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Protokół  Nr XXXIII/2021 
 

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

26 października 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 09.07 do 

14.44. 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych według listy obecności w sesji uczestniczyło 13 radnych. 

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara                                   

  3. Drewniak Paulina                               

  4. Filipczuk Józef                                     

  5. Folusz Mariusz   

  6. Gałka Henryk                                

  7. Krzeszowiec Joanna                             

  8. Uleryk Beata     

  9. Pirogowicz Andrzej     

10. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Prystupa Krystyna       

12. Ryś Marek         

13. Żyła Zofia       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Radni nieobecni: 

 

1. Łysiak Wojciech                         

2. Panas Michał                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

Trzeszczany- Pani Michalina Kiecana, Kierownik referatu finansowego – Pan Krzysztof Jóźwiak, 

pracownik Urzędu Gminy Trzeszczany Pani Anna Brzuchala-Wojtiuk, Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach – Pan Andrzej Bogatko, pracownik socjalny 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach – Pani Anna Maciuk, Kierownik 

Posterunku Policji w Trzeszczanach -  asp. szt. Andrzej Kozielewicz, przedstawiciel Hrubieszowskiej 

Telewizji Kablowej – Pan Łukasz Pałucki. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

  1.Otwarcie sesji. 

  2.Stwierdzenie prawomocności. 

  3.Przyjęcie porządku obrad. 

  4.Przyjecie protokołów: 

  1) Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 maja 2021 r.  

  2) Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r. 

  3) Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu   

     30 lipca 2021 r. 

  5.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzeszczany za  

     2020 rok. 

  6.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

  7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

  8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej  
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     w Trzeszczanach za 2020 rok. 

  9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach za 2020 rok. 

10.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzeszczany za I półrocze  

     2021 r. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok. 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny  

      nieruchomości. 

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach  

     zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody 

     i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  

     o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany. 

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

     odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie  

     odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

     w kompostowniku przydomowym. 

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2020 Rady Gminy  

     Trzeszczany w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

     odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu  

     składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju  

      Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych. 

20.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny 2020/2021 

21.Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca złożonych oświadczeń  

      majątkowych. 

22.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

23.Sprawy różne. 

24.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

25.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXXIII 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 sesji uczestniczy 13 

radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do podejmowania pełnoprawnych uchwał 

i decyzji. 

                                                                    Do punktu 3-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek dzisiejszej sesji, 

a następnie zapytał, czy ktoś chciałby wnieść zmiany do proponowanego porządku obrad? 

Głos zabrał Wójt Gminy, który zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał: 

- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach do 

prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Trzeszczany, 

Pan Wójt wyjaśnił, że w wyniku ogłoszonego konkursu (w związku z przejściem na emeryturę 

dotychczasowego Kierownika ośrodka) na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Trzeszczanach, została wybrana kandydatura Pana Andrzeja Bogatko. 
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Uchwałą Rady Gminy proponuje się udzielić nowemu Kierownikowi upoważnienia do prowadzenia  

postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o których mowa w projekcie 

uchwały. Dotychczasowy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach Pani Anna 

Maciuk posiadała takie upoważnienie udzielone przez Radę Gminy w drodze uchwały, natomiast 

nowy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jeszcze takiego upoważnienia nie posiada. 

Dlatego proszę o wprowadzenie tej uchwały i jej podjęcie. 

Pan Wójt poprosił również o wprowadzenie do porządku obrad drugiej uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew. 

Oznajmił, że ta uchwała nie znalazła się w porządku, ponieważ w dniu wczorajszym Gmina  

otrzymała od geodety dokumenty z podziału działki do, którego to zostałem upoważniony. Wyjaśnił, 

że chodzi o sprzedaż działki w Nieledwi. Podkreślił, że nic się nie zmieniło w tym temacie, jedynie 

firma, która była i jest zainteresowana tą działką wnioskowała o około 0, 35 ha, jednak po podziale 

będzie to nieco mniejsza powierzchnia, bo 0,3055 ha, a więc wielkość powierzchni uległa zmianie, 

pozostałe rzeczy pozostają niezmienione. 

Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad tych dwóch uchwał. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy wnioskowana do porządku obrad przez Pana Wójta 

uchwała dotyczy działki (o której kiedyś była mowa) przy parkingu na dole niedaleko kościoła, 

czy też chodzi o inną działkę? 

Wójt Gminy potwierdził, że chodzi o tą działkę. Wyjaśnił, że na podstawie upoważnienia, stosownej 

uchwały Rady Gminy podjął działania, zlecił geodecie wydzielenie tej działki.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że to nie był wniosek Pana radnego lecz pytanie do wniosku 

Pana Wójta. 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że będzie głosował za przyjęciem tego porządku, tylko 

będzie się domagał odpowiedzi na jaki cel ta działka będzie sprzedana, bo radny powinien wiedzieć 

nad czym głosuje, nad sprzedażą, ale z przeznaczeniem na cel, więc tutaj chciałbym wyjaśnienia. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że za chwilę będzie miało głosowanie nad porządkiem 

obrad, natomiast dyskusja nad uchwałą będzie miała miejsce przed jej podjęciem. Następnie  

zapytał, czy są inne wnioski dotyczące porządku obrad? 

Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana Wójta dotyczący 

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany. 

Za tym wnioskiem 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; 

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

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach do 

prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Trzeszczany. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana Wójta dotyczącym 

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew. 

Za tym wnioskiem 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; 

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

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że wnioskowane uchwały proponuje się rozpatrzyć po  
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punkcie 19 porządku obrad we wnioskowanej kolejności jako punkt 20 i 21, a następnie 

przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad wraz z zaproponowanymi zmianami 

Za 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie 

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad po uwzględnieniu zmian został przyjęty 

jednogłośnie.  

                                                                  Do punktu 4-go 

 

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

protokołów: 

1) Nr XXX/2021 z sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2021 r.  

2) Nr XXXI/2021 z sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2021 r. 

3) Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30 lipca 2021 r. 

Pan Przewodniczący poinformował, że protokoły zostały umieszczone na stronie internetowej a także 

są dostępne na stole prezydialnym, a następnie zarządził głosowanie nad protokołem Nr XXX/2021  

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 maja 2021 r. 

Za 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie 

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

Protokół Nr XXX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 maja 2021 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

Następnie Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad protokołem Nr XXXI/2021 z sesji 

Rady Gminy odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r. 

Za przyjęciem tego protokołu 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; 

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

Protokół Nr XXXI/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr XXXII/2021  

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy mającej miejsce w dniu 30 lipca 2021 r. 

Za przyjęciem tego protokołu 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; 

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

Protokół Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 lipca 2021 r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 5-go 
 

W tym punkcie Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach przedstawił informację o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzeszczany za 2020 rok. 

Zwrócił uwagę na większą liczbę mandatów, co było najprawdopodobniej spowodowane 

niestosowaniem się do obostrzeń zakładania maseczek w związku z pandemią Covid -19. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy są większe kontrole przy „Kres-Mocie” w Nieledwi. 

Poinformował o wyłamanej barierce, która służyła starszym osobom i która leży w rowie. Stwierdził, 

zdarzenie to miało miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek tydzień temu. 

Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach oznajmił, że policja wie o tym problemie. 

Wspomniał o wystosowanym piśmie z Urzędu Gminy, które wpłynęło na Posterunek Policji  

w Trzeszczanach w przedmiocie objęcia większym nadzorem m.in. osiedla „Kres-Mot” w Nieledwi, 

gdzie stale dochodzi do dewastacji, zniszczenia mienia m.in. kotłowni na osiedlu „Kres-Mot”. 
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Odparł, że policjanci mają za zadanie kontrolować w nocy obręb „Kres-Motu” i tej kotłowni i są tam 

kierowani. 

Następnie Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach poruszył aspekt parkowania tirów 

przyjeżdżających jeżdżących do firmy „Real w Nieledwi. Zakomunikował, że policjanci nałożyli 

mandaty karne za parkowanie na zatoczce autobusowej koło bloków obok osiedla „Real” 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że jeżeli tiry stoją wzdłuż szosy głównej z jednej 

strony, a czasami z dwóch stron, to mieszkańcy wyjeżdżający spod bloków mają ograniczoną 

widoczność zwłaszcza od strony Zadębiec. 

Kierownik Posterunku Policji odparł, że policjanci starają się interweniować jeśli tir stoi na 

przystanku autobusowym. Dodał, że zakład „Real” ma ograniczone możliwości parkingowe na 

terenie swego zakładu, dlatego te samochody stoją tam gdzie stoją. Stwierdził, że Gmina powinna 

dogadać się z firmą „Real” w kwestii zorganizowania miejsc postojowych. 

Wójt Gminy poinformował, że Gmina przez pewien okres umożliwiała parkowanie tirom na byłym 

składzie buraczanym w Nieledwi. Wspomniał o incydentach do jakich dochodziło na placu 

buraczanym. Podkreślił, że kierowcy samochodów ciężarowych nie chcieli się podporządkować 

pewnym decyzjom, więc zostali usunięci. Stwierdził, że nie może być tak, iż z majątku stanowiącego 

własność Gminy Trzeszczany nasi mieszkańcy nie mogą korzystać. Gmina nie ma żadnych 

zobowiązań względem firm transportowych, może współpracować, ale na rozsądnych zasadach. 

Dodał, że 25-30 tirów może stać na placu buraczanym, ale nie 70, bo wówczas dochodzi do paraliżu. 

Nadmienił, że dodatkowo skargi mieszkańców, czy właścicieli gruntów o zaśmiecenie wręcz 

załatwianie potrzeb fizjologicznych i uniemożliwianie dojazdu do swoich posesji przepełniły czarę 

goryczy, więc stało się tak jak się stało. Pewna część samochodów znalazła miejsce parkingowe 

wewnątrz firmy „Real”, a inne samochody stoją na szosie powiatowej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę, że przez dwa lata było spokojnie. 

Wójt Gminy stwierdził, że kierowcy zostali usunięci z placu i dlatego ta sytuacja ma miejsce. 

Stwierdził, że Gmina nie ma żadnych zobowiązań względem firm transportowych, ażeby pilnować 

tam ładu, porządku. Tutaj stroną jest firma „Real” i to po ich stronie i w ich interesie powinno być to 

działanie. W każdej chwili Gmina może wrócić do tematu, ale może tam znaleźć miejsce postojowe 

co najwyżej 30 samochodów, wtedy to się nie przekłada na niemożliwość użytkowania tego miejsca 

przez naszych rolników, przez naszych mieszkańców, wtedy ten plac jest funkcjonalny, przejezdny. 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że po tych zgłoszeniach Kierownik Posterunku Policji 

spowoduje, że policjanci będą egzekwować przestrzeganie znaków, przepisów ruchu drogowego 

będą pouczać, i problem zostanie rozwiązywany. Tutaj należałoby porozmawiać z kierownictwem 

firmy, by powrócili do dobrych praktyk sprzed kilku lat i problem rozwiązałby się i dla firmy i dla 

mieszkańców. 

Kierownik Posterunku Policji zakomunikował, że policjanci będą w tamtym rejonie reagować, i będą 

mieć na uwadze prawidłowość parkowania samochodów ciężarowych, ale to nie zagwarantuje miejsc 

parkingowych. 

Wójt Gminy podziękował Kierownikowi Posterunku Policji w Trzeszczanach za współpracę.  

Wspomniał o wystosowanym piśmie do policji w Trzeszczanach w przedmiocie objęcia  

szczególnym nadzorem, częstszym nadzorem miejsc newralgicznych na terenie Gminy Trzeszczany. 

Poprosił o wykorzystanie możliwości jakie posiada policja, by zapewnić bezpieczeństwo 

mieszkańcom.  

Do punktu 6-go 
 

W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił informację ze swojej działalności informując, że: 

- ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się 30 czerwca br. 

- 5 lipca br. uczestniczył w zebraniu Rady Lokalnej Grupy Działania w Hrubieszowie, którego 

tematem były sprawy bieżące LGD. 

- 8 lipca br. protokolarnie zostały przekazane drogi gminne dla firmy zajmującej się dostosowaniem 

dróg pod potrzeby transportu urządzeń, materiałów do farm wiatrowych w miejscowości Zaborce 

i Bogucice. Są to umowy użyczenia. 

- 10 lipca br. miał miejsce jubileusz 70-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Nieledwi.  
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- 14 lipca br. brał udział w jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego par małżeńskich z terenu 

Gminy Trzeszczany. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji par małżeńskich w kościele 

parafialnym w Trzeszczanach. Wszystkie pary zostały odznaczone okolicznościowymi medalami 

przyznanymi przez Prezydenta RP. 

Również 14 lipca br. na prośbę Zespołu Śpiewaczego „Stokrotki”  uczestniczył w zebraniu osób 

należących do tego Zespołu. 

- 15 lipca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. Poruszanymi tematami były sprawy 

bieżące. 

- 16 lipca br. został podpisany akt notarialny zgodnie z treścią którego przekazano darowiznę na 

rzecz Gminy Trzeszczany, niezbędną ilość gruntów, potrzebnych do przeprowadzenia prac 

polegających na utwardzeniu dna wąwozu lessowego. Wyjaśnił, że chodzi o jeden wąwóz położony 

na terenie dwóch miejscowości Drogojówka i Majdan Wielki. Podkreślił, że ta czynność była 

konieczna, gdyż istniejąca droga  nie leżała w pasie drogi gminnej. Wójt Gminy podziękował 

darczyńcom za wspaniały gest. 

16 lipca br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej oraz w uroczystym 

otwarciu punktu informacji turystycznej miasta Hrubieszów, gdzie znajduje się punkt informacji 

LOT Gotania. 

- 20 lipca br. na terenie naszej Gminy gościło Katolickie Radio Zamość, które nagrywało materiały 

do audycji promującej Gminę Trzeszczany. 

- 21 lipca br. brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez miasto Hrubieszów poświęconym 

organizacji budowy klastra energetycznego. 

- 23 lipca br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w miejscowości Trzeszczany. Podkreślił, że zarówno 

to spotkanie jak i zabranie w Nieledwi było hucpą, a scenariusz zaplanowany. Dodał, że to nie były 

merytoryczne rozmowy, była to brudna kampania wyborcza, niecierpliwej kandydatki na wójta, która 

kroi się szerokim niekoniecznie prawdziwym echem. 

- 26 lipca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatu Związku OSP RP. Omawianymi 

sprawami były sprawy bieżące. 

- 28 lipca br. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firmy  „De Eco” zorganizowane przez 

Wójta Gminy Hrubieszów i poświęcone zakończeniu współpracy z tą firmą. 

- 30 lipca br. odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Trzeszczany. 

- 4 sierpnia br. nastąpił odbiór wykonanych prac prowadzonych na odcinku drogi gminnej  

w Zaborcach - Utwardzenie dna wąwozu lessowego. 

- 8 sierpnia br. Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach zorganizował festyn promujący 

szczepienia, przy świetlicy wiejskiej w Trzeszczanach Pierwszych. 

- 9 sierpnia br. w świetlicy wiejskiej w Trzeszczanach z inicjatywy Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego zorganizowany został punkt szczepienny przeciw Covid- 19. Pan Wójt podziękował 

Panu Wojewodzie za zorganizowanie akcji, a Panu doktorowi Gałeckiemu za ufundowanie nagród 

dla pierwszych 5 osób, które się zaszczepią. 

- 13 sierpnia br. dokonano odbioru odcinka szosy wykonanej w miejscowości Ostrówek, na którą 

Gmina aplikowała o środki finansowe z FOGR. 

 - 14 sierpnia br. uczestniczył w zebraniu OSP Mołodiatycze, na którym zostały wyłonione nowe 

władze OSP Mołodiatycze oraz zaplanowano działania na rok następny w tej jednostce. 

- 15 sierpnia br. brał udział w obchodach Święta Wojska Polskiego zorganizowanych przez 

Jednostkę Wojskową w Hrubieszowie.  

- 18 sierpnia br. wspólnie z przedstawicielami sołectw naszej Gminy, GOK Trzeszczany uczestniczył 

w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym dożynek. 

-  22 sierpnia br. Koło Gospodyń Wiejskich w Mołodiatyczach zorganizowało festyn promujący 

szczepienia przeciwko Covid-19 pod nazwą „Szczepmy się z KGW”. 

- 24 sierpnia br. miało miejsce Walne Zebranie LGD Hrubieszów w trakcie którego dokonano 

wyboru  nowych władz LGD. Nowym Przewodniczącym został wybrany Pan Marciniuk Sławomir, 

Wiceprzewodniczącymi: Pani Agnieszka Skubis-Rafalska i Pan Stanisław Czarnota. 

- 25 sierpnia br. odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich Trzeszczany w trakcie którego  

omawiane były przygotowania do dożynek gminno-parafialnych. 
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- 29 sierpnia br. na terenie naszej Gminy obchodziliśmy Święto Plonów – Dożynki.  Starostami  

dożynek byli: Pani Paulina Drewniak radna Gminy Trzeszczany i Pan Piotr Zając. 

Z pośród wieńców dożynkowych I miejsce zajął wieniec z Majdanu Wielkiego, II miejsce zajął 

wieniec z Nieledwi, III miejsce zajął wieniec z Józefina. Wyróżniony został wieniec z Zadębiec  

i Zadębiec Kolonii. W kategorii stoisk promujących sołectwo I miejsce zajęło KGW Ostrówek, II 

miejsce KGW Trzeszczany Drugie, III miejsce KGW Leopoldów. Wyróżnienie otrzymały 

Trzeszczany Pierwsze. 

W trakcie tej uroczystości działał punkt szczepienny zorganizowany przez KGW Nieledew. 

Wójt Gminy podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania  

i uświetnienia dożynek. 

- 3 września br. uczestniczył w festynie szczepiennym zorganizowanym przez KGW „Zapolanki”  

w Trzeszczanach Drugich. 

- 6 września br. miało miejsce Walne Zebranie Członków Związku Gmin Lubelszczyzny. Zebranie to  

zostało zorganizowane w Końskowoli.  

- 8 września br. brał udział w spotkaniu z Panią Prezes, z księgową Stowarzyszenia „ Kamienie 

Milowe”, które to jest organem prowadzącym przedszkole w Trzeszczanach. Tematem spotkania 

była sytuacja finansowa przedszkola. 

- 9 września br. uczestniczył w ocenie wniosków składanych do LGD.  

- 11 września br. miało miejsce doroczne zebranie OSP Trzeszczany, w trakcie którego zostały  

wyłonione nowe władze OSP Trzeszczany, podsumowano miniony rok i wyznaczono plany na rok 

następny. 

- 17 września br. brał udział w forum energetycznym zorganizowanym przez PGE dystrybucja 

Zamość w trakcie którego omówiono problemy energetyki na terenie działania PGE Zamość. 

- 18 września br. Koło Gospodyń Wiejskich w Nieledwi zorganizowało Święto Pieczonego 

Ziemniaka.  

- 20 września br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie odbyło się posiedzenie Powiatowej 

Rady Rynku Pracy w przedmiocie staży i robót publicznych. 

- 22 września br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim składał dokumenty aplikacyjne na 

utwardzenie dna wąwozu lessowego Drogojówka-Majdan Wielki. 

- 27 września br. dokonano odbioru prac wykonanych przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Hrubieszowie polegający na naprawie odcinka wjazdu na skład buraczany. Dotychczasowe 

utwardzenie w wyniku intensywnego ruchu pojazdów uległo zniszczeniu, więc newralgiczny odcinek 

został poprawiony. Podkreślił, że była to inwestycja wspólna z firmą „Real”. 

W tym też dniu miała miejsce rozmowa kwalifikacyjna w ramach II naboru na stanowisko 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach. W wyniku ogłoszonego 

naboru wpłynęły dwie oferty, które zostały zaklasyfikowane do II etapu. W wyniku 

przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, Kierownikiem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Trzeszczany został wybrany Pan Andrzej Bogatko. 

- 29 września br. w kościele parafialnym w Nieledwi została odprawiona msza święta w intencji  

poległych obrońców ojczyzny w 82 rocznicę napaści Sowieckiej Rosji na Polskę. Po mszy świętej  

złożono kwiaty i zapalono znicze przy tablicy pamiątkowej kapelana Wojska Polskiego mjr. 

Stanisława Kątka, oraz na grobach poległych obrońcach ojczyzny por. Józefa Rauta i por. 

Włodzimierza Nierychlewskiego. 

Również 29 września br. miała miejsce kontrola Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach 

w zakresie sprawozdania z działalności oraz analizy finansów przeprowadzona przez Komisję 

Rewizyjną. 

- 5 października br. spotkał się z Panem Markiem Szymańskim przedstawicielem inwestora budowy 

farmy wiatrowej na terenie Gminy Trzeszczany. Poinformował, że aktualnie trwają prace 

przygotowawcze dróg dojazdowych, a niebawem ruszają prace fundamentowe. 

 - 7 października br. podpisał umowę z właścicielem firmy Instalatorstwo Sanitarne Krzysztof Smyk. 

Zakomunikował, że firma ta wygrała przetarg na budowę wodociągu w miejscowości Nieledew wraz 

ze stacją uzdatniania wody i zbiornikiem na wodę pitną, bowiem złożyła najkorzystniejszą ofertę  
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na kwotę 3.600.000 zł. Poinformował, że był to drugi przetarg, ponieważ w wyniku faktu, iż  

w pierwszym ogłoszeniu zakradło się niezbyt precyzyjne określenie podjął decyzję o konieczności 

unieważnienia tego postępowania. Odparł, że w pierwszym przetargu wpłynęła jedna oferta z kwotą 

3.688.334, 57 zł, ale przetarg ten został unieważniony ze względu na nieścisłość w zapisach.  

W drugim przetargu wpłynęło dwie oferty. Pierwsza oferta opiewała na kwotę 3.635.328,57 zł,  

natomiast druga oferta na kwotę 3.600.000 zł. Między pierwszym, a drugim przetargiem kwota  jest 

niższa o 88.334,57 zł.  

Także 7 października br. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych funkcjonujących 

na terenie Gminy Trzeszczany, którego tematem były sprawy bieżące funkcjonowania szkół. 

- 12 października br. w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Trzeszczany uczestniczył 

w Święcie Edukacji Narodowej. 

W trakcie tej uroczystości zostały wręczone nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia. Nagrody 

otrzymało dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Nieledwi i dwóch nauczycieli ze Szkoły 

Podstawowej w Trzeszczanach. Ponadto wszyscy pracownicy oświaty i nauczyciele otrzymali 

kwiaty. 

- 19 października br. dokonano kontroli z zakresu wykonania utwardzenia dna wąwozu lessowego  

w miejscowości Mołodiatycze. Kontrola została przeprowadzona przez osoby z Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie. Pan Wójt poinformował, że kontrola ta zakończyła się wynikiem 

pozytywnym. Nadmienił, że podczas tej kontroli został zaklasyfikowany w całości 

 do utwardzenia kolejny wąwóz leżący na terenie dwóch miejscowości Drogojówka i Majdan Wielki.  

- 20 października br. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Trzeszczany przyjął od Pana 

Roberta Szawurskiego bardzo duże ilości publikacji, płyt dvd, czasopism, książek o tematyce 

związanej  

z astronomią, wszechświatem, biologią, fizyką. Odparł, że materiały po skatalogowaniu zasilą zbiory 

bibliotek, natomiast pewna część powinna trafić do obserwatorium astronomicznego. Pan Wójt 

podziękował Państwu Szawurskim za wspaniałą darowiznę.  

- 21 października br. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy w przedmiocie spraw 

będących przedmiotem dzisiejszej sesji. 

- 23 października br. w kościele parafialnym w Nieledwi powitał ks. biskupa Mariusza 

Leszczyńskiego. 

Także 23 października br.: 

- brał udział w nowej inicjatywie zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich Trzeszczany 

Drugie „Zapolanki” pod nazwą „Święto Warzywniaka”.  

- delegacje: Koła Gospodyń Wiejskich z Nieledwi, Zespołu Śpiewaczego „Ostrowiacy” gościły 

w Katolickim Radio Zamość korzystając z zaproszenia ks. Krzysztofa Hawro.  

Pan Wójt podziękował KGW Nieledew i Zespołowi „Ostrowiacy” za wspaniałą, bezinteresowną 

działalność, a także ks. Krzysztofowi Hawro za promocję naszej Gminy w Katolickim Radio 

Zamość.  

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 7-go 
 

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

sesjami. 

Na wstępie swojej wypowiedzi Pan Przewodniczący przywitał przedstawiciela Hrubieszowskiej 

Telewizji Kablowej Pana Łukasza Pałuckiego, następnie pogratulował Panu Wójtowi osiągnięcia 

pozyskania środków w wysokości około 3.000.000 zł na termomodernizację i inne prace związane  

z budynkiem Urzędu Gminy. 

Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przedstawienia informacji ze swojej 

działalności informując, że: 

- 2 lipca br. podpisywał uchwały z sesji Rady Gminy mającej miejsce w dniu 30 czerwca br., 

- 9 lipca br. udzielił odpowiedzi na pismo radnemu Panu Rysiowi. 

- 14 lipca br. uczestniczył w uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie par 
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małżeńskich z terenu Gminy Trzeszczany, 

- 20 lipca uczestniczył w nagraniu audycji Katolickiego Radia Zamość, promując naszą Gminę. 

- 23 lipca br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w miejscowości Trzeszczany Pierwsze na 

 zaproszenie sołtysa i zarazem radnego Pana Henryka Gałki. 

- 28 lipca zapoznał się z wnioskiem Pana Wójta, Klubu Radnych. Udzieliłem odpowiedzi Klubowi 

Radnych w sprawie wnioskowanej w piśmie oraz przygotowałem porządek XXXII sesji Rady Gminy 

Trzeszczany. 

- 30 lipca br. uczestniczył w XXXII sesji Rady Gminy Trzeszczany i podpisywałem uchwały  

z tejże sesji. 

- 10 sierpnia wystosował pismo do Kierownika Posterunku Policji w Trzeszczanach w sprawie  

przedstawienia informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Trzeszczany. 

- 18 sierpnia uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym w sprawie dożynek gminno-parafialnych. 

- 25 sierpnia rozmawiał z mecenasem Panem Szymonem Skorniewskim na temat rozpoczęcia prac  

w kwestii statutu i innych bieżących spraw, a także brałem udział w kolejnym spotkaniu 

organizacyjnym dotyczącym dożynek. 

- 28 sierpnia uczestniczył w dożynkach gminno-parafialnych w miejscowości Trzeszczany Pierwsze. 

- 18 września na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Nieledwi uczestniczył w spotkaniu 

cyklicznym pod nazwą „Święto pieczonego ziemniaka”. 

- 22 września zapoznał się z projektami uchwał w sprawie taryf na wodę i w tym dniu w tej kwestii 

rozmawiałem z Kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach. 

- 18 października zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania 

budżetu za I półrocze 2021 r. i przygotowałem porządek obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy. 

- 20 października wraz z Panem Wójtem uczestniczył w przekazaniu przez Państwa Anetę 

i Roberta Szawurskich wielu wydawnictw naukowych i materiałów naukowych, filmów które 

posłużą młodzieży, dzieciom, mieszkańcom Gminy Trzeszczany. 

- 21 października uczestniczył w posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy. 

- 23 października na zaproszenie KGW „Zapolanki” Trzeszczany Drugie uczestniczył w spotkaniu 

pod nazwą „Święto Warzywniaka”. 

Po przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji ze swojej działalności głos 

zabrał Pan Łukasz Pałucki – przedstawiciel Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej. 

Oznajmił, że każda gmina w powiecie musi podjąć decyzję związaną z podatkiem od budowli. 

Zgodnie z przepisami wybudowana infrastruktura jest obłożona podatkiem od budowli, który wynosi 

2%, a więc jest on najwyższy przewidziany przez prawo. 

Dodał, że nie cała infrastruktura jest opodatkowana, bowiem kable światłowodowe od 2 lat nie są 

opodatkowane, ale wszystko co wokół tej infrastruktury jest zbudowane np. słupy, a szczególnie 

infrastruktura podziemna jest opodatkowana. 

Stwierdził, że Hrubieszowską Telewizję Kablową interesuje to, ażeby ceny dostępu do usług 

szczególnie do szybkiego internetu były możliwie tanie, by biedniejsi mieszkańcy mogli z tych usług 

skorzystać. Podkreślił, że jest jednak sposób, by te ceny obniżyć. W sytuacji, gdy Rada Gminy 

zdecyduje się na obniżenie podatku od budowli na tą infrastrukturę, my te pieniądze oddajemy 

mieszkańcom w postaci niższych cen za internet. Nadmienił, że chciałby, żeby radni wszystkich 

gmin podjęli świadomie decyzje, co wolą. Na ten moment szacujemy podatek od budowli w Gminie 

Trzeszczany w granicach 70-100 tys. zł rocznie. Ta kwota nie jest zamknięta, bowiem budowane są 

pewne odcinki. Stwierdził, że należy pamiętać, iż podatek będzie należny w roku 2023. W przyszłym 

roku zakończona zostanie budowa sieci, więc w kolejnym roku kalendarzowym on jest należny. 

Podkreślił, że projekt, który jest realizowany nie wystarczy na objęcie zasięgiem wszystkie domy, 

które czekają na szybki internet. Pierwotnie w projekcie było 12 317 domów do których Rząd kazał 

doprowadzić szybki internet, ale tych domów jak się okazało w powiecie jest 16.000, więc po 

naszym projekcie 4 000 domów nie będzie miało szybkiego internetu. 

Hrubieszowska Telewizja Kablowa postanowiła coś z tym zrobić. Jest beneficjentem pożyczki nisko 

oprocentowanej, pożyczki szerokopasmowej, są to dodatkowe pieniądze, które HTK pożyczyła, by  

tym dodatkowym gospodarstwom zapewnić szybki internet. Jest to w tej chwili kwota 1.440. 000 zł, 
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które chcielibyśmy zainwestować w miejsca gdzie internet  

jest potrzebny, szczególnie tam, gdzie ludzie sami się zgłaszają. 

Powtórzył, że Hrubieszowska Telewizja Kablowa chce obniżyć cenę, w tych gminach, w których 

podatek od budowli został przez Rady Gminy obniżony. 

Najbardziej zaangażowana i najbardziej posunięty do przodu proces obniżenia tego podatku trwa  

w tej chwili w Gminie Hrubieszów. Pan Wójt Gminy Hrubieszów wysłał projekty uchwał do UOKiK 

, wypowiedziała się również Regionalna Izba Obrachunkowa, a Komisja Budżetu pozytywnie 

zaopiniowała tą uchwałę. Gmina Trzeszczany jest drugą Gminą z którą Hrubieszowska Telewizja 

Kablowa rozmawia i ma nadzieję, że nastąpi rozstrzygnięcie tego tematu. 

Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do inicjatywy  mieszkańców Trzeszczany Drugie  

w przedmiocie doprowadzenia do posesji sieci szerokopasmowego internetu, tam gdzie nie był on 

planowany.  

Pan Pałucki poinformował, że jeżeli ten podatek zostanie obniżony, to ta inwestycja do części 

mieszkańców wcześniej nie uwzględnionych do szybkiego internetu zostanie wykonana. Ona nie 

spełnia wymogów tego projektu, bo tam jest mniej niż 12 domów na 1 km, ale ponieważ 

Hrubieszowska Telewizja Kablowa buduje to własnym standardem, a nie standardem narzuconym 

przez Ministerstwo to ten kilometr jest tańszy. Największym problemem jest podatek, bo on jest 

płatny co roku, więc poddaje tą kwestię pod rozwagę. 

Wójt Gminy podziękował Panu Pałuckiemu za bardzo dobrą współpracę. 

Pan Pałucki poinformował, że w Gminie Trzeszczany, w Gminie Mircze i w Gminie Hrubieszów 

Hrubieszowska Telewizja Kablowa wydaje zaświadczenia, że kabel światłowodowy HTK znajduje 

się przy drodze. Jest to podstawa do uzyskania zwolnienia z budowy kanału technologicznego, co 

znacząco obniża koszty przebudowy, remontów i budowy dróg. Gminie Hrubieszów udało się 

zaoszczędzić przy remoncie drogi na podstawie dwóch zaświadczeń 400.000 zł., więc jest to 

wielokrotnie więcej niż ten podatek. Stwierdził, że im więcej tej infrastruktury zostanie zbudowane, 

tym więcej będzie miejsc, gdzie ta przebudowa i remont drogi będzie tańszy. Są to kwoty 

niewspółmiernie mniejsze, bo Urząd Komunikacji Elektronicznej, który wydaje zgody na zwolnienie 

z budowy pasa drogowego (miejsca specjalnego pod kablem) wydaje je tylko i wyłącznie dzięki 

zaświadczeniom od beneficjentów tego programu operacyjnego „Polska Cyfrowa” czyli w tym 

przypadku Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej jest takim operatorem. 

Na zakończenie Pan Pałucki zaprezentował krótki filmik pokazujący zmianę jakości prezentowanych 

treści, tego, co dzieje się w Gminie Trzeszczany na przykładzie konkursu na słodko promujemy 

Gminę Trzeszczany. 

Do punktu 8-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do 

sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Trzeszczanach za 2020 rok. 

Oznajmił, że radni otrzymali to sprawozdanie, a ponadto stwierdził, że Komisje pozytywnie 

zaopiniowały to sprawozdanie. Następnie zapytał, czy jest potrzeba poproszenia na sesję Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury, czy są pytania w tym temacie? 

Pytań do sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej  

nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad. 

 

Do punktu 9-go 
 

Następny punkt porządku obrad to Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego  

w Trzeszczanach za 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że to sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane 

podczas prac Komisji. Oznajmił, że jeżeli będą pytania do tego sprawozdania to Kierownik 

Gminnego Zakładu Komunalnego zostanie poproszony na sesję. 

Pytań w przedmiocie sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego  

w Trzeszczanach za 2020 rok nie było. 
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Do punktu 10-go 
 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 10 -  

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzeszczany za I półrocze  

2021 r. 

Pan Przewodniczący przedstawił treść Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie z dnia 7 września 2021 roku w sprawie zaopiniowania informacji  

o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzeszczany za pierwsze półrocze 2021 roku, w której to 

pozytywnie opiniuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Trzeszczany informację o przebiegu 

wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 rok wraz z uwagą zawartą w uzasadnieniu. 

Pytań do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzeszczany za pierwsze półrocze 

nie było. 

W tym miejscu głos zabrała Pani Anna Maciuk – dotychczasowy Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Trzeszczanach, która podziękowała za zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady 

Gminy. Podziękowała wszystkim osobom obecnym na sesji za lata współpracy, za pomoc, za ukłon 

w stronę ośrodka pomocy społecznej, za pomoc skierowaną do mieszkańców naszej Gminy, którą 

miała przyjemność przez ponad 40 lat realizować. 

W związku z przejściem dotychczasowego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Trzeszczanach Pani Anny Maciuk na emeryturę Wójt Gminy podziękował za dotychczasową 

współpracę, za ponad czterdziestoletnią trudną lecz piękną pracę, za postawę godną naśladowania  

i serce włożone w działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Złożył życzenia dużo 

zdrowia, samych pogodnych i radosnych chwil oraz pomyślności w życiu osobistym. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Annie Maciuk za współpracę. 

W tym miejscu wszystkie osoby obecne na sali zaśpiewali „Sto lat”, a następnie wręczono bukiet 

kwiatów. 

Radny Pan Marek Ryś podziękował Pani Annie Maciuk za wieloletnią współpracę. 

Pan Wójt oznajmił, że nowemu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pragnie 

życzyć wszystkiego najlepszego w niełatwej pracy. Wyraził nadzieję, że z zaangażowaniem,  

z zapałem, z werwą Pan Kierownik spełni oczekiwania naszych podopiecznych. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił kilkunastominutową przerwę. 

 

Do punktu 11-go 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. 

W tym punkcie Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok 

oznajmiając, że uchwałą Rady Gminy proponuje się wprowadzić zarówno po stronie dochodowej jak 

i wydatkowej kwotę 256.068,38 zł. 

Proponuje się zwiększyć dochody z tytułu: 

1) otrzymanej subwencji oświatowej na: 

- dofinansowanie wyposażenia na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych. Są to środki dla Szkoły Podstawowej  

w Mołodiatyczach. 

- dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opracowaniu, utrwalaniu wiadomości  

i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

Dodała, że jest to dofinansowanie dla wszystkich szkół działających na terenie Gminy Trzeszczany. 

Ponadto Pani Skarbnik wspomniała o: wprowadzeniu projektu- Rozwijanie kompetencji kluczowych 

uczniów poprzez program mobilności ponadnarodowej realizowany przez Szkołę Podstawową  

w Trzeszczanach i dokonaniu zmian między paragrafami dochodów w związku ze zmianami 

rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, która wprowadza nowe paragrafy na 

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji oraz środków z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19 . 

Zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 
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odpadami komunalnymi. Poinformowała, że na dzień 30 września br. do odpadów Gmina dopłaciła  

ze środków własnych kwotę 104.218,95 zł, więc zachodzi konieczność dokonania zmian stawek na 

odpady. 

Pytań nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok. 

Za 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów nie 

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

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 12-go 
 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, że chodzi o fakt regulowania stanów prawnych przez 

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, własności działek na których położona jest szosa powiatowa 

Trzeszczany- Drogojówka. Oznajmił, że prace te trwają. Odparł, że Gmina posiada niewielkie 

powierzchnie działek tj. 0,29 ha,  0,10 ha położonych przed lasem w miejscowości Drogojówka, 

których stany prawne trzeba zaktualizować. Podkreślił, że w wyniku tych prac zostanie wyznaczony 

pas drogi powiatowej. Gmina chce przekazać to Powiatowi, by mogły być kontynuowane te prace. 

Dodał, że Starostwo Powiatowe pokrywa wszelakie koszty w związku z tym przekształcaniem. 

Pytań w tym temacie nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. 

Za 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości została podjęta 

jednogłośnie. 

Do punktu 13-go 
 

Następny punkt porządku obrad, to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla 

grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że temat ten był przedmiotem prac Komisji. Komisje 

pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały, a następnie otworzył dyskusję w tym temacie. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że wysokość stawek dopłat dla mieszkańców do 1m 

zużytej wody i 1 m odprowadzonych ścieków w niektórych przypadkach kosmetycznie się różni.  

Podkreślił, że nie będzie to rzutować w znacznej mierze na wysokość kwot, które będziemy 

przekazywać w związku z tym działaniem, wręcz od kilku lat daje się zauważyć, że te kwoty maleją, 

ponieważ zmniejsza się ilość wody zużywanej przez mieszkańców. 

Pytań do projektu tej uchwały nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Za 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie. 
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Do punktu 14-go 
 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

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

Wyjaśnił, że projekt Regulaminu, który jest załącznikiem do uchwały po podjęciu uchwały 

przekazany zostanie organowi regulacyjnemu „Polskie Wody”  celem zaopiniowania. Jeżeli 

Regulamin zostanie pozytywnie zaopiniowany, to będzie istniała konieczność ponownego przyjęcia 

na sesji Rady Gminy tego Regulaminu. 

Pytań w tym temacie nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

Za 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

organowi regulacyjnemu do zaopiniowania została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 15-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do   

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany. 

Głos zabrał Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach Pan Andrzej 

Bogatko, który poinformował, że taki Regulamin Rada Gminy podjęła 30 czerwca br. ale w związku 

z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody, uchwała została zakwestionowana, gdyż nie można 

cytować treści ustawy w aktach niższego rzędu. W związku z powyższym istnieje konieczność 

przyjęcia zmienionego Regulaminu. 

Ponadto nadmienił, że 22 października br. zmieniła się podstawa prawna ustawy o systemie oświaty, 

pojawił się nowy tekst jednolity tej ustawy, więc w otrzymanym przez radnych projekcie uchwały  

w podstawie prawnej należy poprawić dotychczasowy zapis (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1327 z pózn. 

zm.) na zapis t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915.  

Oznajmił, że tą samą czynność należy także dokonać w Załączniku do uchwały, a więc  

w Regulaminie udzielania pomocy materialnej w rozdziale 1 , paragrafu 2 również należy wpisać 

nowy tekst jednolity ustawy o systemie oświaty, a więc t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915. 

Zakomunikował, że to samo dotyczy dwóch wniosków o stypendium i przyznanie zasiłku szkolnego 

należy w podstawach prawnych wpisać nowy tekst jednolity ustawy o systemie oświaty. 

Pytań do projektu tej uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Trzeszczany. 

Za 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 16-go 
 

W tym miejscu został przedłożony projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę. 

Dodał, że w projekcie tej uchwały jest mowa, iż ustala się stawkę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 18 zł. 

miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że już w tej chwili Gmina dopłaciła do gospodarki 

odpadami o czym wspomniała Pani Skarbnik kwotę 104.000 zł. Odparł, że wraz ze zmianą ustawy 

ustawodawca nie zawarł pojęcia odpadów niesegregowanych, jest tylko mowa o balaście 

posortowniczym, czyli tym wszystkim co nie da się do żadnej z kategorii zakwalifikować.  

W związku z tym zniknęły też opłaty ponoszone przez mieszkańców z tytułu odstawiania, odbioru  

odpadów zbieranych w sposób zmieszany. Zniknęły możliwości wnoszenia takich opłat, natomiast  

w bieżącym roku nastąpił dość znaczny wzrost ilości odpadów. Powtórzył, że ustawodawca  

nie przewiduje odbioru odpadów zmieszanych. 

Przypomniał, że w ubiegłym roku stawka za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny 

wynosiła 10 zł, natomiast za odpady zmieszane 20 zł. Z chwilą, gdy nie ma takiego zapisu w ustawie 

nie można zbierać opłat w wysokości 20 zł, a problem pozostał.   

Następnie Wójt Gminy przedstawił faktury z bieżącego roku za odbiór odpadów komunalnych. 

Stwierdził, że daje się zauważyć dysproporcje, gdyż odpadów zmieszanych jest znacznie więcej,  

a w niektórych miesiącach trzy, a nawet czterokrotnie więcej aniżeli odpadów segregowanych. 

Powtórzył, że Gmina już wydatkowała na to zadanie kwotę ponad 104.000 zł., większą niż posiadała. 

Odparł, że na podstawie przeprowadzonych symulacji jeżeli to zadanie miałoby się samo finansować, 

to wysokość stawki wychodziła na poziomie 21 zł od osoby. Podkreślił, że Gmina może dołożyć, 

tylko należy zdawać sobie sprawę, iż musi te środki wziąć z budżetu gminy, więc byłoby to kosztem 

jakiegoś zadania. Nadmienił, że zdaje sobie sprawę, że jest to stawka duża, dlatego proponuje ją 

nieco obniżyć do kwoty 18 zł. Dodał, że mieszkańców należy uczulać, prowadzić akcję 

propagandową, że to co jest możliwe należy zagospodarować w inny sposób. Zakomunikował, że 

ustawodawca wprowadził możliwość posiadania na posesji kompostownika, by odpady 

biodegradowalne mogły trafiać do takich kompostowników, co tym samym w założeniach ma się 

przełożyć na mniejsze ilości oddawanych odpadów. 

Pan Wójt wyraził obawę, aby zadeklarowanie o posiadaniu kompostownika, nie posłużyło tylko  

i wyłącznie do skorzystania z obniżonej stawki na odbiór odpadów zgodnie z ustawą.  

Zakomunikował, że jeżeli spadną ilości i waga odbieranych odpadów,  to w każdej chwili Rada 

Gminy może uchwalić inną stawkę.  

Radny Pan Marek Ryś podziękował Panu Wójtowi za przedstawienie kwot. Dodał, że w jakiś sposób 

trzeba będzie to uiścić, zapłacić. Czy to wejdzie w pokrycie w tych pieniądzach, które zapłacimy  

w przyszłości. Dodał, że rozumie, że trzeba pewnych rzeczy pilnować i trzeba o to dbać. 

Poprosił, aby nie używać takich słów jak propaganda. Podkreślił, że chciałby, żeby to było inaczej 

sformułowane. Odparł, że nie jesteśmy w PRL-u Panie Wójcie, trzeba ludzi edukować, w szkołach, 

w domach kultury, wszędzie trzeba o tym wspomnieć. Nadmienił, że pewne rzeczy ustalone są na 

wyższych szczeblach, ale radni też mogą coś zrobić napisać petycję,  by zmniejszyć ilość odpadów, 

bo w nich się zatopimy. 

Radny Pan Henryk Gałka zapytał, czy odpady wielogabarytowe (szafki, łóżka) wliczane są do 

normalnych odpadów, czy to jest odrębna pula tych śmieci? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że odpady wielogabarytowe wchodzą do ilości wagowych odpadów. 

Przewodniczący Rady Gminy poruszył aspekt podrzucania odpadów. Odparł, że taki fakt należy 

zgłaszać na policję.  

Dodał, że zgodzi się z radnym Panem Rysiem w przedmiocie edukacji dzieci w zakresie 

zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wyrzucanie takich odpadów do 

kompostowników. 

W temacie gospodarowania odpadami komunalnymi głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, 

który stwierdził, że są mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych, którzy starają się segregować odpady 

komunalne, ale są też i tacy, którym jeżeli zwróci się uwagę, w kwestii segregacji, to są 

niezadowoleni i mają jeszcze pretensje. 

Dodał, że w dalszym ciągu mieszkańców trzeba informować, pouczać, a następnie zapytał, czy                                                                                                                                                                                                                                  
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wspólnota mieszkaniowa ma sama zamawiać tabliczki informacyjne o segregacji, czy to wykona 

firma odbierająca odpady? Zwrócił uwagę na duże ilości odpadów zmieszanych. 

Wójt Gminy zapytał radnego o jakich tabliczkach mówi? 

Radny Pan Pirogowicz wyjaśnił, że ma na myśli tabliczki na pojemniki na odpady dotyczące 

segregacji. Odparł, że Wspólnota zakupiła tabliczki, ale są one mało widoczne. Należałoby na nowo 

przykleić tabliczki do pojemników na odpady, może takie tabliczki pouczające posiada firma 

odbierająca odpady. 

Wójt Gminy poinformował, że w dalszym ciągu do odbioru są wystawiane popioły, sporo jest 

również odpadów biodegradowalnych takich jak odpady z fasoli, obierki po ziemniakach. Należy 

zadać pytanie dlaczego tak się dzieje, przecież my sami za to płacimy. Podkreślił, że nie da się tego 

na bieżąco kontrolować, monitorować. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na zapis paragrafu 5 tej uchwały, że wchodzi ona 

w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Podkreślił, że do końca bieżącego roku będą obowiązywały 

stawki dotychczasowe. Nowa stawka będzie miała zastosowanie w nowym roku. 

Wójt Gminy oznajmił, że do stawek, które obowiązują dotychczas Gmina dopłaci znacznie więcej, 

ale żeby nie wprowadzać zamieszania, żeby nie było sytuacji kontrowersyjnych, bo pewna część 

mieszkańców już uregulowała do końca roku opłaty za odbiór odpadów, po dyskusjach podjęta 

została decyzja, że do końca roku będą obowiązywały stawki stare, natomiast od nowego roku będzie 

miała miejsce nowa rzeczywistość. 

Dalszej dyskusji w tym temacie nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Za 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 17-go 
 

Następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w części  

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że ustawodawca zawarł możliwość obniżenia stawki, 

za odbiór odpadów w przypadku złożenia deklaracji, iż na terenie posesji znajduje się kompostownik  

i do kompostownika trafiają wszystkie odpady ulegające biodegradacji, które w późniejszym okresie 

mogą służyć jako kompost. Oznajmił, że nie ma określonych norm jakie powinien spełniać 

kompostownik. Wyraził nadzieję, że niebawem te normy się pojawią. 

Zakomunikował, że proponuje obniżyć stawkę za odbiór odpadów komunalnych o 1 zł dla osób, 

które zadeklarują posiadanie i wykorzystywanie kompostowników, by w mieszkańcach wykształcić 

chęć tworzenia kompostowników, co przełoży się na mniejsze ilości odbieranych odpadów. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały 

uwzględniający wspominaną przez Pana Wójta propozycję. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zwrócił uwagę na zapis uchwały, iż zwalnia się w części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, a następnie zapytał czy to nie dotyczy osiedli mieszkaniowych?    

Wójt Gminy zwrócił się z prośbą poproszenia na sesję Pani Anny Brzuchala-Wojtiuk pracownika 

merytorycznego, który udzieli odpowiedzi na to pytanie. 

Czekając na przybycie Pani Brzuchala-Wojtiuk Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2020 Rady Gminy Trzeszczany w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
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komunikacji elektronicznej. Oznajmił, że w deklaracji, która stanowi załącznik do tej uchwały  

zmiana będzie polegała na uwzględnieniu osoby, która zadeklaruje posiadanie kompostownika,  

w związku z czym jest podany przelicznik (liczba mieszkańców pomnożona przez stawkę opłaty 

minus 1 zł), co będzie dawało kwotę 17 zł od osoby miesięcznie, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta. 

W tym momencie na obrady przybyła Pani Anna Brzuchala-Wojtiuk. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował Panią Brzuchala-Wojtiuk, iż padło pytanie radnego 

Pana Pirogowicza w przedmiocie jak będzie z kompostownikami, jak mówi ustawa, czy wspólnoty 

mieszkaniowe będą mogły taki kompostownik sobie zainstalować? 

Pani Anna Brzuchala-Wojtiuk wyjaśniła, że Rada Gminy w drodze uchwały zwalnia w części  

z opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych  

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujące bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Podkreśliła, że ustawa mówi wprost o budynkach jednorodzinnych.   

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ustawa nie przywiduje ulgi dla spółdzielni, wspólnot 

mieszkaniowych. Dodał, że ustawodawca nie przewidział, że są blokowiska na obszarach wiejskich, 

gdzie takie rzeczy można byłoby zainstalować. Być może pisanie do parlamentarzystów coś by w tej 

kwestii zmieniło. 

Wójt Gminy stwierdził, że to wcale nie oznacza, że takowy zapis wkrótce nie będzie zmieniony  

w ustawie. To dotyczy nie tylko naszej społeczności lokalnej, ale zapewne występuje w wielu 

miejscach na terenie kraju. Zaapelował, aby na terenach Wspólnot Mieszkaniowych w miarę 

możliwości takie kompostowniki powstawały. Chodzi o edukację, o przyzwyczajanie mieszkańców, 

że coś takiego można zrobić z pożytkiem dla własnej kieszeni. 

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą  

w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Za 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym została podjęta jednogłośnie. 

   

Do punktu 18-go 
 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2020 

Rady Gminy Trzeszczany w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę, 

zmieniającą treść deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w kwestii używania kompostownika, co de facto będzie miało przełożenie na mniejszą opłatę w skali 

miesiąca i roku. 

Pytań nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XX/117/2020 Rady Gminy Trzeszczany w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Za 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, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

nie było. (Za - 13 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  
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Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2020 Rady Gminy Trzeszczany w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 19-go 
 

Kolejny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji 

Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że radny Pan Marek Ryś zrezygnował z pracy 

Komisji Budżetu, wobec powyższego istnieje konieczność uzupełnienia składu Komisji. 

Następnie zaproponował pracę w tej Komisji radnej Pani Zofii Żyła, gdyż Pani radna nie pracuje  

w żadnej Komisji. 

Radna Pani Zofia Żyła wyraziła zgodę na pracę w Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz 

Inicjatyw Społecznych. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy są inne kandydatury do składu Komisji Budżetu? 

Innych propozycji nie było. 

Pan Przewodniczący nadmienił, że radny Pan Marek Ryś w Komisji Budżetu pełnił funkcje  

Wiceprzewodniczącego, więc Komisja będzie musiała na nowo się ukonstytuować.  

Dodał, że w projekcie uchwały w miejscu wykropkowanym należy wpisać kandydaturę Pani Zofii 

Żyła. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany 

składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych 

uwzgledniającą kandydaturę radnej Pani Zofii Żyła do składu Komisji Budżetu. 

Za 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; przeciw głosów nie było; wstrzymali się radni: Żyła Zofia.  

(Za - 12 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 1).  

Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz 

Inicjatyw Społecznych została podjęta większością głosów. 

 

 Do punktu 20 -go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji wprowadzonego do porządku obrad punktu  

do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 

w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na Komisjach ten temat został przedstawiony. 

Wyjaśnił, że wcześniej takie upoważnienie posiadała dotychczasowa Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej Pani Anna Maciuk, ale z chwilą zmiany osoby na tym stanowisku taka uchwała 

upoważniająca nowego Kierownika musi być podjęta. 

Dodał, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą kwestię. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował, że również w tym projekcie 

uchwały zmianie ulegnie podstawa prawna w związku z ogłoszeniem 22 października br. tekstu 

jednolitego ustawy o systemie oświaty, więc w podstawie prawnej zamiast (t. j. Dz.U. z 2020 r. 

poz.1327) należy nanieść korektę i wpisać  t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia  

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania 

i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany 

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

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

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

Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Trzeszczanach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 21 -go 
 

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

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana Wójta, czy zna kwotę za jaką będzie zbyta ta 

nieruchomość.  

Wójt Gminy oznajmił, że zgodnie z obowiązującą procedurą nie jest możliwa wcześniejsza wycena. 

Może być ona wykonana dopiero po podziale geodezyjnym. Podkreślił, że zarówno położenie jak 

i powierzchnia jest istotna przy operacji wyceny. Dodał, że gdy zostanie podjęta taka uchwała, to 

rzeczoznawca wyceni tą nieruchomość.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał jaki status ma ta działka, czy jest ona przewidziana pod 

zabudowę. Stwierdził, że z chwilą pojawienia się tego tematu pytał o możliwość zabudowy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na tej działce istnieje możliwość zabudowy, natomiast jej pewna część   

nie jest przeznaczona pod zabudowę, gdyż są to tereny zielone. Nadmienił, że oferent zadeklarował  

pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że nie rozumie tego, co będzie. Dodał, że chciałby, żeby to było 

jasne, widoczne i transparentne nad czym głosuje. 

Wójt Gmin odparł, że nie zmieni procedury. Powtórzył, że aby zlecić jakiekolwiek czynności danej 

osobie (rzeczoznawcy), to ta osoba musi wiedzieć, co ma wycenić, jaka jest powierzchnia, jakie jest 

przeznaczenie i jaka jest klasa gruntu. 

Te dane są niezbędne do wyceny. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy wiadomo, kto jest oferentem i jakie przeznaczenie 

tych gruntów miałoby być w przyszłości? 

Wójt Gminy wspomniał o zainteresowaniu jednej z firm tą działką. Oznajmił, że nie wie, co będzie 

na tej działce. Podkreślił, że zostanie urządzone tam coś, co jest zgodne z planem zagospodarowania 

przestrzennego, więc nie może to być zakład uciążliwy, gdyż te kwestie reguluje plan 

zagospodarowania i stosowne przepisy. Nadmienił, że to tylko dobra wola potencjalnych oferentów 

może spowodować, że wyjawią jakie plany, nadzieje wiążą z tym terenem. Powtórzył, że dana 

inwestycja musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami, a plan 

zagospodarowania uchwala Rada Gminy. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz wyraził obawę, aby nie powstało tam nic sprośnego, nie wiadomo co. 

Stwierdził, że jak zostanie to sprzedane, to nie będzie do tego powrotu. 

Wójt Gminy odparł, że nie może to być zakład uciążliwy, nie może być to działalność przynosząca 

jakąś ujmę, nie może być to spalarnia, nie może to być coś, co nie jest zgodne z planem 

zagospodarowania przestrzennego. Powtórzył, że plan zagospodarowania uchwala Rada Gminy, daje 

ona przyzwolenie na daną zabudowę, czy jej brak. To Rada Gminy decyduje o sposobie użytkowania 

danych gruntów w danych miejscowościach. To nie jest tak, że ktoś  kupuje nieruchomość i robi co 

chce. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że skoro radni muszą podjąć taką decyzję, to radni też chcą 

wiedzieć. Mieszkańcy mówią do radnych, że radni głosowali, a nie wiedzieli nad czym, bo jest jakaś 

tajemnica. Poprosił, aby przedstawić pełną dokumentację jak to będzie wyglądać, by można było się 

z tym zapoznać, a nie tak od razu zagłosować, bo ktoś chce coś. Podkreślił, że może ktoś chce 

dobrze, ale radni tego nie wiedzą, a jak chce źle? Nadmienił, że Pan Wójt jako zarządzający na tym 

terenie też ma prawo wiedzieć. Zasugerował, że być może ktoś nabędzie teren i wystawi go do 

sprzedaży. Stwierdził, że jest żądny odpowiedzi. 

Wójt Gminy poinformował, że nigdy od czasu kiedy ma do czynienia z samorządem, nigdy żaden  
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z oferentów nie informował, co na danym terenie będzie czynił.  

Pan Wójt nawiązał do wypowiedzi radnego Pana Rysia w kwestii odsprzedaży gruntu. Oznajmił, że  

tak się dzieje z każdym towarem, rzeczą nabytą. Gmina nie może, aż tak daleko ingerować, żeby 

zabronić komuś odsprzedania danej nabytej nieruchomości. Nadmienił, że nie rozumie pewnych 

wypowiedzi, bowiem potencjalny oferent nie ma obowiązku roztaczania wizji, co to będzie. Kupuje 

grunt i ma go zagospodarować zgodnie z obowiązującym prawem. Nie można nakazać, że  

nie zgadzamy się na taki, czy inny supermarket, czy na każdą inną budowlę, czy budynek. Są 

stosowne przepisy prawa, są stosowne urzędy wydające pozwolenia na budowę, czy inne akty 

prawne obowiązujące w tym względzie i nie można zrobić inaczej. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że gdy pojawił się ten temat, to pytał, czy Gmina  

nie planuje na działce za kościołem, za przystankiem w Nieledwi w kierunku Hrubieszowa 

lokalizacji swoich inwestycji, budowy budynków użyteczności publicznej typu przedszkole, szkoła.  

Wójt Gminy oznajmił, że zainteresowanej firmie nabyciem działki wskazywał lepsze lokalizacje 

gruntów, ale przedstawiciele tej firmy nie byli zainteresowani innymi działkami, byli zainteresowani 

tylko tą działką. Powtórzył, że może tylko podejrzewać, bo nikt tego nie powiedział, że chodzi tutaj  

o jakąś sieć handlową, której przedstawiciele szukają nowych terenów inwestycyjnych. 

Radny Ryś stwierdził, że Pan Wójt na pewno wie, co tam będzie. 

Wójt Gminy powtórzył, że może tylko domniemać, domyślać się, co będzie. Nie usłyszał od osób 

zainteresowanych nabyciem tego gruntu, że będzie tam to, czy tamto. To co powiedział opiera na 

doświadczeniu, przy dwóch wizytach przedstawiciela firmy „Biedronka” więc wnioskuje, że może 

chodzić o taką inwestycję. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy w dniu dzisiejszym ma wyrazić zgodę na 

sprzedaż nieruchomości w Nieledwi, bądź jej nie wyrazi. Jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę, to Pan 

Wójt otrzyma zielone światło do tego, by móc pójść w kierunku wyceny i ogłoszenia przetargu na 

sprzedaż działki. 

Głos zabrał radny Pan Józef Filipczuk, który nawiązał do sprzedaży pałacu w Trzeszczanach. Odparł, 

że gdy pojawił się temat sprzedaży pałacu w Trzeszczanach, to chciano wówczas poznać opinię 

mieszkańców w tej sprawie. 

Ponadto podkreślił, że nie słyszał, żeby oferent, który chce kupić plac około 35 arów, dość spory 

plac, nie miał żadnych planów. Jeżeli chce nabyć nieruchomość, to musi mieć plan, co chce tam 

zrobić i powinien od razu zdeklarować co to ma być, powinien ujawnić co chce tam zrobić. 

W tym miejscu ze względu na przerwę w dostawie energii elektrycznej i przerwaniu transmisji obrad  

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę z możliwością jej przedłużenia. 

W trakcie przerwy obrady opuściła radna Pani Joanna Krzeszowiec. 

Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady po przerwie. Nadmienił, że trwa dyskusja nad 

sprzedażą bądź nie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew. Z uwagi na przerwanie 

transmisji Pan Przewodniczący poprosił o ponowne zabranie głosu radnego Pana Józefa Filipczuka. 

Radny Pan Józef Filipczuk powtórzył, że nie słyszał, aby ktoś kto chce kupić taką działkę nie miał 

względem niej planów, a ponadto musi ujawnić, co tam chce wybudować. 

Jeżeli to nie będzie pasowało Urzędowi Gminy, czy radnym, to później będzie można się wycofać  

z tego. Nadmienił, czy to będzie jeden oferent, czy też kilku muszą się ujawnić automatycznie jakie 

są ich zamierzenia. 

Wójt Gminy oznajmił, że ani uchwała Rada Gminy Trzeszczany, ani inny akt prawa przez wiele lat 

nie obligował potencjalnych oferentów i nigdy nie zobliguje do przedstawienia takiej wizji i nie ma 

takiego obowiązku, ma być to zgodne z przepisami prawa i z planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

Plan zagospodarowania jest ogólnie dostępny i potencjalny zainteresowany, który chce kupić działkę 

wie co można na tej działce pobudować, a czego nie można budować. Od tego odstępstwa nie ma, bo 

nikt nie wyda zaświadczenia, a zaświadczenia wydaje Urząd Gminy. Pozwolenia na budowę wydaje 

Starostwo Powiatowe, i tam też obowiązuje szereg przepisów prawa, które nie są takie łatwe do 

spełnienia. To nie jest tak, że daną nieruchomość kupuje i może nie wiadomo co zrobić. Natomiast 

przepisy prawa nie pozwalają Gminie zabronić potencjalnemu oferentowi, który później stanie się 

właścicielem nieruchomości jej odsprzedaży. 
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Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew. 

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

Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; 

wstrzymali się radni: Filipczuk Józef, Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek. 

(Za - 9 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 3).  

Radna Joanna Krzeszowiec nie oddała głosu ze względu na opuszczenie obrad.  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew 

została podjęta większością głosów. 

Do punktu 22 -go 
 

Następny punkt porządku obrad to Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Trzeszczany za rok szkolny 2020/2021. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że temat ten był omawiany na posiedzeniu Komisji. 

Nadmienił, że zauważalne jest to, że nieznacznie zwiększyła się demografia, gdyż w stosunku do 

2019 r. liczba dzieci w 2020 r. zwiększyła się o 7. 

Wójt Gminy stwierdził, że w odpowiedniej rubryce tej informacji można doczytać jak przedstawia 

się sytuacja finansowa szkół i ile w bieżącym roku Gmina będzie musiała dołożyć do szkół 

działających na terenie naszej Gminy. Zwrócił uwagę na małą liczbę uczniów w szkołach, co wiąże 

się z tym, że koszty, które Gmina musi ponieść oprócz otrzymywanej subwencji rosną. 

Pytań do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny 

2020/2021 nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu 

porządku obrad. 

Do punktu 23 -go 
 

W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 

Oznajmił, że Wójtowi Gminy oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2020 złożyło 8 osób i że 

wszystkie osoby złożyły oświadczenia w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2021 r. 

Dodał, że oświadczenie majątkowe Wójta zostało złożone w ustawowym terminie i przekazane do 

Wojewody Lubelskiego. Wspomniał o złożonej korekcie oświadczenia majątkowego którą składał  

i która również została przekazana do Wojewody Lubelskiego. Podkreślił, że w oświadczeniu 

majątkowym nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Następnie Pan Wójt poinformował o osobach, które składały oświadczenia majątkowe w 2021 roku  

z tytułu zaistnienia różnych okoliczności i były to: Pani Aneta Martyniuk, Pani Anna Maciuk,  

Pani Anna Gorczyńska i Pan Andrzej Bogatko. 

Pan Wójt zakomunikował, że oświadczenia majątkowe z wyłączeniem informacji o adresie 

zamieszkania składających oświadczenia oraz o miejscu położenia nieruchomości zostały 

zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzeszczany. 

W tym miejscu Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Serafin przedstawiła informację 

Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany w przedmiocie złożonych oświadczeń majątkowych 

przez radnych Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

Oznajmiła, że Przewodniczącemu Rady Gminy Trzeszczany oświadczenia o stanie majątkowym za 

rok 2020 złożyło 14 radnych. Wszyscy radni oświadczenia majątkowe złożyli w ustawowym 

terminie tj. do 30 kwietnia 2021 r. Wspomniała o złożonych korektach oświadczenia majątkowego, 

które zostały złożone przez Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Panią Barbarę Serafin, radnego Pana 

Wojciecha Łysiaka, radną Panią Paulinę Drewniak. 

Nadmieniła, iż oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy zostało złożone  

w ustawowym terminie i przekazane do Wojewody Lubelskiego oraz, że w oświadczeniu tym  

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zakomunikowała, że oświadczenia majątkowe radnych Rady 

Gminy z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składających oświadczenia oraz o miejscu 

położenia nieruchomości zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Trzeszczany. 
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy wspomniał o: 

- piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 września 2021 r.  w przedmiocie złożonych 

oświadczeń majątkowych, w którym stwierdza się, że zarówno w oświadczeniu majątkowym Wójta 

Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy nie stwierdzono nieprawidłowości. 

- piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie z dnia 15 października 2021 r. w którym 

przypomina się o obowiązku analizy danych zawartych w złożonych oświadczeniach majątkowych 

przez podmioty, którym oświadczenia złożono. 

W tym miejscu Wójt Gminy przedstawił pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie 

informujące o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020, złożonych przez 

kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu 

Wójta Gminy. Dodał, że w piśmie tym stwierdza się, że wszystkie osoby zobowiązane do składania 

oświadczeń majątkowych złożyły je w ustawowym terminie i, że w złożonych oświadczeniach  

nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto przypomina się o obowiązku analizy danych zawartych 

w złożonych oświadczeniach majątkowych. Podkreślił, że taka analiza jest przeprowadzana.  

Następnie Wójt Gminy przedstawił informację Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z dnia  

20 października 2021 r. w przedmiocie opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Hrubieszowie 

w 2022 r. w zakresie wykonywania pracy przez skazanych na terenie Gminy Trzeszczany. 

Przewidywana liczba skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy w ramach kary ograniczenia 

wolności lub pracy społecznie użytecznej w zamian za grzywnę – 40 osób. Niezbędna liczba godzin 

pracy przypadająca na jednego skazanego – 150. Rodzaj pracy- praca fizyczna. 

Pan Wójt dodał, że Gmina jest zobowiązana do zapewnienia osobom skazanym miejsca i możliwości 

odpracowywania wyroków. Wspomniał o wystosowaniu stosownej odpowiedzi do Prezesa Sądu 

Rejonowego w Hrubieszowie, w której to akceptuje się wyrażoną w piśmie opinię dotyczącą potrzeb 

Sądu Rejonowego w Hrubieszowie w 2022 r. w zakresie wykonywania pracy przez skazanych na 

terenie Gminy Trzeszczany, i informuje, że podmiotem w którym ma być wykonana praca społecznie 

użyteczna w 2022 r. jest Urząd Gminy Trzeszczany, zaś osoba odpowiedzialna za organizowanie 

pracy, jej przebieg i kontrolowanie będzie Pani Anna Brzuchala-Wojtiuk. 

 

Do punktu 24 -go 
 

W punkcie zapytania, interpelacje i wnioski radnych głos zabrał radny Pan Henryk Gałka, który 

nawiązał do wypowiedzi Pana Wójta i określenia, że zebranie wiejskie w Trzeszczanach było hucpą.  

Wyjaśnił, że nie planował robić żadnej hucpy, chciał jedynie zwołać zebranie i takie zebranie odbyło 

się. 

W kwestii kultury wypowiedzi niektórych mieszkańców podkreślił, że to nie jest jego wina, tylko 

wina niektórych mieszkańców.  

Ponadto zakomunikował, że z informacji otrzymanych od Starosty Hrubieszowskiego, Starostwo 

otrzymało kwotę 2.500.000 zł na remont Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach. 

Dodał, że także w kierunku Mołodiatycz zostanie wyremontowany odcinek drogi powiatowej  

o długości 900 metrów. 

Wójt Gminy ustosunkował się do wypowiedzi Pana Gałki. Oznajmił, że wypowiadając te słowa 

o zebraniu absolutnie nie miał na myśli jakichś niedociągnięć, czy niepożądanych wypowiedzi ze 

strony sołtysa Pana Gałki. Natomiast poszczególne wypowiedzi były dalekie od jakichś przyjętych 

norm, zasad współżycia społecznego. Ogólnie podtrzymuje to co powiedział, bo jadąc na to 

spotkanie był przekonany, że jest taka potrzeba, bo nawet sołtys zapewniał, że jest potrzeba 

wyjaśnienia kilku kwestii, natomiast te kwestie były zmarginalizowane, a na piedestale była szeroko 

rozumiana już rozpoczęta brudna kampania wyborcza, nic więcej. Stwierdził, że nie ma pretensji do 

sołtysa, ale do niektórych osób jak najbardziej ma. Podkreślił, że można spierać się, można nie mieć 

wspólnego zdania, ale język jaki obowiązuje powinien nas w jakichś ryzach trzymać. 

Radny Pan Marek Ryś przedstawił treść interpelacji Klubu Radnych Gminy Trzeszczany „Wspólny 

Cel” o następującej treści: „Czy zaciągnięto kredyty lub pożyczki przez gminę podczas I  i II 

kadencji Wójta, jeżeli tak to na jakie cele inwestycje. Prosimy też dołączyć faktury z opisem”. 

Dodał, że oczekuje odpowiedzi merytorycznej. Stwierdził, że ta interpelacja zostanie złożona. 
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W kwestii sytuacji finansowej przedszkola radny Pan Ryś oznajmił, że w informacji ze swojej 

działalności między sesjami Pan Wójt wspomniał o spotkaniu z przedstawicielami przedszkola. 

Nawiązał do wystosowanych pism ze Stowarzyszenia „Kamienie Milowe”, a następnie poprosił Pana 

Wójta, aby poinformował o sytuacji finansowej przedszkola, natomiast Pana Przewodniczącego 

poprosił o odpowiedź, czy udzielił odpowiedzi na wspomniane pisma Stowarzyszenia „Kamienie 

Milowe”, które wpłynęły. 

Odnośnie zakupu komputerów w ramach konkursu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich  

zapytał, czy Gmina będzie angażowała się w ten projekt, czy były informacje na ten temat. 

Podkreślił, że chciałby coś na ten temat się dowiedzieć.  

Zapytał, czy wpłynęły wnioski do budżetu gminy na 2022 r. składane do 30 września. 

W tym miejscu Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania radnego Pana Marka Ryś. 

Wspomniał o spotkaniu z Panią Prezes i Panią Księgową Stowarzyszenia „Kamienie Milowe” na 

którym omawiano sytuację finansową przedszkola dla którego organem prowadzącym jest 

Stowarzyszenie „Kamienie Milowe”, oraz o posiedzeniu Komisji w którym uczestniczyła Pani 

Księgowa Stowarzyszenia gdzie dość szeroko został przedstawiony ten temat. 

Pan Wójt oznajmił, że tutaj nie wchodzi w grę inny sposób wsparcia finansowego, tylko podniesienie 

procentu przekazywanych sum pieniężnych zgodnie z uchwałą. 

Poinformował, że na posiedzeniu Komisji ustalono, że należy poczekać na ponowne przeliczenie 

podstawowej kwoty dotacji na podstawie średnich wydatków wskazanego przedszkola dlatego też 

ten temat za obopólną zgodą nie został wprowadzony na sesję Rady Gminy. Po ponownym 

przeliczeniu kosztów rozmowy zostaną wznowione. 

Ponadto Pan Wójt zwrócił uwagę na zwiększające się wydatki, którym Gmina będzie musiała 

sprostać (wzrost cen energii elektrycznej, wzrost cen paliw, od nowego roku wzrost płacy minimalnej 

a w związku z tym wzrost kosztów i pochodnych. Zwrócił się z prośbą do radnych o przemyślenie 

jak miałyby kształtować się podatki, gdyż trzeba sporządzić prowizorium budżetowe. Dodał, że 

oczekiwania jednostek organizacyjnych również są większe. 

Wójt Gminy poinformował: 

- że Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości około 3.000.000 zł na termomodernizację 

budynku Urzędu Gminy w Trzeszczanach. Stwierdził, że za chwilę będą nowe nabory wniosków 

 i Gmina może aplikować, ale z tym wiąże się zabezpieczenie wkładów własnych o nieco większych 

kwotach pieniężnych.  

- o zakończonej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach. Dodał, że opłaty 

za energię elektryczną w tej szkole przekraczały 200.000 zł., więc przy założeniach wzrostu cen 

energii elektrycznej o 50 -60%  ta kwota wzrosłaby dodatkowo o kolejne 100.000 - 120.000 zł. więc 

za energie trzeba byłoby wydatkować ponad 300.000 zł. i w szkole nadal byłoby zimno. Zwrócił 

uwagę na potrzebę modernizacji innych budynków np. Szkoły Podstawowej w Nieledwi, na potrzebę 

remontu dróg gminnych. 

Odparł, że Gmina może aplikować o środki , tylko chce mieć wiedzę, jakie te dochody będą, czy 

Gmina będzie miała zdolności kredytowe  na wkład własny, co ściśle uzależnione jest od dochodów. 

Jeżeli będzie realna wizja , że Gmina posiada zdolności kredytowe, to będzie przekonywał radnych 

do takiego działania, bo takie tanie pieniądze  do pozyskania mogą nie trafić się już więcej. Trzeba 

byłoby aplikować, lobbować, aby środki otrzymać, bo potrzeb jest bardzo dużo. 

Dodał, że to od wysokości dochodu będzie zależało, czy Gmina będzie mogła aplikować o środki, bo 

z tym się wiąże zabezpieczenie pewnej kwoty  na wkład własny, a mówi o kredycie. 

Wyraził obawę, aby nie powtórzyła się sytuacja, iż proponowana stawka podatku nie została 

zaakceptowana, zaproponowano niższą stawkę w wysokości 4 zł, która została uchwalona, natomiast 

żądania, oczekiwania pozostały w stosunku do wyższej stawki – 8 zł.  

Poprosił także o przemyślenie i odpowiedź, czy w 2022 r. będzie fundusz sołecki, czy jego nie 

będzie. Podkreślił, że należy się zastanowić, gdyż jest to kwota rzędu 300.000 zł  

- o kwocie około 90.000 zł którą Dyrektor Polskich Wód przeznaczy na tzw. hakowanie rzeki Białka 

szczególnie w tych odcinkach, gdzie cechuje ją mniejszy spadek, gdzie ta woda ospale przemieszcza 

się korytem.  

- aby osoby  mające 50 letni i większy staż małżeński zgłaszały się do Urzędu Gminy. 
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W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy przerwał wypowiedź Pana Wójta, celem udzielenia 

odpowiedzi na pytanie radnego Rysia, w związku z planowanym opuszczeniem obrad Rady Gminy. 

Pan Przewodniczący zakomunikował, że na pierwsze pismo Stowarzyszenia „Kamienie Milowe”, 

które wpłynęło w lutym br. nie udzielał odpowiedzi, gdyż w miesiącu marcu nastąpiło przeliczenie 

kwoty dotacji. Wspomniał o posiedzeniu Komisji w którym uczestniczyła księgowa Stowarzyszenia 

„Kamienie Milowe” na którym to został omówiony temat przedszkola i wypracowano stanowisko, iż 

należy poczekać na aktualizację podstawowej kwoty dotacji, gdyż może się okazać, że środki 

finansowe przekazywane dla przedszkola wystarczą na pokrycie jego potrzeb i wówczas 

Stowarzyszenie wycofa swoje żądania. Podkreślił, że rozmowy zostaną wznowione, gdy będzie 

wiadomo jakie przedszkole będzie wzornikiem do przeliczenia kwoty dotacji, dlatego też ten temat 

nie jest przedmiotem rozpoznania na dzisiejszej sesji. 

W kwestii wniosków do budżetu gminy na 2022 r. Pan Przewodniczący oznajmił, że wnioski te 

przedstawi Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy przekazał dalsze prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Barbarze Serafin, a następnie opuścił obrady Rady Gminy 

Trzeszczany.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Pani M… S…..z dnia 23 września 2021r.   

w sprawie zarezerwowania środków finansowych w budżecie na 2022 r. na pokrycie nawierzchnią 

asfaltową drogi gminnej nr 704 (Nieledew-Kolonia pod Sadzonką). 

Stwierdziła, że droga ta nie jest w najlepszym stanie. Oznajmiła, że na posiedzeniu Komisji ustalono, 

że w związku z tym, że w miejscowości Nieledew rozpocznie się inwestycja budowy wodociągu 

wraz ze stacją uzdatniania wody, która pochłonie bardzo dużo środków finansowych, to remonty 

dróg nie będą przeprowadzane w takim stopniu w jakim oczekują mieszkańcy. Następnie poprosiła  

o zabranie głosu Pana Wójta. 

Wójt Gminy poinformował, że na posiedzeniu Komisja negatywnie ustosunkowała się do tego 

wniosku, wskazując, na fakt realizacji dość poważnej inwestycji jaką jest budowa wodociągu  

w miejscowości Nieledew oraz na zwiększające się obciążenia finansowe Gminy w związku  

z inflacją. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść pisma z dnia 5 października 2021 r. 

Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie w sprawie rozważenia możliwości zabezpieczenia  

w budżecie na 2022 rok środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej 

działalności Policji w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia. 

Pani Wiceprzewodnicząca zakomunikowała, że ten wniosek został złożony po terminie i nie może 

być przyjęty. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, że Gmina udziela wsparcia Policji w Trzeszczanach, gdyż 

to dzięki pracownikom z urzędu gminy zostały wyremontowane pomieszczenia na posterunku policji 

w Trzeszczanach, a ponadto jeżeli zachodzi taka potrzeba, to użycza artykułów biurowych. 

W tym miejscu Pan Wójt powrócił do tematu remontu drogi wspominanej w przedstawionym piśmie 

przez Wiceprzewodniczącą. Zwrócił uwagę na nieuregulowany jej stan prawny. Wspomniał, że 

prywatnym osobom zgłosił akces odkupienia, gdyż pewna część tej drogi leży poza pasem drogi, 

więc jakiekolwiek inwestycje, które kiedyś będą tam realizowane muszą być poprzedzone pracami 

geodezyjnymi. Aktualnie osoba fizyczna nie odpowiedziała, czy przychyli się do tej prośby, czy 

zechce zbyć, darować, sprzedać więc nie ma w tej kwestii żadnej informacji. 

Stwierdził, że nieuregulowany stan prawny cechuje większość dróg gminnych. 

Po wypowiedzi Pana Wójta Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo z dnia 3 września 

2021 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi o rozważenie możliwości remontu budynku byłej 

portierni i sklepu przy garażu OSP Nieledew lub ewentualnego przekazania tego budynku  

w użytkowanie OSP. 

Wójt Gminy zakomunikował, że Komisja na posiedzeniu uznała, iż w tej chwili jest to niemożliwe  

w związku z dość dużymi innymi obciążeniami finansowymi Gminy. 

Następnie Pan Wójt powrócił do tematu przedszkola w Trzeszczanach dla którego organem 

prowadzącym jest Stowarzyszenie „Kamienie Milowe”. 

Odparł, że gdyby organem prowadzącym przedszkola była Gmina, to aktualnie, przy obecnych  
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założeniach wychodziłoby to nieco drożej, niż w czasie, gdy organem prowadzącym jest 

Stowarzyszenie „Kamienie Milowe”. Podkreślił, że jeżeli nastąpi dość znaczny wzrost kwot 

przekazywanych Stowarzyszeniu i będzie to wychodziło drożej aniżeli funkcjonowanie przedszkola 

na Kartę Nauczyciela, to do tematu powróci, gdyż jest po to, by pilnować środków finansowych 

gminy. 

Dodał, że decyzję w tej sprawie podejmie Rada Gminy. 

Ponadto Wójt Gminy poinformował: 

- że umowa na budowę wodociągu w Nieledwi jest już podpisana. Plac budowy został przekazany. 

Wykonawca w pierwszej połowie grudnia powinien rozpocząć prace, jeżeli aura będzie sprzyjająca. 

Nadmienił, że prace rozpoczną się od osiedla „Real” ponieważ tam awaryjność jest wysoka. 

- że trwają prace projektowe dotyczące budynku ośrodka zdrowia po byłym banku spółdzielczym. 

- że w związku przebudową drogi powiatowej Hrubieszów-Skierbieszów i rozbiórką chodników 

Gmina zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie o przekazanie 50% materiałów 

rozbiórkowych, gdyż partycypowała w kosztach budowy chodników w ramach wspólnych inwestycji 

z Powiatem. 

Pan Wójt zakomunikował, że pierwotnie Starostwo wyraziło chęć, wolę, wręcz zadeklarowało, że 

takie materiały przekaże, tylko należy odnaleźć dokumenty potwierdzające, że takowa partycypacja  

w budowie chodników miała miejsce. 

Dodał, że Gmina odnalazła dokumenty, których kserokopie przekazała do Starostwa i wówczas 

zmieniono decyzję, że Gmina nie otrzyma materiałów rozbiórkowych, gdyż nie partycypuje 50 na 50 

w kosztach przebudowy drogi powiatowej. Podkreślił, że taki materiał zostałby wykorzystany na 

potrzeby Gminy. Wspomniał o kolejnym wystosowanym piśmie do Starostwa. Dodał, że czeka na 

jego odpowiedź. 

- że jest wakat w Urzędzie Gminy na stanowisko Sekretarza Gminy. Dotychczasowy Sekretarz na 

własną prośbę odszedł z pracy. Mimo ogłoszonego konkursu na stanowisko Sekretarza, w dalszym 

ciągu stanowisko to pozostaje nieobsadzone. 

- że 31 października br. o godz.13.00  w świetlicy wiejskiej w Trzeszczanach Pierwszych odbędzie 

się kolejna odsłona cyklicznej uroczystości dla dzieci „Bal Wszystkich Świętych”. 

- 18 listopada br. o godzinie 17.00  w świetlicy wiejskiej w Trzeszczanach Pierwszych nastąpi 

rozstrzygniecie konkursu pt.: „Kobiety i orzechy” – na słodko promujemy Gminę Trzeszczany”. 

W tym miejscu Pan Wójt nawiązał do wypowiedzi radnego Pana Rysia w przedmiocie konkursu  

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich. Oznajmił, że Gmina przyjęła dość sporo wniosków. 

Odparł, że termin ich składania upływa 29 października br. Zakomunikował, że jeżeli ktoś jest 

mieszkańcem Gminy Trzeszczany, a kiedyś pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym jak 

najbardziej ma możliwość skorzystania z tego projektu. Wyjaśnił, że projekt polega na tym, że 

dzieci, czy wnuki osób pracujących w Państwowym Gospodarstwie Rolnym mogą otrzymać 

komputer. 

Radny Pan Ryś zapytał, czy Gmina wchodzi w ten projekt? 

Wójt Gminy powtórzył, że do 29 października Gmina przyjmuje wnioski, które to w dalszym etapie 

zostaną przekazane. 

Ponadto Pan Wójt oznajmił, że: 

- Gmina stara się o przystąpienie do projektu „Cyfrowa Gmina”  w ramach którego stary sprzęt 

komputerowy w Urzędzie Gminy byłby wymieniony.  

- Gmina jest w trakcie prac geodezyjnych, których celem jest uporządkowanie stanu prawnego drogi 

Trzeszczany - Bogucice. W wyniku wnikliwej oceny zauważono, że około 12-15m
2
 terenu działki 

należy do prywatnego właściciela, więc zgłoszenie nie zostało przyjęte. Podkreślił, że należy 

poczekać na finał tych prac.  

- w pierwszych dniach listopada br. zostanie zorganizowane zebranie z mieszkańcami miejscowości 

Leopoldów w sprawie rozbudowy remizy strażackiej o świetlicę na którą Gmina otrzymała środki. 

- Gmina przygotowuje się do ewentualnego naboru z dawnego FOGR-u . Stwierdził, że nie są znane 

kryteria naboru. Dodał, że Gmina posiada niewiele dróg, na których nie ma kolizji z gruntami 

prywatnymi, więc w pierwszej kolejności należałoby uregulować stan prawny. Odparł, że regulacja 

stanu prawnego jednej działki waha się w granicach 800-1.000 zł. 
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W tym miejscu Pan Wójt odniósł się do pytania Pani Starosty zadanego na zebraniu wiejskim  

w Trzeszczanach Pierwszych w przedmiocie, czy prawdą jest, iż ustawił Policję na drogach 

gminnych, by karała rolników? 

Oznajmił, że dementuje, tą plotkę. Stwierdził, że nigdy czegoś takiego nie robił, i robić nie będzie.  

Odparł, że nie wie co jeszcze są w stanie wymyśleć ludzie, co chcą osiągnąć wymyślając takie plotki. 

Wójt Gminy zdementował koleją plotkę jakoby zabronił firmie pracującej przy przebudowie drogi 

powiatowej poruszania się drogami gminnymi. Stwierdził, że nic takiego nie miało miejsca.  

Zdementował również plotkę jakoby podał do Sądu radnego Pana Rysia. Zakomunikował, że 

absolutnie tego nie zrobił, zrobiła to Policja. 

Po wypowiedzi Pana Wójta głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który poruszył temat 

przekazania budynku portierni dla OSP w Nieledwi. Oznajmił, że w tej sprawie wiele razy zwracano 

się do Pana Wójta. Poinformował, że OSP Nieledew nie chce środków finansowych tylko prosi  

w ostatnim piśmie o przekazanie tego budynku taką samą drogą jaką nastąpiło przekazanie 

pomieszczenia na samochód bojowy. Dodał, że Straż ma możliwość skorzystania z różnych 

sponsorów i z innych źródeł, by ten budynek portierni wyremontować. 

Ponadto radny Pirogowicz poruszył temat kultury. Odparł, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

powinien mieć szerszy zasięg pracy, by uruchomić działanie świetlic wiejskich, aby młodzież mogła 

korzystać z różnego rodzaju ćwiczeń sportowych i pogadanek, gdyż w ten sposób kształtuje się 

pozytywny charakter młodego człowieka i wyzwalają się pozytywne emocje. Korzystać należy  

z pracowników GOK-u z odpowiednim wykształceniem. 

Wyjaśnił, że chodzi o to, iż młodzież, która nie ma co robić wałęsa się nocami po ulicach 

miejscowości Nieledew. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zgłosił potrzebę wycięcia suchej topoli zagrażającej bezpieczeństwu 

mieszkańców rosnącej na prywatnej posesji Pana P….. 

Zwrócił uwagę na zalegające na chodniku liście, oraz na rozrośnięte gałęzie wzdłuż chodnika  

w Nieledwi, a także na zdewastowaną barierkę, z której korzystali starsi mieszkańcy chodząc na 

skróty. 

Pan Pirogowicz oznajmił, że cieszy się, że Pan Wójt otrzymał z Programu „Polski Ład” środki na 

modernizację budynku Urzędu Gminy, a następnie zapytał, czy Pan Wójt jest zadowolony, iż na 

terenie naszej Gminy trwa przebudowa drogi powiatowej? 

Wójt Gminy odrzekł, że bardzo się cieszy. W kwestii wycięcia suchej topoli Pan Wójt oznajmił, że 

drzewo to znajduje się na prywatnej posesji i właściciel posesji bądź spadkobierca musi złożyć 

wniosek o pozwolenie na wycinkę tego drzewa. Powtórzył, że jest to grunt prywatny, więc Gmina 

nie może dokonać tej wycinki. 

Odnośnie odrostów gałęzi Pan Wójt stwierdził, że te odrosty również znajdują się na gruncie 

prywatnym. 

Radny Pan Pirogowicz odparł, że to stanowi zagrożenie dla mieszkańców i trzeba to zagrożenie 

zlikwidować. 

Wójt Gminy oznajmił, że to co może zrobić, to wystosować do właściciela tych gruntów stosowne 

pismo. 

Pan Wójt nawiązał do zdewastowanej barierki o której wspominał radny. Nadmienił, że można się 

domyślać kto to zrobił, ale dopóki rodzice tej młodzieży nie zainterweniują, to wręcz niemożliwe jest 

opanowanie tego procederu, gdyż nie da się postawić policjanta w każdym miejscu, gdzie akty 

wandalizmu mają miejsce. Zaapelował o większą odwagę oraz by nie cedować tego problemu na 

czyjeś ręce. 

Odnośnie działalności w świetlicach Pan Wójt oznajmił, że opowiada się za działalnością świetlic, 

ale ze względu na obostrzenia związane z Covid-19 w pełni nie można tego robić. Stwierdził, że na 

siłowni trudno jest sprostać wymogom, gdyż te pomieszczenia mają ograniczoną powierzchnię  

a stanowiska do ćwiczeń znajdują się dość blisko siebie. Ponadto stwierdził, że młodzież woli 

przybywać na stadionie w Nieledwi, aniżeli na siłowni, czy w świetlicy, gdyż młodzież ma swój 

świat, swoje zainteresowania, choć nie bagatelizuje problemu. 

W kwestii programu „Polski Ład”  Pan Wójt zakomunikował, że pieniądze na modernizację budynku 

Urzędu Gminy pochodzą z tego programu. Odparł, że za chwilę kolejny nabór i ma na myśli sumę 
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o wiele większą o którą należałoby aplikować. Dodał, że czeka na odpowiedź Rady w kwestii 

wysokości dochodów, aby wiadomo było na co Gminę będzie stać.  

Radny Pan Marek Ryś nawiązał do wypowiedzi Pana Wójta w kwestii podania jego osoby do Sądu. 

Potwierdził, że Wójt Gminy nie podał jego osoby do Sądu,  tylko oskarżył o zakłócanie porządku. 

Nadmienił, iż zostało napisane, że w dniu 11 maja wtargnął siłą do Urzędu Gminy i domagał się 

spotkania z Wójtem. Zakomunikował, że został ukarany karą grzywny w wysokości 400 zł., ale  

z tym się nie zgodził. Dodał, że oskarżycielem była Policja, gdyż nałożyła na niego mandat karny.  

Podkreślił, że obronił twierdzenia i kwota  400 zł nie została na niego nałożona, ale nałożono naganę. 

Nadmienił, że jego osobie zarzucono, że kogoś popchnął, a tej sprawy w ogóle nie było. Podkreślił, 

że zakłócił jako radny Panu Wójtowi porządek upominając go uczył poprawnego słownictwa  

i pokazał gazetę w której Pan Wójt został opisany.  

Wyjaśnił, że tak się zachował, gdyż z Panem Wójtem nie mógł się spotkać, następnie radny Pan Ryś 

przeprosił za swoje zachowanie. Powtórzył, że Sąd wymierzył mu naganę. Stwierdził, że jest to takie 

ostrzeżenie, a następnie odczytał treść otrzymanego dokumentu. 

Dodał, że przyjmuje to z pokorą i będzie starał się nad sobą pracować, żeby nikogo nie urazić. 

Zakomunikował, że do Urzędu Gminy przyszedł jako funkcjonariusz publiczny, by załatwiać sprawę. 

Radny Pan Marek Ryś wypowiedział się w kwestii: 

- zebrania wiejskiego. Odparł, że są takie czasy, jest jakaś rywalizacja, jakaś zazdrość, coś się  

z ludźmi niepokojącego stało. Stwierdził, że jak mieszkańcy czegoś nie wiedzą to jest spokój, jeżeli 

wychodzą sprawy drażliwe, gdy wkłada się kij w mrowisko, wtedy jest jak jest, ale tutaj ważną rolę 

odgrywa przewodniczący zebrania, bo on musi to wszystko sobie ułożyć, przygotować i nie może 

być na hura, bo wówczas zebranie należałoby przerwać. Podkreślił, że jak się robi partyzantkę, to się 

ma partyzantkę. 

- budynku dotychczasowego ośrodka zdrowia w Trzeszczanach. Zakomunikował, że Pani Starosta 

otrzymała kwotę 2.500.000 zł i na pewno będzie chciała coś zrobić, więc teraz nasuwa się pytanie, 

czy wchodzimy w następny ośrodek, żeby nie było, że coś będziemy robić na raz i będą dwa ośrodki. 

Trzeba dialogu, rozmowy. Podkreślił, że lokalna społeczność miałaby w tym temacie najwięcej do 

powiedzenia. Odparł, że w dotychczasowym budynku ośrodka zdrowia jest większe zaplecze, byłaby 

apteka, natomiast w budynek banku Gmina musi wyłożyć środki finansowe na przystosowanie, 

i ponownie jeżeli lekarz zrezygnuje z działalności. Dodatkowo Gmina nie posiada zawartej umowy  

z lekarzem, więc nie wiadomo co nas czeka. 

Oznajmił, że nie widzi innej możliwości jak tylko rozwiązanie przez dialog. 

- przebudowy drogi powiatowej. Odparł, że droga jest remontowana i będzie służyła wszystkim 

mieszkańcom i nikt nie powie, że był to zły pomysł. 

Zwrócił uwagę, że Pan Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pisze o krawężnikach choć to nie  

jest jego zadanie. Stwierdził, że Pan Dyrektor mija się z powołaniem, gdyż to nie jest dla niego. 

Nadmienił, że Pani Starosta wykazała się dużą pracą, bowiem odcinek 900 metrowy w stronę  

Mołodiatycz, też zostanie wyremontowany. 

Zaapelował, aby Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Pan Wójt przestali udzielać rad ludziom, 

którzy potrafią więcej i mają wyższe ambicje. Dodał, że rozumie, że są wnoszone pewne sprawy, 

które trzeba zrobić. Podkreślił, że w pewnych sprawach się rozumiemy, natomiast w pewnych nie ma 

szans, dlatego tak się dzieje.  

Wójt Gminy nawiązał do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia. 

Poinformował, że nie ma żadnej sprawy, która byłaby zamiatana pod dywan. Wszystkie sprawy, 

które powinny być postawione na sesji Rady Gminy, czy omówione z radnymi, są przedkładane 

radnym. Odparł, że trzeba umieć posłuchać innych. Stwierdził, że czasami można się nie zgadzać, ale 

to wcale nie upoważnia do jakiegoś niewłaściwego postępowania, do wypowiedzi poniżej godności 

człowieka.  

Odnośnie stwierdzenia radnego, że budynek banku nie jest Gminy Pan Wójt oznajmił, że budynek  

byłego ośrodka zdrowia w Trzeszczanach również nie należy do Gminy. Wspomniał o złożonych 

propozycjach Pani Staroście w zakresie przekazania połowy ośrodka, może jego części Gminie, by tą 

współpracę sprecyzować, by nie okazało się, że pomimo zaangażowania większej sumy pieniężnej  

za rok, za dwa lata, za pięć lat Gmina nie pozostała z niczym.  
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Wspomniał o środkach i potrzebnym czasie w związku z adaptacją budynku po banku spółdzielczym 

Nadmienił, że jeżeli będą takie zapewnienia, to Rada Gminy na pewno się pochyli nad tematem, na 

pewno przedyskutuje i podejmie stosowne decyzje. 

Ponadto Wójt Gminy oznajmił, że każdy z nas jest obowiązany do tego, ażeby zachowywać się  

w cywilizowany sposób, a powiedzieć można wszystko i trzeba wszystko, tylko należy zrobić to 

normalnie. 

W kwestii stwierdzenia radnego o poruszaniu spraw wrażliwych na zebraniu wiejskim Pan Wójt 

oznajmił, że z całym szacunkiem do radnego, ale z żadną z tych spraw nie nazwałby sprawą 

wrażliwą, poza tematami dla których to zebranie zostało zwołane. Nadmienił, że tematy do 

przedyskutowania wspaniałe, tylko scenariusz był już nakreślony dużo wcześniej. Stwierdził, że  

jeżeli kogoś mierzymy jakąś miarą, to tą miarę, stosujmy do innych uczestników zebrania.  

Podkreślił, iż mamy dobry czas i to od nas zależy jak go wykorzystamy. Odparł, że bulwersują go 

takie wypowiedzi, że są takie czasy, i z tym się nie zgadza. To są tacy ludzie, którzy tworzą te czasy. 

Odnośnie przyjmowania interesantów Wójt Gminy oznajmił, że wprawdzie jest zamieszczona 

informacja o przyjmowaniu petentów we wtorki, ale nie zawsze to jest możliwe, gdyż 

niejednokrotnie zdarza się że musi w tym dniu wyjechać w sprawach służbowych. Podkreślił, że od 

pierwszej kadencji deklarował, że każdy dzień jest dniem przyjęć, tylko wcześniej trzeba zadzwonić 

i się umówić. 

Zwrócił uwagę, że nie dysponuje nieograniczoną ilością wolnego czasu. 

Pan Wójt poinformował, że niejednokrotnie na tej sali deklarował możliwość porozumienia, 

zapraszał do stołu, wyrażał chęć nawiązania dialogu, konsensusu. 

 

Do punktu 25 -go 
 

Punkt „Sprawy różne” porządku obrad został zrealizowany w punkcie 24.  

 

Do punktu 26 -go 
 

Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych zostały udzielone w trakcie posiedzenia. 

 

Do punktu 27 –go 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Serafin zamknęła 

obrady XXXIII sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 Protokołowała                                            Przewodniczący                     Wiceprzewodnicząca 

                                                                       Rady Gminy                              Rady Gminy     

 Anna Kociach                                                                                                                                                                                       

                                                                  Mariusz Pietnowski                      Barbara Serafin     

 

 

 

 

                                                                                                       


