Dodatkowych środków z tytułu subwencji oświatowej. To są zmiany kosmetyczne polegające na 

wprowadzeniu środków do budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że ta uchwała zostanie rozpatrzona w punkcie 13, zaś 

pozostałe punkty będą punktami kolejnymi, 14,15, 16 i 17. 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy są inne wnioski do porządku obrad? 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić kwestię, by do 

dyskusji nad podatkami włączyli się sołtysi, by umożliwić sołtysom dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że ten wniosek uważa za bezprzedmiotowy, bowiem 

sołtysi będą mieli prawo zabrania głosu. Dodał, że nie zamierza nikomu ograniczać wypowiedzi 

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

głosowanie w przedmiocie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy Trzeszczany na 2022 rok. 

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

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

Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  

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

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowaną 

zmianą. 

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

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

Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  

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

Porządek obrad wraz z proponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie. 

 

                                                                   Do punktu 4-go 

 

W tym punkcie głos zabrał Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach asp. szt. Andrzej  

Kozielewicz, który przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
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Gminy Trzeszczany za 2021 rok. 

Na wstępie swojej wypowiedzi Pan Kierownik podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy,  

a następnie poinformował, że: 

- w 2021 roku wszczęto 38 postępowań, stwierdzono 25 czynów, pozostałe czyny umorzono, 

ewentualnie przesłano do innych komórek. 

- z 16 postępowań umorzonych 3 umorzono ze względu na niewykrycie sprawców przestępstw. 

- w 2021 r. zanotowano: 

2 przestępstwa uszkodzenia i zniszczenia mienia w Bogucicach (przecięcie bel słomy), 

uszkodzenie samochodu w Nieledwi, kradzież z włamaniem w miejscowości Bogucice, gdzie 

dokonano kradzieży paliwa. 

Pozostałe przestępstwa zostały wykryte. 

- w 2021 roku odnotowano znaczący wzrost ilości osób ukaranych mandatami, bo aż 183 osoby, 

gdzie w 2020 r. była to liczba 121 osób. Dodał, że mogło to wynikać z faktu, że 2021 r. był to czas 

Covidu, co wiązało się z obowiązkiem noszenia maseczek, a na osoby które nie nosiły maseczek były 

nakładane mandaty karne. 

- do Sądu skierowano 37 wniosków o ukaranie. Liczba wszystkich postępowań wyniosła 87. 

Postępowania częściowo zakończyły się mandatami, a częściowo wnioskami o odstąpienie. Trzy 

postępowania o wykroczenie zostały umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. 

- liczba interwencji domowych  wyniosła 42. Rok wcześniej było ich 78 z czego sporządzono 6 

Niebieskich Kart i doprowadzono do wytrzeźwienia w 2020 roku 13 osób, w 2021 r. było to 8 osób. 

Wypadków nie było. Kolizji zanotowano 9, osób zabitych, ani rannych nie było. 

Odnośnie stanu etatowego Posterunku Policji w Trzeszczanach Kierownik Posterunku Policji 

poinformował, że obecnie mamy 4 funkcjonariuszy patrolowo interwencyjnych z tym, że jeden etat 

jest nieobsadzony. Cały czas jest 3 policjantów, 2 dzielnicowych i 2 funkcjonariuszy z Zespołu ds. 

Kryminalnych.  

Po przedstawieniu informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego głos zabrał radny Pan 

Andrzej Pirogowicz, który poruszył aspekt bezpieczeństwa w miejscowości Nieledew na terenie 

Osiedla „KresMot” . Zwrócił uwagę, że po interwencjach zmniejszyła się liczba zbiegowisk na 

terenie „KresMotu” i przed blokami. Poinformował, że porą nocną przyjeżdżają na parkingi osoby, 

które śmiecą, wyrzucają śmieci na zewnątrz. Odparł, że jako mieszkaniec jest w Zarządzie 

Wspólnoty Mieszkaniowej i musi to wszystko sprzątać. Dodał, że nikt z Gminy nie kwapi się, 

czasem ktoś jest, czasem nie, ale większość prac porządkowych wykonuje Zarząd Wspólnoty 

Mieszkaniowej. 

Zaapelował, aby policja miała na uwadze godzinę 22.00, 24.00 w nocy. 

Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach oznajmił, że ostatnimi czasy nie docierały żadne 

sygnały, że coś się dzieje. To co miało miejsce wcześniej w roku poprzednim i na początku 

bieżącego roku policja starała się te zjawiska wyeliminować i to się udało.  

Dodał, że jeśli chodzi o te zdarzenia, to jest służba nocna, i odpowiednie zadania zleci patrolowi. 

Patrol będzie jeździł i będzie sprawdzał te parkingi w obrębie „KresMotu”, przy kościele,  przy 

sklepie gdzie mogą grupować się osoby. Zadeklarował, że policja będzie interweniować. 

Innych pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował policjantom za obecność, za wykonywaną pracę i życzył 

sukcesów w 2023 r. 

                                                                   Do punktu 5-go, 6-go, 7-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że w tym momencie nastąpi przyjęcie trzech 

protokołów z sesji Rady Gminy mających miejsce w ostatnim okresie.  

Oznajmił, że protokół Nr XLV/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 października 2022 r. 

został umieszczony w internecie jest również dostępny na stole prezydialnym. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania dotyczące treści tego protokołu. 

Pytań, uwag nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

nad przyjęciem protokołu Nr XLV/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 października 2022 r.   

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Panas  
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Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, 

Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  

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

Protokół Nr XLV/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 października 2022 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że kolejnym protokołem jest protokół 

Nr XLVI/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy mającej miejsce w dniu 08 listopada 2022 r. 

Przypomniał, że chodziło o wprowadzenie do budżetu gminy środków na dodatek węglowy. 

Dodał, że protokół ten również został zamieszczony na stronie internetowej i wyłożony do wglądu na 

stole prezydialnym. Następnie zapytał, czy są pytania co do treści tego protokołu? 

Pytań, uwag nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół  

Nr XLVI/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu  08 listopada 2022 r. 

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

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

Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  

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

Protokół Nr XLVI/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 08 listopada 2022 r. 

został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ostatnim protokołem jest protokół Nr XLVII/2022  

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2022 r. Przypomniał, że chodziło  

o wprowadzenie do budżetu gminy środków na dodatki do paliw stałych dla mieszkańców Gminy 

Trzeszczany. 

Odparł, że protokół został zamieszczony na stronie internetowej i jest wyłożony do wglądu na stole 

prezydialnym. Zapytał, czy są uwagi co do treści tego protokołu? 

Uwag nie było, w związku z powyższym Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad protokołem 

Nr XLVII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2022 r. 

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

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

Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  

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

Protokół Nr XLVII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2022 r. 

został przyjęty jednogłośnie. 

                                                                    Do punktu 8-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu 8-go porządku obrad do informacji 

Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

Poinformował, że Pan Wójt Stanisław Czarnota jest chory, nie mógł dzisiaj przybyć na sesję Rady 

Gminy, jest Zastępca Wójta, który nie przedstawi informacji z działalności, którą prowadził Pan 

Stanisław Czarnota, ale w tym punkcie poinformuje o realizowanych inwestycjach na terenie Gminy 

Trzeszczany. 

Głos zabrał Zastępca Wójta Pan Paweł Lipski, który stwierdził, że z uwagi na nieobecność Pana 

Wójta na sesji Rady Gminy, w ramach informacji Pana Wójta o działalności między sesjami 

ograniczy się do przekazania informacji na jakim etapie jest Gmina Trzeszczany jeśli chodzi  

o realizację poszczególnych działań inwestycyjnych. 

W miejscowości Nieledew została zakończona budowa wodociągu. Gmina przygotowuje się do 

realizacji kolejnego etapu czyli Osiedla „KresMot”. Przygotowane jest oddzielne opracowanie, są 

wszystkie pozwolenia, podpisana jest umowa z wykonawcą. Wykonawca w przyszłym tygodniu 

wchodzi z robotami i tak jak stwierdził, to nie jest wielki zakres robót, więc około jednego tygodnia 

te prace powinny być zrobione, a zatem w okolicach świąt będzie zakończony cały wodociąg   

w miejscowości Nieledew, to co było zaplanowane. 

W kwestii termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Zastępca Wójta oznajmił, że to zadanie jest na  

ukończeniu, jest to kwestia tygodnia, maksymalnie dwóch. Wykonawca zakończył te prace. Gmina 

będzie zbliżała się do odbioru robót wykonanych. 
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W przyszłym roku Gmina zaplanowała: 

- termomodernizację budynku szkoły w miejscowości Nieledew, oraz budowę dróg gminnych na 

terenie gminy, plus inwestycje w miejscowości Leopoldów, a chodzi o stację uzdatniania wody 

i oczyszczalnię ścieków. Zakomunikował, że dokumentacja w większości została opracowana. 

Gmina będzie dopinała formalności jeśli chodzi o procedury administracyjne związane z prawem 

budowlanym i też powoli będzie przymierzała się do procedury przetargowej i będzie przystępowała 

do realizacji zadania w przyszłym roku. 

Odnośnie spraw węglowych Zastępca Wójta Pan Lipski wspomniał o podpisanej umowie z PGE. 

Nadmienił, że w związku z tym w dniu dzisiejszym będą zawierane umowy z dostawcami, którzy na 

terenie Gminy będą realizować zadanie Gminy, we współpracy z tymi dostawcami. Mieszkańcy 

mogą w dalszym ciągu składać wnioski, gdyż nie ma terminu ograniczonego jeśli chodzi o ich 

składanie. Wszystkie informacje zawarte są na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, w okolicach połowy przyszłego tygodnia ten węgiel 

powinien być. 

Głos zabrał radny Pan Józef Filipczuk, który poruszył temat wykonanego przyłącza wody 

przebiegającego obok jego posesji, do szkoły i do dwóch sąsiadów. Zakomunikował, że zasuwa 

znajduje się między szosą a ogrodzeniem Pani S…... Odparł, że za mało zostało nasypane ziemi 

i w tym miejscu się zapada, a zasuwa się położyła. Należałoby przywieźć 3-4 taczki ziemi, a ja 

zająłbym się rozsunięciem w tym miejscu tej ziemi, bowiem byłoby szkoda, aby to wszystko się 

zawaliło. 

Zastępca Wójta Pan Lipski poinformował, że w tej kwestii nie będzie najmniejszego problemu, 

dlatego, że wykopy wykonane w ramach tych inwestycji, to były wykopy rzędu 1,4 m, - 1,5 m. 

Zawsze przy takich wykopach grunt nie będzie zagęszczony tak jak trzeba, dlatego, że taka jest 

specyfika tej pracy. Wykonawca ma gwarancję, rękojmię, na wszelkie roboty wykonane.  

Nie skończył jeszcze robót, bo będzie wykonywał prace na Osiedlu „KresMot” jeszcze będzie na 

terenie naszej Gminy, więc nie ma najmniejszego problemu zgłosimy tą kwestię wykonawcy  

i to poprawi. Zrobi to wykonawca, skoro się zapadło. Umiejscowione w tym miejscu przyłącze 

zostało wykonane zgodnie z dokumentacją. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Zastępcy Wójta za wypowiedź. 

 

                                                                    Do punktu 9-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację ze swojej działalności między 

sesjami informując, że: 

- ostatnia sesja Rady Gminy miała miejsce 24 października 2022 r. 

- w dniu 27 października 2022 r. podpisywał uchwały z XLV sesji Rady Gminy Trzeszczany, 

i rozmawiał z Mecenasem Szymonem Skorniewskim w sprawie dalszego procedowania skargi na 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi Pana Andrzeja Pachlę. 

- 7 listopada 2022 r. zapoznał się z wnioskiem Zastępcy Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej, 

- 8 listopada 2022 r. miała miejsce XLVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Trzeszczany , 

- 11 listopada 2022 r. uczestniczył w uroczystościach patriotycznych kolejnej rocznicy  

 Odzyskania przez Polskę Niepodległości, we Mszy Świętej odprawionej przez ks. Marka 

Barszczowskiego i montażu słowno- muzycznym wykonanym przez uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Trzeszczanach. Delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze w miejscach pamięci 

narodowych na grobach uczestników walk o niepodległość Polski. 

- 16 listopada 2022 r. rozmawiał z radnym Panem Markiem Rysiem i sporządził pismo do 

Kierownika Posterunku Policji w Trzeszczanach  o przygotowanie informacji o stanie 

bezpieczeństwa, która w dniu dzisiejszym została przedstawiona. Sporządził również pismo do 

Kuratorium Oświaty w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. 

- 18 listopada 2022 r. zapoznał się z wnioskiem wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej  

i przygotowywał tą sesję. 

- 19 listopada 2022 r. na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Bogucicach uczestniczył  

w spotkaniu w tej miejscowości. 
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- 21 listopada 2022 r. miała miejsce XLVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Trzeszczany na której 

wprowadzane zostały do budżetu gminy środki na dodatki węglowe. 

- 27 listopada 2022 r. uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Trzeszczan Pierwszych. 

- 30 listopada 2022 r. brał udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej na którym przeprowadzono 

kontrolę Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach.  

- 8 grudnia 2022 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Komisji 

Oświaty. 

- 29 października 2022 r. brał udział w spotkaniu na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich  

w Mołodiatyczach. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

                                                                    Do punktu 10-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu wczorajszym na połączonym posiedzeniu 

Komisji wypracowano stanowisko, aby cenę żyta obniżyć z proponowanej przez Prezesa GUS kwoty 

74,05 zł do kwoty 60 zł, co daje podwyżkę 8 zł w stosunku do roku ubiegłego. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głos zabrał sołtys wsi Nieledew Pan Załuski, który oznajmił, że ma rozumieć, iż podatek ma 

wzrosnąć o 8 zł z ha przeliczeniowego? 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że 8 zł do 1 dt. czyli do 1 q więc należy to pomnożyć przez  

2,5 co daje kwotę 20 zł do hektara przeliczeniowego.  

Sołtys wsi Nieledew Pan Załuski oznajmił, że w przy tych warunkach jakie teraz panują  

w rolnictwie, to jest bardzo wysoka cena podniesienia podatku. W innych gminach to wychodzi 

przeważnie 5 zł, 2 zł do 1 q, a nie 8 zł., Wiadomo jakie mamy warunki, teraz nie ma gdzie zboża 

sprzedać, trudności są z nawozami, więc to będzie dobicie rolnictwa. Prosiłbym wysoką Radę  

o obniżenie tej kwoty, bo takie podatki przy takich kosztach to dobije rolnictwo. 

Podkreślił, że jest to bardzo duża podwyżka. 

Dodał, że podnosimy podatki, tylko, że w planach wydatków na 2021 rok znalazłem w rubryce 

dotacja docelowa na pomoc finansową w wysokości 131.500 zł, natomiast plan wykonania wynosi 

zero. Chciałem zapytać Przewodniczącego Komisji Budżetu, czy też Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, co z tymi pieniążkami się stało, bo plan wykonania jest zero. Dodał, że Rada Gminy 

uchwałą przeznaczyła środki na współpracę ze Starostwem. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że w tej chwili dyskutujemy nad uchwałą o obniżeniu 

podatku rolnego z proponowanej ceny gusowskiej 74,05 zł., do 60 zł gdzie w dniu wczorajszym  

Komisje wypracowały takie stanowisko. Jest to podwyżka rzędu 15,3% , gdzie stopa inflacji jest na 

poziomie 19%  to i tak podnosimy o 0,4 mniej względem inflacji. Dodał, że to nie jest jego 

stanowisko, to jest stanowisko wypracowane przez połączone Komisje. 

Zastępca Wójta odniósł się do wypowiedzi sołtysa wsi Nieledew Pana Załuskiego. Oznajmił, że Pan 

sołtys odnosi się do wzrostu podatku w innych gminach, tylko należy ustalić jaka jest obecnie  

w innych gminach stawka podstawowa, bo sołtys informuje o wzroście 2 zł, 3 zł w górę, tylko, że te 

inne gminy zazwyczaj mają też już większy podatek. Następnie zapytał, czy Pan Załuski zna te dane, 

jeśli tak to prosi o przedstawienie tych danych np. jak jest w Gminie Werbkowice. 

Sołtys wsi Nieledew stwierdził, że Gmina Werbkowice ma potężny zakład. 

Zastępca Wójta odparł, że Pan sołtys próbuje zejść na całkiem inną dyskusję, bo mówi tutaj  

o wykonaniu budżetu, bądź jego niewykonaniu. Teraz podejmujemy uchwalę odnośnie wysokości 

podatku i tak jak Pan sołtys słusznie zauważył, Rada Gminy Trzeszczany podejmuje taką uchwałę, 

nie sołtysi, bo to są kompetencje Rady Gminy, więc Rada miała wczoraj posiedzenie, miała 

Komisje, które wypracowały to stanowisko, które jest adekwatne względem potrzeb budżetowych. 

Nadmienił, że sam sołtys wspominał o funduszu sołeckim, o potrzebie wykonania różnych rzeczy.   

Dodał, że to o czym mówi Pan sołtys nie bierze się znikąd. To są pieniądze wypracowane z tego 

podatku. Daje się zauważyć jaki jest zakres inwestycji, jaki jest zakres obciążenia budżetu jeśli 
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chodzi o inwestycje, a jaki jest spływ środków finansowych do budżetu z tytułu podatku od 

nieruchomości, czy z tytułu podatku rolnego. Tak naprawdę to jest promil, ale te pieniądze, też są 

ważne dlatego, że one mogą nam umożliwić zabezpieczenie naszego wkładu własnego do tego, żeby 

można było zrobić więcej. Tak jak w przypadku termomodernizacji budynku Urzędu Gminy koszt tej 

inwestycji to 3.600.000 zł, zaś wkład własny to 10%. Inwestując 360.000 zł jest realizowana 

inwestycja za 3.600.000 zł. Taki sam jest plan jeśli chodzi o budżet na przyszły rok. Pani Skarbnik 

przygotowała prowizorium budżetowe na takich zasadach na jakie stać Gminę, a jednocześnie jest to 

realne i możliwe do wykonania. Jakiekolwiek cięcia budżetowe w tym zakresie będą oznaczały, że 

coś trzeba będzie wyrzucić z tego budżetu i ktoś będzie zawsze niezadowolony. To co Komisje 

wypracowały na posiedzeniu w dniu wczorajszym jest adekwatne do potrzeb i możliwości 

finansowych Gminy. Zaapelował, aby   

nie przechodzić na tematy typu, czy wykonano, czy nie wykonano, bo tak naprawdę to nie chodzi 

teraz o to, aby się odnieść do tych podatków, tylko chodzi o to, by naświetlić pewną sprawę, którą 

Pan już dłuższy czas naświetla, którzy wszyscy znają i tak naprawdę wszyscy mamy tego dość. 

Prosiłbym, aby skupić się konkretnie na podatkach, bo to jest najważniejsze dla mieszkańców. 

Sołtys wsi Nieledew Pan Załuski nawiązał do wypowiedzi Pana Przewodniczącego, że inflacja 

wynosi 17%, 19% , a wzrost podatku 15% czy prawie 16%. Odparł, że wiadomo, że w rolnictwie 

wszystko poszło do góry. Prosiłbym Wysoką Radę, jeśli Komisje tak wypracowały, bo to będzie 

zabójstwo dla niektórych rolników. Wiadomo jaki jest stan w gospodarstwie, Pan Przewodniczący 

tak samo gospodarzy i wie jakie są trudności ze wszystkim, ze sprzedażą. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że gro osób tutaj obecnych jest w jakiś sposób zależnych od 

rolnictwa. 

Sołtys wsi Nieledew Pan Wiesław Załuski poprosił o zmniejszenie podatku, bo 16% to jest bardzo 

dużo. 

Zastępca Wójta Pan Lipski stwierdził, że to co teraz mówił sołtys wsi Nieledew jest bardzo 

populistyczne. Sołtys próbuje zagrać na emocjach ludzkich na zasadzie, że Pan mówi obniżamy, 

najlepiej obniżyć, najlepiej w ogóle nie pobierać podatku, to byłoby najlepsze. Wiem, że to jest 

bardzo medialne, wszyscy to chwycą, bo ja byłem za tym, żeby obniżyć podatek, a ta wredna Rada 

była za tym, aby go podwyższyć, ale radni odnoszą się do tego nad czym pracują, odnoszą się do 

budżetu i do naszych potrzeb finansowych. To co zostało wypracowane uważam, że jest 

wypracowane bardzo dobrze tym bardziej, że większość radnych była za takim a nie innym 

przyjęciem. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który odparł, iż odnosząc się do tej podwyżki podatku 

radni nie są przeciwni temu, by to wszystko się realizowało, ale w miarę potrzeb w każdej dziedzinie. 

Dodał, że z tego podatku wszyscy korzystamy. Nadmienił, że podwyżka podatku wiąże się  

z realizacją poszczególnych zadań i zobowiązań, które mamy wykonywać w przeciągu następnego 

roku i z jednoczesnym wykonaniem budżetu, bo to się wiąże z wykonaniem budżetu. 

Poinformował, że chodzi o drogi gminne i drogi powiatowe. Tutaj w naszej gminie coś się uwzięło 

na to wszystko. Drogi powiatowe są częścią dróg gminnych i tak powinno być realizowane. 

Jeżeli Wójt stara się, my też jesteśmy za tym, by drogi gminne remontować, to w drogach 

powiatowych też powinniśmy brać udział, bo żeby dojechać do drogi gminnej trzeba przyjechać 

przez drogę powiatową. Mieszkańcy skarżą się, że ciężko przejechać w Obrowcu itd. 

Te 131.0000 zł., które były przeznaczone na współpracę z Powiatem nie zostały zrealizowane. 

Nie poszły na remont drogi powiatowej, nie wiadomo gdzie się podziały te środki. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w tym momencie wykraczamy poza uchwałę, którą 

będziemy podejmować. 

Radny Pirogowicz poinformował, że chodzi o to, aby wspierać drogi powiatowe i nie przeszkadzać, 

by realizować, a Gmina powinna temu służyć. 

Zastępca Wójta Pan Lipski odniósł się do wypowiedzi radnego Pirogowicza. Oznajmił, że jeśli 

chodzi o drogi powiatowe, to jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby wspierać, tylko teraz należy 

popatrzeć na jedną rzecz, ktoś podzielił kompetencje pewnych samorządów, ktoś podzielił  

kompetencje jeżeli chodzi o utrzymanie dróg. Mamy drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, 

gminne. Każda z gmin ma swoje drogi, każda gmina ma swoje wodociągi, każda z gmin ma swoje 
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oczyszczalnie ścieków. Powiat ma drogi powiatowe, ale nie ma wodociągów, nie ma oczyszczalni 

ścieków, a Gmina to wszystko ma. Jeżeli Gminie zostaną pieniądze, będzie nadwyżka budżetowa to 

nie ma przeciwskazań, dlaczego nie. Te drogi powiatowe przechodzą przez teren naszej gminy, więc 

my też z nich korzystamy. Tylko teraz jeżeli my mamy zaciągać zobowiązania finansowe, zadłużać 

się tylko po to, aby zrobić coś, co nie jest w kompetencji gminy, za co finansowo gmina nie 

odpowiada to uważam, że jest to błędna polityka. Najpierw należałoby zrobić swoje,  

a potem ewentualnie można dokładać do innych. Jak najbardziej można dołożyć, jeżeli jest 

współpraca, jest potrzeba. Tutaj panowie wspominali o kwocie 131.000 zł. Należy zwrócić uwagę ile 

kosztuje 1 km drogi powiatowej. Prosty przykład 2.500.000 zł 1km 200 metrów czy 1 km 300 

metrów w miejscowości Mołodiatycze. Od Trzeszczan do Mołodiatycz Powiat wyremontował drogę, 

za 2.500.000 zł, teraz 131.000 zł jaki to jest procent w tym wszystkim, więc nie mówmy, że te 

131.000 zł zbawiłoby Powiat, bo wcale tak by nie było, a przynajmniej środki by poszły, tylko teraz 

jeżeli Gmina ma te środki zabezpieczone, to i do nas tak naprawdę nikt nie zwraca się o to, by Gmina 

te pieniądze przekazała w formie umowy, bo do tego obliguje nas ustawa, to my też nie będziemy 

wychodzić mówiąc kolokwialnie przed orkiestrę i czekali na zasadzie kiedy ktoś nam przedłoży 

umowę, bo to my jesteśmy osobą dotującą i chyba do gminy, ktoś powinien zwrócić się o środki 

finansowe, a nie na odwrót. 

Po wypowiedzi Zastępcy Wójta Pana Pawła Lipskiego Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2023 rok. 

Wyjaśnił, że głosując za tą uchwałą Rada Gminy obniży stawkę z 74,05 zł za 1 dt do kwoty 60 zł za 

1 dt. 

Następnie zostało przeprowadzone głosowanie nad uchwałą w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 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 

głosów nie było, wstrzymali się radni: Józef Filipczuk, Pirogowicz Andrzej.  

(Za - 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących głosów – 2). 

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego 

na 2023 rok została podjęta większością głosów. 

 

                                                                    Do punktu 11-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu – 11 go porządku obrad do rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2023 roku. 

Pan Przewodniczący poinformował, że tutaj również Komisje przyjęły takie stanowisko, aby 

podnieść o 15% praktycznie we wszystkich punktach ten podatek, solidarnie, aby nie tylko rolnik był 

obciążony podatkiem rolnym, tylko też przedsiębiorcy i inne podmioty. 

Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, w związku z powyższym Pan Przewodniczący przedstawił propozycje 

wysokości stawek podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów 

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków z 0,95 zł do 1,10 zł od 1m
2
 powierzchni.  

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 

 i zbiorników sztucznych z 4,80 zł  na 5,50 zł   

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego z 0,40 zł na 0,46 zł  

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji zostaje stawka na dotychczasowym poziomie  

2) od budynków lub ich części  

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 21 zł, na 24,15 zł  
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- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym ze stawki 11 zł na 12,65 zł. 

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z 4,50 zł, na 5,17 zł. 

- pozostałych z 0,50 zł na 0,57 zł. 

Zakomunikował, że Komisje wypracowały takie stanowisko, że jeżeli jest 15% podwyżka podatku 

rolnego, to należy zastosować 15% wzrost podatku od nieruchomości solidarnie dla innych 

podmiotów. 

Głosów w dyskusji nad tą uchwałą nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2023 roku. 

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

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

Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  

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

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

terenie gminy Trzeszczany w 2023 roku została podjęta jednogłośnie. 

 

                                                                    Do punktu 12-go 

 

Następny punkt to Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu 

pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, 

uczniów oraz rodziców. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że w § 1 tej uchwały są zaproponowane stawki następujące 

stawki: 

1. dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm
3
 – 0,5214 zł 

2. dla pojazdów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm
3
 – 0,8358 zł. 

Stwierdził, że Komisje pozytywnie zaopiniowały treść tej uchwały, a następnie otworzył dyskusję 

nad tą uchwałą. 

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

głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy 

obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 

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

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

Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  

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

Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców została podjęta 

jednogłośnie. 

                                                                    Do punktu 13-go 

 

W tym punkcie został przedłożony wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że w dniu wczorajszym uchwała ta była przedmiotem 

prac Komisji. Następnie Pan Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian 

w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że chodzi tutaj o wprowadzenie środków z rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej w kwocie 9.095,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisje pozytywnie opiniowały tą uchwałę, a następnie  

otworzył dyskusję nad  przedstawionymi zmianami w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 r. 

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

uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, 
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Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  

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

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

 

                                                                    Do punktu 14-go  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad - Zapytania, 

i interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.  

Oznajmił, że jeżeli Zastępca Wójta nie będzie władny odpowiedzieć na jakieś zapytanie, to należy 

złożyć je na piśmie i będzie na nie udzielona odpowiedź. 

Głos zabrał sołtys wsi Nieledew Pan Wiesław Załuski, który oznajmił, że składa taki wniosek  

o przestrzeganie przez Pana Przewodniczącego troszkę kultury. Mam mieszane uczucia jak się Pan 

Przewodniczący zachowuje. Na ostatniej sesji Pan Przewodniczący każe mi milczeć, na sesjach Pan 

Wójt każe mi wyłączyć telefon. Mam opinię od radców prawnych, że jest to niezgodne z prawem 

wyłączenie telefonów, wyjdź, zamknij się, a na ostatniej sesji Pan Przewodniczący powiedział takie 

słowa milcz. Prosiłbym o zachowanie troszkę kultury Panie Przewodniczący. 

Następnie oznajmił, że składał pisma do Pana Przewodniczącego 27 września, a sesja miała miejsce 

24 października. Odparł, że pisma dotyczyły m.in. remontu drogi,  przywrócenia funduszu 

sołeckiego, a Pan Panie Przewodniczący tych pism nawet nie przedstawił na sesji Rady Gminy  

i nie wiem, czy remont dróg jest ujęty, czy przywrócenie funduszu sołeckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy ustosunkował się do wypowiedzi sołtysa wsi Nieledew Pana 

Załuskiego. Poinformował, że nie pamięta, żebym Panu sołtysowi kazał milczeć. Natomiast 

pamiętam jaka była Pana formuła wypowiedzi. Pan zadawał pytania, sam Pan sobie na nie 

odpowiadał w trakcie i nie dał Pan szans innym. Tutaj obecni radni, sołtysi byli znużeni Pana 

wypowiedziami i praktycznie sesja się skończyła bez wyczerpania, tak jak jest w protokole, że punkt 

Sprawy różne został niezrealizowany, bo nie dał Pan sołtys wsi Nieledew szans innym. 

Natomiast w sprawach różnych będę chciał wspomnieć o pismach które do mnie wpłynęły. 

Dodał, że Pani Ania Kociach, która sporządza protokół z sesji ma straszne problemy ze 

sporządzeniem tego protokołu, bo tak jak wspomniałem wcześniej Pan sołtys sam zadaje pytania, jest 

przekrzykiwanie się nie tylko z Pana strony ale i innych i naprawdę ciężko później z tego sporządzić 

protokół. O pismach które sołtys złożył, będę mówił. 

Następnie głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który nawiązał do informacji w kwestii 

dystrybucji węgla przez Gminę. Oznajmił, że to jest dla nas dobra decyzja, bo my jako Wspólnota 

potrzebujemy dużo węgla i chcielibyśmy, jak będzie taka możliwość, aby przed świętami ten węgiel 

do nas dotarł. Ostatnio Wspólnota kupiła węgiel nie po 2.000 zł za 1 tonę, tylko po 2.500 zł. i on się 

palić nie za bardzo chce. Wspólnota kupiła go na próbę niewielką ilość, teraz czeka na zamówiony, 

samorządowy węgiel. 

Radny Pan Pirogowicz zapytał, czy prawdą jest, że jest konflikt na drodze w kierunku Winiarni  

w Nieledwi Pana Wójta w kwestii drogi powiatowej, na drodze w kierunku miejscowości 

Drogojówka, gdzieś wszędzie są jakieś problemy. Jak to się ma do sprawy z wycinką drzew przy 

ośrodku zdrowia. Rzekomo Powiat miałby zapłacić ponad 60 tys. zł. Dla mnie to jest jakiś absurd, 

wręcz odwrotnie stała się sprawa, gdzie Starostwo wydało pozwolenie na wycinkę drzew przy 

Urzędzie Gminy nie żądało żadnych opłat od Gminy. Moim zdaniem, to Wójt ma służyć 

mieszkańcom dla dobra rozwoju naszej Gminy, a nie ciągle przepychanki, kłótnie. Należy zakończyć 

takie rzeczy. 

Zastępca Wójta Pan Paweł Lipski odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Pirogowicza. Odparł, że 

nie rzekomo 65 tys. zł, bo słowo rzekomo sugeruje jakby miało to być nieprawidłowe. Jest to ponad 

65 tys. zł. Kwota ta nie wynika z tego, że to jest jakieś widzie misie Gminy, że tak wyliczyliśmy bo 

tak się nam podobało, tylko decyzja Gminy jest oparta na podstawie prawa, są przepisy to regulujące 

i nikt z nas nie uprawia tutaj samowoli, czy też ewentualnie swobody prawnej na tej zasadzie, że  

nie mamy podstawy prawnej nie mamy przepisu i robimy sobie jak chcemy, tylko opieramy się na 

przepisach, które są powszechnie obowiązujące w kraju. Jest wydana decyzja administracyjna. Od tej 

decyzji administracyjnej Starostwo się odwołało. Jakie będzie rozstrzygnięcie Samorządowego 
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Kolegium Odwoławczego na dzień dzisiejszy nie wiem. Zobaczymy jak będzie odwołanie. Póki co 

przy pierwszej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że faktycznie doszło do 

pewnych nieprawidłowości jeżeli chodzi o sam fakt wydania decyzji, ale jeżeli chodzi o wysokość 

opłat stwierdziło, że zostały one naliczone prawidłowo. Więc tutaj mówienie o tym, że Gmina 

pobiera 65. tys. zł w sposób bezprawny jest sporym nadużyciem. 

Następna kwestia jeżeli mówimy o dochodzie, to ten dochód nie jest mój, ani Wójta, ani też 

Przewodniczącego, to jest dochód budżetu gminy i w związku z tym, że jest to dochód budżetu 

gminy pozwoliliśmy sobie do Państwa wystosować odpowiednie pismo z wiadomością również do 

Powiatu, że jeżeli to jest taka wielka kość niezgody,  to Gmina te pieniądze zwróci z powrotem do 

Powiatu w ramach wspólnych inwestycji. Skoro te 65 tys. zł zasili budżet Gminy Trzeszczany, to ta 

sama Gmina poprzez odpowiednią uchwałę Rady Gminy może te pieniążki z powrotem przekazać  

na konto do Powiatu, celem wspólnych zadań na drogach powiatowych i będzie wilk syty i owca 

cała. Gmina będzie mogła wykonać to, co nakłada ustawodawca, a jednocześnie Powiat na tym  

nie straci, bo te pieniądze wrócą z powrotem. Natomiast mówienie, że Gmina wycięła przy budynku 

urzędu tuje i że to jest jakaś łaska ze strony Powiatu, że wydał nam decyzję, otóż nie, decyzja została  

wydana (trochę dłużej to trwało) zgodnie z procedurą, przepisy dopuszczały taki okres wydania 

decyzji, a brak opłat wiązał się z tym, że Gmina nie wnioskowała o to, że to jest wycinka na cele 

inwestycyjne, tylko Gmina wycinała tuje ze względu na stan techniczny, dało się zauważyć jaki ten 

stan technicznych tych drzew. Z uwagi na stan techniczny można było odstąpić od wymierzenia tych 

opłat, naliczenia tych opłat. Na dzień dzisiejszy decyzja jest w Samorządowym Kolegium 

Odwoławczym, i należy poczekać na rozstrzygnięcie. Aczkolwiek ze strony Gminy propozycja do 

Powiatu została złożona. Na dzień dzisiejszy odpowiedzi nie ma. Jeżeli Gmina uzyska taką 

odpowiedź niezwłocznie o tym poinformuje radnych, bo to radni będą podejmować ewentualną 

uchwałę w tym zakresie. 

Odnośnie dróg Pan radny mówi o jakimś konflikcie. Pierwszy raz od Pana dowiaduję się, że tam 

istnieje jakiś konflikt. Ja nie widzę możliwości, żeby istniał konflikt tym bardziej, że Powiat jak robił 

dokumentację na przebudowę drogi Teratyn - Nieledew jest to droga prowadząca na Winiarnię 

wystąpił do Gminy jeszcze za poprzedniej kadencji Zarządu Powiatu o zgodę na przejście przez 

działkę gminną przez torowisko, które przyjęła od Kolei Państwowych Gmina i żeby uzyskać 

pozwolenie na budowę Powiat wystąpił do Gminy o zgodę ewentualnie na to, żeby Powiat mógł 

zlokalizować drogę powiatową w działce gminnej. Nie ma przeciwskazań tym bardziej, że tam była 

droga od 40 czy 50 lat i Gmina tam nie będzie stawiać bloków, nie będzie budować oczyszczalni, ta 

droga tam dalej będzie, więc taka sama zasada obowiązuje na wszystkich drogach powiatowych, 

gdzie własność jest Gminy. Są takie sytuacje, iż są nieuregulowane stany prawne dróg i część działki 

jest działką gminną, a w rzeczywistości jest urządzona droga powiatowa, ale to jest bardzo prosty 

sposób, żeby sobie z tym poradzić. Inwestor występuje do Gminy, informuje, że chce tam 

wybudować, przebudować drogę, a Gmina przekazuje w formie użyczenia część tej działki. Jest to 

najprostszy i najtańszy sposób. Ten sposób Gmina zaproponowała Powiatowi, że to jest najlepszy 

sposób jeśli chodzi o organizację wspólnej współpracy, ale do tej pory odpowiedzi Gmina nie ma. 

Więc mówienie o jakimkolwiek konflikcie, że tam jest jakiś konflikt Wójta odnośnie drogi 

powiatowej, czy z Powiatem to po pierwsze nic o tym nie słyszałem, a po drugie jeżeli nawet coś 

takiego miałoby miejsce, to radziłby Panu radnemu Pirogowiczowi zgłębić temat, czego on 

konkretnie dotyczy, bo raczej to nie jest tak, że to jest wina ze strony Gminy, bo to co Gmina mogła, 

to przekazała i było dużo takich sytuacji np. w miejscowości Leopoldów, w miejscowości 

Trzeszczany Pierwsze, jeśli chodzi o drogę po której przebiega przejazd kolejowy, droga 3230 

Skierbieszów – Hrubieszów, ta sama droga, która jest tutaj przebudowywana, tam też właścicielem 

gruntu jest Gmina. Gmina przekazała to na cele budowlane w formie umowy użyczenia i to była 

podstawa do uzyskania pozwolenia na budowę. Droga została przebudowana i chwała za to, ale 

została przebudowana na terenach gminnych, które dalej pozostają we władaniu Gminy. Grunty 

zostały przekazane Powiatowi w ramach umowy użyczenia, więc to jest najprostszy sposób. 

Nie szukajmy zatem problemu na siłę, a jeżeli ktoś szuka problemu na siłę to znaczy, że nie chce go 

rozwiązać. Ze strony Gminy na pewno go nie będzie i Gmina dołoży wszelkich starań, żeby te drogi 

zostały przybudowane w maksymalnym zakresie jak jest to możliwe. Ze strony Gminy nikt kłód  
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nie rzuca. 

Po wypowiedzi głos zabrał sołtys wsi Nieledew Pan Wiesław Załuski, który oznajmił, że Zastępca 

Wójta mówi piękne słowa, o tym, że uchwałą Rady Gminy zwróci się do Starostwa kwotę, którą 

Starostwo zapłaci za wycinkę drzew w wysokości ponad 60 tys. zł i uchwałą Rady Gminy, Gmina 

przekaże te środki do Starostwa. 

Odparł, że ma pytanie do Pani Skarbnik, do Przewodniczącego Komisji Budżetu, czy 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przypomniał, że Uchwała Rady Gminy już jedna była, która 

zawierała kwotę 131.500 zł. i ta uchwała nie została wykonana, to na jakiej zasadzie Starostwo może 

uwierzyć znowu Radzie Gminy, że te ponad 60 tys. zł. zostanie przekazane, skoro poprzednia 

uchwała nie została wykonana przez Wójta. 

Dodał, że w uchwale Rady Gminy jest zapis, że wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

Tutaj słyszę piękne slogany od Pana Pawła, że Starosta ma przyjechać tutaj. Pan Wójt powinien 

podpisać, czy umowę, nie Pani Starosta ma przyjeżdżać tutaj do Pana Czarnoty, czy do Pana Pawła, 

by dali te 131.000 zł. Uchwała zobowiązuje Wójta do jej wykonania. Odparł, ze uchwała Rady 

Gminy  mówiła o dotacji w wysokości 131.50 zł zaś wykonanie wynosi 0, więc gdzie te pieniądze są. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że sama uchwała przyznająca dotacje nie skutkuje tym, że tą dotację 

dajemy, bo ustawa o finansach publicznych określa w jaki sposób dotacja może być przyznana, na 

jakich zasadach i sposób rozliczenia. To nie zostało przez Powiat wykonane, więc trudno żebyśmy 

dali pieniądze bez umowy. 

Sołtys wsi Nieledew zapytał, kto ma przyjechać po te pieniądze? 

Skarbnik Gminy dodała, że to, że w budżecie są wydatki w określonej kwocie, to nie znaczy, że 

zostały wykonane dochody w 100%, więc to nie jest tak, że 100% dochodów wykonaliśmy, więc  

nie mamy też na 100 % wykonanie wydatków w budżecie. 

Zastępca Wójta odniósł się do pytania sołtysa wsi Nieledew na jakiej zasadzie Powiat ma uwierzyć? 

Proste pytanie i prosta odpowiedź. Poprzedni Wójt Mirosław Kutera, obecny Wójt Stanisław 

Czarnota wielokrotnie zawierali umowy z Powiatem Hrubieszowskim w sprawie wspólnych 

realizacji zadań na drogach, w miejscowości Zadębce, Nieledew, Mołodiatycze  i na tej podstawie 

Powiat powinien uwierzyć, iż do tej pory wszystkie umowy zawsze były podpisywane. Powiat 

występował jako lider, wskazywał ile chce, na co chce i czy jest gotowy do realizacji inwestycji,  

a Gmina podpisywała umowę i przekazywała te środki. Wiele chodników tak powstało, wiele zatok 

parkingowych, zatok autobusowych i do tej pory nie było najmniejszych problemów, więc na tej 

podstawie Powiat powinien uwierzyć, na podstawie dotychczasowego doświadczenia, które było 

pozytywnym doświadczeniem. Teraz ostatnio niestety doświadczenia pozytywnego nie mamy, ale to 

nie jest nasza wina. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, że Powiat realizuje tą inwestycję i teraz Pan sołtys mówi, że my tą 

umowę dotacyjną mielibyśmy sporządzić, to teraz nasuwa się pytanie kiedy, Powiat zrealizuje tą 

inwestycję, Gmina tego nie wie, bo to Powiat przeprowadza przetarg na drogę, czy na chodnik, więc 

Gmina nie ma danych do zawarcia umowy, żeby Gmina mogła skonstruować tą umowę dotacyjną. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zwrócił się do Zastępcy Wójta. Oznajmił, że jeszcze do tych 

wszystkich argumentów, które Zastępca Wójta przytaczał jest taka zasada dobrej woli i współpracy. 

Takie coś istnieje po obu stronach, Pan jako prawnik powinien wiedzieć i nie trzeba tych wszystkich 

prawideł. 

Zastępca Wójta odniósł się do wypowiedzi w kwestii dobrej woli i współpracy. Zapytał, czy radny 

Pirogowicz wie na czym polega współpraca? 

Radny Pirogowicz odparł, że na dogadywaniu się. 

Zastępca Wójta Pan Paweł Lipski stwierdził, iż aby się dogadać, to potrzebne są dwie strony, na tym 

polega współpraca, współpraca minimum dwóch stron wtedy jest współpraca, bo jeżeli jest jedna 

osoba, to to nie jest współpraca. 

Radny Pan Pirogowicz stwierdził, że jedna strona chce współpracować. 

Zastępca Wójta Pan Lipski zapytał która? 

Radny Pan Pirogowicz odparł, że Powiatowa. 

Zastępca Wójta oznajmił, że Gmina również chce współpracować. 

Radny Pirogowicz zapytał na czym to się kończy? 
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Zastępca Wójta oznajmił, że radny Pan Andrzej Pirogowicz mówi o współpracy. Ze strony Gminy ta 

współpraca była, jest i będzie, wola tej współpracy zawsze jest. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz stwierdził, że Wójt Czarnota też to powtarza. 

Dodał, że Wójt Czarnota tak kocha ludzi, iż mnie z miłości podał do Sądu, taka jest współpraca. 

Zastępca Wójta Pan Paweł Lipski zwrócił uwagę, iż będzie na sesji Pan Wójt, to wówczas radny Pan 

Pirogowicz będzie na ten temat z Panem Wójtem rozmawiał i na jego temat. 

Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji 

następnego punktu porządku obrad. 

                                                                    Do punktu 15-go 
 

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

Zapytania i interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

 

                                                                     Do punktu 16-go 
 

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie było szans realizacji tego 

punktu na sesji zwyczajnej w miesiącu październiku. 

Pan Przewodniczący zakomunikował, że 8 września wpłynęła skarga mieszkanki Gminy Trzeszczany 

na rzekome zachowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi Pana Andrzeja Pachlę. 

Odparł, że skarga zazwyczaj jest rozpatrywana przez Komisję Stałą Rady Gminy Trzeszczany Skarg, 

Wniosków i Petycji. Natomiast skarżąca w tych materiałach, które otrzymaliśmy poinformowała, że 

dwutorowo skierowała zawiadomienie do Prokuratury. Dodał, że zwrócił się do Prokuratury o to, czy 

jest merytoryczne rozstrzygnięcie. Początkowo Prokuratura w ogóle tej skargi nie miała, później 

odpisała, że ma tą skargę i ją zarejestrowała. Wydane zostało Postanowienie o odmowie wszczęcia 

dochodzenia na które skarżąca się zażaliła i ostatnia informacja która wpłynęła z Sądu  

z dnia 7 grudnia o tym, że sprawa będzie rozpoznana 14 grudnia. Dlatego też należy poczekać na 

merytoryczne rozstrzygniecie ze strony Sądu, wtedy to będzie procedowane w dalszym ciągu  przez 

Komisję Stałą Skarg Wniosków i Petycji i całość już zagadnienia będzie rozpatrywała szanowna 

Rada.  

Pan Przewodniczący Rady wspomniał o: 

- piśmie Pana radnego, które wpłynęło we wrześniu i było odczytywane na sesji Rady Gminy,  

a chodzi o szybszy tryb zwoływania sesji majowych. Dodał, że uważałem i uważam, że miałem rację, 

bo trzeba było z dnia na dzień zwołać sesje, aby móc wypłacić dodatki węglowe dla naszych 

mieszkańców.  

- piśmie sołtysa wsi Zaborce Pani Teresy Misiak z prośbą o realizację w 2023 roku z rezerwy 

finansowej budowę drogi w miejscowości Zaborce od drogi powiatowej przy parku podworskim  

w kierunku Pana S…….. 

- piśmie sołtysa wsi Nieledew o przywrócenie funduszu sołeckiego do Wójta Gminy Trzeszczany,  

a do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy i radnych Rady Gminy. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że Wójt sam nie może przywrócić funduszu sołeckiego. Szanowna 

Rada miała odmienne zdanie i na 2023 rok fundusz sołecki nie będzie wyodrębniony. 

- piśmie Pana Załuskiego jako Prezesa OSP Nieledew o przesunięcie (przedłużenie) lub wydzielenie 

granic budynku znajdującego się obok garażu OSP Nieledew.  

Pan Przewodniczący odczytał treść tego pisma. 

- piśmie sołtysa wsi Nieledew Pana Wiesława Załuskiego adresowanego do Wójta Gminy, a do 

wiadomości Przewodniczącego i radnych Rady Gminy, które wpłynęło 27 września 2022 r. 

dotyczącego zabezpieczenia środków pieniężnych z budżetu gminy na remont drogi gminnej na 

Kolonii Nieledew o numerach 1133 i 1081. 

Następnie Pan Przewodniczący odczytał treść tego pisma. 

- piśmie Komendanta Powiatowego Policji, które wpłynęło 28 października 2022 r. w przedmiocie 

rozważenia możliwości zabezpieczenia w budżecie na 2023 rok środków finansowych w wysokości 

15.000 zł przeznaczonych na zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Hrubieszowie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji. 
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Pan Przewodniczący odczytał treść tego pisma. 

- piśmie Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej, które wpłynęło 14 października 2022 r. na temat 

wybudowanych masztów radiowych wyposażonych w obrotową kamerę cyfrową i monitoring, który 

może służyć: 

- ochronie przeciwpożarowej pól i domów przy współpracy z OSP, 

- jako wsparcie dla policji  

- jako wsparcie dla mieszkańców w przypadku zdarzeń drogowych  

- jako wsparcie dla mieszkańców w przypadku innych zdarzeń np. stan dróg podczas śnieżyć, 

monitorowanie imprez na świeżym powietrzu,  monitorowanie zaparkowanych samochodów z okazji 

imprez np. dożynek. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest to bardziej materiał promujący, co ewentualnie może 

zaoferować ten podmiot jakim jest Fundacja Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej.   

- piśmie kierowanym do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach podpisanych przez czworo 

radnych Rady Gminy Trzeszczany, którzy to zwracali się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

w Trzeszczanach Pana Wojczuka z prośbą o udostępnienie pomieszczenia GOK Nieledew dla 

seniorów i innych grup społecznych. Pan Przewodniczący odczytał treść tego pisma. Wspomniał 

także o odpowiedzi Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury na przedmiotowe pismo. 

- piśmie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi podpisanego przez Prezesa OSP Nieledew Pana 

Załuskiego w przedmiocie prośby dotyczącej rozważenia możliwości remontu garażu strażackiego  

w Nieledwi celem utrzymania gotowości bojowej jednostki. 

Pan Przewodniczący odczytał treść tego pisma. Pan Przewodniczący poinformował o dołączonej 

opinii podpisanej przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. 

Piotra Gronowicza, który popiera te starania OSP. 

W tym miejscu głos zabrał Zastępca Wójta Pan Paweł Lipski, który oznajmił, że inicjatywy słuszne, 

inicjatywy, które mają poprawić bezpieczeństwo funkcjonowanie ogółu mieszkańców naszej gminy  

jak najbardziej są wspierane i będą wspierane, czego przykładem jest podpisana umowa na 

przekazanie dla OSP Nieledew dotacji celowej w wysokości 10.000 zł. na remont pomieszczenia 

garażowego. Faktycznie ten garaż wymaga tego remontu.  

Te 10.000 zł w tym zakresie w jakim wskazuje treść pisma nie zaspokoi potrzeb w całości, ale  

w jakiejś części na pewno. Powtórzył, że Gmina będzie wspierać takie inicjatywy, bo one są słuszne, 

więc te inicjatywy, które są słuszne Gmina będzie promować, te które są niesłuszne Gmina  

nie będzie promować i nie miejmy tutaj pola do konfliktu. Dodał, że właśnie na to idą te podatki, 

ustalone niedawno uchwałą, bo właśnie na to są potrzebne środki. Do końca bieżącego roku OSP ma 

czas na wykonanie tego zadania.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o piśmie Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej, które 

wpłynęło 6 grudnia w przedmiocie promocji świątecznej, obniżenia ceny przyłącza 

światłowodowego z 499 zł. brutto do kwoty 279 zł.  

Głos zabrał sołtys wsi Nieledew Pan Załuski, który zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy, 

aby obejrzał ostatnią sesję i trzecie zdanie które Pan wypowiedział i już dziękujemy. 

Następnie Pan Załuski zwrócił się do Zastępcy Wójta dziękując za to wsparcie finansowe. Dodał 

jakie były trudności, ile pism ze Straży zostało skierowanych do Gminy, dopiero opinia Komendanta 

Powiatowego i przeprowadzona kontrola zaleciła, zobowiązała Wójta do przeprowadzenia tego 

remontu. Jednostka Straży Pożarnej w Nieledwi posiada wóz bojowy  

o pojemności 6 tys. litrów wody. Jest to jedyny prawie w Powiecie taki samochód jako cysterna. 

Są wezwania do pożarów, bowiem ten samochód mieści ogromną ilość wody. 

Dodał, że OSP dziękuje za to i prosi o jeszcze. Skończmy te wojenki, po co pisać odgórnie pisma. 

W przyszłym roku jednostka straży będzie obchodziła 105- lecie i żeby ta jednostka wyglądała. 

Zadaniem Gminy jest utrzymanie jednostek. Straż w Nieledwi jest odsunięta od ogrzewania, od 

wody, wyłącza się z akcji bojowych, a to jest bezpieczeństwo ludzi. 

Ponadto nawiązał do złożonego pisma w miesiącu wrześniu w przedmiocie remontu drogi  na 

Kolonii Nieledew. Odparł, że nie wie, czy to jest ujęte w budżecie, bo to będzie tragedia. 

Zaproponował, aby Komisja przejechała się tą drogą. Wspomniał o wykonanym wąwozie. Zwrócił 
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uwagę, że Kolonia jest typowo rolnicza, a most jest w opłakanym stanie. Jak tutaj była mowa, że 

takie pieniądze przyjdą, czy też są na remonty dróg gminnych, czy ta inwestycja tej drogi jest ujęta. 

Podkreślił, że był jeden wypadek, gdzie ten most został zawalony i ten most dalej grozi tym 

zawaleniem. Poprosił o powołanie Komisji, która przejechałaby się tą drogą. Rolnicy mają buraki, 

mają kukurydzę i wiadomo jakie są teraz sprzęty. Ten most grozi zawaleniem. Chciałbym uzyskać 

odpowiedź, czy ta droga jest ujęta w budżecie gminy. 

Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta, który odniósł się do pierwszego członu wypowiedzi sołtysa wsi 

Nieledew dotyczącego opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Hrubieszowie. Oznajmił, że sołtys troszkę mija się z prawdą, bo opinia Komendanta PPSP została 

sporządzona na moją osobistą prośbę w stosunku do Komendanta i wcale ona nam nie nakazywała 

remontu, tylko o tym rozmawialiśmy, uzgodniliśmy. Pan Komendant był poproszony i na tyle miał 

wolnego czasu, aby sporządzić opinię, dlatego ją sporządził. Jeżeli chodzi o tą drogę, o której 

wspomina Pan Sołtys, to nie wiem, muszę zapytać w wydziale planowania, inwestycji u Pani Ani 

Brzuchala, czy ta droga została ujęta. Zostało ujętych 16 odcinków dróg na terenie Gminy, na łączną 

kwotę ponad 9.000.000 zł. Jeżeli droga ta nie została ujęta, to możliwe, że w ramach inwestycji 

jakieś oszczędności powstaną i będziemy się nad tym zastanawiać, jeżeli faktycznie jest tak źle jak 

mówi Pan sołtys. 

Pan Załuski odparł, że nie można przejechać, bo grozi wypadkiem. 

Zastępca Wójta oznajmił, że sami sobie zaprzeczacie niektórymi działaniami, niektórymi 

wypowiedziami, bo mówi się o budowaniu drogi powiatowej, a tu nagle się okazuje, że musimy 

robić drogę gminną, która się wali, więc należy wybrać priorytet: droga do sołtysa, czy droga 

powiatowa. Uważam, że tutaj priorytetem powinna być droga gminna, bo to Gminna jest 

właścicielem drogi gminnej i odpowiada za nią. Pan sołtys ma racje, tą drogę trzeba zrobić, trzeba 

przebudować tam przepust, a to będzie wymagało dokumentacji, będzie wymagało czasu, więc trzeba 

to mieć na uwadze jak najbardziej tak, słuszna inicjatywa. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że podobna sytuacja jak przepust w miejscowości Nieledew, 

są mosty w większości na drogach gminnych w innych miejscowościach. W Trzeszczanach Drugich 

jest takich mostów 3, a nawet 4. Pierwszy most jest na tzw. Gościńcu, na łące, pomiędzy 

miejscowością Trzeszczany Pierwsze, a Trzeszczany Drugie, tam są położone płyty stropowe, które 

zostały z budowy szkoły. To kiedyś może się usunąć, zawalić i może dojść do tragedii. Podobnie jest 

na drodze na tzw. „Grobelce”. Tam też ten most się wali. Sprzęty są coraz cięższe, podobnie jest na 

moście na drodze gminnej w kierunku dawnego sklepu w Trzeszczanach Drugich, tam też jest 

tragedia oraz most na tzw. „Zapola”. W każdej miejscowości są jakieś potrzeby na drogach 

gminnych. 

Przypomniał, że na sesji dwa lata temu prosił, aby materiał rozbiórkowy z drogi powiatowej 

(kruszywo, kostka) został przeznaczony na utwardzenie dróg gminnych na terenie naszej Gminy. 

Tak się nie stało, może w jakimś procencie, ale ja nie słyszałem. Dodał, że nie wie gdzie ta kostka 

pojechała, nikogo to nie interesuje gdzie jest ten materiał, Odparł, że częściowo kostka została 

przełożona, a pozostały materiał gdzieś pojechał. 

Zastępca Wójta stwierdził, że należy zwrócić uwagę na to, że dzisiaj to nie jest tak jak kiedyś 

bywało, że zostały położone dwa trzy elementy betonowe zbrojone, na to położony asfalt 

i powstała droga. Dzisiaj to jest całkiem co innego. Przede wszystkim Gmina musi dysponować 

gruntem. Po drugie trzeba mieć pełną dokumentację, która musi być opracowana przez osobę 

posiadającą uprawnienia, pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawne. Ta cała procedura  

nie dość, że trwa długo, to jeszcze kosztuje. Samo wyjście z dokumentacją to są olbrzymie koszty,  

a gdzie wykonanie. Dlatego teraz uwzględniamy to, co w pierwszej kolejności jest u nas. Mamy dużo 

dróg gminnych, na które będziemy już niedługo szukali oszczędności i szukali co z tym zrobić, bo to 

trzeba będzie przebudować. Nie da się tego zrobić metodą chałupniczą. Kiedyś było tak robione, 

dzisiaj tak to nie funkcjonuje. I nie tylko my mamy ten problem, mają go wszystkie inne gminy  

w całym kraju. Powiat ma taki sam problem, wszyscy mają dokładnie taki sam problem. Takie są 

przepisy, takie są zasady, tak dzisiaj budujemy. Podwyższa to koszt jak najbardziej, ale ktoś potem 

ponosi odpowiedzialność, skoro powstał jakiś most, jakiś przepust, ktoś za niego ponosi 
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odpowiedzialność, ktoś daje gwarancje, że to jest zgodne z warunkami technicznymi. Jeżeli  

nie będzie to zgodne z warunkami technicznymi, ktoś poniesie odpowiedzialność, a nikt z nas  

nie zechciałby tej odpowiedzialności karnej, nie mówiąc już o odpowiedzialności moralnej  

w przypadku gdyby coś się komuś stało. 

Sołtys wsi Nieledew Pan Załuski zwrócił uwagę, że w tym piśmie jest mowa o remoncie dróg, ten 

most był wyremontowany. Odparł, że Pan Paweł znowu mówi piękne slogany. Most był 

remontowany, wiadomo jakie Gmina poniosła koszty, ten most był zawalony. Proszę o remont, 

połączenie. Proszę, aby Komisja Rolnictwa zobaczyła jak wyglądają drogi. Ponadto oznajmił, że 

Zastępca Wójta mówi o poprzednim Wójcie Panu Kuterze. Dodał, że poprzedniej kadencji był 

radnym, i tak samo przyjeżdżali starostowie Pan Józef, Pan Leszek i informowali o partycypacji  

50% na 50%  przy realizacji wspólnych inwestycji z Powiatem. Nadmienił, że gdy Wójtem był Pan 

Kutera, to przekazywał środki na chodniki. Odparł, że na pewno Starostwo zwracało się  

o dofinansowanie tej drogi. Wspomniał o pismach pisanych do Poprzedniego Starosty popartych 400 

podpisami w przedmiocie remontu drogi powiatowej.  

Stwierdził, iż Zastępca Wójta mówi, iż  

Starostwo zapłaci Gminie 64 tys. zł., które to uchwałą Rady Gminy te środki zostaną zwrócone 

Starostwu. Zapytał na jakich gwarancjach, skoro tutaj uchwała Rady Gminy nie została wykonana na 

te 131.000 zł. Na jakiej zasadzie Starostwo  ma uwierzyć, a Pani Skarbnik mówi o umowie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pan sołtys jest rzecznikiem prasowym Starostwa. 

Pan Wiesław Załuski odparł, że jest mieszkańcem tej Gminy, sołtysem. Dodał, że to są 

uszczypliwości.  

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że nie są to żadne uszczypliwości. Stwierdził, że podobne 

wypowiedzi odnośnie swoich sołectw, swoich mieszkańców w kwestii potrzeb budowy dróg  może 

wypowiedzieć każdy sołtys. Podkreślił, że w każdej miejscowości są potrzeby budowy dróg. Zwrócił 

uwagę, że nie tylko Pan sołtys Załuski pisał pisma. Zakomunikował, że razem z ówczesnym sołtysem 

Trzeszczany Pierwsze zbierał podpisy i osobiście zawoził do ówczesnych władz Powiatu pod 

przewodnictwem Pana Kuropatwy pismo, które nie spotkało się z żadnym oddźwiękiem. 

Dodał, że tych petycji było sporo i nikt nie mówi, że ta droga jest niepotrzebna, jest ona potrzebna. 

Radny Pan Henryk Gałka poinformował, że w Trzeszczanach Pierwszych na drodze w kierunku 

lecznicy znajduje się przepust. Ten mostek siadł i powstało zagłębienie. To już się ciągnie dłuższy 

czas. Prosiłbym, by zainterweniować, by nie doszło tam do jakiegoś wypadku czy kolizji, by ktoś 

koła nie oberwał w samochodzie i by pojazd nie uległ uszkodzeniu. 

 

                                                                     Do punktu 17-go 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLVIII sesji Rady 

Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 
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