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Protokół  Nr XXXIX/2022 
 

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

17 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 10.30 do 10.41. 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Radni nieobecni: 

 

1. Krzeszowiec Joanna     

2. Łysiak Wojciech                                                             

3. Żyła Zofia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

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

i Wójta - Pani Anna Kociach. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

1.Otwarcie obrad sesji. 

2.Sprawdzenie prawomocności. 

3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Dyskusja i głosowanie nad uchwałami: 

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2022 rok 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

5.Zamknięcie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia nadzwyczajnej XXXIX 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 12 radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do  

podejmowania pełnoprawnych uchwał i decyzji. 
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Do punktu 3-go 

 

Kolejny punkt to „Przyjęcie porządku obrad”.  

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

Pan Wójt, który zaproponował porządek obrad.  

Następnie poprosił o merytoryczne zabieranie głosu, o pytania,  bo gro osób chce uczestniczyć  

w uroczystościach pogrzebowych o godz. 11.00. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad proponowanym porządkiem 

obrad. 

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

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

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

(Za- 12 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących głosów – 0). Porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Do punktu 4-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu 4 – Dyskusja i głosowanie nad 

uchwałami: w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok, oraz w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o dokonanie przesunięć budżetowych w związku z koniecznością 

zabezpieczenia odpowiedniej kwoty finansowej, aby można było podpisać umowę w temacie 

termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Trzeszczany. Poinformował, że w wyniku 

przeprowadzonego przetargu spłynęło trzy oferty. Jedna oferta zawierała rażąco niską cenę, bowiem 

między pierwszą ofertą najbardziej korzystną, a drugą ofertą była różnica w wysokości  

589.855,32 zł. Podkreślił, że była to rażąco niska cena, o wiele niższa aniżeli kosztorys inwestorski, 

więc Gmina wystąpiła z zapytaniem do oferenta (zgodnie z obowiązującym prawem) skąd taka cena. 

Oferent nie odezwał się i należy przypuszczać, iż oferent gdzieś czegoś nie doliczył, gdzieś czegoś 

nie wziął pod uwagę. Najprawdopodobniej zauważył tą pomyłkę i aby nie utracić wadium wcale się  

nie odzywał. 

Dodał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Gmina jest zobowiązana wybrać kolejną 

ofertę i jest gotowa do podpisania umowy. Nadmienił, że Gmina korzysta z czasu związania ofertą. 

Zakomunikował, że jeżeli w dniu dzisiejszym zostanie podjęta uchwała, jeżeli te środki zostaną 

przesunięte, to najprawdopodobniej w poniedziałek takowa umowa z wykonawcą zostanie podpisana 

i Gmina przystępuje do pracy. 

Radny Pan Marek Ryś poprosił o przedstawienie oferenta, kto to będzie. 

Wójt Gminy poinformował, że pierwszą ofertę w przetargu złożyła firma Pol-Bud Jacek Poleszak 

miejscowość Dys, drugą ofertę złożył Profilbud Sławomir Maćkowski Usługi Remontowo-

Budowlane, zaś trzecią ofertę złożyło P.W. Budmat Sp. z.o.o.  ul. Namysłowskiego w Zamościu. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał z kim Gmina będzie podpisywała umowę? 

Wójt Gminy oznajmił, że z Panem Maćkowskim, jest to kolejny przedsiębiorca, który przedstawił 

najkorzystniejszą ofertę po odrzuceniu pierwszej oferty. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał jakie części Urzędu Gminy będą remontowane, jaką część 

będzie obejmował remont budynku Urzędu Gminy? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że termomodernizacją będzie objęty cały budynek. Zwrócił uwagę na 

współwłasności, gdzie współwłaścicielem części budynku jest Poczta Polska, jest także Policja. 

Powtórzył, że termomodernizacją będzie objęty cały budynek, place wokół budynku. 

Termomodernizacja obejmuje docieplenie, przebudowę schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, 

montaż paneli fotowoltaicznych, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, czyli wszystko to, co 

można do tego projektu włożyć. Dodał, że można byłoby zakres prac wykonać o wiele większy, ale 

w momencie składania wniosków kwota 3.000.000 zł o którą Gmina aplikowała była o wiele większa 

aniżeli ewentualny kosztorys. Z szacunków wynikało, że taka kwota powinna być wystarczająca do 
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zaangażowania w termomodernizację. Jednak ze względu na dość znaczny w ostatnim czasie wzrost 

cen, wyścig cenowy okazało się, że kwota 3.000.000 zł., nie jest kwotą za dużą. Okazuje się, że  

w konsekwencji przy takich ofertach Gmina jest w stanie wykonać bardzo dużo i w tym kierunku 

zmierza. 

Innych pytań nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził 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, Ryś Marek, 

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

(Za- 12 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących głosów – 0). Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy Trzeszczany na 2022 rok została podjęta jednogłośnie. 

Pan Przewodniczący oznajmił, że kolejną przedłożoną uchwałą jest uchwała w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodał, że jest ona konsekwencją podjętej przed chwilą uchwały.  

Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą.  

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

głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

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

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

(Za- 12 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących głosów – 0). Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej została podjęta jednogłośnie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wójt Gminy zakomunikował, że przy termomodernizacji będzie 

wzięta pod uwagę zmiana źródła ciepła budynku Urzędu Gminy. Podkreślił, że piec jest dość leciwy, 

więc trzeba go wymienić. Ponadto dodał, że ogrzewanie budynku na olej opałowy jest aktualnie 

niekonkurencyjnym źródłem ciepła w stosunku do innych źródeł ciepła. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi za uzupełnienie swojej wypowiedzi na 

pytanie radnego Pana Pirogowicza. 

Do punktu 5-go 

 

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

Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 Protokołowała                                                                               Przewodniczący 

                                                                                                          Rady Gminy   

 Anna Kociach                                                                                         

                                                                                                     Mariusz Pietnowski                 

                                                              

                             


