
 

 

Protokół  Nr XXXI/2021 
 

z posiedzenia XXXI sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.  

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od  9.00 do  13.01. 

 

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

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara                                   

  3. Drewniak Paulina                               

  4. Filipczuk Józef                                     

  5. Folusz Mariusz   

  6. Gałka Henryk                                

  7. Krzeszowiec Joanna                             

  8. Uleryk Beata     

  9. Panas Michał                                 

10. Pirogowicz Andrzej     

11. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12. Prystupa Krystyna       

13. Ryś Marek         

14. Żyła Zofia                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Radni nieobecni: 

 

1. Łysiak Wojciech                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Anna Maciuk. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

  1.Otwarcie sesji. 

  2.Stwierdzenie prawomocności. 

  3.Przyjęcie porządku obrad. 

  4.Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 marca 2021 r. 

  5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

  6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

  7.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Trzeszczany za 2020 rok 

  1) przedstawienie raportu przez Wójta Gminy, 

  2) debata nad raportem o stanie Gminy Trzeszczany, 

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

     Trzeszczany za 2020 rok. 

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

     za 2020 r. i informacją o stanie mienia komunalnego 

  1) wystąpienie Wójta Gminy, 

  2) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  

      w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzeszczany za 2020 rok, 

  3) przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany w sprawie wniosku 

     o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2020 r. 



 

 

 4) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  

      w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

  5) dyskusja, 

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

      finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za  

      2020 rok, 

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

      Trzeszczany z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

  9.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na  

      2021 rok. 

  10.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  11.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

      w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2021/2022. 

  12.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy  

      materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany. 

  13.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie  

     dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

  14. Zapytania i interpelacje i wnioski radnych. 

  15.Sprawy różne. 

  16.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

  17.Zakończenie obrad. 

 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXXI 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 14 

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

i decyzji. 

                                                                    Do punktu 3-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chciałby wnieść zmianę do porządku obrad? 

Zmian do proponowanego porządku obrad nie wniesiono, wobec powyższego Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, 

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

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

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

wstrzymujących – 0).  

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

                                                                    Do punktu 4-go 
 

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

protokołu Nr XXIX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 marca 2021 r. 

Pan Przewodniczący oznajmił, że protokół został zamieszczony na stronie internetowej i wyłożony 

do wglądu na stole prezydialnym. 

Następnie zapytał, czy są uwagi do treści protokołu? 

Uwag nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

nad protokołem Nr XXIX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 marca 2021 r. 



 

 

Za przyjęciem protokołu głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka 

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

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

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że protokół Nr XXIX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

31 marca 2021 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

                                                                    Do punktu 5-go 

 

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

- ostania sesja Rady Gminy Trzeszczany odbyła się 31 maja 2021 r. 

- 01 czerwca 2021 r. uczestniczyłem w zebraniu LOT Gotania. Spotkanie poświęcone było sprawom 

bieżącym tegoż Związku. LOT Gotania jest córką dawnej Gotanii w związku zapisami taki twór musi 

istnieć jako kontynuacja tamtego projektu.  

- 06 czerwca 2021 r. uczestniczyłem w uroczystej mszy świętej odprawionej za pomordowanych 

mieszkańców wsi Drogojówka. Mszę odprawili księża z parafii Trzeszczany, a Słowo Boże wygłosił 

ksiądz, płk Eugeniusz Łabisz. Bardzo dziękuję radnemu Rady Gminy Trzeszczany, a zarazem 

sołtysowi wsi Drogówka Janowi Prystupie za zaproszenie mnie na tą uroczystość.  

Dziękuję serdecznie mieszkańcom wsi, wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 

do zorganizowania i uświetnienia tej uroczystości.  

- 08 czerwca 2021 r. uczestniczyłem w obradach Komisji Rewizyjnej. Poruszanymi tematami  

były tematy dotyczące absolutorium. 

Również 08 czerwca 2021 r. uczestniczyłem w wideokonferencji zorganizowanej przez Pana 

Wojewodę Lecha Sprawkę. Tematem wideokonferencji był temat szczepień, przeciw covid-19.  

- 09 czerwca 2021 r. uczestniczyłem wspólnie z samorządowcami powiatu hrubieszowskiego, 

w wideokonferencji z firmą DOEKO GROUP. Wideokonferencja poświęcona była sprawom 

tworzenia klastra energetycznego.  

- 16 czerwca 2021 roku uczestniczyłem w naradzie sołtysów z terenu naszej gminy, Gminy 

Trzeszczany. Omawianymi sprawami były sprawy bieżące. W naradzie udział wzięli  

przedstawiciele Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej, Pan Łukasz Pałucki, który szczegółowo 

wyjaśnił kolejne etapy budowy światłowodu na terenie Gminy Trzeszczany. Odpowiadał również na 

nurtujące pytania zadawane przez Panie i Panów sołtysów. 

- 17 czerwca 2021 roku w kancelarii notarialnej Pana Mielniczuka przerejentowaliśmy na rzecz  

Powiatu działkę w Leopoldowie, na której jest wybudowana, usytuowana szosa powiatowa.  

Tak to się stało, gdzieś kiedyś nie wiem dlaczego, a szczególnie w miejscowości Leopoldów,  

że jako właściciel dróg gminnych było wpisane Starostwo Powiatowe. Tutaj ten stan już praktycznie 

uporządkowaliśmy. W tamtej kadencji zostały jeszcze takie rodzynki, że np. właścicielem szosy 

powiatowej jest wpisana Gmina Trzeszczany. 

- 18 czerwca 2021 roku uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Powiatowego OSP. Poruszanymi 

tematami były sprawy bieżące, oraz podjęta została uchwała o przyznaniu pięciu odznaczeń, druhom 

z OSP Stara Wieś tzw. wzorek. Jednostka ta 20 czerwca 2021 r. obchodziła stulecie istnienia  

i działalności.  

Również 18 czerwca 2021 roku organizowałem zebranie mieszkańców wsi Nieledew,  których 

dotyczy rozpoczynająca się inwestycja wodociągowa. 

- 20 czerwca 2021 roku uczestniczyłem w uroczystej mszy świętej odprawionej w Ostrówku za 

pomordowanych mieszkańców wsi. Mszę świętą odprawili księża z Parafii Trzeszczany. Bardzo 

wymowne Słowo Boże wygłosił ksiądz dziekan Marek Barszczowski. 

Po odprawionej mszy delegacje złożyły pod pomnikami wieńce, kwiaty oraz zapalili znicze. Bardzo 

dziękuję radnej Rady Gminy i zarazem sołtysowi wsi Ostrówek Pani Beacie Uleryk za zaproszenie  

i wszystkim mieszkańcom za zorganizowanie tejże uroczystości.  

- 22 czerwca 2021 roku uczestniczyłem w zebraniu z przedstawicielami Wspólnot i Spółdzielni 

Mieszkaniowych, które funkcjonują na terenie Nieledwi. Tematem zebrania była sprawa 

przebudowy wodociągu w Nieledwi. 



 

 

- 23 czerwca 2021 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Lubelski Pan Lech 

Sprawka wręczał przedstawicielom samorządów, których wnioski zostały ocenione najwyżej  

promesy z Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegeerowskich. Działanie było uruchomione 

z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Nasza gmina otrzymała wsparcie na te tereny 

popegeerowskie (mówię o miejscowości Leopoldów) w wysokości 400 000 zł. Za te pieniądze  

w tejże miejscowości zgodnie z wolą mieszkańców będziemy budować, czy rozbudowywać tą 

infrastrukturę, która już istnieje o świetlicę wiejską.  

- 25 czerwca 2021 roku uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady Zdrowia przy ZOZ  

w Hrubieszowie. Tematem posiedzenia były sprawy bieżące, a konkretnie sytuacja finansowa 

szpitala.  

Także 25 czerwca 2021 roku uczestniczyłem w święcie 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego 

imienia mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala. 

- 27 czerwca 2021 roku wspólnie z gronem radnych Rady Gminy Trzeszczany i sołtysów z sołectw 

gminy Trzeszczany uczestniczyłem we mszy świętej odprawionej za pomordowanych mieszkańców 

wsi Leopoldów przez bandy UPA. Mszę świętą odprawili księża z parafii Trzeszczany, a dobitne  

Słowo Boże wygłosił ksiądz Mateusz Kopa. Dziękuję radnej Pani Paulinie Drewniak, sołtysowi Panu 

Edwardowi Kocajowi za zaproszenie mnie na tą uroczystość. Dziękuję mieszkańcom Leopoldowa 

za to, że dołożyli starań w przygotowanie tej uroczystości.  

- 29 czerwca 2021 roku odbierałem medale za długoletnie pożycie małżeńskie w Lubelskim Urzędzie 

Wojewódzkim, Delegaturze w Zamościu dla mieszkańców naszej gminy, którzy mają już staż 

małżeński pięćdziesięcioletni i nieco większy. Ogólnie w święcie zaplanowanym na 14 lipca na 

godzinę jedenastą będzie brało udział 36 par.  

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 6-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działalności między sesjami 

informując, że:  

- 4 czerwca br. podpisywałem uchwały z sesji Rady Gminy z 31 maja br. w formie papierowej 

 i w formie elektronicznej. 

Również tego samego dnia udzieliłem odpowiedzi do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie  

odnośnie uchwał dotyczących regulaminów usuwania odpadów i nieczystości. Cyklicznie takie 

informacje są udzielane.  

Zapoznałem się też tego dnia i przekazałem Panu Wójtowi pismo radnego Rysia.  

- 6 czerwca br. wziąłem udział w uroczystościach patriotycznych w miejscowości Drogojówka,  

o których szerzej, mówił już Pan Wójt.  

- 16 czerwca br. wziąłem udział w naradzie sołtysów z terenu Gminy Trzeszczany.  

- 18 czerwca br. podpisywałam korekty 3 oświadczeń majątkowych, radnych Rady Gminy 

Trzeszczany oraz przesłałem kolejne pismo radnego Rysia adresowane do Pana Wójta. 

- 20 czerwca br. wziąłem udział w uroczystościach patriotycznych w miejscowości Ostrówek, 

o których też już szerzej Pan Wójt mówił. 

22 czerwca br. przygotowywałem porządek obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Trzeszczany. 

W tym momencie nie, tyle, że chcę się tłumaczyć, ale sprawy rodzinne mnie zatrzymały, nie mogłem 

uczestniczyć w uroczystościach w Leopoldowie. Nie mniej jednak dziękuję Pani radnej i Panu 

sołtysowi za zaproszenie. 

Również pragnę podziękować, sołtysom i radnym z miejscowości Drogojówka i Ostrówek  

za zaproszenie na te uroczystości patriotyczne. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 7-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego porządku obrad do przedstawienia 

Raportu o stanie Gminy Trzeszczany za 2020 rok. 



 

 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował: - przedkładam zgodnie z terminem ustawowym 

Państwu roczny raport o stanie gminy Trzeszczany za rok 2020, który jest podsumowaniem naszej 

wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny Gminy Trzeszczany. 

Raport o stanie Gminy Trzeszczany opracowany został zgodnie z wytycznymi określonymi  

w ustawie o samorządzie gminnym. W raporcie przedstawione są dane dotyczące finansów gminy, 

systemu oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, podatków, rolnictwa oraz 

zrealizowanych inwestycji. Wymienione obszary działalności wójta jako organu wykonawczego 

gminy ściśle powiązane są z realizacją polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta Gminy Trzeszczany  

i w kompleksowy sposób opisuje stan gminy, koncentrując się na najważniejszych obszarach. 

Niniejszy raport umożliwia poznanie wyznaczonych kierunków działania i celu, a także osiągniętych 

rezultatów i uzyskanych efektów. Rok 2020 był rokiem, na który ogromny wpływ miała globalna 

pandemia. Pomimo tego udało się zrealizować większość zamierzonych celów. Mam nadzieję,  

że przedłożony Państwu dokument będzie okazją do lepszego poznania lokalnego samorządu  

oraz inspiracją do dyskusji o naszej gminie i kierunkach, jej rozwoju.  

Po  tej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy otworzył debatę nad raportem o stanie Gminy 

Trzeszczany. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił: - Debata, raport o stanie gminy. Na początku chciałem podziękować 

za ten raport, który jest zapewne po części prawdziwy i rzetelny. Nie będę tutaj obwiniał jak  

w ubiegłym roku, że za dużo było powiedziane, pracownicy robią to, co muszą robić. 

Także bardzo dziękuję za ten raport. Zacznę od końca. Czy ten raport był opublikowany, czy 

mieszkańcy zgłaszali wnioski, bo tutaj mieli prawo składać wniosek i zabierać głos w tej debacie,  

bo może w internecie przegapiłem, czy był taki wniosek złożony? To moje pierwsze pytanie. 

Drugie pytanie. Czytając na samym końcu Pan Wójt napisał, że jest gotowy na konstruktywną 

krytykę, czy ja będę tu krytykował? No to zaraz zobaczymy i nie chciałbym, żeby było to przyjęte 

jako opluwanie, bo ostatnio nie zrozumiałem może pewnych sentencji, ale chciałbym po prostu 

stwierdzić, czego mi brakuje. Czytając ten raport „ Na wydatki przekazane na realizację zadań na 

podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 

105.800 zł , poniesiono wydatki w kwocie 26.395,17 zł tj. 24,95% ze względu na niezrealizowane 

zadanie przez Powiat Hrubieszowski w sprawie budowy chodnika w Leopoldowie”. 

Interesowałem się tym, rozmawiałem. Myślę, że dzisiaj Pani Starosta przyszłaby jako mieszkaniec  

i to sprostowała, lecz tam dzisiaj również jest sesja i nie może. Z tego, co wiem, prywatna działka  

po stronie Gminy, Powiat miałby opłacać koszty projektu, czy planu. Bo Pan mówił, że przekazał, to 

itd. no to byłoby nadużycie finansowe. Starosta tak nie może zrobić. Rada zabezpieczyła Panie 

Wójcie, pieniądze na ten cel, więc nie zrealizował Pan zadania dla mieszkańców Leopoldowa 

i nie wywiązał się Pan z zadania jako organ wykonawczy. Ja to tak rozumiem, nie wiem, co Pan na to 

odpowie, bo oczywiście ma Pan prawo się bronić. 

Druga sprawa nasze wysypisko. W 2011 roku zostało zamknięte „Na rekultywację składowiska 

odpadów poniesiono w 2017 roku na kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapą 2.594,40 zł.”   

Brak jest dalszych tutaj spostrzeżeń, może ciągu działania w tym temacie, bo kiedyś trzeba będzie się 

spotkać z tym zdarzeniem, może będą jakieś kary, są dotacje. Tutaj nie zostało opisane, więc nie 

znam tematu, rozmawialiśmy tak trochę na Komisji, ale nic z tego nie wynikło. 

Następne pytanie, czy są na terenie gminy dzikie wysypiska, jeżeli są, to w jaki sposób są usuwane, 

czy są w ogóle, bo to też jest obszar, teren gminy. 

Następne pytanie „W trakcie realizacji jest również inwestycja „Instalacja odnawialnych źródeł 

energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II na którą wydatkowano 

w 2019 roku 35.670,00 zł na opracowanie projektu oraz studium wykonalności”. 

To ten projekt, który w ubiegłym roku nie przeszedł tak?, bo w 2019 roku wiem, że pieniądze zostały  

przez mieszkańców wpłacone, zostały wchłonięte, projekt nie przeszedł z tego co wiadomo.  

Następna sprawa. „Gmina Trzeszczany przystąpiła również do pilotażowego programu „Stabilne 

zatrudnienie” zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Program ten przewiduje podniesienie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

w administracji publicznej, natomiast w ramach programu Gmina Trzeszczany uzyskała wsparcie 



 

 

finansowe z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny w postaci sprzętu komunalnego do utrzymania 

zieleni”. Zatem pytanie, czy zatrudnił Pan kogoś w związku z tym, w jakiej wysokości uzyskał Pan 

wsparcie i jaki sprzęt został zakupiony do utrzymania zieleni?, bo jeżeli wyszczególniał Pan  

w raporcie dofinansowania na temat szkoły, wody w Nieledwi, tam się już pojawiały kwoty. Ja to 

rozumiem, bo głosowałem nad tym, ale nie mam zielonego pojęcia, jak to działało. Proszę o jasne 

przedstawienie. 

Ponadto moim zdaniem brak w raporcie (mogę się mylić, bo jestem niedoskonały) pewnych rzeczy, 

że, coś więcej się dzieje oprócz tego, co jest napisane, czyli: sport, osiągnięcia, inwestycje sportowe. 

Obserwatorium. Zgłaszałem w ubiegłym roku, że ściany już puchły, jest to w złym stanie.  

Pan podjął podobno interwencje dzięki mojej czujności, bo w czerwcu bieżącego roku skończyłaby 

się gwarancja. To są koszty, kary, także czujny jestem. Obserwatorium działa na telefon,  

czy jest ono promowane, w jaki sposób? Rozumiem, że była pandemia, ale ośrodki kultury, czy inne 

instytucje jak coś chcą prowadzić, to teraz jest masa ogłoszeń itd. co będą robić, w jaki sposób to ma 

działać? Tego mi brak. Skoro stoi budynek, to trzeba korzystać. 

Ochrona zdrowia na terenie Gminy Trzeszczany. W ubiegłym roku zostało to zamknięte, w tym roku 

zostało to ponowione. Jest to raport za 2020 rok i można było coś wspomnieć jakie są rokowania. 

Odnośnie dróg. Część chodników została zrobiona za co bardzo dziękujemy, pewne chodniki 

są do remontu. Miesiąc temu rozmawialiśmy o tym, nie ma nic. Chodzi o odmulanie, przepusty, co 

zostało zrobione, takie rzeczy nie pojawiły się, a są sygnały, że trzeba takie zadania podjąć.  

Fundusz sołecki. Nie było go od lat. Nie jest to ujęte w raporcie.  

Tereny zielone, rekreacyjne, remonty naprawy, ławki. Pytam o ławki, które zakupiłem kiedyś  

z funduszu sołeckiego. Stała jedna przekrzywiona, co bardzo mnie zirytowało, zrobiłem zdjęcie, 

podziała się, nie ma nic tam. Dbałem, malowałem, jeździłem, doglądałem jak ktoś to pomazał, 

starałem się to naprawić jako sołtys, może niewielka praca, ale potrafiłem to zło pokazać na 

Facebooku. Ja staram się w jaki sposób to zmniejszyć, bo profilaktyka też czasami dobrze robi, 

informując o takich działaniach, czy innych. Rozmawiałem na temat takich spraw z policją, bo 

najlepiej sięgać do źródeł, tam, gdzie ktoś coś merytorycznie może powiedzieć, w jaki sposób 

działać, żeby nie było to źle zrobione ewentualnie, żeby to podziałało. 

Cmentarze na terenie gminy. Mamy ich sporo. Jeżdżę, odwiedzam z dziećmi, jak co roku pokazuję 

wartość kulturową, uczę dobrych praktyk, bo musimy o takie rzeczy zadbać. W przeważającym 

stanie zdewastowane, ewentualnie zaniedbane. W Bogucicach poprawiłbym kilka rzeczy. 

Trzeba mówić, jest ktoś by podjął takie działania. 

Realizacja uchwał Rady Gminy. Przeglądałem internet nie to, żeby się czepiać, tylko chciałbym 

wiedzieć, które uchwały zostały anulowane przez Pana Wojewodę, czy było wszystko w porządku. 

Spotkałem trzy uchwały były jakieś zastrzeżenia. Nie ma tego w raporcie, aczkolwiek, to nie jest 

moje czepianie, tylko po prostu takie rzeczy też powinny być, skoro przeszło wszystko przez nadzór 

Pana Wojewody.  

BIP. Nasz  BIP też nie ma odniesienia, też nie można wiele zobaczyć. 

Budynek Urzędu Gminy. Nie chcę być tutaj złośliwy, sprzeczaliśmy się o ośrodek zdrowia, że on 

wygląda jak Czarnobyl albo Prypeć, ale teraz wystarczy wyjść po deszczu i zobaczyć, co się dzieje 

przed budynkiem. Składałem też pisma do Pana w ubiegłym roku, bo mówił Pan, że chce Pan  

z policją, pocztą partycypować w kosztach pisać wnioski i zmienić ten stan. Skutecznie Pan mi 

odmawiał odpowiedzi, zaprosił mnie Pan do Urzędu Gminy w tym roku. Ta sprawa ciągnie się od 

wielu lat. Ja powoli działam, ale będę starał konsekwentnie robić swoje, bo mam do tego prawo. 

Przeczytałem masę pism jeszcze począwszy od Pana Kutery i spotkałem się, że jak Pan Wójt 

wyremontuje, to my chętnie przyjmiemy, ale potem zmieniła się narracja. Na końcu co mnie 

zaintrygowało, że Pan Wójt wystąpił do policji, chce wystąpić do Rady, żeby zabezpieczyła 

pieniądze. Wyrazilibyśmy zgodę na to. Czy myśmy nad tym głosowali, czy było brane pod uwagę, 

nie było, także Panie Wójcie proszę Pana. No cóż tyle zdołałem z siebie tutaj dać, ile mogłem 

pracowałem, czytałem. Są tam rzetelne informacje tak jak mówiłem. Powiedziałem kilka słów, które 

wedle mojego spostrzeżenia są. Czekam ewentualnie na konstruktywną odpowiedź.  

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że: - w debacie nad raportem o stanie gminy mogą  

jak najbardziej brać udział mieszkańcy, zabierać głos jeżeliby w przeddzień, czyli do wczoraj do  



 

 

godziny 15.30 taka osoba zgłosiłaby się i była zaopatrzona w podpisy 20 mieszkańców. Z posiadanej 

przeze mnie wiedzy taki wniosek od żadnego mieszkańca nie wpłynął, wobec powyższego nie ma 

dzisiaj tutaj żadnego mieszkańca. My wszyscy radni jesteśmy reprezentantami mieszkańców na 

forum Rady. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia. 

- Po części prawdziwy raport i rzetelny, po części nieprawdziwy. Panie Marku jeżeli jest 

nieprawdziwy, nierzetelny, to proszę mi wskazać, w którym miejscu jest nieprawdziwy, w którym 

miejscu jest nierzetelny. Jeżeli Pan posiada taką wiedzę, gdzieś jest jakaś pomyłka, gdzieś są inne 

wysokości środków finansowych, niewłaściwe, bardzo proszę o wskazanie. 

- Pracownicy robią to co muszą. Tak to już jest, że podpisana umowa i zakres obowiązków nakłada 

na tą, czy inną osobę pewne działania, bo tutaj jesteśmy, wykonujemy swoje obowiązki. 

Jeżeli mówi Pan o innych niepożądanych zjawiskach, czy myśli Pan o niepożądanych zjawiskach, to 

też proszę bardzo na piśmie. 

- Czy był zgłoszony wniosek do udziału w debacie. Tutaj już Pan Przewodniczący odpowiedział. Na 

wczorajszy dzień, który był terminem granicznym do godz. 15.30 nie wpłynął żaden wniosek  

zgodnie z obowiązującym prawem od mieszkańca, który chciałby tutaj się pojawić, chciałby zabrać 

głos. 

-  Konstruktywna krytyka. Chylę czoła proszę Pana, taka krytyka jest mobilizująca, tylko, żeby to 

właśnie była konstruktywna krytyka, nie krytyka, która ma na celu ośmieszenie, poniżenie, wręcz 

oplucie. Jak najbardziej jestem otwarty na dyskusję zawsze i wszędzie, ale, żeby to była dyskusja, 

która coś pozytywnego tutaj po sobie pozostawi. Takie przepychanie nie ma sensu, po co ono 

potrzebne. 

- Chodnik w Leopoldowie. Absolutnie tutaj Gmina nie mogła ponieść kosztów przekazania, bo 

śmiesznym byłoby jeżeli byśmy z naszego majątku komuś czynili darowiznę i jeszcze ponosili 

koszty tejże darowizny. Proszę Pana, mówi Pan, że Powiat nie mógł, bo byłoby to nadużycie. 

To jak to się stało, że nie tak dawno w kancelarii Pana notariusza, ten sam Powiat (to nie są tam 

jakieś duże środki finansowe) pokrył koszty. Sprawa jest uregulowana. Proszę Pana mówi Pan tutaj, 

że ja nie zrealizowałem czegoś dla mieszkańców Leopoldowa. Po raz kolejny mówię, przypominam, 

że tutaj jednostką wiodącą jest Starostwo Powiatowe, ponieważ to jest szosa powiatowa, ponieważ to 

jest w pasie tej szosy powiatowej i wielokrotnie proszę Pana, te inwestycje, nawet ta inwestycja  

w Leopoldowie w swoim wcześniejszym biegu była przeprowadzona na podstawie umowy 

użyczenia, bo stan prawny tego odcinka drogi w dalszym biegu był taki sam, jak ten, o którym 

mówimy. W wielu przypadkach tutaj w Gminie Trzeszczany ja zwracałem uwagę odpowiednim 

władzom Starostwa Powiatowego, że jak najbardziej możemy załatwić temat poprzez normalną 

zwykłą, wielokrotnie zawieraną umowę użyczenia. Bo tam jest potrzebne do tego prawo 

dysponowania gruntem. Taka umowa daje mu takie możliwości. 

Koszty projektów, czy planów proszę Pana zawsze w ramach wspólnych inwestycji są dzielone  

po połowie. O kosztach przekazania mówiłem właśnie Starostwo to uczyniło. 

Ja jako organ wykonawczy Panie radny, zawsze tak było i zawsze tak jest, jestem zobowiązany do 

wykonywania uchwał Rady Gminy i innych czynności przewidzianych prawem. 

- Wysypisko, koszty rekultywacji. Jest Pan radnym. Trzeba byłoby proszę Pana zabezpieczyć  

w uchwale budżetowej, wcale niemałe pieniądze, a żeby to działanie podjąć. Od pewnego czasu 

środki przeznaczone na dofinansowanie do tychże inwestycji są znikome, nie są duże, ponoć mają się 

pojawić większe środki, które samorządy będą mogły pozyskiwać na to działanie. Jeżeli Rada Gminy 

w swojej uchwale zajmie stanowisko, że tak jest to problem. Ja twierdzę, że jest to problem, ale, żeby 

pozbyć się problemu, żeby zaspokoić te potrzebę, żeby zrekultywować to składowisko odpadów, 

trzeba wcale niemałej sumy pieniążków. Jeżeli Rada w swojej uchwale wyrazi taką wolę  

i przeznaczy środki finansowe ja natychmiast tym się zajmę. Dopóki takich pieniędzy nie mam (tutaj 

nie mówimy o 5.000 zł, czy nawet 50.000 zł) moje działania byłyby niezgodne z prawem. 

- Dzikie wysypiska. Tak czasami pojawiają się takie zapędy, że ktoś gdzieś tam wyrzuca w sposób 

niezgodny z prawem śmieci. W kilku przypadkach zostało to wykryte, w kilku przypadkach 

zostały osoby ukarane mandatem, a w kilku przypadkach toczy się postępowanie. Został ustalony 

człowiek, który to zrobił, dopuścił się tego. To oczywiście odpowiednie służby tym się zajmują. 



 

 

- Instalacje odnawialne źródła energii. Proszę Pana, proszę nie mówić nieprawdy, że projekt 

przepadł, że nie dostaliśmy. Przypomnę, że na organizowanych zebraniach, szeroko była ta sprawa 

przedstawiana, że Gmina bierze na siebie koszty wykonania studium wykonalności, projektu, 

natomiast po stronie każdego z mieszkańców zostaje pokrycie tych kosztów  

na indywidualne projekty. Były to koszty w granicach 80 czy 83 zł. Każdy miał tą świadomość, w co 

wchodzi i jaki będzie ciąg dalszy. Oczywiście został ten wniosek złożony, otrzymaliśmy bardzo 

wysoką ilość punktów, niemniej jednak tutaj w tym rozdaniu nawet pół punktu było bardzo istotne. 

Został projekt pozytywnie oceniony i formalnie i merytorycznie. Nie otrzymaliśmy dofinansowania  

z tego względu, że zbrakło Panu Marszałkowi pieniędzy na to działanie. Z oszczędności  

poprzetargowych i z innych źródeł Pana Marszałka dokładano te pieniążki i kolejne samorządy 

podpisywały umowy. Jaki czas temu może 1,5 miesiąca temu, dwa miesiące Gminę Trzeszczany  

dzieliło chyba 14 pozycji od tych ostatnich, którzy podpisali umowy i w konsekwencji może tak być,  

że jeszcze tę umowę podpiszemy. Ja się martwię o co innego. Czy, jeżeli podpiszemy umowę, jeżeli 

tych pieniędzy Pan Marszałek dołoży do tego działania, czy w konsekwencji zdołamy w tym okresie  

w tym możliwym okresie, wykonać te instalacje. To nie jest tak, że był to wniosek zły, że źle został 

zaopiniowany, czy merytorycznie, czy formalnie. Jak najbardziej jesteśmy przedstawieni do 

dofinansowania, nie otrzymaliśmy ze względu na brak pieniędzy na to działanie.  

Dlaczego tak. Te samorządy, które zadeklarowały wyższy wkład własny, one utrzymały wyższą 

punktację, bo za wysokość wkładu własnego była dodatkowa punktacja. Zgodnie z informacjami, 

które pozyskaliśmy na zebraniach wiejskich, byliśmy zobowiązani do napisania projektu  

i aplikowania o najwyższy możliwy procent dofinansowania, czyli 85% i taki wniosek został 

złożony. Gdybyśmy mieli przyzwolenie, pozwolenie, że mieszkaniec dołoży troszeczkę więcej, to  na 

pewno zwiększyłoby szansę na osiągnięcie tego dofinansowania, to taki projekt byłby złożony, ale 

tutaj słyszałem masę wypowiedzi 85% inaczej nie i taki wniosek został złożony. 

Te samorządy, które zadeklarowały np. 40%  udziału własnego dostały dofinansowanie.  

- Stabilne zatrudnienie osoby niepełnosprawne.  

Tak tutaj zgodnie z PFRON –em uruchomiłem, utworzyłem dwa stanowiska pracy, każde z nich  

o rocznym zatrudnieniu. Otrzymaliśmy na każde stanowisko 34.000 zł. Dodatkowym bonusem jest 

fakt, że zatrudniając osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (wymagalny jest 

odpowiedni stopień niepełnosprawności), Gmina nie płaci PFRON –u , bo taki składnik obciążenia 

też jest. 

Wartość dodatkowa. Za to został kupiony samochód osobowy Peugeot, dwa ciągniczki ogrodnicze,  

które zamiatają wraz ze szczotkami do zamiatania, dwie kosiarki, opryskiwacz. Projekt bardzo dobry. 

Jeżeli będą takie projekty, a znajdę osoby, które będą się kwalifikowały, to jak najbardziej jestem 

zainteresowany utworzeniem takiego stanowiska pracy. 

- Remont gwarancyjny. Proszę Pana, my wiedzieliśmy o tym, ale dziękuję za Pańską czujność. 

Rozmawialiśmy z firmą, która remontowała ten budynek. Jak najbardziej to było pilotowane. To nie 

jest tak, że ktoś o tym zapomniał. Obserwatorium działa tak jak kiedyś ustaliliśmy. Nie stać nas, żeby 

zatrudnić tam kogoś na pełny etat. Do tego jeszcze dochodzi praca w godzinach nocnych, bowiem 

obserwacja pogodnego nieba, to również godziny nocne, a z tym wiążą się odpowiednie obciążenia. 

Tak uzgodniliśmy jakiś czas temu. Jest osoba, która opiekuję się tym obserwatorium, która tutaj 

obsługuje wycieczki i osoby indywidualne, tylko trzeba się zgłosić, trzeba zadzwonić, trzeba 

uzgodnić tą wizytę. Na stałe, tam żadnej osoby nie ma. 

Jeżeli będzie wola Rady Gminy, jak najbardziej tak, ale na to trzeba przeznaczyć odpowiednie 

pieniądze na płace i pochodne. 

Czy promowane jest obserwatorium. Jak najbardziej tak, promowane jest, nawet w LOT Gotanii. Za 

chwileczkę będzie taki folder. On już praktycznie jest złożony, za chwileczkę będzie drukowany, tam  

też swoje miejsce znajdzie, w pewnej części Obserwatorium Astronomiczne w Trzeszczanach. 

- Ośrodek zdrowia, co będzie. Jeżeli mówimy o raporcie Gminy, mówimy o roku 2019, bo taki okres 

raport Gminy zgodnie z ustawą obejmuje. Proszę Pana nic więcej nie będzie niż to, co tutaj ujrzało 

światło tej sali. Napisaliśmy z Panem Przewodniczącym pismo na początku grudnia 2020 r., jak 

najszybciej, jak tylko dowiedzieliśmy się, że doktor Skubis zaprzestaje działalności wraz z końcem 

roku. Napisaliśmy pismo do Starostwa i po miesiącu czasu bez dnia, czy też bez dwóch dni 



 

 

otrzymaliśmy odpowiedź. Był to czas dość długi. Przez grudzień mogliśmy nazbierać oświadczeń 

dość sporo, jednak tak się nie stało. Już jak stało to się faktem w nowym 2021 roku tutaj reagując na 

głosy, na wypowiedzi zarówno mieszkańców jak i radnych postanowiliśmy wynająć, budynek po 

zamkniętym banku w związku z tym, że Starostwo nie chciało nam przekazać i w dalszym ciągu nie 

ma takich chęci, tego budynku, który jeszcze jakiś czas temu był zbudowany rękami naszych 

mieszkańców. Jest zapisanym właścicielem Starostwo Powiatowe. Rada Gminy podjęła uchwałę, ale 

Starostwo nie zareagowało, nie jest zainteresowane, więc podjęliśmy taką decyzję, że w budynku po 

byłym banku będzie uruchomiony ośrodek. Jeszcze w miesiącu maju były zbierane oświadczenia 

osób chętnych, które będą chciały korzystać z tego ośrodka. Tak się stało, mamy ponad tysiąc osób,  

a minimum to było tysiąc osób. Uruchomiliśmy dalsze działania wymagalne prawem i one cały czas 

są kontynuowane. To nie jest tak, że temat umarł. Natomiast same te terminy administracyjne 

wymagają trochę czasu. Robimy wszystko, żeby ten ośrodek powstał. Pan doktor zadzwonił 2-3 dni 

temu i jest zainteresowany otworzeniem ośrodka. Jak najbardziej jest zainteresowany, jak najbardziej 

to pilotuje. 

- Tereny zielone, ławki itd. Panie Marku, tak przychylę się tutaj do Pańskiego zdania. Nie wiem, od 

czego to zależy, ale obserwuję okresowo-czasowe dewastacje mienia gminnego w postaci placów 

zabaw, w postaci różnych ławek, altanek, podestów. Nie wiem czym jest to podyktowane, bo są to 

widoczne takie przejawy złośliwości, jakichś agresji, flustracji, oczywiście takie zdarzenia są 

zgłaszane odpowiednim służbom, niemniej jednak w miarę naszych możliwości staramy się to 

naprawić. Staramy się to przywrócić do stanu pierwotnego. Ciężko czasami to zrobić, bo są to 

rzeczy, które były kiedyś produkowane  i nie za bardzo można kupić poszczególne elementy. Często 

jest tak, że trzeba kupić całe urządzenie. To nie jest tak, że tak się dzieje tylko w jednej 

miejscowości. W miejscowości Trzeszczany też były takie przypadki, niemniej jednak w Nieledwi 

jest sporo takich przypadków.  

- Cmentarze na terenie gminy. Proszę Pana cmentarzami my się nie zajmujemy, my nie mamy tutaj  

cmentarzy za które odpowiadamy, niemniej jednak wychodząc kiedyś z założenia  

i przeprowadzonych rozmów z Radą Gminy, że tam też są pochowani ludzie, czy to wyznania 

grekokatolickiego, czy jeszcze innego, to są dawni nasi mieszkańcy i może nie na zasadzie 

odbudowywania poszczególnych mogił, grobowców, ale na zasadzie zwykłego wykoszenia, czy też 

odkrzaczenia jesteśmy w stanie tutaj pomoc w utrzymaniu tychże miejsc. Nie były to wejścia 

samowolne na te tereny. Uzyskałem stosowne pozwolenia biskupa Abla i księdza Jana Kota nawet 

spotkaliśmy się kilka dni temu, w czasie święta 2 Hrubieszowskiego Pułku rozmawialiśmy i ksiądz 

Jan zapowiedział, że przyjedzie, gdyż jego parafia jest właścicielem, a on odpowiada za te miejsca. 

- Realizacja uchwał. Czym innym jest realizacja uchwał, a czym innym jest Panie radny 

zakwestionowanie, ewentualnie nie zakwestionowanie uchwał przez służby Pana Wojewody. 

Uczestniczy Pan prawie we wszystkich sesjach Rady Gminy i jeżeli służby wojewody, a było tak, to 

się działo w przypadku zakładu komunalnego, kiedy to uchwały funkcjonujące w innych 

samorządach były takie same jak u nas podjęte, były przesłane do służb prawnych Pana Wojewody  

niemniej jednak zespół oceniający uznał, że coś tam jest nie tak i taka uchwała wracała tutaj na sesję 

Rady Gminy. Nie ma tak, że uchwała wadliwa mogłaby być wprowadzona do obrotu prawnego, by  

mogła funkcjonować. Tak się nie dzieje. Jeżeli Pan Wojewoda, czy raczej jego służby gdzieś tam coś 

zakwestionują, to ta uchwała musi ponownie tutaj być przedmiotem obrad sesji, i musi być 

zmieniona. 

- BIP.  Na BIP-ie Panie radny umieszczamy wszystko to, co jest wymagane przez ustawodawcę. 

Płacimy za miejsce na serwerach. Może Pan ma jakieś inne oczekiwania, może one są większe, 

niemniej jednak my na wszystko nie możemy sobie pozwolić, ponieważ za to miejsce płacimy. Im 

więcej umieszczamy, tym więcej płacimy. To, co musimy, co ustawodawca wymaga jak najbardziej 

musi to być zamieszczone i jest. 

-  Wygląd budynku Urzędu Gminy. Proszę Pana, kilkakrotnie tutaj na tej sali rozmawialiśmy 

odnośnie wyglądu tego budynku, o konieczności przeprowadzenia prac remontowych, 

termomodernizacji itd. kilkakrotnie tłumaczyłem. Kilkakrotnie tłumaczyłem jak to w praktyce 

przebiega, że jeżeli policja chce, no to poczta jest oporna. Jak poczta chce, to policja jest oporna 

różne były dzieje. Tak jak Pan mówił, poprosił Pan kiedyś o te pisma, otrzymał Pan komplet, ale to 



 

 

jest tylko część wiedzy, ponieważ do tego jeszcze były spotkania formalne, nieformalne,  

i potwierdzam to, co powiedziałem, jak jedni chcą, drudzy nie chcą. Żeby napisać jakiś projekt na 

termomodernizację, trzeba mieć zgodę tychże współwłaścicieli, bo my nie jesteśmy właścicielem 

tego całego budynku, mamy tutaj współwłasność. To, co Pan wspomniał tak jak najbardziej, to jest 

prawda. Pojawiały się takie sygnały- zrób za swoje i przekaż nam jako darowiznę. Tak w kilku 

przypadkach tak było. Przy wymianie źródła ciepła, tak się stało, że ponad 20 lat piec wytrzymał, 

trzeba było go wymienić i też napotkałem opory i to wcale niemałe, ale jakoś się udało. 

Proszę Pana mówił Pan, że nie było głosowania, bo nie potrzeba było głosowania, bo temat dotyczył 

wymiany tutaj drzwi wejściowych z jednej i drugiej strony. Jeżeli dobrze pamiętam, to miało to 

kosztować około 20 tys. zł, czy nieco ponad 20 tys. zł . Wycena była zrobiona. Nasi współwłaściciele 

chcieli wiedzieć, ile to będzie kosztować, w konsekwencji też nie wyrazili zgody, ale to są prace 

remontowe, na które nie potrzeba uchwały Rady Gminy. Jeżeli byłaby to termomodernizacja jak 

najbardziej tak, bo byłaby to inwestycja kilkuletnia. 

Następny fakt i to, co w przypadku śmietniska. Proszę Pana jest Pan radnym, więc proszę 

wprowadzić do uchwały budżetowej do wykonania, proszę zabezpieczyć pieniądze i jak najbardziej 

taka inwestycja będzie mogła być przeprowadzona. Tylko mówimy tutaj o dużych pieniądzach. 

Przed chwileczką skończyliśmy jeden duży projekt - Termomodernizacja szkoły w Trzeszczanach. 

Przeprowadzenie zebrań, zbieranie oświadczeń w konsekwencji przyczyni się do ogłoszenia 

przetargu na budowę wodociągu. Mówimy tutaj o kolejnych 4 000 000 zł. 

Proszę Pana, to nie jest tak, że w Gminie Trzeszczany stoi worek z pieniędzmi, że mamy 

nieograniczone możliwości. Jeszcze 4 lata temu mogliśmy tylko pomarzyć o takiej ilości i o takich  

wysokich kosztowo projektach. Było to niemożliwe. To jest zasługa wszystkich tych, którym na 

sercu leży dobro Gminy Trzeszczany, bo to jest nasza wspólna praca. To jest praca, też naszych 

mieszkańców, nie inaczej. Jeżeli Gminę Trzeszczany będzie na to stać, jeżeli będziemy mieli, 

chociaż tytuł władania tymi częściami wspólnymi należącymi do naszych wspólników będzie nas 

stać na zabezpieczenie wkładu własnego. Jak najbardziej wchodzimy w to. Szkoła w Trzeszczanach 

kosztowała niecałe 2.600.000 zł 

Jeśli chodzi o budynek Urzędu, to myślę, że tutaj koszt modernizacji budynku szkoły byłby za mały, 

bo tutaj jeszcze trzeba byłoby przede wszystkim rozpocząć od remontu dachu, aby się nie lało, 

a później można zająć się tą całą resztą, ale do tego trzeba zgody i do tego trzeba pieniędzy 

niemałych, że trzeba to wykonać jak najbardziej tak. Miałem kiedyś tutaj takich oferentów, którzy 

chcieli zaopiekować się tymi pracami naszymi, ale do tego trzeba prawie 1 000 000 zł. 

Po wypowiedzi Pana Wójta głos zabrał radny Pan Marek Ryś – dziękuję Panie Wójcie za odpowiedź. 

Powiedział Pan, co trzeba było powiedzieć. Ma Pan prawo tak mówić. Nie będę się więcej w tym 

temacie wypowiadał. Posłużę się wierszem noblistki. „Mówić do kogoś, kto nie zrozumie, to 

próbować otworzyć zamek źdźbłem trawy, to kroić chleb gałązką bazylii, wkręcać żarówkę w ptasie 

gniazdo, wkładać dyskietkę między dwa kamienie. Daremnie”. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał: - zgodnie z ustawą o samorządzie radni mogą bez 

ograniczeń czasowych zabierać głos. Jest to debata nad raportem o stanie Gminy. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz odczytał fragment zapisu widniejącego w raporcie o stanie Gminy:  

„W 2020 roku nastąpiła również realizacja zadania pn. „Odbiór folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało 

w formie dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 

programu priorytetowego „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Na realizację 

przedsięwzięcia NFOŚiGW udzielił Gminie Trzeszczany dofinansowania w kwocie 5.117,58 zł.  

Następnie zapytał – czy ta realizacja nastąpiła, bo w moim przekonaniu to przedsięwzięcie miało być 

poczynione w Nieledwi w pomieszczeniu użyczonym przez Pana Kwiatkowskiego podczas remontu 

remizo-świetlicy na zbiór naszych materiałów budowlanych i strażackich i tam się nic nie dzieje, to 

może w Gminie w innym miejscu to jest, czy ta realizacja i te pieniądze zostały wykorzystane? 

Drugie pytanie mam takie. Ogólnie powiem na temat Nieledwi, mieszkańców osiedla „KresMot”.  

Gmina nie zapewnia bezpieczeństwa mieszkańcom. To co się dzieje w Nieledwi w obrębie osiedla  

„KresMot”, a miało miejsce m.in. wczoraj. Niedawno wybuchł pożar, spalił się budynek. Wjazd do 



 

 

„KresMotu” i przy kotłowni to nie da się normalnie mówić, monitoring reaguje tylko przy świetlicy,  
reszta obiektu, która należy do Gminy nie jest kontrolowana. Niedawno w Nieledwi spalił się dom  

i też zdziwienie nie wiadomo, kto i co. Przy kotłowni strzelają petardy jakieś dziwne wybuchy 

niszczą, co im wejdzie na drogę. Wczoraj zagrodzili drogę wjazdu do „KresMotu” około godziny 

21.00, 22.00. Pytam, gdzie jest policja, dzielnicowy? Jak sama nazwa wskazuje, powinien 

kontrolować dzielnicy. Żeby nie dać rady jakimś kilku młodocianym, to jest już chore. Ja ich tam 

trochę przeganiam, pilnuje tego porządku, to mi podłożyli na wycieraczkę wczoraj dachówkę z dachu 

u mnie na klatce schodowej. Takich rzeczy nie może być, żeby Gmina nie dała rady takich rzeczy. 

Trzeba zmobilizować policję. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że Pan Wójt nie jest policją. Mówimy o raporcie. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Pirogowicza – Panie radny pomieszczenie, 

które, wypożyczył, udostępnił było pomieszczeniem jest pomieszczeniem, które stanowi  tzw. 

PSZOK. To jest zespół działań nałożony na samorząd przez ustawodawcę, które muszą być 

realizowane i są realizowane. Okresowo, zrobił to, przenosząc różne rzeczy w inne części tych 

pomieszczeń, którymi dysponował, bo wiedział, czuł taką potrzebę. Wiem, że kierownik miał tam 

kłopoty z odebraniem tego pomieszczenia, to on był stroną, nie ja, więc dokładnie tego nie wiem. 

Natomiast proszę Pana, tak był realizowany ten projekt z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej polegający na odbiorze woli sznurków, big bagów, worków po 

nawozach, te worki, folie, big bagi tam były przechowywane m.in. z tego względu, że którejś nocy 

zostały podpalone, m.in., dlatego, żeby nie zostały zanieczyszczone, bo różne cuda się dzieją. 

Mieszkańcy bardzo dobrze wiedzą, kto to jest, kto bierze czynny udział w tym. Kiedyś zgłaszał Pan 

na sesji fakt, problem że chodzą po osiedlu, strzelają. Wiecie kto to jest, to są nasze dzieci, znamy 

ich, znamy ich rodziców może w inny sposób należałoby zwrócić uwagę. My też mamy ten sam 

problem. Budynek kotłowni został zabezpieczony naprawdę dobrze, ale za chwilę zostały 

powybijane okna, kłódki porozrywane, różne cuda tam się dzieją. To stanowi realne 

niebezpieczeństwo zgłaszane jest to na policję. Wójt tutaj nie jest policjantem, Wójt może to samo 

zrobić co klasyczny Pan Kowalski zgłosić na policję. Natomiast te wszystkie sprawy o których tutaj 

Pan mówił są zgłaszane do odpowiednich służb. Otrzymuję takie zapewnienia, że obejmiemy to 

szczególnym nadzorem, że będziemy się temu przyglądać. Ta sprawa jest nam znana i nas też 

nurtuje, chyba że wynajmiemy jakiegoś stróża, który będzie to pilnował, ale na to trzeba przewidzieć 

pieniądze, ale myślę, że tutaj idzie w inny sposób tę sprawę załatwić, tak jak powiedziałem wy 

wiecie kto to jest, my wiemy, kto to jest połączmy siły, załatwimy sprawę. 

W kwestii programu (usuwania folii rolniczej), to najprawdopodobniej niebawem zostaną 

uruchomione takie same działania. Osoby zainteresowane będą mogły myślę, że na podobnych 

warunkach, bo ja ich jeszcze nie znam, takie worki, folie, siatki oddać. Tylko prośba, żeby to było 

czyste, bo jeżeli siatka jest z kiszonką, to takiej siatki nikt nie przyjmie. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował: - sam byłem beneficjentem tego programu worki po 

nawozach, big bagi, folia rolnicza tego się nazbierało. W Trzeszczanach było to prowadzone na bazie 

dawnego SKR-u i było spore zainteresowanie, by móc zdać te folie trzeba było stać w kolejce.   

Następnie Pan Przewodniczący wypowiedział się na temat raportu o stanie Gminy.  

Oznajmił : - dokument przeczytałem trzykrotnie ze zrozumieniem i nasuwa mi się jedna myśl, że 

zawsze można byłoby więcej zrobić, oczekiwania mieszkańców wiadomo, że są spore i odnośnie 

budowy dróg, realizacji różnych przedsięwzięć. Trzeba jedno zauważyć, że w raporcie znalazłem, że 

nawet planowany wodociąg, czy zrealizowana inwestycja termomodernizacja szkoły  

w Trzeszczanach to są kwoty w milionach złotych. Przypomnę Państwu, że to głosami w większości  

radnych spoza Nieledwi przegłosowaliśmy, żeby zrealizowana była inwestycja w postaci 

przebudowy wodociągu w Nieledwi.  

Tak krawiec kraje jak materiału staje. Mieliśmy taki budżet i tak został zrealizowany, można było 

więcej, nie mówię nie. 

Wracając do tej dewastacji urządzeń mienia publicznego, to zauważcie Państwo nie będę używał 

nazwy, bo może to być przedmiotem skargi na moją osobę za chwilę, ale nawet radni powiatowi  

dopuszczają się dewastacji zabytków. I chyba wiecie Państwo o kim mówię. 

Wójt Gminy – tylko dopowiem. Obiecałem sobie, że będę trzymał się raportu i roku 2019, ale  



 

 

w stosunku do wypowiedzi Pana Przewodniczącego, to co policzyłem na piechotę, gdzie nie musimy 

ani złotówki wydać na wkład własny, na początku 2021 r. mamy 1.700.000 zł dofinansowania 

właśnie takich środków, gdzie nie musimy ani złotówki dać wkładu własnego. Są takie możliwości, 

ja staram się je wykorzystać, ale Szanowni Państwo to nie jest tak, że pieniądze jak tutaj jeden  

z radnych mówił, leżą nawet się schylać nie trzeba, one same wskakują do kieszeni. To wcale tak nie 

jest. Przykładem jest ostatnie rozdanie Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, kiedy to nasza 

Gmina jako jedyna w powiecie hrubieszowskim otrzymała 400 000 zł dofinansowania. Szanowni 

Państwo, przydałoby się więcej, ale tutaj problem polega na tym, że trzeba napisać dobry wniosek, 

który zostanie wysoko oceniony. Dobrze trzeba skalkulować wydatki, realne wydatki, bo mogliśmy 

tutaj napisać to, co mówiłem na spotkaniach, możemy dwa wnioski napisać, trzy nie ma problemu, 

możemy aplikować np. o 5 000 000 zł, tylko co z tego, jak realnie z tego nie jesteśmy w stanie 

otrzymać. Ktoś tam też to czyta, też to widzi i puści nasz wniosek w niwecz. Przez ostatnie 3 lata  

w inwestycjach przekroczyliśmy 10 000 000 zł. Ta Gmina nigdy nie widziała takich pieniędzy, jeżeli 

ktoś powie, że widziała, to niech mi poda przykłady, bo nie wystarczą i nie przekonają mnie słowa 

widziała. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś – odnośnie raportu ja tylko tak chwilę chciałem takie 

sprostowanie, odnośnie zabytków, ja z gazety z tego co wyczytałem, bo Pan to powiedział, ja tam 

nikogo nie bronię, skoro szyba została wybita (tak, to o to chodzi?), to szyba nie jest zabytkiem. 

Po drugie, Panie Wójcie sposób odpowiadania Pana Wójta radnym, którzy wykazują aktywność,  

i czytają dokumenty, to, że zadają te pytania nie powinny być zarzuty. Pan Wójt będzie zabiegał  

o każdy głos organu stanowiącego, bo ten raport mamy przegłosować. Być może się odwdzięczą 

Panu za to. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: - Mam uwagę do wypowiedzi Pana radnego. Pan sugeruje, 

że inni radni nie czytają dokumentów, a Pan nie wie, czy czytali te dokumenty, czy nie, więc proszę  

takich sugestii nie robić. 

Radny Pan Ryś odparł: - tutaj personalnie do kolegi Pirogowicza się odnoszę i tylko tutaj prostuję. 

Co do mojej wypowiedzi ja sprostowałem cytując wiersz. Do radnych nie mam żadnych pretensji, 

każdy ma swoją wolę i głos może oddać wedle swojej woli. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził: - i tu jesteśmy zgodni. 

Wójt Gminy oznajmił: - w kwestii doprecyzowania. Szanowni Państwo jeżeli ktoś jest na tej sali  

z radnych do którego w jakiś sposób niewłaściwy przemawiałem, telefonowałem on będzie wiedział,  

co z tym zrobić. Niczego takiego nie robiłem i robił nie będę. Panie Marku, odpowiem Panu tak, 

kampania wyborcza rozpoczyna się na drugi dzień po wyborach i ja staram się to robić.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych: – czy ktoś chce zabrać głos odnośnie raportu? 

Dalszych głosów w dyskusji nad raportem o stanie Gminy Trzeszczany nie było wobec powyższego 

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2020 rok. 

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

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

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

wstrzymujących nie było. (Za - 10 głosów, przeciw – 4, głosów wstrzymujących – 0).  

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2020 rok została 

przyjęta większością głosów. 

Do punktu 8-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do 

przedstawienia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy  

za 2020 r. i informacją o stanie mienia komunalnego. 

Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o wystąpienie. 

W tym miejscu Wójt Gminy poprosił Skarbnika Gminy o zabranie głosu. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy Trzeszczany w 2020 r. realizowano zgodnie  

z uchwałą budżetową i na bieżąco dokonywanymi zmianami. W 2020 r. dochody zrealizowano  

w 98,96%, a wydatki w 92,91% planu. W efekcie budżet Gminy Trzeszczany zamknął się nadwyżką 



 

 

w kwocie 1.463.128,26 zł. Dochody własne stanowiły 21,59% ogółu wpływów, subwencje 34,99% 

ogółu wpływów, dotacje celowe i inne środki przeznaczone na cele bieżące 36,23% ogółu wpływu. 

Środki przeznaczone na inwestycje, które otrzymaliśmy w 2020 r. to kwota 1.410.864,58 zł.  

W 2020 r. Gmina nie zaciągała żadnych kredytów, natomiast planowane rozchody zrealizowała  

w 100%  w kwocie 583.811 zł. To spowodowało, że na koniec 2020 r. zadłużenie Gminy wyniosło 

1.274.497 zł. Wolne środki jakie uzyskaliśmy na koniec 2020 r. to kwota 1.187.480,07 zł na które 

składają się przychody i rozliczenia środków unijnych, przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych i inne środki. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy Trzeszczany za 2020 rok, w której to pozytywnie opiniuje się  

przedłożone przez Wójta Gminy Trzeszczany roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok 

wraz z informacją o stanie mienia. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Michał Panas odczytał Uchwałę Nr 1/2021 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2020 r. w której to Komisja Rewizyjna 

pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2020 r. i występuje do Rady Gminy Trzeszczany  

z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który stwierdził: - że to wszystko prawda, co Pan Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej powiedział, tylko nie usłyszałem takiego słowa celowość budżetu i czy były 

jakieś przeprowadzone kontrole, żeby to wszystko ładnie zagrało. Poproszę o odpowiedź. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odparł: - nie dokładnie rozumiem o jakie kontrole chodzi. Na 

posiedzeniu Komisji zajmowaliśmy się wykonaniem budżetu gminy i nie dokładnie rozumiem teraz 

Pana pytania. O jakie konkretnie kontrole Panu chodzi, w jakim zakresie. Tutaj kontrolowaliśmy 

zasadność wykonywania uchwał i wydawania pieniędzy.  

Radny Pan Marek Ryś oznajmił – Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w planie pracy ma 

zadanie coś skontrolować. Przed podjęciem tutaj uchwały trzeba było coś skontrolować. Załóżmy, że 

pieniądze zostały celowo wydane, tak. Odniosę się do tej kary. Te pieniądze gdzieś tam są, musiał 

Pan wydać, ale celowość budżetu. Taka była celowość budżetu? Pan się nie odniósł do pewnych 

rzeczy, więc ja oczekuję Pana sprostowania, bo trzeba było coś kontrolować, żeby coś móc 

powiedzieć.  

Wójt Gminy stwierdził: – tutaj w tej chwili ma miejsce nadinterpretacja pojęć, ponieważ Gmina 

Trzeszczany nie zapłaciła żadnej kary. Pani Skarbnik, czy to co miało miejsce przy rozliczeniu 

świetlicy wiejskiej w Nieledwi, to była kara? 

Skarbnik Gminy poinformowała: – zostało nam to potrącone z płatności. 

Wójt Gminy odparł: – ale to nie była kara. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Komisja pracowała w dniu 8 czerwca i tam Państwo 

radni mieli zdanie odrębne, ale generalnie większość radnych zagłosowała pozytywnie. 

Wójt Gminy stwierdził: - to co Pan radny poruszył, to jest sytuacja roku 2020, a raport o stanie 

Gminy dotyka 2019. 

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania 

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

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

Po przedstawieniu tej uchwały Pan Przewodniczący otworzył dyskusję zgodnie z porządkiem obrad. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił: – muszę się odnieść. Nie będę tutaj atakował Pana Wójta, czy kara, 

czy nie kara. Mam tutaj pisma z Urzędu, Pana Marszałka „ Informuję, że w okresie od momentu 

ogłoszenia przetargu do czerwca 2020 rok na beneficjenta Gminę Trzeszczany została nałożona kara  

w wysokości 5% za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie wyboru najmniej 

korzystniejszej oferty w kwocie 6.423,48 zł oraz kara w wysokości 2% za złożenie dokumentacji 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy 

w kwocie 2.569,39 zł.”  Także moje pytanie do Pana chyba było zasadne, bo skoro jest Pan  



 

 

w Komisji Rewizyjnej, to powinien Pan więcej wiedzieć niż ja. Skoro Pan nie kontrolował, to nie 

chciał Pan z tym się ujawnić. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Pan Michał Panas oznajmił: - chciałbym Panie Marku 

przypomnieć Panu, że nie tylko ja stanowię Komisję Rewizyjną, ale jest jeszcze cztery inne osoby. 

Przewodniczący Rady Gminy: – przypomnę, że te zdania odrębne czyli głos przeciw i głos 

wstrzymujący się były uwzględnione w uchwale Komisji Rewizyjnej i w dokumencie czytanym 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Musimy przegłosować uchwałę Komisji Rewizyjnej, uchwała była 

przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Radny Pan Marek Ryś: – bardzo prosiłbym takie materiały przygotować i głosowanie, żebyśmy 

wiedzieli, bo na co dzień tutaj nie siedzimy, czytamy, trzeba czytać ze zrozumieniem, a można 

czegoś nie wiedzieć i bardzo proszę zawsze gdzie jest głosowanie dopisać głosowanie, żeby to było 

jasne.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował: - będziemy głosować nad wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej i w tym miejscu zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2020 r. 

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

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

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

Joanna. (Za - 10 głosów, przeciw – 3, głosów wstrzymujących – 1).  

Większością głosów wniosek Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 

W tym miejscu został przedłożony projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu 

za 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził: - jest to naturalna konsekwencja przeprowadzonej 

wcześniej dyskusji, debaty, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany  

z wykonania budżetu za 2020 rok. 

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

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

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

Joanna. (Za - 10 głosów, przeciw – 3, głosów wstrzymujących – 1). 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

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

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad uchwałą w sprawie udzielenia  

absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który oznajmił: – udzielenie absolutorium m.in. na 

podstawie izby obrachunkowej i różnych komisji, to wszędzie przeważnie zawsze wychodzi 

pozytywnie. Według mojej wiedzy na udzielenie absolutorium powinno się składać wiele czynników, 

budżet gminy i jednocześnie całokształt pracy Wójta. Wójt powinien służyć obywatelom, a nie 

gnębić ich za wypowiadane słowa prawdy i rozwiązywać problemy, gdy się pojawiają. Mądry 

ambitny Wójt zajmuje się pracą merytoryczną gminy jej mieszkańców, a nie co kto powiedział, czy 

widział. Brak kompetencji, oraz tworzenie nowych problemów przy braku rozwiązywania starych. 

Przyłącza ujęcia wodnego w Nieledwi było priorytetem Pana Wójta poprzedniej kadencji wyborczej 

nie wyszło. Droga powiatowa – szansa zmarnowana. Po przez Pana nieudolności i wiele innych 

rzeczy, które Pan w ostatnich latach się dopuścił, ale za to zdobył Pan ogromną wiedzę przebywania 

na procesach sądowych i prokuratorskich, niszcząc własnych obywateli i wizerunek naszej gminy. 

Marzy się Panu kariera z filmu Nikodema Dyzmy, dlatego uważam, że jest Pan niebezpieczny. 

Wykorzystuje Pan stanowisko, które służy osobistym korzyściom politycznym, a jest groźny dla 

naszej społeczności. Szpitalny dyrektor Panu bardzo potrzebny, a w Gminie Trzeszczany brak 

ośrodka zdrowia i lekarza i wiele innych rzeczy. Gmina została rozmontowana, brak perspektyw dla  

młodych ludzi. Młodzież szkolna przychodzi do mnie pytają, Panie Prezesie, czym mamy się zająć. 

Jeśli świetlica wiejska w Nieledwi jest i Dyrektor GOK – u, nie ma żadnego sensu utrzymywać 

dyrektora i domu kultury, a pieniądze z budżetu, z naszych podatków idą na marne. Ja osobiście 



 

 

jestem przeciw udzieleniu absolutorium Panu Wójtowi. W jednym z moich procesów Pani sędzina 

powiedziała do Pana - a co chce Pan brać pieniądze i nic nie robić?  i ja się tego trzymam. Oczekuję 

mądrej i efektywnej pracy od Pana Wójta. Już kiedyś na sesji wypowiedziałam, te słowa i jeszcze raz 

powtórzę, radny jest po to, aby Pana działalność kontrolować.  

W tym miejscu do wypowiedzi radnego Pana Pirogowicza ustosunkował się Wójt Gminy. 

Pan Wójt oznajmił: – radny jest osobą kontrolującą, tak jak najbardziej tak, tylko że ten sam radny 

jest też osobą stanowiącą i kontroluje w zakresie i obszarach, które sam ustanowił. Ma Pan pretensje 

o świetlicę wiejską w Nieledwi, nie tak dalej jak na ostatniej sesji przy końcu maja rozmawialiśmy 

tutaj, a może Pan by się zajął też również nadzorem nad tą świetlicą, ażeby tam nie były robione 

jakieś niepożądane rzeczy, żeby mogła ona służyć większej ilości mieszkańców, żeby była 

wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem i co więcej, żeby nazajutrz wyglądała podobnie 

jak poprzedniego dnia, żebyśmy mieli co przekazać naszym następcom. Temat umarł, żąda Pan 

natomiast nic w zamian z siebie Pan nie chce dać, pamiętając, że radny jest również, a może przede 

wszystkim osobą stanowiącą. 

Gminny Ośrodek Kultury. Nie tylko w Gminie Trzeszczany, nie tylko w naszym powiecie 

hrubieszowskim, ale na terenie całego kraju, a wręcz świata działalność tych instytucji została  

praktycznie całkowicie wygaszona. Nie tak dawno począwszy od zorganizowania Dnia Dziecka są 

prowadzone zajęcia i one wracają do stanu sprzed pandemii, na jak długo nie wiem, są to rzeczy 

niezależne ani od Wójta, ani od Dyrektora, ani od Rady, jest to czas pandemii, obowiązują akty 

prawa wyższego. Przykro mi niezmiernie, ale jest to zarzut nietrafiony. 

Ośrodek zdrowia. Bardzo dobrze Pan pamięta, brał Pan czynny udział, nie pamiętam, czy brał Pan 

udział w głosowaniu, ale idzie to odtworzyć kolejne etapy działalności, albo braku działalności, 

kroków poczynionych, bo promowaliśmy działania, które dotyczyły ośrodka zdrowia. Te rzeczy, te 

tematy są dalej kontynuowane. O tym przed chwileczką mówiłem, ale dla publiki, jak najbardziej 

może Pan to wykorzystywać, kiedy ja mam pismo za chwileczkę przyniosę, jeżeli Pan jest 

zainteresowany, podpisane przez ówczesnego Starostę Pana Józefa Kuropatwy, gdzie nie zmieniła się 

ani Konstytucja Rzeczypospolitej, ani ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym, pisze w tym 

piśmie Pan Józef Kuropatwa, pod tym się podpisał, że to jest zadanie Starostwa. Cały miesiąc, bez 

kilku dni czekaliśmy na odpowiedź, cały grudzień z Panem Przewodniczącym, bo zarówno Pan 

Przewodniczący jak i ja wystosowaliśmy takie zapytanie w obawie, żeby zapobiec, żeby wykorzystać 

ten czas miesięczny do działań, które są potrzebne, działań polegających na zabezpieczeniu naszych 

mieszkańców w ochronę zdrowia. W piśmie jasno i prosto pisze, że są to zadania Starostwa 

Powiatowego, a w obawie i w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług, absolutnie Starostwo nie 

odda tego ośrodka zdrowia. Później to miało swoje konsekwencje, które doprowadziły do tego, do 

czego doprowadziły. Jesteśmy na etapie tworzenia nowego ośrodka i myślę, że te działania zostaną 

uwieńczone sukcesem. Nie wiem, na czym polega, bo nie doprecyzował Pan, że zaprzepaściłem 

szansę odnośnie drogi Powiatowej. Szanowny Panie, wracam do początku swojej wypowiedzi. To 

Rada Gminy Trzeszczany przeznaczyła środki na wspólną realizację inwestycji 131.500 zł i ja mam 

umocowanie prawne, żeby taką wysokością środków uczestniczyć w tym zadaniu. Ja nie jestem 

ciałem jakimś ponad Radą Gminy, żeby zaciągać bez jej wiedzy jakieś lichwiarskie kredyty, żeby  

niweczyć jedne inwestycje, gdzie Rada się wypowiedziała, że one mają być wykonane, a przenosić 

środki na drugie. Ja czegoś takiego nie robiłem i robił nie będę. Realizuję uchwały i wolę Rady 

Gminy. 

Proponowałbym, abyście zeszli Panowie z Klubu Radnych na ziemię, bo próbujecie obarczyć  

Wójta swoimi niepowodzeniami w ewentualnym składaniu swoich wniosków, które przepadają  

w głosowaniu. Później to Wójt jest winien. W uchwale budżetowej Rada Gminy, opowiedziała się  

za taką wysokością środków przeznaczoną na tą realizację. 

Ujęcie wody, wodociąg, poprzednia kadencja. Tak był pisany projekt, był składany, aplikowaliśmy  

o te pieniądze, nie otrzymaliśmy dofinansowania. Chciałem przypomnieć, że są to dość duże 

pieniądze, bo mówimy o 4.000.000 zł, czy niespełna 4.000.000 zł. Z własnych środków nawet nie ma 

mowy żebyśmy to zrealizowali, a przypominam, że projekty składa się wtedy, gdy jest ogłoszony 

nabór, nie wtedy kiedy mi się chce, czy kiedy mam taką potrzebę. Był nabór złożyliśmy wniosek, 

został pozytywnie zaopiniowany. W tej chwili zmierzamy do ogłoszenia przetargu. Myślę, że 



 

 

niebawem będzie ogłoszony ten przetarg. Potrzebne są dane do specyfikacji dokumentu 

nieodzownego do ogłoszenia przetargu. Myślę, że niebawem tutaj mieszkańcy wypowiedzą się, bo 

chodzi o budowę, przyłączy wodociągowych. Stosowne oświadczenie złożyła już bardzo duża liczba 

osób i myślę, że niebawem reszta tych właśnie osób, którzy są objęci tą przebudową, złoży takie 

oświadczenia. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił: - Pan mówi, że są tam zadania wyodrębnione. Doskonale 

rozumiem, bo ja nie jestem pierwszy rok, tylko dlaczego nie ma współpracy Pańskiej, brak ugody, 

aby ze Starostwem współpracować i wtedy może byłoby nam łatwiej dojść do jakiegoś celu,  

a nie jątrzyć itd., mnie o to chodzi. Ja wiem, że jest Gmina może nie tak bogata jak byśmy chcieli, ale 

możemy w różny sposób to załatwić tak normalnie, po ludzku i żeby przeciwstawiać się jeden 

drugiemu. Powinien być wspólny cel Starostwo Powiatowe, Gmina, Wójt , radni itd. i tak powinno 

być, a nie ma tego. 

Wójt Gminy odparł: – proszę mi pokazać jedno pismo, jedną moją inicjatywę, czy niestosowne 

działanie, niepożądane w stosunku do Starostwa Powiatowego, czy do któregokolwiek z osób, które 

mogłoby być ocenione jako działanie niewłaściwe, które mogłoby rzutować na jakąś tam współpracę. 

Jestem nauczony doświadczeniem, że to, co ma formę pisemną, to jest jak najbardziej aktualne  

i obowiązujące. Ja sobie bardzo dobrze przypominam pierwsze pismo ze Starostwa Powiatowego  

i widniejącą w nim kwotę  3.138 000  zł. Bardzo dobrze pamiętam odwiedziny, wizytę Pani Starosty,  

gdzie tutaj na tej sali obiecywała troszkę zrewidować swoje stanowisko, że na pewno w kolejnym 

piśmie te swoje wyniki przemyśleń zawrze. Oczywiście takowe pismo, tutaj zostało dostarczone do 

Urzędu Gminy, ale niestety kwota się nie zmieniła. To Rada Gminy przeznacza środki na działania, 

nie Wójt. Natomiast tak jak nieraz słyszę, że porozumienia rzekomo miały być zawierane, że nie są 

zawierane i też inne akty, jeżeli będę miał umocowanie w decyzji, uchwale Rady Gminy, to takowe 

porozumienia podpiszę. Jeżeli ich nie będę miał, a nie mam na ten czas, to ja takiego dokumentu nie 

podpiszę. To że mówimy sobie dzień dobry, bo tak trzeba, tak jestem wychowany, tak nakazuje 

kultura, to chyba przejaw, oznaka otwartości, a nie złośliwości.  

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował: – trudny temat, udzielenie wotum zaufania. Osobiście nie 

czuję urazy do Pana Wójta, ale też nie mogę się zgodzić z pewnymi działaniami. Dlaczego, bo nie 

jestem taki sam jak inni załóżmy, bo mam prawo. Może jestem ekscentryczny, a człowiek 

ekscentryczny, to odstaje od środka, ale nie niezrównoważony, bo mogę to samo powiedzieć  

o przeciwnej stronie, ale nie chcę tego powiedzieć. 

Wotum zaufania. Człowiek przysłowiowo z którym można iść konie kraść. Panie Wójcie te ciągłe 

nasze przepychanki. Pani Starosta, człowiek pracowity, znamy, z naszego otoczenia. Czy nam to 

potrzebne? Takie odpychanie się my pośrodku jesteśmy do końca nie znamy prawdy, chcemy z tą 

Panią coś zrobić, ale w sierpniu ubiegłego roku doszło też do nieprzyjemnej sytuacji Pani przyszła, 

chcieliśmy jakoś godnie przyjąć, stało się, jak się stało. Potem Pan powiedział o jakichś tam 

dziwnych tureckich dywanach, przekupkach. Ja bym robił wszystko, aby jednak zapomnieć o tym, 

i coś wyciągnąć. Nie będę ciągle zrzucał na Pana winy, bo dlaczego mam zrzucać, jest tak jak jest, 

nie wiem jak jest do końca, więc aż tak nie chcę wnikać, ale mogę się odnieść. Trzeba pewne aspekty 

poruszyć. Odnośnie ośrodka zdrowia, to z tego co wiem nie dostaliśmy tego ośrodka zdrowia, bo jak 

spojrzeli na nasz budżet, my nie mamy pieniędzy nic nie zrobimy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał: - czy ma Pan jakieś dokumenty na to, że takie było 

postanowienie kogoś? Z tego co odpisała Pani Starosta, czy na forum publicznym wyczytałem, to  

w wyniku niekorzystnych okoliczności nasza uchwała nie trafiła do właściwej komórki, bo ówczesny 

Przewodniczący  Rady Powiatu Pan Miścior nie dostał tych naszych dokumentów, dopiero e-mailem 

dosłałem. Nie trafiło to do adresata, czyli do Przewodniczącego Rady Powiatu. 

Radny Pan Marek Ryś przypomniał: - kiedyś głosowałem, żeby jednak przyjąć, Pan Prystupa 

Przewodniczący Budżetu wtedy powiedział, że nie mamy pieniędzy, nie zdołamy tego utrzymać, 

była wtedy taka debata dużo wcześniej, trzeba było się określić. Pan Wójt się nie określił. Jest jak 

jest, może będzie dobrze. Odnośnie naszego ośrodka zdrowia, który tutaj Pan tworzy, myślę, że na 

razie tworzenie jest na podstawie telefonów, bo konkretów nie ma, musi przyjść inżynier, musi ktoś 

wykonać robotę i my mamy o tym wiedzieć, bo naszym zadaniem jest wiedzieć. Tak samo woda  

w Nieledwi. Pierwszej kadencji nie przeszło to, miał Pan czas wziąć te deklaracje, przygotować się. 



 

 

Myślę, że to już powinno być zrobione, bo przetarg miał być ogłoszony do końca pierwszego 

kwartału, dzisiaj jest zakończenie drugiego kwartału i tak to się ciągnie, nie wiem dlaczego. 

Proszę Pana wotum zaufania. Wczorajsza informacja dotarła. „Łagodniejszy wyrok. Wójt Gminy 

Trzeszczany został uznany za winnego przekroczenia uprawnień, ale nie został skazany, ani ukarany. 

Postępowanie karne wobec niego warunkowo umorzono na rok, tytułem próby”. Jest jak jest, wotum 

zaufania. Ja nie będę wnikał w wyroki Sądu, bo to nie jest moim zadaniem Jest jak jest, czy tutaj 

wotum zaufania z tego powodu. Ciężko jest mówić o tych sprawach, ale o mnie się mówi, to proszę 

bardzo. Naszą rolą jest tutaj mówić o tym, bo jesteśmy do tego powołani i czy to jest wygodne, czy 

nie. Następna sprawa bardzo nieprzyjemna, nie przechodzi mi przez usta, ale powiem Panu. Nie chcę 

Pana atakować, ale to co o naszym społeczeństwie może świadczyć, to Pan chce wiedzieć, np. Pan 

tutaj nawet gdyby przed Sądem on to powie, bo tutaj tak jakby można uznać będzie pomówienie 

prosił, żebym powiedział oznajmił, że Pan (imię i nazwisko) wycofał, dał mu takie polecenie, że 

masz mnie informować, co ludzie na mnie mówią, dwukrotnie przyznał się do tego, więc rodem  

z PRL-u. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę: - Panie radny wykraczamy tutaj poza ramy w dyskusji 

odnośnie wotum zaufania. To jest sprawa dla Sądu, dla organów ścigania, nie na forum Rady Gminy. 

Nie jesteśmy organem władnym do rozpatrywania pomówień, plotek.  

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował: - otrzymałem taką informację, żeby przekazać.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził: - informacje może Pan różne mieć, ale to Pan decyduje  

o tym, co Pan mówi. Proszę mieć to na uwadze, że może Pan czyjeś dobra naruszać w tym 

momencie. 

Radny Pan Marek Ryś odparł: - czy miesiąc temu nie zostały jakieś dobra naruszone, też zadane 

pytania były, także, Pan nie przerywał. Skoro Pan Wójt tak twierdzi, zadawał pytania, domagał się, to 

gdzieś to ujrzy światło dzienne. Zostało mi to przekazane. Następna sprawa Zaborce maszt 

internetowy. W Zaborcach stoi ten maszt. Myślę, że Pan odniesie się do tego, bo wcześniej 

powiedział Pan, że Pan Prezes nie wyraził zgodę, kiedyś Państwu Pan Wójt tak przedstawił. Tutaj nie 

ma tego masztu, tam nie wolno, w końcu gdzie nasza Gmina ma mieć ten maszt internetowy, skoro 

internet ma być, telewizja kablowa, ludzie skorzystają. Dopytałem, więc Pan Prezes po rozmowie  

z telewizją kablową zgodził się, Panie Wójcie Pan powiedział tutaj, że się nie zgodził, no to jak by to 

nazwać, bo Pan tak powiedział wcześniej. Nie chcę wiele mówić. Przecytowałem ten wiersz myślę, 

że to wystarczy. Pan mówi, żebyśmy skończyli z tym wszystkim, pluciem, itd. opluwaniem się. Nie 

wiem w tym momencie jakbym chciał Pana opluć, jak Pan to rozumie, czy oplułem, czy nie. Mam 

swoje problemy, pewnie będą kiedyś uwidocznione, ale wie Pan co, tak się zastanowiłem  

i przedstawię taki pokaz. Panie Wójcie to jestem ja mały zielony, niedoświadczony, robię błędy, 

popełniam je, czasem coś powiem nie tak, zdarza się. Pan ma to samo w tej części, tylko Pan tutaj 

jest zamknięty, ma Pan wiedzę, robi Pan błędy, popełnia, ale proszę Pana, żeby coś zrobić więcej 

załóżmy na moim przykładzie walka o tą drogę, że chcieliśmy, wnioskowaliśmy i tak dalej, nic się 

więcej nie da. To jest zamknięte, tutaj nie ma dostępu. Po prostu czasem trzeba nas posłuchać Panie 

Wójcie. Nie wiem jak Pan butelkę widzi, ale ja widzę, że tu nie ma miejsca na takie rzeczy, jakiś 

dialog. Spotkaliśmy się pod koniec roku, rozmawialiśmy o pewnych sprawach. Nie można dojść 

wychodzi zawsze na Pańskie. Wysłałem jeszcze do Pana wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej do dzisiaj go nie otrzymałem, który mógł ważyć o stanie Gminy. Nie udostępnił mi Pan 

tego. Minął miesiąc, grubo ponad miesiąc. Najpierw zgłosiłem, żeby Pan udostępnił te informację na  

BIP-e, to odpisał mi Pan Krzysztof, że po rozmowie z Panem Sekretarzem, jeżeli tylko będzie 

możliwość, to będzie zrobione, to on to umieści. Miesiąc minął nie ma odpowiedzi. Chodziło  

o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zawartych umów przez Gminę podczas obecnej 

kadencji czyli od 2018 r. do chwili obecnej napisania tego pisma. Nie udostępnił mi Pan. Nie wiem 

dlaczego, czy to jest tajne, przecież to jest informacja publiczna. Ja mam prawo wiedzieć, wgląd, bo 

to jest praca Rady, która może kontrolować, ma wstęp do pomieszczeń itd. Więc tak to wygląda. 

Wójt Gminy ustosunkował się do wypowiedzi radnego Pana Rysia mówiąc: - tak Panie Marku wiem  

o jakie zapytanie chodzi. Chodzi proszę Pana o fakt, że jest Pan radnym i to co Pan wspominał ma  

Pan dostęp do pomieszczeń, ma Pan dostęp do materiałów i może Pan w każdej chwili sobie przyjść  

i takowe umowy zobaczyć. Proszę Pana boli mnie troszeczkę, że w zależności od sytuacji Pan 



 

 

próbuje się ustawić. Raz jest Pan radnym i korzysta Pan z praw, ale obowiązków już Pan nie 

realizuje, z drugiej strony znowu chce Pan, żeby pana traktować inaczej. Już tłumaczę o co chodzi. 

Maszt w Zaborcach. Proszę Pana, gdyby Pan zapytał wcześniej, to wiedziałby Pan, że firma, która 

buduje wiatraki, a w niedalekiej odległości miał powstać maszt radiowo telekomunikacyjny, mając 

bardzo krótki czas, który nie pozwolił na przeprowadzenie dokładnych analiz, wydała opinię 

negatywną odnośnie usytuowania tego masztu Hrubieszowskiej Telewizji. Jednakże po rozmowach  

i konsultacjach (oczywiście czas jest bardzo istotny na sprawdzenie tego wszystkiego) ta sama firma 

wydała pozytywną opinię dla budowy tego masztu. My jesteśmy niejako może nie związani, ale 

zobligowani brać takie oświadczenia, takie decyzje, pod uwagę. My nie możemy ingerować na 

gruntach prywatnych, a tam właśnie o to chodzi, że te grunty są gruntami prywatnymi. To, co Pan 

mówił o miejscowości Trzeszczany, to konkretnie chodzi tutaj, że społeczność lokalna (zresztą był 

Pan na zebraniu) opowiedziała się, że nie chce takiego sąsiedztwa, chociaż jest to działka gminna, 

zgodnie z wolą ludzi i głosowaniem taka decyzja została podjęta. Na gruntach prywatnych my nie 

mamy praktycznie nic do powiedzenia. W tym przypadku tutaj wiążącą, czy daleko idącą, dającą pod 

rozwagę, czy wyrazić pozytywną opinię, czy negatywną była decyzja firmy wiatrakowej, która 

później została zmieniona. To ta sama firma zmieniła swoją decyzję wcześniejszą, tylko ze względu 

na bardzo krótki czas podjęła negatywną decyzję i nie mogli sprawdzić, przeprowadzić analiz, 

skonsultować z osobami władnymi, fachowcami, czy ewentualnie ta wzniesiona wieża 

Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej, nie będzie stwarzać jakichś tam zawirowań negatywnych 

wiatrów. Oczywiście zawirowań w stosunku do wiatraków, bo tam niedaleko ma być umiejscowiony 

wiatrak, tylko o to chodziło, nic innego. Gdyby Pan o to zapytał miałby Pan taką informację, 

natomiast nie spytał Pan, to Pan nie wie. Proszę Pana, jeżeli chodzi o wyroki, tak oczywiście są takie 

wyroki. Ja nie będę dyskutował proszę Pana, tutaj z wyrokami Sądów. Teraz Panu dam pod rozwagę. 

Proszę Pana, gdybym zrobił przestępstwo polegające na przywłaszczeniu, wyłudzeniu, osiągnięciu 

korzyści majątkowych proszę Pana, ja bym się nie zdziwił pytaniom zadawanym przez Pana, tak 

przestępca i już. Moje przewinienie polegało na tym, że w sposób gospodarczy, w sposób bardzo 

odpowiedzialny w moim przekonaniu podeszłem do gruzu, który został wykorzystany na 

utwardzenie naszych dróg gminnych i do sposobu naprawy przepustów na naszych ciekach, na 

naszych drogach gminnych. Trzeba powiedzieć tak, że gdyby zachodziła potrzeba, konieczność  

w inny sposób załatwienia sprawy, naprawy tego przepustu, to kosztowałoby 2.500 zł, 3.000 zł.  

w zależności od głębokości tego przepustu, średnicy betonów. Załatwiliśmy to bardzo oszczędnie, 

nie kolidowaliśmy tutaj, nie uniemożliwialiśmy przejazdu drogami gminnymi w różnym okresie, 

czasami były to żniwa. Dosłownie praca polegała na odkopaniu w środku przepustu, na odkopaniu 

tego uszkodzonego betonu i wymianie, ale żeby to zrobić, należało taki sam identyczny włożyć w to 

samo miejsce, bo w przeciwnym razie trzeba byłoby zrywać cały przepust. W różnych przedziałach 

czasowych dostępne na rynku były różne betony dotyczy to i średnicy i długości. Szereg tych 

betonów z tych starych ma długość 70, 75, 80 cm. Teraz można jedynie kupić betony 100 

centymetrowe. 

Radny Pan Marek Ryś odparł: - że nic nie jest napisane o betonach.   

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził: – Panie radny nie udzieliłem Panu głosu, skończy 

wypowiedź swoją Pan Wójt, udzielę Panu głosu. 

Radny Pan Ryś odrzekł: - zwróćcie uwagę Szanowni Państwo o czym Pan Wójt mówi, bo tutaj ja nie  

chciałem do końca tego czytać, dlatego, że ktoś mnie prosił, żeby tego nie czytać do końca, ktoś 

bardzo ważny. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: - nie wiem o czym Pan mówi, nie czytam tej gazety. 

Radny Pan Marek Ryś nadmienił: - nie musi Pan czytać. 

Przewodniczący Rady Gminy: - udzielę Panu głosu po wypowiedzi Pana Wójta, a teraz proszę Pana 

Wójta o dokończenie wypowiedzi. 

Wójt Gminy przystąpił do kontynuacji swojej wypowiedzi. Szanowni Państwo, to jest jeden raz, 

drugi raz z pobraniem, wzięciem tego gruzu o którym mówiłem z Parafii w Trzeszczanach. Część 

gruzu od razu została przeznaczona na utwardzenie dróg gminnych. Przyjeżdżali mieszkańcy z terenu 

naszej Gminy z różnych miejscowości zabierali, część była przetransportowana na były plac 

buraczany w Trzeszczanach i tutaj była przekruszona i też docelowo trafiła na drogi gminne.  



 

 

Proszę Pana teraz powiem Panu całkowicie prywatnie, mówi Pan żeby nie jątrzyć, a któż był 

przyczyną tego jątrzenia jeżeli nie Pan i jeszcze kilku innych radnych. Pokusiliście się nawet 

o napisanie pisma. Później wypieraliście się, że ten pisał, tamten nie czytał, a podpisał. Jestem  

w posiadaniu Pańskich zeznań i nie tylko Pańskich, nawet do Prokuratury Krajowej. Wy zrobicie 

wszystko, ażeby kogoś opluć, konkretnie chodzi o mnie, spowodować to, żebym nie mógł 

sprawować mandatu Wójta. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Jeżeli na Komisji Rewizyjnej, gdzie mamy 

tutaj na tapecie wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie Komisja Rewizyjna obraduje nad 

tematem, czy przedstawić tą opinię Radzie Gminy mówię o absolutorium jest pewna liczba głosów 

za, jest pewna liczba głosów przeciw, są też głosy wstrzymujące się, co ciekawe nie otrzymałem ani 

jednego pytania w trakcie trwania Komisji, że to jest źle, że tamto jest niedobrze, tylko nie, nie bo 

nie, też chylę czoła. Natomiast Proszę Pana to nie jest tajne, bo wszystko to, co ujrzy światło sali 

sądowej, to jest jak najbardziej materiałem jawnym. Ten Pan składał swoje wyjaśnienia, zresztą 

składał je Pan bodajże ze trzy razy i każde z nich nosiły znamiona niespójności. Zresztą Sąd 

pierwszej instancji bardzo to sprytnie ujął w swoim orzeczeniu, którym też dysponuję. Proszę Pana 

ten zarzut nie był podnoszony drogi Panie. Jeżeli uważał ten Pan, że takie coś miało miejsce, że jeżeli 

potrafi to udowodnić, to proszę do służb odpowiednich, już znacie drogę, poradzicie sobie. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz oznajmił: - Szanowni Państwo radni, Panie Wójcie może Pan sobie 

przypomni, rok, półtora roku tutaj na sesji debata była na temat (nie pamiętam daty) funduszu 

sołeckiego i ten fundusz sołecki miał być, chcieliśmy go wyodrębnić i zrobić zapis, ażeby konkretnie 

służył na drogę powiatową, do wkładu. Pan tego unikał, bał się jak ognia i część radnych pod Pana 

presją przeszła na stronę inną, a gdybyśmy to zrobili, to może byśmy tych pieniędzy troszkę więcej 

mieli  i współpraca z Powiatem doszłaby do jakiegoś rezultatu. I tutaj Pan mówi, że Pan nigdy 

właściwie nie stawia takich pytań i stara się Pan to jak Pan ujął tak zgodnie z prawem wszystko. Czy 

Pan w słusznej sprawie, do mnie zimową porą dzwonił jak ja odśnieżałem chodnik z mieszkańcami 

„KresMotu”. Wójt Gminy z Mircza w tym czasie w następnym tygodniu w gazecie i na Facebooku 

podziękował swoim mieszkańcom, którzy odśnieżali chodniki i drogi za współpracę. Ja zrobiłem 

tylko zdjęcie na Facebooku, a Pan od razu zaczął atakować mnie, przecież Powiat nie chodzi po 

naszym chodniku, tylko nasi mieszkańcy chodzą i Pan się tego wypiera. Cały czas Pan mówi, że Pan 

jest taki dobry, że Pan wszystko zrobi, niestety to nie jest prawda, Pan często kłamie. 

Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do wypowiedzi radnego Pana Pirogowicza oznajmił: - tutaj 

padł zarzut Pana radnego, że radni byli pod presją, czy ktoś z Państwa czuł jakąś presję wywieraną 

przez Pana Wójta.  

Wójt Gminy poinformował: - Szanowni Państwo wracamy praktycznie do początku. Fundusz 

sołecki. Wójt nie ma takiej mocy sprawczej, ażeby jego zawiesić, czy też jego uruchomić. To Rada 

Gminy podejmuje taką decyzję i musi w stosownym czasie podjąć uchwałę. Próbujecie Państwo 

mnie obarczyć za swoje niepowodzenia. Składacie jakieś wnioski, które później w dyskusji, 

głosowaniu przepadają, i waszym zdaniem to ja mam być odpowiedzialny za ten stan. To ta Rada 

Gminy przypominam, są na to stosowne dokumenty poprzez swoje głosowania wyraża swoją wolę, 

czy ten fundusz ma być w następnym roku, czy też nie, bo jak powiedziałem obowiązują terminy. Ta 

sama Rada Gminy powiedziała, że nie chce takiego rozwiązania. Ja jestem tylko tutaj wykonawcą 

woli Rady Gminy, natomiast proszę wybaczyć, ale większość ma rację. Rada jest ciałem kolegialnym  

i większość ma rację, a wy próbujecie mnie obarczyć za swoje niepowodzenia. Złóżcie konkretnie 

wniosek, wniosek który będzie naprawdę fajnym wnioskiem, przekonajcie radnych, podejmijcie taką 

uchwałę jeżeli będzie potrzebna, zabezpieczcie pieniądze, czy powiedźcie skąd je wziąć, a mi 

zostawcie do realizacji. Ja to zrealizuję, ale nie może być tak, że dwóch, trzech, czterech czy pięciu 

radnych będzie mnie obarczać za swoje niepowodzenia, bo pozostałych np. dziesięciu radnych ma 

inne zdanie, a w tym przypadku akurat tak jest. 

Wspomniał Pan o chodniku. Drogi Panie tak faktycznie tak było. Zadzwoniłem do Pana i zwróciłem 

Panu uwagę, bo Pan w swoim komentarzu w bardzo nieładny sposób proszę Pana, co miałem 

potwierdzenie od Pańskich kolegów współuczestniczących w tym odśnieżaniu, dzwonili do mnie Pan  

zawarł takie sformułowanie, cytuję „ że realizujemy tutaj za Wójta zadania”. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz: - co nie prawda? 

Wójt Gminy: – nie prawda drogi Panie. 



 

 

Przewodniczący Rady Gminy: –  gdy Pan Wójt skończy wypowiedź, to udzielę Panu głosu, dobrze 

Panie radny Pirogowicz. 

Wójt Gminy: – Proszę Pana, proszę sobie wziąć uchwałę Rady Gminy na którą Pan też głosował  

i niech Pan poczyta sobie o obowiązkach właścicieli terenów, do kogo to należy, a później niech Pan 

oskarża. Proszę sobie poczytać, a później oskarżać. Na pewno odśnieżanie chodnika powiatowego 

nie leży w gestii Wójta. Pomagamy jak tylko możemy, po to były ciągniczki kupione, żeby 

usprawnić, ale jeżeli tego śniegu jest nie wiadomo ile, że czasowo się nie wyrabiamy, to Pan 

wybaczy. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz: - Szanowni radni, Panie Wójcie, ale logika człowieka myślącego, 

jak Pan Wójt powinien zrozumieć, poszli mieszkańcy, podziękować, a nie jeszcze krytykować, 

zamiast pochwalić, że się odśnieżyło. Starostwo po naszych drogach chodzi, dajcie spokój, bądźmy 

ludźmi normalnymi, a teraz Pan czyści chodnik i zamiata od czasu do czasu, chociaż tam jest dużo 

zarzutów wedle tej drogi, tych chodników, połamany chodnik. Przez dwa lata nic się nie dzieje  

w tym kierunku. 

Wójt Gminy: – powtarzam Panu jeszcze raz, że właścicielem tej drogi, właścicielem tego chodnika 

jest Starostwo Powiatowe. Jeżeli będzie nawiązana umowa współpracy w temacie przebudowy, 

przełożenia jak najbardziej wchodzimy w to. Ja to Panu kilka razy tłumaczyłem. Natomiast my nie 

jesteśmy właścicielem tego chodnika, ażeby tam robić, co nam się podoba drogi Panie. To samo jest 

z szosą, to samo jest z chodnikiem. Poszczególnym osobom bardzo serdecznie dziękowałem, gdzie 

karetka nie mogła dojechać, gdzie były potrzeby dowiezienia węgla, z własnej inicjatywy ludzie 

odśnieżali, chcieli pomóc, oczywiście że tak, dziękowałem, ale Pan się próbuje pchać na piedestał  

w sposób bardzo nieładny. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz: - Panu chodzi, że to ja, a nie Pan. Pan lubi się wybielać, ja wiem  

o tym. 

Przewodniczący Rady Gminy: – Panie radny przywołuje Pana do porządku. 

Wójt Gminy: – to nie jest obowiązek ustawowy, czy też wynikający z uchwały Gminy Trzeszczany. 

Oczywiście pomagamy jak najbardziej tak. Gdzie możemy pomagamy, ale w sytuacji, gdy nie mamy 

ludzi proszę Pana, mamy problem z pozyskaniem ludzi zarówno na prace interwencyjne jak i na 

staże, to te nasze możliwości się kończą, a jeżeli chce Pan, żeby tak to było, to proszę wystąpić do 

Rady Gminy z wnioskiem o zabezpieczenie środków np. na dwa, na trzy etaty. Takich ludzi 

przyjmujemy, tworzymy grupę sprzątającą i oni będą sprzątać. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz: – proszę bardzo dzisiaj składamy. 

Wójt Gminy: – niech Rada Gminy przegłosuje, zabezpieczy środki i już, tworzymy. 

Radny Pan Marek Ryś: – Panie Wójcie, to Pan podniósł, boli, boli ma boleć chyba poczucie 

normalnego człowieka. Jeden Pan mi powiedział, Pan ma zawsze swoją rację lepszą, gorszą. Pan się 

nigdy do niczego nie przyzna. Staże to były w poniedziałek znowu w Sądzie. To nie jest tak. Jak ja 

mam na to spojrzeć. Znamy tę sprawę z gazet kolejną. Nie chciałem tego mówić, ale staże, staże. 

Stażystów Pan tutaj zatrudnił, to my mamy szukać pieniędzy, a Pan dopiero, skoro nie potrafił Pan  

znaleźć pieniędzy, bo nie ma, no to trudno, to nie ma. Trzeba to uszanować, skoro się nie da nic 

zrobić. Mamy Pana Wójta wybranego przez większość, demokratycznie. Nie wiem, czy działa z ich 

wyborem zgodnie, czy nie, my tutaj radni możemy krytykować ewentualnie zgadzać się z wieloma  

sprawami. Po głosowaniach widać zgadzamy się, a że są sprawy, które próbujemy jakoś rozstrzygać 

no to są bolączki nasze. Mnie zweryfikuje moje społeczeństwo, sądy. Zawsze Pan powie to, co 

zechce powiedzieć. Ja nie będę się do tego odnosił. Skoro Pan taki dobry, to pasowałoby tak 

zagłosować, żeby Pan jednak, to wotum uzyskał od nas. Myślę, że ja się z tym nie zgodzę, bo jest 

tutaj kilka intryg. Nie działa Pan jak przysłowiowy facet z którym można konie kraść. Ja nie chcę 

Pana opluwać. Ja dostałem tyle pokory od Pana, będąc sołtysem i tutaj elementarny brak wiedzy we 

wszystkim itd. Czy musi Pan od razu atakiem, pokory jakoś nie widać u Pana, tylko ciągle atak na 

nasze pytania. Może Pan też zaatakować czasem, ale w większości Pan próbuje wchodzić na nasz 

udział. Najlepiej atak, tak robi Pan, to jest tak u Pana ujęte, radni siedzą nic nie mówią, widocznie 

wszystko dobrze. Nam to nie pasuje, więc mówimy. Przepraszam za kolegów, za siebie może 

oczekiwaliście lepszego radnego, który będzie bardziej dobitny, bardziej pokorny. Nie wiem jak się 

nazwać, niech mnie oceniają. Ja się tym nie przyjmuję, bo robię swoje i mam do tego prawo. Staram 



 

 

się nie narzucać racji. Pan się umie skutecznie obronić, obronił się Pan. To nie ma sensu dalej 

rozmawiać, bo Pan taki jest. Wszystkiego dobrego Panie Wójcie. 

Wójt Gminy: – Szanowni Państwo dziękuję serdecznie Panie Marku za tą wypowiedź, która w moim 

mniemaniu jest kwintesencją tego, co się działo. Jestem pod wrażeniem drogi Panie mówię to 

uczciwie. Staram się uczyć, niejednokrotnie staram się postępować i mierzyć świat tymi kategoriami 

wynikającymi z tej nauki, którą czerpię od Was, tylko jest to troszeczkę mentalność Kalego, jeżeli 

Wy w ten sposób postępujecie jest jak najbardziej dobrze, ale jak w stosunku do Was się postępuje  

w ten sam sposób identycznie, to już jest źle. To jest Pańskie oczywiście subiektywne odczucie, 

subiektywna wypowiedź. Ma Pan jak najbardziej do tego prawo, Pan tak to zauważa, tak postrzega  

i tak się Pan wypowiada. Proszę Pana, jeżeli chodzi o czystość, porządek, ja wiem, że zawsze można 

by lepiej ja wiem, że zawsze można by więcej, to my chodzimy po tych chodnikach, to my bytujemy, 

ale też mamy pewne ramy finansowe i pewne możliwości finansowe. Ja nie chcę tutaj, żeby było to 

źle zrozumiane, ale czasami zdarza mi się przemieszczać, jeździć po terenach tutaj naszego powiatu  

i po terenach naszego województwa. Nie mówię że jest to wszędzie, ale powiem, co zauważam. 

Nawet w naszym powiecie tutaj hrubieszowskim, czy w województwie, wystarczy do Zamościa 

przejechać się przez Grabowiec, Miączyn i zauważyć jak wyglądają tam chodniki. Ja nie chcę, żeby 

ktoś mi za to order wieszał, tak jak powiedziałem ile możemy, na ile nas stać jakie mamy siły i środki 

tak robimy. Nie musiałem prosić wczoraj chłopaków, słuchajcie są wysokie temperatury trzeba 

popryskać, bo trawa, chwasty rosną, bo teraz to nie ma sensu za wysokie temperatury, przyjedźcie 

wieczorem popryskajcie i oni chętnie się zgodzili dla dobra nas wszystkich, dla dobra ogółu. To my 

się przemieszczamy, tak, ale trzeba fizycznie mieć i środki i ludzi, żeby to wykonać, jest lżej, bo 

mamy te dwa traktorki. Stanowią one bardzo dużą pomoc zarówno w koszeniu, jak i zamiataniu, czy 

w pryskaniu. Pamiętam czasy kiedy czterech ludzi miało prawie tydzień czasu co robić, żeby to 

opryskać, ręcznymi opryskiwaczami. Dzisiaj to wykona się w ciągu dwóch popołudni wykorzystując  

niższe temperatury. 

Przewodniczący Rady Gminy: – Szanowni Państwo zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad 

uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok. 

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

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

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

wstrzymujących nie było. (Za - 10 głosów, przeciw – 4, głosów wstrzymujących – 0). 

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok została przyjęta bezwzględną większością głosów. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że 10 głosami za wobec 4 przeciw absolutorium Wójtowi 

zostało udzielone. 

Wójt Gminy: – bardzo serdecznie chciałbym podziękować za udzielone absolutorium. Już dużo 

zostało powiedziane i tego złego i tego dobrego. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim tym, którym dobro Gminy i jej mieszkańców leży na sercu, którzy potrafią wznieść się 

ponad podziały i rozmawiać i szukać wyjść konstruktywnych, dobrych dla Gminy i mieszkańców 

rozwiązań. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom za przechylność, dziękuję za zrozumienie,  

dziękuje za te wszystkie podpowiedzi, chociaż czasami one są może szorstkie i takie stanowcze, ale 

czasami ten świat z drugiej strony inaczej wygląda i w wielu przypadkach jak najbardziej mają Ci 

Państwo do tego prawo i mają słuszność. Niejednokrotnie tak było, że przedstawione przez 

mieszkańca jakieś sugestie, były jak najbardziej brane pod uwagę. Żeby nie przedłużać, bo już 

troszeczkę ta debata trwa w sposób szczególny chciałbym podziękować tutaj Pani Skarbnik za to, że 

zawsze mogę na nią liczyć, na to, że skrupulatnie pilnuje w naszej gminie budżetu gminy. 

Niejednokrotnie rozmowy są ciężkie i długie, ale zawsze wypracujemy wspólne stanowisko, które 

jest oparte na wiedzy merytorycznej, na bogatym doświadczeniu, biorąc pod uwagę dobro 

i możliwości Gminy Trzeszczany. Bardzo serdecznie dziękuję. 

W tym miejscu Pan Wójt wręczył Pani Skarbnik bukiet kwiatów. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: - w tym momencie również przyłączam się do podziękowań  

Pana Wójta. Współpraca z Panią Skarbnik to czysta przyjemność, gdyż Pani Skarbnik jest  



 

 

merytoryczna, przygotowana i pełna wiedzy finansowej.  

Po tej wypowiedzi Pan Przewodniczący ogłosił przerwę do godz. 12.00. 

 

                                                                  Do punktu 9-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady po przerwie i przystąpił do realizacji punktu 9  

porządku obrad - Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Trzeszczany na 2021 rok. Oznajmił, że otwiera dyskusję nad tą uchwałą. 

W tym miejscu Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 r. 

informując, że uchwałą Rady Gminy proponujemy wprowadzić kwotę 400.000 zł (o której mówił 

Pan Wójt w informacji między sesjami) po dochodach i wydatkach.  

Oznajmiła, że Państwo radni otrzymali dzisiaj zmienioną uchwałę w związku z tym, że  

w międzyczasie Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały 

edukacyjne, która zarządzeniem Wójta została wprowadzona, więc kwota początkowa dochodów 

i wydatków uległa zmianie. Dlatego w dniu dzisiejszym Państwo otrzymali poprawioną uchwałę i to 

taka główna zmiana proponowana.  

Pytań do przedstawionej uchwały nie było, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2021 rok. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, 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). Podczas głosowania nieobecni: radny Gałka Henryk, radny Pirogowicz 

Andrzej i radny Ryś Marek. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2021 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

                                                                  Do punktu 10-go 
 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że jest to konsekwencja przyjętej przed chwilą 

uchwały. 

Pytań do projektu tej uchwały nie było więc Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, 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). Podczas głosowania nieobecni: radny Gałka Henryk, radny Pirogowicz 

Andrzej i radny Ryś Marek. 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 11-go 

 

Następny punkt porządku obrad dotyczył rozpatrzenia i głosowania nad uchwałą w sprawie  

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2021/2022. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że w paragrafie pierwszym tej uchwały te wartości zostały 

podane następująco: olej napędowy – 5,43 zł/l; benzyna bezołowiowa 95 – 5,47 zł/l; gaz LPG –  

2,33 zł/l. Otwieram dyskusję nad tą uchwałą. 

Wójt Gminy poinformował: - jest to uchwała podejmowana przez Radę Gminy corocznie. Te ceny 

będą kształtowały się niezależnie od tych zawartych w uchwale, ponieważ to rynek decyduje  

o wysokości ceny, niemniej jednak jesteśmy przed ogłoszeniem przetargów na dowozy dzieci do 

szkół oczywiście tam gdzie podmioty zewnętrzne to realizują i taka uchwała jest potrzebna. 

Innych głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany 



 

 

na rok szkolny 2021/2022.  

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 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 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 

2021/2022 została przyjęta jednogłośnie. 

Podczas głosowania nieobecni: radny Gałka Henryk i radny Pirogowicz Andrzej. 

 

Do punktu 12-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu – „Rozpatrzenie i głosowanie nad 

uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany” i otworzył dyskusję w tym temacie. 

Głos zabrała Pani Anna Maciuk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która 

poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji stypendia przejął we wrześniu 

ubiegłego roku i pracował do chwili obecnej, do końca roku szkolnego, do czerwca na 

regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy. W związku z przejęciem zadań dotyczących 

stypendium przez Ośrodek Pomocy Społecznej należało ten stan prawny poprawić i wskazać, że 

realizatorem tego jest Ośrodek Pomocy Społecznej, dlatego jest nowy, regulamin. 

Pytań do przedstawionej uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie uchwałę 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, Krzeszowiec Joanna, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, 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 uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany została przyjęta jednogłośnie. 

Podczas głosowania nieobecni: radny Gałka Henryk i radny Pirogowicz Andrzej. 

 

Do punktu 13-go 
 

Uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Trzeszczanach Pani Anna Maciuk informując, że: - ustawodawca w ustawie  

o dodatkach mieszkaniowych nałożył na samorządy gminne obowiązek opracowania wniosku  

o dodatek mieszkaniowy i deklaracji i wchodzi to z dniem 1 lipca. Z uwagi na to, że 1 lipca mamy 

jutro, wejdzie to później, dlatego w uchwale został dodany zapis z mocą obowiązującą od 1 lipca. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał - czy są jeszcze pytanie odnośnie uchwały? 

Pytań do przedstawionej uchwały nie było, wobec powyższego  Pan Przewodniczący przeprowadził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

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

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

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

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

Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego została przyjęta jednogłośnie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu obrady opuścił radny Pan Mariusz Folusz. 

                                                                   

 

 



 

 

Do punktu 14-go 

 

W punkcie zapytania, interpelacje i wnioski radnych głos zabrał radny Pan Józef Filipczuk, który 

oznajmił: - Wysoka Rado wypowiedź moja dotyczy wodociągu w Nieledwi, modernizacji. Otóż tutaj 

padły zarzuty do radnych z Nieledwi. Mi się nie zdarzyło nigdy wypowiedzieć, czy w ogóle komuś 

przekazywać, że nie chcę modernizacji wodociągu w Nieledwi. Nie słyszałem też od żadnego 

mieszkańca, czy od radnego z Nieledwi takiej wypowiedzi. Było zebranie w piątek w domu kultury  

i też nie było, żeby ktoś nie chciał, a było kilkanaście osób. Nie wiem skąd wzięły się takie słowa, że 

ktoś ma gdzieś takie rzeczy. 

Druga rzecz dotyczy wniosku mieszkańców bloku. Chodzi o dom nauczyciela przy szkole, ponieważ 

tam nikt nie dostał deklaracji związanej ze zgodą na przyłącza i nowe zasuwy. Ci mieszkańcy 

wnioskują o nowe przyłącze, bo mają wodę pobieraną ze szkoły, to im nie odpowiada. Takie 

przyłącze można zrobić bez żadnego kłopotu. Przy posesji nieżyjącej Pani (nazwisko) stoi hydrant  

i tam można zrobić przyłącze. Do szkoły przyłącze można zrobić moją posesją przy samym płocie 

jak jest wjazd do szkoły i tam po prostu puścić. Nie będę wspominał jak przez moją posesję idzie 

teraz woda, zrobiłbym przyłącze do siebie z tej nitki. Jak była awaria na mojej posesji nawet Pan 

Kwiatkowski deklarował przy świadkach, że przyłącze drugie u mnie należy zrobić, bo jest 

przerdzewiałe. Idzie wodociąg przez moją posesję pod płotem do domu nauczyciela i do szkoły. 

Z tego samego ujęcia idzie do czterech prywatnych mieszkań i szkoła i dom nauczyciela. Także to 

ująć proszę, czy nowe mapki będą robione, czy to jak tam będzie przy modernizacji tego wodociągu, 

żeby to było uwzględnione. Jest jedna zasuwa u Pani (nazwisko). Jest obejście zrobione do Pani 

(nazwisko). Tutaj to odciąć i zrobić do tej Pani drugą nitkę.  

Dodał, że były roznoszone deklaracje o wyrażeniu zgody, ale ci mieszkańcy nie dostali tych 

deklaracji, część mieszkańców dostała, nie wiem dlaczego tych deklaracji nie dano. 

Głos zabrał Wójt Gminy – odpowiem na to pytanie. Dom nauczyciela. Po to żeśmy ogłaszali różnymi 

metodami, różnym sposobem informowaliśmy mieszkańców o zebraniu tych których dotyczy ta 

modernizacja, przebudowa, żeby jak najwięcej zebrać informacji dotyczących przebudowy 

przyłączy. Tak jak ustawodawca w ustawie zawarł, właścicielem przyłącza jest odbiorca usługi. Żeby 

mieć dobrą jakość wody, żeby znacznie zredukować awarie, trzeba te przyłącza przebudować. 

Mamy doświadczenie w kilku miejscach, że ze względu na starą rurę metalową, pomimo tego, że 

woda w wodociągu jest dobra, to w domu jest o wiele gorsza, jest zła. Po przebudowaniu tych 

przyłączy znacznie, diametralnie poprawiła się jakość wody. Niestety zebranie nie cieszyło się jakoś  

tam nie wiadomo jaką frekwencją. Tak jakby nie interesowało to ludzi, jakby może troszeczkę 

marginalizowali ten temat, temat bardzo poważny, temat z którym borykamy się już od dłuższego 

czasu. Nie mogę tego powiedzieć w stosunku do przedstawicieli Wspólnot i Spółdzielni 

Mieszkaniowych. Celowo podzieliłem te zebrania, ażeby nie tworzyć tłoku, bo jeszcze są obostrzenia 

koronawirusowe, żeby można było ludziom wytłumaczyć jak, co, po co, na co i dlaczego. Zebranie 

nie cieszyło się jakoś tam nie wiadomo jaką frekwencję. Wiem, że sprawa jest gardłowa, żeby jak 

najszybciej przetarg ogłosić, a to są dane nieodzowne do uruchomienia procedury przetargowej. 

Ogłoszenie przetargu ściśle jest uzależnione od pozyskania tych danych. 

Nie możemy inaczej zrobić. Tydzień czasu z dniem przerwy, dwóch pracowników chodzi, nosi 

oświadczenia, tłumaczy, na ile tylko może mieszkańcom, co, jak, gdzie, po co, na co, i dlaczego. 

Jedni godzą się, ale są też takie przypadki, że nie, bo to Gmina ma zrobić, bo to nam się należy itd. 

Różne są opinie. Nie jest ich dużo, ale mnie jednak takie są. 

Gmina tego nie zrobi. Gmina nie może tego zrobić, bo zmieniła się ustawa i właścicielem przyłącza  

jest odbiorca usługi. Gmina postawi studnię wodomierzową (niewielkie to są studnie), na granicy 

działki ale po stronie odbiorcy usługi, na jego gruncie, tam będzie zamontowany wodomierz i tam 

ewentualnie zostanie przypięte stare przyłącze. Wszelkie awarie, jakość wody bierze już na 

odpowiedzialność indywidualną odbiorca usługi. Inaczej nie możemy tego zrobić. Tak jak mówiłem 

na zebraniu, obiecywałem, że sprawdzę ten temat, że dowiem się co i jak. Plany zrobione na które 

mamy pozwolenia aktualne na budowę itd. nie pozwolą nam, żeby w tej chwili zmienić, to wszystko,  

co zostało zaprojektowane, co zostało zapisane we wniosku o dofinansowanie, bo mamy umowę 



 

 

podpisaną. Przykro, ale nie możemy tego zmienić, to trzeba by uruchomić następne zadanie, żeby na 

mapach do celów projektowych, projektant zaprojektował nowy odcinek wodociągu, ewentualnie  

z nowymi przyłączami, a tamten odcinek, o którym tutaj radny Józef mówi, jest sklasyfikowany jako 

wodociąg. On będzie przypięty jak najbardziej do tej nowej sieci oczywiście przez zasuwę.  

Nie możemy tego zrobić, nie dlatego że ktoś nie chce, tylko po prostu nie mamy na to planu, 

projektu, nie możemy tego zrobić, bo nie mamy pozwolenia na budowę. Nie możemy tego zrobić, bo 

wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego, on już jest złożony i na podstawie tego wniosku 

mamy podpisaną umowę. To jest możliwe, ale w perspektywie,  nie teraz, nie w tym zadaniu. 

Radny Pan Józef Filipczuk – to rzeczywiście było na zebraniu mówione u nas, że chodzi o przyłącza 

do domu od głównej linii. Czy to jest od metra odległość ta np. u mnie jest blisko, ale kolega 

powiedział, że ma około 100, 150 metrów do głównego przyłącza do swego domu. Są ludzie co na 

pewno mają mniej, ale też są co mają więcej nawet do 200 metrów. Także tą cenę ludzie chcieliby 

wiedzieć, dlatego są wahania w tych deklaracjach.  

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który oznajmił: - to było dość szeroko omawiane na zebraniu, 

tłumaczone, ten kto chciał posłuchać, nie zajmował się plotkami i innymi rzeczami na pewno  

posiadł taką wiedzę. Tak jak powiedziałem ustawodawca w zmienionej ustawie jasno i prosto 

powiedział, że przyłącze jest własnością odbiorcy usług, łącznie z zasuwą, która wpina to przyłącze 

do wodociągu. Nie możemy tego zrobić niezgodnie z ustawą.  

Po co nam są te wiadomości, ponieważ musimy je zawrzeć w specyfikacji, która jest nieodzownym 

elementem przetargu. Ewentualny wykonawca, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, on 

musi wiedzieć, że jeszcze na tym terenie ma do zrobienia np. 500, 600, 800 metrów przyłączy.  

Ta wiedza jest mu potrzebna, żeby wiedział na co on się godzi, do czego on przystępuje. Natomiast 

ze względu na to, że te przyłącza są własnością odbiorców, to już uzgodnienia, trzeba będzie czynić  

z tym wykonawcą. Myślę, że na pewno inna pozycja negocjacyjna jest, jeżeli będzie kilometr tych 

przyłączy, a całkiem inna pozycja jeżeli 100 m, bo jakiś tam sprzęt będzie musiał użyć i tak. Jeżeli 

już mówimy o jakimś innym sprzęcie, aniżeli ten wykorzystywany na wodociągu, czy nawet 

metodzie wykonania tego przyłącza, to są już dwa różne światy, bo myślę, że wykonanie przyłącza 

oczywiście tam, gdzie jest to możliwe metodą wykopu otwartego, będzie o wiele tańsze, aniżeli 

metodą przewiertu kontrolowanego czy sterowanego. Cokolwiek bym nie powiedział dzisiaj, ile to 

będzie kosztować, mogę być połowicznie gdzieś tam przy prawdzie, a mogę jej całkiem nie mieć. To 

wszystko dopiero po przetargu się okaże, ale widzę to, co się na rynku dzieje, mniej więcej, ile to 

kosztuje. Mniej więcej to kosztuje 200, 250 zł metr. Odnośnie odległości. Tak to jest, że na 

poprzednim zebraniu, to uczestnicy tego zebrania podjęli taką decyzję, że każdy płaci za swoje 

przyłącze ma 5 metry płaci za 5 , ma 55 metry płaci za 55. Nie było zgody, ażeby postąpić tak jak 

kiedyś było to robione, że długość przyłączy w całej inwestycji była wrzucona do jednego worka, 

miało to kosztować tyle i tyle, ogłaszano zbiórkę wśród ludności, że np. po 2 000 zł czy 1.500 zł 

zrzutka, Gmina tutaj tym się zajmowała z tych pieniążków było to płacone, bo tak to było 

wykonywane. Na zebraniu ludzie podjęli decyzję, że każdy płaci za siebie, jeżeli zostanie ta decyzja 

zmieniona (to już muszą właściciele przyłącza podjąć taką decyzję), to wtedy możecie się dogadać, 

że uśredniacie te koszty i to jest możliwe.  

Słyszałem wypowiedzi, niechby Gmina tym się zajęła. Może i tak, ale wiele będzie kontrowersji, już 

one były, bo potencjalni zainteresowani mówili, a ja sobie sam zrobię, tak czy inaczej nie da się tego 

uśrednić, nie da się tego do jednego worka wspólnego rzucić. Nie będzie zgody w tym temacie, są 

różne sposoby, są różne odległości, są różne tutaj podejścia do tego tematu, ale jeżeli będzie jakaś 

większa grupa tym zainteresowana, to nic nie stoi na przeszkodzie, możecie tak zrobić. Nie może się 

tym Gmina zająć. Gdyby zastosować, takie wyjście jakie kiedyś miało miejsce, jakie było 

realizowane, to my od razu 23% Vat-u musimy z tych pieniędzy płaconych przez mieszkańca 

odprowadzić do Urzędu Skarbowego.  

W trakcie tej wypowiedzi Pana Wójta obrady opuściła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani 

Barbara Serafin. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz poinformował: - że w miejscowości Nieledew ogłoszeń na tablicach  

nie było. Do niektórych się dzwoniło, niektórzy pisali na Facebooku. Ile będzie kosztowało, to Pan 

Wójt sam nie wie ile, a czy w tej chwili deklaracje do podpisania będą otrzymywać Wspólnoty. 



 

 

Wójt Gminy stwierdził: - że ogłoszenia jak najbardziej były. Nie wiem ile ono wisiało, bo czasami 

tak bywa, że dane ogłoszenie 15 minut wisi na tablicy ogłoszeń. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz odparł: - nie było żadnego. 

Wójt Gminy oznajmił: - że były ogłoszenia Panie radny. Pan Kierowca jeździł i rozwieszał. Były 

ogłoszenia na Facebooku, były w innych środkach masowego przekazu, tymi którymi dysponujemy, 

do prasy nie podawaliśmy. Natomiast te sprawy były wyjaśniane szeroko i omawiane na zebraniu, na 

którym Pan nie był odnośnie Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał: - czy Wspólnoty będą otrzymywać deklaracje? 

Wójt Gminy odpowiedział: - myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo wszyscy się zadeklarowali, że będą 

robić, natomiast Wspólnoty i Spółdzielnie za nie decyzje podejmuje Zarząd.  

Radny Pan Pirogowicz stwierdził: - jestem w Zarządzie i chcę wiedzieć, bo ja na ostatnich 

zebraniach nie byłem, bo byłem w Lublinie i nie mogłem przyjechać. Kiedyś deklarowaliśmy, że 

każda Wspólnota zapłaci za swoją zasuwę. 

Radny Pan Józef Filipczuk zapytał, czy pozostali mieszkańcy z domu nauczyciela dostaną 

deklaracje? W moim obrębie nie dostało 3 osoby, ja nie dostałem.  

Wójt Gminy poinformował: - to jest nasz wspólny interes. Nie może być tak, że drugi tydzień, czy 

trzeci tydzień dwóch pracowników będzie chodzić i namawiać, będzie prosić. Każdy jest dorosły, 

każdy wie jaki stan mamy. Z osobami z którymi rozmawiałem każda z tych osób jest zainteresowana, 

aby ta woda wreszcie była dobra. Jest tak jak jest, ustawodawca powiedział tak jak powiedział, nie 

możemy zrobić niezgodnie z prawem. Na zebraniu radny był. Czy nie było radnego w domu, czy 

inna przyczyna była, że tej deklaracji radny Filipczuk nie otrzymał, bo śmiem twierdzić, że 

pracownik radnego nie minął. 

Radny Filipczuk nadmienił: - ja z domu nie wychodzę. 

Wójt Gminy dodał: - musiałbym zapytać pracowników, którzy bezpośrednio to robią. 

Radny Pan Filipczuk oznajmił: - że może się zgłosić i odebrać deklarację. 

Wójt Gminy poinformował: - zapraszam do Pani Ani Brzuchali. 

Ponadto dodał – zgodnie z ustawą te bloki na osiedlu „Real” jak najbardziej już tak są rozliczane, 

natomiast bloki przy „KresMocie” będzie jeden wspólny ogólny licznik wody w danym bloku 

mierzący zużycie w tym bloku. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz stwierdził: - Zakład Komunalny zrzuca z siebie taką 

odpowiedzialność, nie będzie chodził po mieszkaniach, będzie tylko jeden licznik spisywał. 

Wójt Gminy odparł: - ten przepis obowiązuje już jakiś czas. Wszędzie tam, gdzie są jakieś prace 

adaptacyjne, modernizacyjne, gdzie warunki techniczne pozwalają, tam już są zamontowane liczniki  

zgodnie z ustawą. U was jeszcze tego nie ma, bo wiązałoby to się z dość dużymi kosztami, bo tam 

średnica jest dość spora. Wodomierz taki kosztuje dość sporo. Mając w podświadomości, że ten 

wodociąg będzie i będą przyłącza przebudowywane lepiej zapłacić z pieniędzy np. projektowych, 

czy przy tym pozwoleniu, przy tym planie, projekcie zrobionym tę sprawę załatwić, aniżeli coś 

tworzyć i za chwileczkę to burzyć. Trzeba wiedzieć też, że od 2026 r. ustawodawca wprowadza 

bezwzględny obowiązek, że każdy wodomierz ma być odczytywany zdalnie. Tutaj czekają nas 

niemałe wydatki, bo czasami jest tak, że taki wodomierz można założyć bez żadnych kłopotów, ale 

czasami jest tak, że z braku miejsca (różne tam są przypadki), nie było to możliwe, czy obarczone 

wysokimi kosztami. Będziemy musieli z tym się zmierzyć i to zrealizować. Czas płynie szybko, 2026 

rok niebawem, a wodomierze mamy moc.  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał: - jesteśmy nadal w punkcie zapytania, interpelacje 

i wnioski radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos. 

Innych głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji 

następnego puntu porządku obrad. 

Do punktu 15-go 
 

W sprawach różnych głos zabrał Pan Krzysztof Jóźwiak, który poinformował: - w związku z tym, że 

jestem członkiem Gminnego Biura Spisowego chciałbym przypomnieć, że w chwili obecnej trwa 

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Jest to obowiązek ustawowy dokonania spisu 

przez każdego mieszkańca. Można to zrobić samodzielnie przez internet, przez infolinię dzwoniąc na 



 

 

infolinię spisową, bądź poczekać na kontakt ze strony rachmistrza bądź wizytę w domu rachmistrza. 

Od jakiegoś czasu już rachmistrze mogą chodzić po domach i spisywać. Rachmistrz może zadzwonić 

z numeru telefonu identyfikowany jako 22 82 888 88. W niektórych telefonach może to się 

wyświetlać jako spam bądź połączenie niepożądane. Jest to wszystko w porządku. Jeśli zadzwoni 

rachmistrz tego numeru proszę o odbieranie tego telefonu, bo rachmistrze zostali wyposażeni 

w służbowe telefony i czasem tak jest, że mieszkańcy z obawy, że to dzwoni warszawski numer  

nie odbierają tego telefonu. Jak najbardziej proszę odbierać. Infolinia spisowa pod którą można się 

spisać jest to numer 22 27 999 99. Dzwoniąc na ten numer można się pisać przez infolinię. Gdyby 

były pytania, to proszę dzwonić do Gminnego Biura Spisowego. Biuro Spisowe chętnie odpowie na 

Państwa pytania jeśli będą. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy potencjalny rachmistrz, który będzie dzwonił, może pytać 

o dane typu numer PESEL?  

Pan Krzysztof Jóźwiak zakomunikował: - rachmistrz będzie pytał o numer PESEL, inaczej nie jest 

możliwe dokonania spisu przez telefon bądź osobiście. Numer PESEL trzeba podać. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał: - skąd ja wiem, kto jest wiarygodny. 

Pan Jóźwiak powtórzył: - rachmistrz zadzwoni z numeru 22 82 888 88. Jest to jedyny numer  

z którego zadzwoni rachmistrz. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił,: - nie bez powodu pytam, bo niestety, ale jesteśmy w świecie 

internetowym, gdzie naprawdę w ostatnim okresie jest bardzo duża fala takich oszustw, gdzie 

wydawałoby się, że częstokroć oszukiwane są osoby starsze, a jest tak, że młodzi ludzie przychodzą 

i zgłaszają takie rzeczy jak oszustwa, ktoś w internecie włamuje się na konto rozsyła informację, że 

ktoś potrzebuje pomocy i ludzie bezwiednie w naturalny sposób chcą pomóc znajomemu, przesyłają 

kody Blik i są naprawdę potężne kwoty wypłacane, kilkudziesięciotysięczne nawet. Ktoś kto 

uzyskuje kod dostępu, idzie do bankomatu, wpisuje ten kod i wypłaca środki. 

Mając to na względzie zapytam, czy jest jakiś sposób uniknięcia oszustwa w tej mierze, bo numer  

PESEL to jest coś takiego indywidualnego. 

Pan Jóżwiak poinformował: - że numer PESEL trzeba podać przede wszystkim przy dokonywaniu 

spisu. Taki jest formularz, i takie są ustawowo zdefiniowane pytania i niestety numer PESEL trzeba 

podać. Jeśli są więc wątpliwości, co do tożsamości rachmistrza, można zadzwonić na infolinię  

spisową bądź do Gminnego Biura Spisowego. Na terenie gminy jest tylko dwóch rachmistrzów,  

którzy mogą dzwonić, jak też mogą chodzić po domach i osobiście spisywać. Jeśli będą osobiście 

spisywać, są wyposażeni w identyfikator, widoczny identyfikator na którym podane jest imię  

i nazwisko rachmistrza, numer identyfikatora, też można spisać ten numer i zadzwonić do Gminnego 

Biura Spisowego, bądź na infolinię żeby potwierdzić tożsamość rachmistrza. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał: - znamy personalia tych rachmistrzów, można podać dla 

mieszkańców? 

Pan Jóźwiak zakomunikował: - że jednym rachmistrzem jest Joanna Jóźwiak, a drugim Agata 

Barańska. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który zakomunikował: - mam pytanie do Pana Jana 

Prystypy, do Pana Michała, żeby odpowiedzieli na takie pytanie, czy byli kiedyś w świetlicy 

wiejskiej w Nieledwi?  

Zarówno Pan Prystupa, jak i Pan Panas odpowiedzieli, że byli. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił:- że jest sporo pism, które wpływają. Pierwsze pismo jest od  

Stowarzyszenia „Kamienie Milowe” odnośnie dofinansowania prowadzonego przez Stowarzyszenie 

Przedszkola. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany zapraszam do biura. Pismo to datowane na  

28 czerwca trafi do Przewodniczącej Komisji Oświaty i myślę, że na najbliższej sesji będziemy 

musieli jakąś decyzję podjąć. Pani Prezes chce pieniążków, bo koszty rosną, chce zatrudnić 

dodatkowe osoby, czy zwiększyć etat. Zapraszam do biura jak ktoś chce mogę zapoznać. 

Kolejne pismo jest mieszkanki Nieledwi Pani (nazwisko) w sprawie budowy drogi i ustawienia lustra 

przy tej drodze wjazdowej przy firmie „Perfect” prowadzącej od miejsca, gdzie Pani ta mieszka. Tu 

się kłania przy okazji brak nazwy ulic. Myślę, że wrócimy do tego tematu. To jest prośba do Pana 

Wójta, ale kompetencje są Rady. 

Ponadto wspomniał - jest Stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczące gospodarki 



 

 

odpadami, że jest drogo itd. Do pisma są dołączone uchwały. 

Jest także list otwarty do burmistrza, radnych chodzi o szczepionkę przeciw wirusowi Covid-19.  

Tutaj są narzucone pewne stanowiska poprzez wysyłanie takich maili. Jeżeli ktoś chce, to zapraszam. 

Podobnie Stowarzyszenie „Kominki i Piece” napisało do nas, by podejmować uchwałę, że to nie jest 

szkodliwe itd. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece”, jest tutaj kilka stron tego pisma. 

Tak jak mówiłem wcześniej w informacji ze swojej działalności wysłałem informację do Prokuratury 

Rejonowej na pismo dotyczące żądania uchwał z lat 2020 i 2019, a chodzi o regulaminy.  

Wpłynęło pismo Pana radnego Rysia adresowane do Pana Wójta, które zostało przekazane Panu 

Wójtowi. Wpłynęło również pismo do mnie od Pana radnego. 

Wpłynęło także pismo Pana Rysia, które zostało przekierowane do Pana Wójta. Jest także pismo 

Pana Rysia, które wpłynęło 25 maja br. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany treścią tych 

pism, to zapraszam do Biura Rady zapoznam nic nie mam do ukrycia. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił: - że z dniem 1 czerwca nastąpiła zmiana radcy prawnego. 

Dotychczasowy mecenas Dominik Krzanowski niestety zmuszony sytuacją rodzinną i zawodową 

musiał zmienić miejsce zamieszkania. Już nie jest naszym radcą prawnym, naszym radcą prawnym 

od 1 czerwca jest mecenas Szymon Skorniewski. 

O wodzie dość szeroko rozmawialiśmy niemniej jednak prośba serdeczna osób zainteresowanych, 

ażeby zająć stanowisko, czy chcemy, czy też nie chcemy, czy będziemy przebudowywać, czy  

nie będziemy przebudowywać i zrobić to jak najszybciej, ponieważ te dane są mi potrzebne do 

specyfikacji, nieodzownego elementu przetargu. 

Tutaj jeszcze dopowiem, Panie Józefie trzeba porozmawiać z Panem kierownikiem Kwiatkowskim 

jeżeli chodzi o dom nauczyciela. Tam są pewne wymogi ustawowe odnośnie takiego zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, są minimalne też liczby mieszkańców, którzy już muszą być tak 

sklasyfikowani, ewentualnie, którzy jeszcze się nie klasyfikują. 

Obawiam się, że oni będą tak sklasyfikowani, będą musieli być tak sklasyfikowania jak mieszkańcy 

bloków. Pewności nie mam, proszę to doprecyzować, żeby nie było po prostu niedomówień. 

Po wypowiedzi Pana Wójta głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który zakomunikował: otrzymałem 

dwa sms-y, odczytam je, to sprawa Nieledwi, jestem radnym „za budowę jak również utrzymanie  

różnego rodzaju urządzeń wodociągowych, odpowiada przedsiębiorstwo, które dostarcza wodę na 

dany teren. Do jego obowiązków należy jednocześnie utrzymanie sieci wodociągowej. Jeśli jednak 

chodzi o koszty podłączenia nieruchomości do sieci, to leżą już po stronie właściciela posesji. 

Zapytajcie też Państwo, kto będzie odpowiadał za budowę przyłączy. Czy to będzie w projekcie, 

czy mieszkańcy sami sobie mają robić dokumentację techniczną, zgłoszenie do Starostwa.  

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy oznajmiając: - przeczytał Pan dokładnie to, co mówiłem, że za 

utrzymanie, budowę przyłącza wodociągowego odpowiada odbiorca usług. Tak jest zgodnie  

z nową ustawą. Gmina nie będzie się tym zajmowała, każdy będzie miał możliwość, będzie miał 

wybór, może być firma zewnętrzna, może we własnym zakresie to zrobić. Tutaj Gmina nie ma nic do 

tego. 

Plany, projekty itd. To już jest prywatny grunt każdego z odbiorców. Jeżeli Gmina tego nie będzie 

wykonywała, to i ten obowiązek nie leży po stronie Gminy. Natomiast, jeżeli chodzi o wymianę 

przyłącza w starym miejscu, gdzie dotychczas leży przyłącze i funkcjonuje ja się obawiam, że tutaj 

nie trzeba uzyskiwać zgód. Tak mi się wydaje, pewien nie jestem, nie konsultowałem tego, a będą 

takie przypadki. Wiem, że na niektórych przyłączach jest utwardzony wjazd kostką, wiem, że 

budynki mieszkalne, altany, tarasy różnego rodzaju są też pobudowane na przyłączach, niemniej 

jednak, to już jest sprawa indywidualna każdego z mieszkańców, to oni wiedzą, czy tam położone są 

kable energetyczne, czy nie itp. 

W tym miejscu wypowiedział się Przewodniczący Rady Gminy stwierdzając: - tutaj Pan radny 

Pirogowicz wspomniał o odśnieżaniu. Pewnie wielu z nas obecnych na tej sali tą czynność 

wykonywało przy swojej posesji, na drodze gminnej, może na powiatowej, ale się nie chwaliło. Ja też 

tym się nie chwaliłem, a taką rzecz robiłem. Sąsiad odśnieżył, więc nie pozostawałem dłużny 

następnego dnia ja jemu pomogłem. Żaden z tych czterech nas kolegów z Trzeszczan Drugich 

nie chwalił się tym na Facebooku. Jeszcze niejedna zima przed nami, czy będzie ten Wójt, czy inny 

będziemy się odśnieżać. Pochwalę się dowoziłem żywność dwóm osobom, dowoziłem butlę  



 

 

z gazem, bo były telefony, że ktoś jest chory, umierający a później się okazało, że nikt nie umierał 

nikt nie był chory, wręcz przeciwnie, niczego nie brakowało, ale były telefony do Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w powiecie, w województwie, tak to wyglądało. 

Jeszcze jedno Panie radny namawiał Pan do współpracy ze Starostą, ja też gorąco namawiam. 

Pamiętacie Państwo niespełna rok temu w sierpniu była obecna tutaj Pani Starosta, przegłosowaliście 

Państwo, święte prawo demokracji zabrała głos Pani Starosta, później, to co się stało, kreowano   

wizerunek, jakobym ja był przeciwny budowie tej drogi. Nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę 

przeciwny budowie tej drogi. A skutek jest taki, że Pani Starosta złożyła do mojego pracodawcy 

skargę. Mimo tego namawiam do współpracy z Panią Starostą. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz odparł –  widać jak ta współpraca z naszej Gminy ze Starostwem 

wygląda. W miejscowości Zamłynie na tej tablicy, pięknie to wygląda, że nasze władze Gminy 

interesują się rzeczami, co w Powiecie. Nie powinno tak za bardzo interesować, powinien być dialog 

i porozumienie. Mamy swoje kłopoty, jak my tu rządzimy, a nie interesować się innymi sprawami.  

I to jest właśnie wygląd taki, że Pan chciałby współpracować Panie Przewodniczący, Pan nie chce 

współpracować, to tylko slogany są proszę Pana i Pan Wójt tak samo. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził: - na tym polega demokracja Pan mówi co chce, ja mówię 

co chce. 

Wójt Gminy – wreszcie zrozumiałem, na czym polega współpraca i demokracja w mniemaniu,  

czy wypowiedziach co niektórych, wiem o co chodzi. Szanowni Państwo myślę, że pewnie ten 

przypadek był głęboko sprawdzany, czy to co stoi na Zamłyniu jest ustawione w pasie drogi 

powiatowej, czy też nie i myślę, że pewnie ten pomysł spalił na panewce, że jednak to jest na gruncie 

prywatnym. Wiecie, Państwo jak mieliśmy tutaj doświadczenia z masztem w Trzeszczanach. Jeżeli 

jest to na terenie, którym my zarządzamy, to my możemy cokolwiek uczynić. Natomiast, jeżeli to nie 

jest nasz teren, to, co mamy chodzić i sprawdzać, czy mieszkania tam są pozamykane? 

Następna sprawa jest taka mieliśmy tutaj zapytanie od odpowiednich służb, które prowadziły 

dochodzenia, które dotyczyły umieszczania różnych informacji na tablicach ogłoszeń, udzieliliśmy 

stosownej odpowiedzi, odpowiedzi prawdziwej, która to została do tej jednostki odesłana. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz – Proszę Państwa, co chciałem powiedzieć, że tutaj ja nie myślałem 

Panie Wójcie o żadnym pasie drogowym. Nawet mi to przez myśl nie przeszło. Tylko przeszło mi 

przez myśl jakie jest zaangażowanie, jakie nasza władza robi poczynania w kierunku pozytywnego 

załatwiania spraw w Starostwie. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił: - takie gdybanie tutaj w pasie drogowym to nie ma sensu, ten Pan 

który umieścił to, zdaje się że pracuje w Urzędzie Gminy, na jego terenie może sobie umieścić wolno 

mu, ja też mogę sobie umieszczać każdemu wolno. Ten Pan bardziej obserwuje. Ja też obserwuję 

i kiedy ja idę ten Pan zawsze patrzy, jeden Pan odśnieża, a ten łopatę opuści i patrzy kto jedzie. Jeden  

robi, sprząta krzyże, a on obserwuje. Dziwnie to wygląda jak ten Pan nic nie robi. 

Wójt Gminy odparł: - Panie radny dlaczego tak pesymistycznie, świat jest piękny, pomimo czasami  

brunatnej barwy, ale ogólnie świat jest piękny i proszę w tych kryteriach postrzegać. Nie pracuje ten 

Pan, nie jest to brat, swat ani mój, ani podejrzewam Pani Misi, chociaż tych koligacji rodzinnych  

nie znam, czy może Pana Przewodniczącego też nie wiem. Proszę Państwa jesteśmy różni, dlatego 

ten świat jest piękny. Jednemu się podoba to, drugiemu tamto, ale proszę nie namawiać tutaj do 

ubezwłasnowolnienia. Każdy ma wolną wolę, każdy niemal codziennie, a może kilka razy dziennie 

staje przed koniecznością podjęcia jakichś decyzji, dokonuje wyborów i tak jest jak jest. 

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił – ale przy tej drodze powiatowej sięgając kilka lat do tyłu, 

to różne banery wisiały. 

Dalszych głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do 

następnego punktu porządku obrad. 

Do punktu 16-go 
 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że na wszystkie zapytania, wnioski 

odpowiedzi udzielono, a następnie przeszedł do realizacji punktu 17 porządku obrad. 

 

 



 

 

Do punktu 17-go 
 

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

Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 
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