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Protokół  Nr XXXIV/2021 
 

z posiedzenia XXXIV sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 2 grudnia 2021 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 08.38 do 11.01. 

 

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

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara                                   

  3. Drewniak Paulina                               

  4. Filipczuk Józef                                     

  5. Folusz Mariusz   

  6. Gałka Henryk                                

  7. Krzeszowiec Joanna                             

  8. Uleryk Beata     

  9. Pirogowicz Andrzej     

10. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Prystupa Krystyna       

12. Żyła Zofia       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Radni nieobecni: 

 

1. Łysiak Wojciech                         

2. Panas Michał                                            

3. Ryś Marek         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

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

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach - Pan Waldemar Kwiatkowski. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

  1.Otwarcie sesji. 

  2.Stwierdzenie prawomocności. 

  3.Przyjęcie porządku obrad. 

  4.Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 października 2021 r. 

  5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

  6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

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

     obliczenia podatku rolnego na 2022 rok. 

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

     nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2022 roku. 

  9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Trzeszczany  

     z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  

     usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

     i zagospodarowania tych odpadów. 

 10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy  

      Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

      i porządku na terenie Gminy Trzeszczany. 

 11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany  
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     z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  

     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

 12.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

 13.Sprawy różne. 

 14.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

 15.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXXIV sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał Przewodniczący Rady 

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

 

Do punktu 2-go 

 

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

prawomocności w sesji uczestniczy 11 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 projektu uchwały 

w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi 

regulacyjnemu do zaopiniowania. 

Wspomniał o przekazanych uwagach do projektu Regulaminu, które zostały uwzględnione  

w związku z powyższym prosi o wprowadzenie do porządku obrad poprawionego Regulaminu. 

Skarbnik Gminy również zawnioskowała o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy ze względu na awarię systemu ogłosił przerwę 

techniczną. 

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady, powitał przybyłego na sesję Kierownika 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach Pana Waldemara Kwiatkowskiego oraz przybyłą 

radną Panią Joannę Krzeszowiec. 

Następnie zakomunikował, że wnioskowany przez Panią Skarbnik do porządku obrad punkt 

dotyczący zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok proponuje uwzględnić po punkcie 11, 

jako punkt 12, a projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków jako punkt 13. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana Wójta dotyczący wprowadzenia 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

Za tym wnioskiem głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka 

Henryk, Krzeszowiec Joanna, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa 

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

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

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

w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi 

regulacyjnemu do zaopiniowania. 

Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Skarbnika Gminy dotyczącym 

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany 

na 2021 rok. 

Za tym wnioskiem głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka 

Henryk, Krzeszowiec Joanna, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa 

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

głosów nie było. (Za - 12 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  
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Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok. 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek 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, Serafin Barbara, 

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

(Za - 12 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  

protokołu Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 października 2021 r. 

Oznajmił, że protokół został umieszczony na stronie internetowej, a także jest dostępny na stole 

prezydialnym. Następnie zarządził głosowanie nad protokołem Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 26 października 2021 r. 

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

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

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

(Za - 11 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0).  

Głosu nie oddał radny Pan Józef Filipczuk 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Pana Józefa Filipczuka, czy wolą radnego było nieoddanie 

głosu? 

Radny Pan Józef Filipczuk wyraził wolę oddania głosu. 

W związku z powyższym Pan Przewodniczący zarządził ponowne głosowanie nad przyjęciem 

protokołu Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 października 2021 r. 

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

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

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

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

Protokół Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 października 2021 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

Do punktu 5-go 

 

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

- ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się 26 października 2021 r. 

- 27 października 2021 r. uczestniczył w szkoleniu członków Rady Lokalnej Grupy Działania, którzy 

oceniają wnioski składane o dofinansowanie do LGD. 

- 29 października 2021 r. brał udział w wideokonferencji  Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Hrubieszowie na temat pandemii Covid  i przygotowania do okresu zimowego 

poszczególnych jednostek. 

- 31 października 2021 r. uczestniczył w imprezie zorganizowanej dla dzieci z terenu Gminy 

Trzeszczany przez Parafię w Trzeszczany – Bal Wszystkich Świętych. 

- 2 listopada 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Trzeszczany miała miejsce wizyta młodzieży z klasy 

VIII Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach. Młodzież była żywo zainteresowana specyfiką pracy 

urzędu i zakresu załatwianych spraw. 

- 3 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyło się posiedzenie Zarządu 

Powiatowego OSP RP . Omawianymi tematami były sprawy bieżące m.in. organizacja Zaduszek 

Strażackich, które w tym roku zostały zorganizowane w Uchaniach. 

- 10 listopada 2021 r. uczestniczył w zebraniu mieszkańców wsi Leopoldów poświęconym 

doprecyzowaniu planu rozbudowy świetlicy wiejskiej. Odparł, że były to szeroko rozumiane 

konsultacje, dotyczące tej inwestycji. Przypomniał, że Gmina Trzeszczany na tereny 

popegeerowskie, na rozbudowę tej świetlicy otrzymała kwotę 400.000 zł. 
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- 11 listopada 2021 r. brał udział w Narodowym Święcie Odzyskania Niepodległości, które 

rozpoczęło się montażem słowno-muzycznym wykonanym przez uczniów ze Szkoły Podstawowej  

w Mołodiatyczach, następnie odprawiono Mszę Świętą w kościele parafialnym w Trzeszczanach,  

a po Mszy Świętej w asyście pocztów sztandarowych zostały złożone wieńce, kwiaty i zapalono 

znicze przy pomniku upamiętniającym 100- lecie Odzyskania Niepodległości. Zostały także złożone 

kwiaty i wieńce na grobach obrońców ojczyzny znajdujących się na cmentarzu parafialnym  

w Trzeszczanach. 

- 18 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP w przedmiocie spraw 

bieżących. Dodał, że wiodącym tematem było przygotowanie do Zaduszek Strażackich. 

Również 18 listopada 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pt.: „Kobiety i orzechy” – na słodko 

promujemy Gminę Trzeszczany”, który został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Trzeszczanach. 

Do Konkursu przystąpiło 12 pań z terenu Gminy Trzeszczany, które przygotowały ciasta 

konkursowe. Komisja konkursowa przyznała trzy miejsca i jedno wyróżnienie. 

- 25 listopada 2021 r. uczestniczył w posiedzeniu Społecznej Rady Zdrowia przy ZOZ  

w Hrubieszowie dotyczącym spraw bieżących. 

- 26 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym to dokonano kontroli 

wydatków, finansów oświaty. 

- 30 listopada 2021 r. miał miejsce XII Zjazd Zarządu Gminnego OSP RP w trakcie którego 

podsumowano 5- letnią kadencję Zarządu Gminnego i wybrano nowe władze Związku, a władze 

poprzedniej kadencji otrzymały absolutorium.  

- 1 grudnia 2021 r. uczestniczył w posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa na 

temat spraw będących przedmiotem dzisiejszej sesji. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 6-go 
 

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

sesjami informując, że: 

- ostania sesja miała miejsce 26 października br. 

- 29 października br. zapoznał się z interpelacją Klubu Radnych „Wspólny Cel”  i przekazał ją na 

ręce Pana Wójta. Podpisywał również uchwały Rady Gminy w formie papierowej i elektronicznej. 

- 3 listopada br. udzielił odpowiedzi na pisma mieszkańców, które były przedstawiane na ostatniej 

sesji. 

- 10 listopada br. zapoznał się z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w sprawie przekazanego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Także 10 listopada br. zapoznał się z treścią pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 

przekazanego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. 

- 11 listopada brał udział w uroczystościach patriotyczno- religijnych upamiętniających Odzyskanie 

przez Polskę Niepodległości. 

- 24 listopada br. rozmawiał z Mecenasem Panem Skorniewskim w sprawie: 

 pisma skierowanego do Rady Gminy osoby tytułującej się Prezydentem Elektorskim. 

Podkreślił, że pismo to w żaden sposób nie będzie rozpatrywane. 

pisma dotyczącego zawartych uwag do projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków i dalszych działań w tym względzie. 

- 25 listopada br. zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych  

w oświacie. 

- 01 grudnia br. brał udział w posiedzeniu połączonych komisji, Komisji Budżetu i Komisji 

Rolnictwa na temat m.in. spraw podatkowych, które będą przedmiotem dzisiejszej sesji. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 
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Do punktu 7-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do   

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do  

obliczenia podatku rolnego na 2022 rok. 

Oznajmił, że na wczorajszym posiedzeniu połączonych Komisji zostało wypracowane stanowisko  

w przedmiocie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 52 zł za 1 dt.  

Głos zabrał Wójt Gminy, który stwierdził, że potrzeby są duże, ale patrząc na możliwości finansowe 

podatników starano się to pogodzić i zaproponowano obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 

61,48 zł za 1 dt do kwoty 52 zł za 1 dt a także zaproponowano nieznaczne podwyżki w stosunku do 

stawek podatku od nieruchomości. 

Ponadto poinformował, że w roku bieżącym z tytułu ustawowej ulgi w podatku rolnym w związku  

z montażem instalacji fotowoltaicznych Gmina posiada o 30 000 zł mniejszy dochód, mniejsze 

wpływy do budżetu.  Odparł, że trzeba to uzupełnić, jeżeli chcemy utrzymać to wszystko, i zmierzyć 

się z podwyżkami, więc by uzupełnić kwotę 30.000 zł to proponuje wzrost o 2 zł  więcej i kolejne  

2 zł wzrostu na podwyżki, które ciągle mają miejsce.  

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 

rok. 

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

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

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

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

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

na 2022 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 8-go 

 

Następny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2022 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały, który uwzględnia 

stawki podatku od nieruchomości wypracowane na posiedzeniu Komisji. 

Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Wójt Gminy oznajmił, że są to kosmetyczne, nieznaczne wzrosty podatku od nieruchomości.  

Wspomniał o posiadaniu pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w temacie obniżenia podatku dla Hrubieszowskiej Telewizji 

Kablowej w stosunku do inwestycji szerokopasmowego internetu. 

Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, że wpłynęła opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, w której to nie zgłasza się zastrzeżeń do projektu uchwały uwzględniającej 

obniżenie stawki podatku dla Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy 

Trzeszczany w 2022 roku. 

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

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

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

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

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

terenie gminy Trzeszczany w 2022 roku została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 9-go 

 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/122/2020 Rady  
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Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że Komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt uchwały. 

Wójt Gminy poinformował o błędzie jaki wkradł się w § 3 tej uchwały. Dotychczasowy zapis § 3: 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego” należy zmienić na zapis: „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.” 

Wyjaśnił, że chodzi o to, by nie wprowadzać zamieszania, bo są osoby, które uiściły opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych do końca roku, więc proponuje, aby zmiany w zakresie gospodarki odpadami 

nastąpiły od nowego roku. 

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

głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia  

30 lipca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. 

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

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

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

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

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów została 

podjęta jednogłośnie. 

Do punktu 10-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do 

rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany 

z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Trzeszczany. 

Oznajmił, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o zmianę deklaracji, chodzi o możliwość skorzystania z ulgi przez 

osoby, które zadeklarują, że będą na swoich posesjach posiadały i użytkowały kompostowniki. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił, że chciałby wysłuchać opinii w przedmiocie 

zainstalowania kompostownika przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Podkreślił, że Wspólnota 

Mieszkaniowa ma zamiar zakupić kompostowniki i czy będzie możliwość zastosowania obniżonej 

opłaty w stosunku do Wspólnoty Mieszkaniowej za odbiór odpadów oraz, czy ustawa wejdzie  

w życie od nowego roku. 

Zapytał, również, czy takie kompostowniki będą wliczane w koszty. Podkreślił, że na Osiedlu  

„Kres-Mot” segregowane są odpady, mimo, że to się ogólnie wlicza do tonażu. Uczulamy 

mieszkańców, aby segregowali odpady, są pojemniki na szkło, na plastiki. Stwierdził, że powinno to 

być uwzględniane inaczej. Zapytał, czy osoby odbierające odpady powinny zgłaszać  

o występujących ewentualnych nieprawidłowościach, jak to ma wyglądać? 

Wójt Gminy oznajmił, że pracownik merytoryczny na ostatniej sesji wyjaśniał, że dla Wspólnot 

Mieszkaniowych ustawodawca nie przewidział zastosowania obniżonej opłaty ze względu na 

posiadanie kompostowników. Dodał, że nie jest to duża obniżka. Zaproponował, aby Wspólnoty 

Mieszkaniowe, które posiadają miejsce na utworzenie kompostownika, taki kompostownik 

zainstalowały, mimo tego, że ustawodawca jak na razie nie przewidział zastosowania w stosunku do 

Wspólnot niższej opłaty z tytułu posiadania i użytkowania kompostownika. Podkreślił, że jeżeli będą 

takie zmiany to Wspólnoty Mieszkaniowe zostaną poinformowane o tym. Nadmienił, że chodzi o to, 

aby wykształcać u mieszkańców takie zachowania. Najprawdopodobniej wcześniej, czy później taka 

zmiana do ustawy zostanie wprowadzona. Dodał, że informacje, które przekazywał o bardzo dużym 

wzroście odpadów opierał na posiadanych danych z faktur i na tym co zauważył przemieszczając się 



 

7 

 

po terenie Gminy. Stwierdził, że są przeprowadzane wyrywkowe kontrole, ale jeżeli trzeba będzie, to  

będą one częstsze. Odparł, że firma, która odbiera odpady komunalne zgłasza do Urzędu Gminy 

rażące przypadki dotyczące segregowania odpadów komunalnych i Gmina na tego typu zgłoszenia 

reaguje. 

Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą  

uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 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, Serafin Barbara, 

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

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

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany 

została podjęta jednogłośnie. 

Do punktu 11-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2022”. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że Komisje pozytywnie w dniu wczorajszym 

zaopiniowały projekt tej uchwały. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o uchwałę, którą Rada Gminy podejmuje corocznie, a dotyczy 

współpracy z organizacjami pożytku publicznego w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu 

oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych, co realizuje od kilkunastu lat Stowarzyszenie „Krok za 

Krokiem”. Poinformował, że na konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi nikt się nie zgłosił. 

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi 

oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

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

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

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

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

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami 

pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” została podjęta 

jednogłośnie. 

Do punktu 12-go 
 

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

zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że w dniu wczorajszym Komisje pozytywnie zaopiniowały 

tą uchwałę. Odparł, że Gmina otrzymała kwotę  90.000 zł , która ma być przeznaczona na tzw. 

laboratoria przyszłości, więc istnieje konieczność podjęcia tej uchwały, by szkoły mogły dokonać  

zakupu jeszcze w tym roku. 

Skarbnik Gminy potwierdziła słowa Pana Przewodniczącego. Nadmieniła, że są to środki na 

rozwijanie szkolnej infrastruktury. Kwotę 90.000 zł proponuje się wprowadzić po stronie 

dochodowej jak i wydatkowej. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na posiedzeniu Komisji padło pytanie, czy te środki  

można przeznaczyć na inny cel, ale niestety nie można ich przeznaczyć na coś innego, są one 

przeznaczone dla szkół. Następnie Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uchwałą 
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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, Serafin Barbara, 

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

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

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

 

Do punktu 13-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji wprowadzonego do porządku obrad punktu 

w przedmiocie rozpatrzenia uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

Wspomniał o piśmie Wojewody Lubelskiego i piśmie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, które zawierały uwagi do projektu Regulaminu podjętego na poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Poinformował, że Regulamin ponownie został skonsultowany z Panem Mecenasem i Kierownikiem 

Gminnego Zakładu Komunalnego i w związku z zaistniałą sytuacją został przygotowany kolejny 

projekt Regulaminu uwzględniający przekazane sugestie, więc zachodzi konieczność podjęcia 

uchwały dotyczącej projektu Regulaminu i przekazania jej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

, celem akceptacji, tak jak to miało miejsce poprzednio. Odparł, że jeżeli Regulamin zostanie 

zaakceptowany, to będzie istniała konieczność podjęcia uchwały zatwierdzającej Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że wszystkie podjęte uchwały przez Radę Gminy zgodnie z obowiązującym 

prawem muszą zostać przekazane do Wojewody Lubelskiego, a w przypadku uchwały dotyczącej 

Regulaminu dostarczania wody także do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

literalnie czytając zapisy ustawy. W przypadku gdyby uchwały nie zostały wysłane, to takie działanie 

byłoby zakwestionowane, a odpowiedzialność karna spoczywałyby na osobie Wójta.  

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą 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, Serafin Barbara, 

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

(Za - 12 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 14-go 

 

W punkcie zapytania, interpelacje i wnioski radnych głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował: 

1) o rozpoczętych staraniach w kierunku pozyskania dość znacznej kwoty pieniężnej na wyposażenie 

Gminy w sprzęt komputerowy, w nowy serwer. Kwota o którą Gmina ubiega się to 120.000 zł. 

Odparł, że są duże szanse, by pozyskać te środki. 

2) o podjętych działaniach w zakresie pozyskania mobilnych portali płatniczych, by podatnik mógł 

wnieść opłaty należne Urzędowi Gminy kartą płatniczą. 

Nadmienił, że to nie będzie obligatoryjne. Sołtysi nie powinni się bać, iż ta stała obowiązująca 

obecnie forma płatności już nie będzie możliwa. Zakomunikował, że będzie ona również możliwa. 

Nadmienił, że podatnicy będą mogli skorzystać z różnych form płatności. Odparł, że kasę w Urzędzie 

Gminy chciałby wyposażyć   w dwa takie urządzenia jedno stacjonarne, a drugie mobilne. 

3) o otrzymanym zapytaniu ze Starostwa Powiatowego, czy Gmina jest zainteresowana realizacją  

inwestycji wspólnie z Powiatem Hrubieszowskim. Podkreślił, że sam nie jest władny podjąć takiej 

decyzji dlatego w dniu dzisiejszym na sesji chce zapytać Radę Gminy co, sądzi na ten temat, by Rada  

przedstawiła swoją wolę, czy środki widniejące w projekcie budżetu na 2022 r. w wysokości  

40.500 zł może zadeklarować do realizacji wspólnych inwestycji z Powiatem w zakresie budowy 
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chodników. 

4) o programie społeczno- gospodarczym „Polski Ład” i ewentualnych naborach wniosków z tego 

programu. Dodał, że posiada już wiedzę na jakiej wysokości ustalone zostały dochody, więc 

należałoby skorzystać z możliwości jaką daje „Polski Ład” i aplikować o znacznie większą sumę 

pieniędzy. Podkreślił, że myśli o:  

- naprawie dróg gminnych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, bo zdarza się tak, że czasami stan 

prawny nie jest uregulowany i tam nie można będzie nic zrobić, do chwili uregulowania tego stanu.   

Nadmienił, że jest to tani pieniądz, bowiem wkład własny jaki trzeba dołożyć jest niewielki.  

W przypadku dróg wynosi on 5%, w przypadku termomodernizacji 10%,  

- termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nieledwi. Oznajmił, że instalacja centralnego 

ogrzewania nie jest w najlepszym stanie, należałoby w tym budynku wykonać docieplenie, 

należałoby zainwestować jakąś sumę pieniężną. Przypomniał o wykonanej termomodernizacji 

budynku Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach i podobnie chciałby postąpić z budynkiem Szkoły 

Podstawowej w Nieledwi. Nadmienił, że jest to największa szkoła, która gromadzi najwięcej 

uczniów. Stwierdził, że jeżeli Gmina nie skorzysta ze środków jakie można pozyskać z tego 

programu, to za jakiś czas trzeba będzie to wykonać z własnych środków. Odparł, że nie słyszał  

o naborach, które by gwarantowały 90% dofinansowania, zazwyczaj były to nabory, gdzie można 

było uzyskać dofinansowanie w wysokości 80- 85% ale kosztów kwalifikowanych. 

Powtórzył, że Gmina powinna skorzystać z możliwości jaką daje „Polski Ład”, choć nie wie o jakich 

pieniądzach mówi, ponieważ trwają prace w wyniku których zostanie wyłoniona długość i ilość dróg 

które Gmina jest w stanie wyremontować, gdzie można podjąć działania. Wówczas będzie miał 

wiedzę o jakich pieniądzach mówi, ale może to być w granicach około 10-15 mln. zł. 

Pan Wójt nawiązał do wcześniejszych wypowiedzi. Przypomniał, że jeżeli była mowa o kredycie na 

wspólne inwestycje, to mówiono tylko o kredycie, fizycznej pożyczce. Jeżeli mowa była  

o 1.000.000 zł, to przy takich ani innych dochodach i wydatkach Gmina nie miała zdolności 

kredytowej. Natomiast jeżeli mówimy o fakcie inwestycji, kilku inwestycji z „Polskiego Ładu” ,  

to mówimy o 1.000.000 zł wkładu własnego, czyli w dalszym ciągu o pożyczce, ale mówimy  

o 14.000.000 zł dochodu, który gwarantuje nam to dofinansowanie. Jeżeli w budżecie zostałaby ujęta 

kwota 14.000.000 zł dodatkowego dochodu, to możliwości kredytowe Gminy znacznie wzrastają. 

Nadmienił, że poziom dofinansowania stanowi nasz dochód, co skutecznie pomaga w możliwościach 

kredytowych. 

Radny Pan Henryk Gałka nawiązał do wypowiedzi Pana Wójta w przedmiocie portali płatniczych.  

Stwierdził, że na nakazach podatkowych jest podany numer konta i kto chce płacić elektronicznie, to 

uiszcza opłaty w ten sposób. Następnie zapytał w jaki sposób ma służyć to urządzenie płatnicze? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że są to urządzenia podobne jakie są w sklepie. Płatności, które wynikają ze 

zobowiązań w stosunku do Urzędu Gminy Trzeszczany, czyli podatek, opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych można będzie dokonać kartą płatniczą. Odparł, że ta forma płatności nie jest 

obligatoryjna. Nadmienił, że Sołtys jest wyposażony w kwitariusz i w dalszym ciągu ta forma 

płatności jest możliwa.   

Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu. 

 

Do punktu 15-go 

 

W sprawach różnych Wójt Gminy poprosił Radę Gminy, aby zajęła stanowisko w formie głosowania 

w  kwestiach o których wspominał, by pozyskać wiedzę jakie kroki ma czynić. 

Nadmienił, że możliwe jest to, iż zostanie ogłoszony nabór w ramach programu społeczno- 

gospodarczego „Polski Ład” i będzie musiał wówczas podjąć jakieś kroki, czy aplikować o środki, 

czy też nie. Oznajmił, że chciałby poznać wolę Rady Gminy w zakresie wspólnych inwestycji  

z Powiatem, czy kwotę  40.000 zł ma traktować jako wkład własny Gminy do wspólnych inwestycji 

z Powiatem Hrubieszowskim w postaci budowy chodników przy drogach powiatowych?, czy Rada 

ma jakieś inne plany?  Dodał, że sam nie może podjąć takiej decyzji. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który wypowiedział się na temat programu „Polski Ład” 

Stwierdził, że są duże pieniądze do pozyskania i trzeba się postarać, aby je pozyskać. 



 

10 

 

Przypomniał, że na jednej z sesji Rada Gminy przegłosowała 131.000 zł na wkład do przebudowy 

drogi powiatowej. Podkreślił, że jest mu wiadomym, iż Pan Wójt jeszcze nie podpisał porozumienia 

ze Starostwem Powiatowym w tej sprawie, a następnie zapytał, czy tak się stało, czy nie? 

W kwestii 40.000 zł i budowy chodników przy drogach powiatowych radny Pirogowicz oznajmił, że 

budowanie chodników przy drogach powiatowych, które mają być zaraz rozebrane ze względu na 

remont danej drogi powiatowej, nie ma sensu, gdyż są to pieniądze wyrzucone w błoto i trzeba się 

nad tym zastanowić. Podkreślił, że musi być dialog ze Starostwem w tej sprawie. Odparł, że 

należałoby poczekać na remont dróg, tak aby pieniądze na budowę chodników nie zostały 

zmarnowane, a następnie przystąpić do realizacji tego działania. 

Ponadto radny Pan Pirogowicz poruszył temat drogi w miejscowości Józefin w kierunku Pani K….. 

Oznajmił, że ta Pani obecnie jest ciężko chora, więc drogę tą należałoby utwardzić kruszywem, gdyż 

służby medyczne nie mogą dojechać tą drogą do tej osoby. Stwierdził, że tą sprawą należałoby się 

zająć w najbliższych dniach. 

Wójt Gminy poinformował, że Rada Gminy swoją decyzją przyznała kwotę 131.500 zł na wspólne 

inwestycje z Powiatem, na przebudowę drogi powiatowej Hrubieszów-Skierbieszów. Oznajmił, że 

decyzja została podjęta, niemniej jednak Gmina nie otrzymała żadnej propozycji, ani umowy, ani 

porozumienia ze strony Powiatu o czym informował Panią Starostę na spotkaniu w Trzeszczanach. 

Odparł, że do Gminy nie wpłynęła żadna informacja, żadna propozycja. Pieniądze zostały 

zabezpieczone i one są zabezpieczone, ale Gmina umowy, czy porozumienia za Starostwo nie będzie 

pisać. Zawsze było tak od wielu lat, że to partner wiodący miał przygotować te dokumenty, a jeżeli 

zmienia się zasady, to pasowałoby poinformować o zmianach. 

Stwierdził, że Gmina od wielu lat bazuje na wypracowanych dobrze funkcjonujących metodach 

współpracy. 

W kwestii chodników Pan Wójt przypomniał, iż Rada Gminy corocznie zabezpieczała środki 

finansowe w ramach wspólnych inwestycji z Powiatem Hrubieszowskim w zakresie budowy 

chodników przy drogach powiatowych. Podkreślił, że 2-3 lata temu udało się skończyć ostatni etap 

budowy chodnika do cmentarza w Nieledwi, co obecnie zostało zburzone. Dodał, że te pieniądze 

zostały wyrzucone w błoto. 

Wspomniał o wystosowanych pismach do Starostwa Powiatowego z prośbą o przekazanie 50% 

materiałów rozbiórkowych Gminie, ponieważ Gmina partycypowała w kosztach budowy chodników 

i ma bardzo duże potrzeby w temacie budowy chodników zarówno przy drogach powiatowych jak  

i przy drogach gminnych m.in. do szkoły w Trzeszczanach, do lecznicy, od kościoła w kierunku 

Trzeszczan Drugich. Nadmienił, że pierwotnie Starostwo wyraziło wolę przekazania Gminie tych 

materiałów, tylko należało przekazać dokumenty potwierdzające partycypację Gminy w kosztach 

budowy chodników. Gmina stosowne dokumenty odnalazła, których kserokopie przekazała do 

Starostwa Powiatowego i wówczas Starostwo zmieniło decyzję, iż Gmina nie otrzyma materiałów 

rozbiórkowych. Materiały te rzekomo nie nadają się, część z nich ma być wykorzystana do 

przebudowy, część wywieziono. Zapytał jaka to jest gospodarność, chodniki które były dwa, trzy lata 

temu budowane zostały zdemontowane, krawężniki usuwane były mechanicznie i ładowane 

bezpośrednio na ciężarówkę, a Gmina za jeden taki krawężnik płaciła 100 zł. Wspomniał o kolejnym 

wystosowanym piśmie do Starostwa i czeka na jego odpowiedź. 

Pan Wójt stwierdził, że 90% tych materiałów rozbiórkowych można byłoby ponownie wykorzystać,  

i mogłyby one jeszcze przez wiele lat służyć. 

W kwestii utwardzenia drogi w Józefinie do Pani K… Wójt Gminy oznajmił, że temat ten był 

poruszany kilka razy. Dodał, że jest problem w tym, iż jest to teren górzysty i w tym rejonie osoba ta 

mieszka sama, a jest to dość znaczny odcinek drogi. Trzeba byłoby znacznych kwot pieniężnych do 

utwardzenia tej drogi, nawet jeśli mówimy o utwardzeniu kamieniem. Powtórzył, że na to działanie 

trzeba posiadać konkretne środki finansowe, bowiem 2 czy 5 samochodów z kamieniem  

nie wystarczy do utwardzenia tej drogi. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Pan Wójt pytał o kwotę 40.000 zł na wspólne 

inwestycje z Powiatem. Podkreślił, że nie jest to kwota porażająca, natomiast mieszkańcy 

z Trzeszczan Pierwszych, z Trzeszczan Drugich widzą potrzebę budowy chodnika w kierunku 

miejscowości Trzeszczany Drugie. Zwrócił uwagę na spory ruch pieszych tą drogą, więc budowa 
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chodnika w kierunku Trzeszczan Drugich byłaby jak najbardziej zasadna. Stwierdził, że 

przeznaczenie tej kwoty na wspólne inwestycje z Powiatem w zakresie budowy chodników jest 

wskazane.  

Następnie nawiązał do przebudowy drogi powiatowej. Odparł, że na pytanie radnego Rady Powiatu 

Pana Fornala w kwestii materiałów rozbiórkowych Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

w Hrubieszowie odpowiada, że część przedmiotowych materiałów budowlanych z przebudowy drogi 

powiatowej zostanie wykorzystana w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów 

administrowanych przez tutejszy zarząd, w tym na realizację inwestycji drogowych m.in. budowy 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Uchanie-Werbkowice w miejscowości Mołodiatycze i w ciągu 

drogi powiatowej Nieledew-Wilków w miejscowości Leopoldów. 

Przypomniał, że na sesji na której gościła Pani Starosta wraz z kilkoma osobami prosił Panią 

Starostę, o to, aby materiały rozbiórkowe z przebudowy tej drogi powiatowej przeznaczyć na 

utwardzenie dróg gminnych, czy też powiatowych, które leżą na terenie na terenie naszej Gminy. 

Dodał, że przychyla się do wniosku radnego Pana Pirogowicza, że trzeba pomóc mieszkańcom.  

Wspomniał o piśmie mieszkańców Nieledwi i stwierdzeniu, które w nim padło, że jest to ostatnia 

droga nieutwardzona na terenie Gminy Trzeszczany na tzw. Kolonię Sadzonka. Odparł, że z relacji 

radnego Pana Pirogowicza wynika, że są jeszcze gorsze drogi. 

Stwierdził, że źle się stało, że te materiały rozbiórkowe nie trafiły na te drogi. Jeżeli nie gminne to 

chociażby powiatowe w miejscowości Zaborce i w miejscowości Nieledew w kierunku Nowosiółek. 

Wójt Gminy poinformował, że Starostwo nie chce przekazać Gminie materiałów rozbiórkowych 

gdyż Gmina nie partycypuje 50 na 50 w kosztach przebudowy drogi powiatowej, która obecnie ma 

miejsce. Nadmienił, że z materiałów rozbiórkowych w sposób gospodarczy Gmina zaspokoiłaby 

pilne potrzeby mieszkańców. Chociażby mogłaby być utwardzona droga o której wspominał radny 

Pan Pirogowicz. Podkreślił, że materiały rozbiórkowe zostały wywiezione, część z nich jest złożona 

na parkingu niedaleko rzeki Huczwa w Hrubieszowie. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz powrócił do tematu budowy chodników. Odparł, iż, należałoby na 

przyszłość uniknąć takich zdarzeń i wyjść naprzód. Pan Wójt powinien porozumiewać się  

z Panią Starostą wcześniej rok, półtora roku, bowiem mając wiedzę o remoncie danej drogi 

powiatowej można byłoby wstrzymać się z budową chodników przy tej drodze, by nie zostały one 

rozebrane. 

W kwestii materiałów rozbiórkowych z przebudowy drogi radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił, 

iż widział, że materiałem powstałym po frezowaniu asfaltu są obsypywane pobocza. Nadmienił, że  

trzeba się liczyć z tym, że przy takiej przebudowie drogi, chodniki które były wykonane wcześniej 

zostaną zniszczone. Następnie nawiązał do remontu świetlicy w Nieledwi. Stwierdził, że wiele 

rzeczy wykonanych w świetlicy w Nieledwi trzeba było wykonać ponownie, gdyż taki był projekt. 

Powtórzył, że trzeba iść naprzód i dokonać uzgodnień z Panią Starostą, by posiąść wiedzę, które 

drogi powiatowe będą remontowane, by nie budować przy nich chodników, aby ich później 

nie niszczyć. 

Wójt Gminy przypomniał o prośbie Zarządu dotyczącej przedstawienia, sprecyzowania w formie 

uchwały inwestycji na drogach powiatowych, które Rada Gminy uważa za priorytetowe. Stwierdził, 

że Rada Gminy w swojej uchwale przedstawiła priorytety w kwestiach remontowych, ale to nie 

znalazło odzwierciedlenia z tym co teraz się dzieje. 

Odnośnie współpracy Wójt Gminy opowiedział się za współpracą. Przypomniał, że wiele razy 

wspominał o współpracy, ale to nie może być tak, że Gmina ma czytać w myślach. 

W kwestii projektu świetlicy wiejskiej w Nieledwi Pan Wójt potwierdził, że projekt ma swoje ramy, 

swoje zasady, ale nikt niczego nie zmarnował, ani okna, ani drzwi, ani żadnej innej rzeczy, która  

w wyniku remontu świetlicy została pozyskana. Gruz wykorzystany został do utwardzenia dróg 

gminnych, drzwi w razie potrzeby mogą również dobrze służyć poprzez wbudowanie do innego 

budynku, tam gdzie będą potrzebne. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w przedmiocie, czy kwota wydatków 

przeznaczonych na wspólne inwestycje z Powiatem w roku 2022 ma być przeznaczona na budowę 

chodników przy drogach powiatowych. 
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Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, 

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

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

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

Rada Gminy większością głosów opowiedziała się, aby kwotę wydatków przeznaczonych na 

wspólne inwestycje z Powiatem w roku 2022 przeznaczyć na budowę chodników przy drogach 

powiatowych. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w kwestii, czy Gmina 

Trzeszczany ma aplikować o środki w ramach II naboru „Polski Ład” z przeznaczeniem na remont 

dróg gminnych oraz termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nieledwi. 

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

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

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

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

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za aplikowaniem środków w ramach II naboru  

z programu „Polski Ład” z przeznaczeniem na remont dróg gminnych oraz termomodernizację 

budynku Szkoły Podstawowej w Nieledwi. 

Wójt Gminy podziękował za przeprowadzone głosowanie. Oznajmił, że ma wiedzę jaki kierunek ma 

obrać w temacie dróg gminnych i budynku Szkoły Podstawowej w Nieledwi. 

Ponadto poinformował o potrzebie poczynienia pierwszych kroków w temacie budowy oczyszczalni 

ścieków w Nieledwi. Odparł, że Gmina nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, więc korzysta  

z oczyszczalni firmy „Real”. Jak na razie nic się nie dzieje niepokojącego, ale to może się zmienić, 

bo przepisy prawa zmieniają się i trudno przewidzieć jak to będzie za kilka lat. Podkreślił, że proces 

związany z budową oczyszczalni ścieków jest procesem długotrwałym. Dodał, że Gmina nie posiada 

terenu sklasyfikowanego na którym można by urządzić oczyszczalnię ścieków, więc w grę 

wchodziłaby zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, ale to działanie należałoby poprzedzić 

znalezieniem gruntów, które nadawałyby się do umiejscowienia oczyszczalni. Dodał, że ważnym 

elementem jest również odprowadzenie oczyszczonych ścieków. 

Powtórzył, że ten proces jest procesem długotrwałym, bo należałoby dokonać zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego, uzyskać decyzje środowiskowe, pozyskać środki na to 

przedsięwzięcie i go wykonać. Jeżeli Gminie udałoby się to wykonać za trzy lata, to byłoby bardzo 

dobrze. Dodał, że Gmina nie może ubiegać się o dofinansowania, bo w tej chwili nie ma terenu gdzie 

tą oczyszczalnie można byłoby zlokalizować. Odparł, iż nie wie, czy Rada Gminy dostrzega, 

zauważa, czy poprze te działania, ale też prosiłby Radę Gminy o wyrażenie opinii w tej sprawie  

w formie głosowania, by posiąść wiedzę, czy może rozmawiać z potencjalnymi właścicielami działek 

w temacie kupna działek. Stwierdził, że nie chciałby podejmować działań jeżeli takiej woli Rady  

nie będzie. Następnie poprosił o głosowanie w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że kierunek ten jest jak najbardziej słuszny. Dodał, że takie 

kroki należałoby również podjąć w Trzeszczanach Pierwszych, bowiem jest wiele budynków 

użyteczności publicznej, chociażby budynek Gminy, szkoły, czy ośrodek zdrowia. 

Powtórzył, że kierunek zmierzający do budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew  

jest jak najbardziej słuszny i zagłosuje na tak. Stwierdził, że należy również myśleć o miejscowości 

gminnej o Trzeszczanach. 

Wójt Gminy nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy dotyczącej potrzeby budowy 

oczyszczalni w Trzeszczanach. Odparł, że nie ma nic przeciwko temu. Dodał, że plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje taki teren pod oczyszczalnię ścieków, tylko to musi 

być oczyszczalnia, która zaspokoi potrzeby znacznej części miejscowości, by nie doszło do takiej 

sytuacji, jaka ma miejsce w miejscowości Leopoldów, gdzie ze względu na małą ilość ścieków jeden 

reaktor został wyłączony, a na drugi włączony reaktor ścieki zbierane są dość długo. 

Podkreślił, że to nie jest tak, że Gmina za rok przystępuje do budowy oczyszczalni ścieków. Jest to 

proces długotrwały i to może nastąpić za 3-4 lata jeżeli nie zmienią się przepisy prawa. Nadmienił, że 

jeżeli Gmina nie podejmie kroków, to nawet za 4 lata ta inwestycja nie zostanie zrealizowana, gdyż  

nie będzie miała gdzie umiejscowić oczyszczalni. 
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Pan Wójt zwrócił uwagę, że Nieledew jest największym podatnikiem Gminy Trzeszczany, jest tam 

sporo zabudowy wielorodzinnej, więc nie da się tam zrobić przydomowej oczyszczalni ścieków,  

a póki co dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków jest zadaniem własnym Gminy.  

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który oznajmił, że Pan Wójt podejmuje dobre kroki 

naprzód jeśli chodzi o to działanie, dlatego że Nieledew jest miejscowością specyficzną, jest dużo 

zabudowy, dwa osiedla, usytuowana jest w kierunku spadku i dlatego też oczyszczalnia ścieków 

przydałaby się w przyszłości i jest za tym, gdyż służyłaby ona dla dobra mieszkańców i miałaby  

pozytywny wpływ na środowisko. 

Po wypowiedzi radnego Pana Pirogowicza Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie  

w przedmiocie, czy Wójt Gminy może powziąć kroki, celem dokonania wykupu działek pod 

potencjalną oczyszczalnię ścieków w Nieledwi. 

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

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

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

(Za - 11 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 1).  

Rada Gminy większością głosów opowiedziała się za podjęciem przez Wójta Gminy kroków 

zmierzających do dokonania wykupu działek pod potencjalną oczyszczalnię ścieków w Nieledwi. 

Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za odpowiedzialne podejście do tematu. 

 

Do punktu 16-go 

 

Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych zostały udzielone w trakcie posiedzenia. 

 

Do punktu 17-go 
 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy złożył: 

- życzenia imieninowe Wiceprzewodniczącej Rady Gminie Panie Barbarze Serafin oraz wszystkim 

Barbarom, które obchodzą swoje imieniny 4 grudnia.  

- życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom Gminy Trzeszczany z okazji nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia. 

Pozdrowił również wszystkich radnych, którzy z powodu choroby nie mogli uczestniczyć w sesji 

Rady Gminy. 

Następnie Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII 

kadencji. 

 

 

 Protokołowała                                                                                         Przewodniczący                      

                                                                                                                     Rady Gminy                               

 Anna Kociach                                                                                                                                                                                       

                                                                                                               Mariusz Pietnowski                      

 

 

 

 

                                                                                                       


