
 

1 

 

Protokół  Nr XXXV/2021 
 

z posiedzenia XXXV sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 13.04 do 15.29. 

 

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

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara                                   

  3. Drewniak Paulina                               

  4. Filipczuk Józef                                     

  5. Folusz Mariusz   

  6. Gałka Henryk                                

  7. Krzeszowiec Joanna                             

  8. Uleryk Beata     

  9. Panas Michał 

10. Pirogowicz Andrzej     

11. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12. Prystupa Krystyna       

13. Ryś Marek         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Radni nieobecni: 

 

1. Łysiak Wojciech                         

2. Żyła Zofia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

Pani Aneta Martyniuk, Skarbnik Gminy Trzeszczany - Pani Michalina Kiecana, Kierownik referatu 

finansowego – Pan Krzysztof Jóźwiak, insp. ds. Rady Gminy i Wójta - Pani Anna Kociach. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

  1.Otwarcie sesji. 

  2.Stwierdzenie prawomocności. 

  3.Przyjęcie porządku obrad. 

  4.Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 grudnia 2021 r. 

  5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

  6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

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

  8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy  

     2021 r.) 

  9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy 2022 r.) 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2022, 

  1) wystąpienie Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, 

  3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych 

  4) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2022. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu  

     opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany na lata 2022-2028. 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzeszczany. 
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13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Trzeszczany na 2022 rok. 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

     w Gminie Trzeszczany na lata 2022-2024. 

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji  

     Rewizyjnej na 2022 rok. 

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju  

     Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2022 rok. 

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony  

     Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2022 rok. 

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury,   

     Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2022 rok. 

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków  

     i Petycji na 2022 rok. 

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany   

     na 2022 rok. 

21.Zapytania interpelacje i wnioski radnych. 

22.Sprawy różne. 

23.Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski radnych. 

24.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXXV sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Mariusz Pietnowski, witając wszystkie osoby obecne na sesji.  

 

Do punktu 2-go 

 

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

prawomocności w sesji uczestniczy 13 radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do 

podejmowania pełnoprawnych uchwał i decyzji. 

 

                                                                    Do punktu 3-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że radni otrzymali proponowany porządek obrad, a następnie 

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

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który zwrócił uwagę, że punkt 10 porządku obrad obejmuje 

rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 i  zawiera 4 podpunkty aż do głosowania nad 

projektem uchwały budżetowej, następnie zapytał w którym momencie będzie miała miejsce 

dyskusja?  

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że przed każdą podejmowaną uchwałą będzie dyskusja. 

Radny Ryś przypomniał, że na jednej z sesji prosił, żeby radnym uprościć porządek. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że ma rozumieć, że radny Pan Ryś nie składa żadnego 

wniosku do porządku obrad. 

Radny Pan Marek Ryś odparł, że nie. 

Wniosków do porządku obrad nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy 

przeprowadził głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
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Do punktu 4-go 

 

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

protokołu Nr XXXIV/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 grudnia 2021 r. 

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

prezydialnym.  

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie nad protokołem Nr XXXIV/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 grudnia 2021 r. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Protokół Nr XXXIV/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 grudnia 2021 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

                                                                  Do punktu 5-go 

 

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

- ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się 2 grudnia 2021 r. 

- 6 grudnia 2021 r. odbyła się narada koordynacyjna związana z rozpoczęciem prac związanych  

z inwestycją wodociągową w Nieledwi, 

- 9 grudnia 2021 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Mariuszem Pietnowskim 

korzystając z zaproszenia Katolickiego Radia Zamość uczestniczył w audycji promującej walory 

przyrodnicze, geograficzne, historyczne, gospodarcze Gminy Trzeszczany. 

- 10 grudnia 2021 r. wspólnie z  radnymi Rady Gminy Trzeszczany odebrał z rąk Posła na Sejm  

Pana Tomasza Zielińskiego i Pani Maryli Symczuk promesę opiewającą na kwotę 2.970.000 zł. 

Pieniądze te zostały pozyskane z programu „Polski Ład” i zostaną przeznaczone na 

termomodernizację budynku Urzędu Gminy Trzeszczany. 

- 15 grudnia 2021 r. uczestniczył w naradzie sołtysów z terenu Gminy Trzeszczany. Omawianymi 

sprawami były sprawy bieżące. 

- 16 grudnia 2021 r. spotkał się z Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Zamościu. Omawianymi 

sprawami były sprawy bieżące. 

- 17 grudnia 2021 r. brał udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Trzeszczany. 

Omawianymi tematami były tematy, będące przedmiotem dzisiejszej sesji. 

- 20 grudnia 2021 r. uczestniczył w wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubelskiego 

Pana Lecha Sprawkę poświęconej znacznemu wzrostowi zachorowań na Covid-19 w województwie 

lubelskim i sytuacją z tym związaną. 

- 22 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w trakcie którego 

przeprowadzono kontrolę wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach 

- 23 grudnia 2021 r. wspólnie z: Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Zadębiec, druhami 

Ochotniczej Straży Pożarnej Zadębce, Panem sołtysem wsi Zadębce, Panią Sołtys  Kolonii Zadębce  

przy czynnym udziale Pana Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany Pana Mariusza 

Pietnowskiego kolejny raz gościł zgodnie z wymogami sanitarnymi w Domu Dziecka w Chełmie.  

W trakcie wizyty przekazane zostały prezenty jak i ciasta własnoręcznie upieczone przez Panie  

z Koła Gospodyń Wiejskich. 

Pan Wójt podziękował za wspaniały gest. Wspomniał o otrzymanym podziękowaniu dla Pana 

Mariusza Pietnowskiego Przewodniczącego Rady Gminy. Następnie odczytał fragment 

podziękowania i przekazał je Przewodniczącemu Rady Gminy dziękując za ofiarność, wkład w to 

dzieło. 

- 29 grudnia 2021 r. uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy poświęconym 

sprawom bieżącym i planu podziałów środków na poszczególne działania na 2022 rok. (szkolenia, 

staże, roboty publiczne, rozpoczęcie działalności gospodarczej). 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 
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                                                                  Do punktu 6-go 
 

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

sesjami informując, że: 

- 8 grudnia br. podpisywał uchwały z sesji Rady Gminy, która miała miejsce 2 grudnia br. 

- 9 grudnia br. wraz z Panem Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Trzeszczanach Panem Andrzejem Bogatko rozmawiał na temat uchwał będących przedmiotem 

dzisiejszej sesji. 

- 10 grudnia br. wziął udział w audycji w Katolickim Radio Zamość promującej m.in. walory 

turystyczne naszej Gminy. 

- 10 grudnia br. wraz z radnymi, z sołtysami z terenu Gminy Trzeszczany brał udział w przekazaniu 

promesy od Posła na Sejm Pana Zielińskiego i Pani Pełnomocnik Maryli Symczuk. 

- 15 grudnia br. wraz z Przewodniczącym Komisji Budżetu Panem Janem Prystupą rozmawiał  

z Przewodniczącym Rady Gminy Uchanie Panem Robertem Bodziackim w sprawie ustawy odnośnie 

podwyżek dla samorządowców. Odparł, że 14 grudnia Rada Gminy Uchanie podjęła uchwałę  

o podwyżce dla Wójta Gminy Uchanie Pana Leszka Czerwonki. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał - a dla radnych? 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że nie ma takiej wiedzy. Nadmienił, że w roku ubiegłym 

została podjęta uchwała o wzroście diet dla radnych Gminy Trzeszczany. 

- 15 grudnia br. uczestniczył w naradzie sołtysów. Podkreślił, że w przyszłości jeżeli będzie taka 

formuła narad, a był to monolog jednej osoby, zero konstruktywnych informacji, obrażanie, 

przeinaczanie faktów ze strony jednego z sołtysów, to zastanowi się, czy będzie chciał brać udział  

w takich spotkaniach. Dodał, że narada trwała długo, bez meritum. 

- 17 grudnia br. brał udział w pracach połączonych Komisji Rady Gminy Trzeszczany. 

- 23 grudnia br. wraz z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Zadębiec i Zadębiec Kolonii, z Panem 

Wójtem odwiedził Dom Małego Dziecka w Chełmie, gdzie nastąpiło przekazanie prezentów, 

słodyczy, ciast. Zakomunikował, że podziękowania w dużej mierze należą się paniom z Koła 

Gospodyń Wiejskich Panu sołtysowi i radnemu z Zadębiec. 

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy podziękował za otrzymane życzenia, za wszelki przejaw 

życzliwości. 

Do punktu 7-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do 

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

Pan Przewodniczący oznajmił, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę, a następnie 

otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w okresie od otrzymania przez radnych 

materiałów, a datą dzisiejszej sesji Gmina otrzymała środki w wysokości 14.500 zł, które zostały 

wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Trzeszczany. Zmiany zaproponowane uchwałą pozostają 

bez zmian. Zmienia się jedynie ogólna kwota dochodów i wydatków o tą kwotę 14.500 zł. 

Na tą kwotę składa się 13.000 zł na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Czytamy Norwida”  

i 1.500 zł na asystenta rodziny. Pozostałe zmiany zostają takie jak zaproponowane uchwałą. 

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

głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2021 rok. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

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

 

Do punktu 8-go 

 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
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finansowej dotyczącej 2021 r. 

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

a następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 9-go 
 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała ta dotyczy roku 2022. Dodał, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

W tym miejscu Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzeszczany w której to 

pozytywnie opiniuje się przedłożony przez Wójta Gminy Trzeszczany projekt uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzeszczany. 

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

głosowanie uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 10-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do 

rozpatrzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022. 

Głos zabrał Wójt Gminy który nawiązał do potrzeb i możliwości Gminy. Wspomniał o możliwości, 

która najprawdopodobniej może się nie powtórzyć, a chodzi o pozyskanie znacznej sumy pieniężnej, 

która zainwestowana na terenie Gminy Trzeszczany pozwoliłaby naszym mieszkańcom lepiej, 

bezpieczniej funkcjonować, cieszyć się dobrą drogą, czy innymi załatwionymi sprawami przy użyciu 

uzyskanych środków. Oznajmił, że jeżeli Gmina nie skorzysta z tej możliwości, to będzie tego 

żałować, bo wkład własny w wysokości 5%, czy przy niektórych inwestycjach 10%  to jest bardzo 

tani pieniądz. Podkreślił, że Gmina z drugiej strony musi patrzeć na możliwości, na obciążenia które 

rosną, bo patrząc na to, co się dzieje na rynku, co się dzieje wokół każdego z nas musimy zachować 

jakieś minimum rozsądku, by nie sprowadzić takiego zagrożenia, że Gmina nie będzie miała środków 

na opłacenie wydatków bieżących. 

Dodał, że przedłożony budżet jest budżetem trudnym, jest budżetem odważnym, niemniej jednak  

jest to budżet, który dobrze, wspólnie razem zrealizowany przyniesie wymierne korzyści o których 

mówił. Zaprosił po raz kolejny do wspólnej pracy dla dobra naszych mieszkańców, nie deklaracji, 

insynuacji, podtekstów tylko do normalnej uczciwej pracy. Podkreślił, że jednocześnie zdaje sobie 

sprawę, że w budżecie wiele rzeczy się nie znalazło, wiele spraw nie zostało objętych tym budżetem.  

Gmina nie da rady finansowo udźwignąć jeszcze wielu spraw, które trzeba byłoby załatwić, ale 

nadzieje pokłada w kolejnych możliwościach pozyskania środków finansowych. Wyraził nadzieję, że 

za rok będzie można cieszyć się nowymi inwestycjami, które mogą być realizowane. 
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Zwrócił uwagę, że na rynku jest sporo środków pochodzących z programu „Polski Ład”  natomiast  

z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc nie przybędzie 

wykonawców, co przełoży się na wyższe ceny oferowane przez wykonawców dlatego należałoby 

zabrać się  do tego wcześniej, ażeby uzyskać niższe ceny. 

Pan Wójt zaprosił wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na sercu dobro mieszkańców Gminy 

Trzeszczany do współpracy. 

Po wypowiedzi Pana Wójta Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Trzeszczany na 2022 rok w której to pozytywnie 

opiniuje się przedłożony przez Wójta Gminy Trzeszczany projekt uchwały budżetowej na 2022 rok. 

Wspomniała także o Uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  

z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uczestniczył w pracach połączonych Komisji na których 

pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały budżetowej na 2022 rok. Następnie otworzył 

dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który poruszył temat: 

- wysypiska śmieci. Zwrócił uwagę na kwotę 150.000 zł, a następnie zapytał na co Pan Wójt chce 

wydać te środki? 

- budżetu Gminnego Ośrodka Kultury. Stwierdził, że budżet GOK został bardzo uszczuplony, więc  

żadnych pomysłów, projektów nie da się zrobić.  

Ponadto oznajmił, że nie doszukał się środków na planowany ośrodek zdrowia w budynku po Banku 

Spółdzielczym w Trzeszczanach. Zapytał, czy są w budżecie gdzieś środki na to działanie, czy ich 

nie ma? 

- współpracy z Powiatem i kwoty 40.500 zł. Zapytał na co Pan Wójt chce wydać takie pieniądze? 

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy. 

Odnośnie wysypiska śmieci i zabezpieczonej kwoty Pan Wójt poinformował, że w przypadku 

pojawienia się środków możliwych do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego, czy Urzędu 

Wojewódzkiego w odpowiednim satysfakcjonującym Gminę procencie, ta kwota będzie stanowiła 

wkład własny do rekultywacji tego składowiska odpadów. 

Wyjaśnił, że jeżeli takie pieniądze nie będą pozyskane, to zabezpieczone środki nie przepadną, 

zostaną one przesunięte uchwałą Rady Gminy na inne działania. Dodał, że jeżeli będzie do napisania 

projekt w którym to będzie można uzyskać pieniądze przy dość rozsądnym wkładzie Gminy, to jak 

najbardziej tym problemem należałoby się zająć i takowe pieniądze pozyskać, ażeby wykonać 

rekultywację składowiska odpadów. 

Radny Pan Ryś ponownie zapytał Wójta co chce zrobić z kwotą 150.000 zł. 

Wójt Gminy zakomunikował, że radnemu udzielił odpowiedział na to pytanie. Powtórzył, że środki 

te będą przeznaczone na wkład własny do ewentualnego projektu, czy innych możliwości pozyskania 

pieniędzy, czy z Urzędu Marszałkowskiego, czy z Urzędu Wojewódzkiego. 

W kwestii budżetu GOK Pan Wójt oznajmił, że radny Pan Ryś stwierdził, że budżet GOK  jest 

budżetem uszczuplonym, a jeszcze nie tak dawno Pan radny Ryś miał inne stanowisko, które 

prezentował publicznie. Nadmienił, że tak krawiec kraje jak materii staje. Zapotrzebowania 

poszczególnych jednostek organizacyjnych, szkół i GOPS-u, GOK-u były bardzo duże. Niestety 

musieliśmy zmieścić się w pewnych ramach, czy chcemy, czy też nie. Chętnie przekaże środki, tylko 

nasuwa się pytanie komu zabrać. Stwierdził, że GOK też ma możliwości pozyskiwania pieniędzy 

właśnie z projektów. 

Radny Pan Marek Ryś zwrócił uwagę, że należałoby napisać projekt, ale trzeba też mieć na wkład 

własny. 

Wójt Gminy zapytał radnego, czy przeanalizował budżet i jest pewny, że w budżecie GOK-u takich 

środków nie ma, myślę, że one są. 

Radny Pan Ryś odparł, że na publicznym forum pisał z dyrektorem GOK , który oznajmił, że 

środków jest za mało, by cokolwiek zrobić. Poprosił, aby Wójt nie mówił, że był innego zdania, 

bowiem w ubiegłym roku też chciał, żeby zwiększyć środki dla Gminnego Ośrodka Kultury, gdyż 

GOK miał na podstawową działalność, natomiast na rozwój nie było. 
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Wójt Gminy zwrócił uwagę, że Pan Ryś jest radnym i może nie ma decydującego wpływu na ogólny 

kształt budżetu, bo demokracja ma swoje prawa i większość ma racje, ale bardzo dobrze pamięta  

w ubiegłym roku kiedy to radny był przeciwny bo za dużo, bo nic się nie dzieje, a raptem radnemu 

zmieniło się stanowisko i stwierdził Pan że GOK ma za mało środków.  Dodał, że nie wie, co tym 

sposobem Pan radny chciał osiągnąć. 

Radny Pan Ryś odrzekł: - chcieliśmy zlikwidować, ale skoro nie likwidujemy, to dokładamy, niech 

się coś dzieje. 

Wójt Gminy odparł, że Pan radny poruszył temat dotyczący możliwości pozyskania środków gdzie  

zamieścił kryteria naboru. Podkreślił, że czytając kryteria naboru można dowiedzieć się, że Gminny 

Ośrodek Kultury z tego projektu nie może aplikować o środki. 

Radny Pan Marek Ryś zwrócił uwagę, że jest wiele projektów, nie tylko ten jeden projekt. 

W tym miejscu Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi w kwestii ośrodka zdrowia. 

Oznajmił, że jeszcze Gmina nie posiada kosztorysu, więc nie ma tej inwestycji wprowadzonej do 

budżetu, i nie musi zabezpieczać na tą chwilę środków na ten cel. Jeżeli Gmina będzie posiadała 

wszelką dokumentację, będzie realizowała tą inwestycję, wówczas będą potrzebne pieniądze i wtedy 

zaistnieje potrzeba znalezienia środków. Powtórzył, że nie można w budżecie zabezpieczyć środków 

na coś, co jeszcze nie ma miejsca. 

W kwestii wspólnych inwestycji z Powiatem Pan Wójt poinformował, że tak wynikało z uchwały 

budżetowej, takie pieniądze są i taka informacja po przegłosowaniu budżetu z pozytywnym skutkiem 

trafi do Starostwa Powiatowego. 

Radny Pan Ryś odparł, że pytał, co Pan Wójt chce zrobić z taką kwotą? 

Wójt Gminy stwierdził, że cokolwiek by nie chciał, to może to być jedynie w formie propozycji, 

natomiast to Rada Gminy poprzez swoją uchwałę będzie decydować, co za te pieniądze chciałaby 

zrobić, a potrzeb jest bardzo dużo. 

Radny Ryś odparł, że nie rozumie, bo jak planuje się coś zrobić, to powinno się wiedzieć. Dodał, że 

Pan Wójt wspominał o chodnikach, drogach. Powtórzył, że trzeba wiedzieć przygotowując budżet na 

następny rok. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że trzeba mieć przeznaczone środki finansowe i wówczas do tych środków 

można przedstawiać propozycje inwestycji. Ponadto przypomniał, że od kilku lat 3, 4, czy 5 lat jest 

wymagalna uchwała Rady Gminy w tym przedmiocie, wcześniej wystarczyło zabezpieczyć środki  

w budżecie gminy na wspólne inwestycje. Stwierdził, że potrzeb jest bardzo dużo, są to odcinki 

chodników, są to różne inwestycje, które można razem zrealizować, ale należy patrzeć na 

ograniczone środki, którymi dysponuje Gmina. 

Pan Wójt oznajmił, że Pan Marek jest radnym Rady Gminy, a obowiązkiem radnego jest brać czynny 

udział w pracach Rady. Dodał, że Pan radny był członkiem jednej Komisji, i na pewno więcej by  

wiedział, na pewno więcej by mógł, gdyby w tej Komisji pracował. Natomiast Pan radny sam  

zrezygnował z pracy w Komisji. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że nie mówimy o jego osobie, tylko o budżecie. 

Wójt Gminy nadmienił, iż Pan radny rezygnując z pracy z udziału w pracy Komisji jest odsunięty od 

tych rozmów. Stwierdził, że radny Pan Ryś może nie być członkiem Komisji. 

Radny Ryś zapytał kiedy Rada coś powiedziała, Rada milczy, a mówię tylko ja. 

Przewodniczący Rady Gminy potwierdził słowa Pana Wójta w kwestii rezygnacji radnego z pracy  

w Komisji Budżetu. Oznajmił, że takowa rezygnacja wpłynęła na jego ręce. Dodał, że radny Pan Ryś 

był Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że nie miał nic do gadania. Przewodniczący zawsze wszystko zatwierdzał, 

a ponadto wyśmiewano się ze mnie, szykanowano. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego, aby nie wprowadzał opinii publicznej w błąd, bo 

Przewodniczący Komisji sam niczego nie głosował, Komisja jest ciałem kolegialnym i zawsze 

większością głosów projekty różnych uchwał były przez Komisje przyjmowane lub odrzucane. 

Następnie zaprosił na posiedzenia Komisji Budżetu. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który oznajmił, że chciałby odnieść się do pewnej 

kwestii. Odparł, że ma przed sobą siedem pism. Wyjaśnił, że chodzi o przekazanie budynku 

znajdującego się przy garażu OSP Nieledew jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi, by 
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w przyszłości straż mogła ten budynek wyremontować. 

Nawiązał do otrzymanej odpowiedzi od Wójta Gminy Trzeszczany informującej o przedłużeniu 

terminu udzielenia odpowiedzi na powyższe pismo do czasu uchwalenia budżetu Gminy Trzeszczany 

na 2022 rok, co ma miejsce dzisiaj. 

Dodał, że chciałby wiedzieć na czym Ochotnicza Straż Pożarna stoi. Podkreślił, że Straż nie żąda od 

Pana Wójta funduszy, prosi jedynie o przekazanie budynku, a Pan Wójt nie potrafi tego uczynić  

w dobry sposób tak jak na urzędnika przystało. 

Radny Pan Józef Filipczuk potwierdził, że w tych pismach jednostka straży pożarnej nie prosi  

o środki finansowe. 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że za tym budżetem będzie głosował, dlatego, że wszystko 

pasuje, ale jednocześnie będzie się przyglądał, być może zapisze się do jakiejś Komisji, może 

zostanie wybrany i będzie działał, bo widzi, że jest potrzeba. Podkreślił, że ma prawo pytać. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za głos w dyskusji. Dodał, że radni są od tego, żeby się 

przyglądać, czuwać nad wykonaniem budżetu.  

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Pirogowicza. Oznajmił, że Pan Pirogowicz 

brał udział w pracach Komisji i nie słyszał z ust radnego ani jednego słowa, że trzeba zabezpieczyć  

w budżecie gminy przykładowo 50.000 zł, czy 20.000 zł, gdyż trzeba zmienić przeznaczenie tego 

budynku. Dodał, że od samego początku mówi, że pierwszym krokiem który należy wykonać, ażeby 

przekazać ten budynek jednostce straży pożarnej zgodnie z prawem, to są czynności w zakresie 

zmiany przeznaczenia użytkowania tego budynku. 

Takie są przepisy prawa budowlanego, są one aktem obowiązującym i musi się do tego dostosować. 

Podkreślił, że po ostatnich doświadczeniach nigdy więcej nie zaryzykuje, bo konsekwencje które 

później są wyciągane skargi, petycje i inne zażalenia mają charakter lawinowy. 

Powtórzył, że pierwszym elementem musi być opinia uprawnionego strażaka, czy w ogóle można 

zmienić przeznaczenie tego budynku, czy mogą w nim przebywać ludzie, bo normy, które 

obowiązywały dawno temu zgodnie z którymi był urządzony tam sklep one już nie obowiązują. 

Zwrócił uwagę, że budynek użyteczności publicznej musi spełniać określone warunki zgodnie  

z  obowiązującymi przepisami prawa 

W tym miejscu Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi w kwestii przyglądania, fotografowania, 

rozliczania i zacytował art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym mówiący, że z faktu 

sprawowania funkcji radnego wynikają prawa , ale radny ma też określone obowiązki. 

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały budżetowej na rok 2022. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała budżetowa na rok 2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 11-go 
 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany na lata 2022-2028. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na posiedzeniu połączonych Komisji projekt tej uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany. Wyjaśnił, że uchwała określa według jakiego schematu Strategia 

Rozwoju Gminy na lata 2022-2028 będzie opracowywana. Następnie otworzył dyskusję nad tą 

uchwałą. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który oznajmił, że chciałby, aby Pan Wójt na ten temat coś 

powiedział, gdyż tworzy budżet, ustala rzeczy o których nie wiemy, a potem mamy projekt. Zapytał 

jak Pan Wójt się zaopatruje na te lata, co by Pan Wójt widział? 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że podejmując tą uchwałę wskazujemy według jakich 

kryteriów będziemy pracować nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany. 
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Wójt Gminy odparł, że podjęcie tej uchwały będzie pierwszym krokiem do faktu konieczności 

rozpoczęcia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany. Dodał, że dotychczasowa Strategia 

jest już nieaktualna. Stwierdził, że dokument ten jest dokumentem nieodzownym przy aplikowaniu  

z projektów o środki finansowe. Za posiadanie tej Strategii można otrzymać dodatkowe punkty. 

Dlatego należy podjąć kroki zmierzające do opracowania Strategii Rozwoju. Podkreślił, że 

harmonogram określa czynności jakie będą następowały po sobie. Stwierdził, że należy od czegoś 

zacząć. Na dalszym etapie będą miały miejsce konsultacje społeczne, a etapem finalnym będzie 

podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy. 

Wójt Gminy stwierdził, że nie neguje prawa radnego, tylko stwierdza fakty. 

Dalszych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie  

projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany na lata 2022-2028. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Trzeszczany na lata 2022-2028 została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 12-go 
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzeszczany. 

Oznajmił, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę. Dodał, że ustawa z dnia 17 września 

bieżącego roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw mówi o tym, że z datą od 1 sierpnia należy wynagrodzenia 

w samorządzie podnieść. Nadmienił, że gdy tylko pojawił się ten temat w przestrzeni publicznej, to 

pierwszą uchwałę podjął samorząd Miasta Hrubieszowa. Z informacji uzyskanych od 

Przewodniczącego Rady Gminy Uchanie także samorząd Gminy Uchanie podjął taką uchwałę  

14 grudnia bieżącego roku. Zakomunikował, że Pan Wójt na Komisjach prosił o wynagrodzenie na 

najniższym poziomie. 

Wójt Gminy potwierdził, że na Komisjach prosił i w dalszym ciągu prosi o ustalenie wynagrodzenia 

na najniższym, zgodnym z ustawą poziomie. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że są to dość spore 

pieniądze i że jest to wymóg ustawowy do którego należy się dostosować, więc prosi o najniższy 

wymiar uposażenia. 

Radny Pan Marek Ryś nawiązał do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady na temat rozmowy  

z Przewodniczącym Rady Gminy Uchanie w kwestii podwyżki. Zapytał, czy Pan Przewodniczący 

coś wie na temat podwyżki dla radnych? Odparł, że nie oczekuje tych pieniędzy, ale jest taka sama 

możliwość, bowiem ustawa przewiduje. Dodał, że już dawno o tym wiedział, więc czekał. 

Nadmienił, że jest taka możliwość i chce to usłyszeć, więc prosi o odpowiedź osoby merytorycznie 

zaznajomionej. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że rozmawiał na ten temat z Panią Wójt. Przypomniał, że  

w ubiegłym roku był atakowany przez dziennikarzy z jednej z gazet zamojskich odnośnie kwot 

podwyżek. Nie słyszał, by ktoś zrzekł się tej podwyżki, a wręcz były takie sytuacje, iż telefonowano  

do osoby sporządzającej przelewy dlaczego jeszcze nie ma środków na koncie. 

Odparł, że wszyscy jednogłośnie podjęliśmy decyzje o tym, żeby podnieść diety. Nadmienił, iż nie 

wie, czy radny chce wymóc podwyżkę, bo nie bardzo zrozumiał intencje radnego. 

Radny Pan Marek Ryś odniósł się do głosowania z poprzedniego roku. Oznajmił, że Klub Radnych  

nie głosował za podwyżkami, a teraz chce tylko zapytać, czy Radzie też należałaby się podwyżka, 

czy jest możliwość. 

Wyjaśnień udzieliła Zastępca Wójta Pani Aneta Martyniuk, która oznajmiła, że w ustawie z dnia  

17 września o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw rzeczywiście jest art. 2, który określa, że wysokość diet 
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przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie dwu  i cztero krotności 

kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. To jest ta zmiana o której radny wspomina. Ta 

zmiana dotyczy kwoty bazowej. Podstawą była kwota 1342,07 i od tej podstawy były liczone diety,  

a w tej chwili ta kwota się zmieniła i wynosi 2147, 31. Nigdzie w tej ustawie nie ma określenia, tak 

jak w przypadku wynagrodzenia Pana Wójta, że jest to obowiązek, czy jest jakaś minimalna, czy 

maksymalna kwota wynagrodzenia radnego. To nie jest obowiązek, może być podwyżka, ale to jest 

uzależnione od Rady Gminy. 

Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że przedłożona uchwała dotyczy  

podwyżki uposażenia Pana Wójta. 

Innych głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzeszczany. 

Ze względu na problemy techniczne z urządzeniami do głosowania, głosowanie powtórzono. 

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

Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosowali radni: 

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

(Za - 9 głosów, przeciw – 1 głos, głosów wstrzymujących – 3).  

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzeszczany została podjęta większością 

głosów. 

Do punktu 13-go 
 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Trzeszczany na 2022 rok. 

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

Dodał, że taki Program Profilaktyki musi być podejmowany corocznie. Podobnie jak w roku 

ubiegłym, czy latach poprzednich najprawdopodobniej uchwała ta zostanie podjęta. 

Następnie otworzył dyskusję na tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Trzeszczany na 2022 rok. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Trzeszczany na 2022 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 14-go 
 

Następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzeszczany na lata 2022-2024. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ta uchwała również dotyczy pracy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. W tej uchwale ten czasookres dotyczy kilku lat. Podkreślił, że Komisje 

pozytywnie opiniowały projekt tej uchwały. 

Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Trzeszczany na lata 2022-2024. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzeszczany na 

 lata 2022-2024 została podjęta jednogłośnie. 
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Do punktu 15-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do  

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji  

Rewizyjnej na 2022 rok. Oznajmił, że na posiedzeniu Komisji został pozytywnie zaopiniowany 

roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

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

uchwałą w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok została 

podjęta jednogłośnie. 

Do punktu 16-go 
 

W tym punkcie przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2022 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy  

projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany, a następnie otworzył dyskusję nad projektem 

tej uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw 

Społecznych na 2022 rok. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz 

Inicjatyw Społecznych na 2022 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 17-go 
 

Następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 

2022 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na połączonym posiedzeniu Komisji projekt tej 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany, następnie otworzył dyskusję nad treścią tej uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, w związku z powyższym Pan Przewodniczący przeprowadził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2022 rok. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia 

Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2022 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 18-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu 18- go porządku obrad do rozpatrzenia 
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projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych na 2022 rok. 

Oznajmił, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Następnie otworzył dyskusję 

nad projektem tej uchwały. 

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

uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych na 2022 rok. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych na 2022 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 19-go 
 

W tym punkcie przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej 

uchwały, a następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, w związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  

uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok 

została podjęta jednogłośnie. 

Do punktu 20-go 
 

Ostatni przedłożony projekt uchwały dotyczył zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany   

na 2022 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że projekt tej uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy, następnie otworzył dyskusję nad tą 

uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uchwałą  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2022 rok. 

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; przeciw głosów nie było; wstrzymujących głosów  

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

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2022 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu obrady opuściła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara 

Serafin. 

Do punktu 21-go 
 

W punkcie zapytania, interpelacje i wnioski radnych głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który 

nawiązał do interpelacji z dnia 08.11.2021 r. Następnie Pan radny odczytał fragment interpelacji na 

który zdaniem radnego otrzymał niewłaściwą odpowiedź. 

„W związku z otrzymaniem dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie na 

przebudowę i termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach, czy nadal Pan będzie za 

gminne pieniądze realizować umowę tymczasową na okres pięciu lat i modernizować były Bank na 
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Ośrodek Zdrowia, proszę o podanie kosztów modernizacji”. 

Odpowiedź: „Tę kwestię poruszaliśmy na XXXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany, 

która odbyła się w dniu 30 lipca 2021 r., na której radni byli obecni (zgodnie z podpisaną listą 

obecności). Rada Gminy podczas głosowania nad tym tematem większością głosów opowiedziała się 

za stanowiskiem, aby Gmina Trzeszczany kontynuowała prace adaptacyjne budynku po byłym 

Banku Spółdzielczym w Trzeszczanach na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach”. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że to był lipiec, a Pani Starosta jak wiadomo otrzymała środki. Stwierdził, 

że w kwestii lokalizacji ośrodka nie było uchwały, tylko stanowisko, co jest często robione, by Panu 

Wójtowi wskazać drogę. Nadmienił, że pieniądze będą wydane z budżetu gminy, a po 5 latach trzeba 

będzie przywrócić budynek banku do stanu poprzedniego i znowu trzeba wydatkować środki. 

Odparł, że to nie jest żart, po co nam dwa ośrodki zdrowia. Trzeba o tym myśleć. Zapytał dlaczego 

Pan Wójt teraz nie pyta radnych, tylko podejmuje jednoosobowo. Niech radni się wypowiedzą, czy 

mówię słusznie, czy nie, bo jednak tutaj coś będzie. Po nowym roku zostaną ogłoszone przetargi, coś 

tutaj będzie się działo, a mieszkańcy pytają mnie, więc mam prawo pytać, czy biorę udział  

w Komisjach, czy nie biorę, to mam prawo zapytać. Skoro mam takie odpowiedzi, to źle się z tym 

czuję. Stwierdził, że może należałoby zastanowić się nad rekultywacją, bo do końca przyszłego roku 

trzeba będzie mieć to załatwione i na to nie będzie żadnych środków, a dotychczas pieniądze 

wydatkowane są na różne badania. Stwierdził, że jeżeli wysypisko odpadów zostanie 

zrekultywowane, to będzie mniej badań. Dodał, że na składowisku nie są wyrównane warstwy 

i w 2023 r. będziemy „bulić” tylko kto za to będzie „bulił”. Następnie poprosił o odpowiedź. 

Wójt Gminy oznajmił, że Pan Ryś jest radnym Rady Gminy Trzeszczany, a nie nadzorcą, osobą która 

tylko w swoim zakresie obowiązków, czy uprawnień ma prawo kontroli, doglądania strofowania itd.  

To Pan jako radny powinien w czasie swojej pracy w Radzie Gminy jej Komisjach takowe sprawy 

podnosić i uzyskać pozytywną akceptację większości Rady poprzez głosowanie.  

Dodał, że bardzo dobrze wie o terminach, które obecnie obowiązują. Nadmienił, że mówi się  

o ich przedłużeniu, ale póki co należy bazować na tym co obowiązuje. Odparł, że nie słyszał, aby Pan 

Ryś zgłosił na którejś sesji, czy na którejkolwiek Komisji, że jest nierekultywowane składowisko 

odpadów, więc istnieje konieczność zrezygnować z jakiegoś działania, ażeby zainwestować w to 

działanie i ten temat załatwić. Podkreślił, że tutaj nie mówi się o 2 tys. zł.  Na to działanie jest 

potrzeba znacznie więcej może np. 200, 300 czy 500.000 zł, może 1.000.000 zł, trudno powiedzieć.  

Zapytał, gdzie był radny Ryś, dlaczego nie złożył takiego wniosku i nie przekonał Rady Gminy 

i nie przedstawił w postaci uchwały budżetowej, czy też uchwały podjętej oddzielnie, iż rezygnujemy 

z jakiegoś działania, bo potrzebne będą środki na to działanie. Przypomniał, że wójt jest organem 

wykonawczym, a Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że to należy w gestii Wójta. Pan Wójt ma się tym zająć. Radny się tym 

interesuje i mówi Panu Wójtowi. Rada radzi, ja radzę i jestem taki jaki jestem i możecie mnie 

osądzić. 

Radny Pan Ryś zwrócił uwagę, że Pan Wójt nie odpowiedział w kwestii ośrodka zdrowia. Nawiązał 

do przeczytanej odpowiedzi w tym temacie, a następnie zapytał, czy Pan Wójt nie widzi, co się 

dzieje? 

Wójt Gminy stwierdził, że radny przeczytał część odpowiedzi i sam uczestniczył w tym głosowaniu. 

Przypomniał, że zapytał Radę Gminy po sławetnym zebraniu w Trzeszczanach, czy stanowisko jest 

takie same, czy Rada Gminy zmienia stanowisko. Rada Gminy większością głosów potwierdziła, że 

idziemy w tym kierunku. Podkreślił, że gdy rozmawialiśmy o ośrodku zdrowia na bazie budynku 

Banku Spółdzielczego, to Pani Starosta nie miała wiedzy, czy otrzyma środki i w jakiej wysokości 

otrzyma.  

Pewien etap został rozpoczęty i jeżeli Rada Gminy zmieni swoje zdanie, to po zakończeniu tego 

etapu, gdyż on musi być dokończony, bo zostały podpisane umowy, może być zmieniona decyzja 

Rady Gminy. Dodał, że sam nie ma mocy sprawczej, żeby podejmować jednoosobowo takie decyzje 

i ich nie podejmie bez względu na to, czy to radnemu się podoba, czy też nie, a myślę, żeby się 

podobało, bo byłby wówczas chłopcem do bicia. 

Radny Ryś odparł, że Pan Wójt nie będzie chłopcem do bicia, bo Pan Wójt mądrze postąpi, odstąpi 

od tej przebudowy. Nadmienił, że ośrodek zdrowia miał być oddany jesienią. Dodał, że Pani Starosta 
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ma pieniądze, a Pan Wójt coś insynuuje. To trwa już dłuższy czas. 

Wójt Gminy oznajmił, że jak będzie, tego nikt nie wie. Wspomniał o składanych Pani Staroście 

propozycjach w kwestii przekazania połowy budynku ośrodka zdrowia, czy nawet jego czwartą 

część, żeby mieszkańcy Gminy Trzeszczany w jakimś stopniu byli zabezpieczeni, mieli wizje,  

pewność, czy namiastkę pewności, że bez względu na to, co się zadzieje oni będą mogli mieć tutaj  

ośrodek zdrowia. Podkreślił, że składał takie propozycje, jednak nie zostały one zaakceptowane, więc 

też proszę powiedzieć, czy większe szanse powodzenia ma funkcjonowanie ośrodka zdrowia np. na 

powierzchni 100 metrów, czy na powierzchni np. 400 metrów. Który lekarz mający do wyboru jedną 

alternatywę, czy drugą  (a jedna i druga alternatywa spełnia wymogi stawiane przez ustawę)  

wybierze tą droższą alternatywę. 

Zakomunikował, że jeżeli Rada Gminy większością głosów po zakończonym etapie wyrazi wolę  

dalszego działania i to zostanie wyrażone w formie głosowania, to automatycznie od tego pomysłu 

do którego mam przyzwolenie odstępuje. 

Radny Pan Ryś odparł, że Gmina wyda pieniądze z budżetu gminy na tamten budynek. Tutaj Pan 

Wójt grosza nie dołoży i będzie ośrodek zdrowia. 

Wójt Gminy podkreślił, że tutaj na tej sali jest ciało uchwałodawcze. Proszę przekonać 

poszczególnych radnych, podjąć stosowne decyzje w formie głosowania, które później będę musiał 

wykonać. Przypomniał, że jest organem wykonawczym. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który wspomniał, że 29 grudnia ubiegłego roku Rada 

Gminy Trzeszczany podjęła uchwałę intencyjną o chęci przejęcia tego ośrodka zdrowia.  

Radny Ryś odparł, że w kwietniu Pani Symczuk chciała przekazać ten budynek i wówczas 

rozmawiano w kontekście takim, że nie ma pieniędzy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Marka Ryś, czy potwierdza, że została podjęta 

uchwała intencyjna 

Radny Pan Ryś odrzekł tak, ale która?  

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że chodzi o chęć przyjęcia Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach. 

Radny Pan Ryś poprosił, aby naświetlić sprawę od początku. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że początek tej sprawy sięga 20 lat wstecz.  

Radny Ryś przypomniał, że w kwietniu zaproponowano przyjęcie budynku ośrodka zdrowia za 

przysłowiową złotówkę. Z Panem Gałką chcieliśmy przyjęcia tego budynku. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na naradzie z sołtysami usłyszał od jednego  

z sołtysów, że prowadził już rozmowy z lekarzem. 

W tym miejscu Wójt Gminy potwierdził, że tak było. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ten sołtys jest rzecznikiem kogokolwiek? 

Przypomniał, że Pan Ryś jest radnym Rady Gminy Trzeszczany i to większością głosów Rada Gminy 

Trzeszczany poszła w tym kierunku. Nadmienił, że padało też z ust jednego z sołtysów ilu będzie 

lekarzy itd. Zapytał, czy może radny ma taką wiedzę, więc proszę się z nami nią podzielić, gdyż 

mamy prawo do takiej informacji. 

Radny Ryś odparł, że nie ma wiedzy na ten temat. 

Radny Pan Józef Filipczuk wypowiedział się na temat ośrodka zdrowia. Nawiązał do kadencji Rady, 

kiedy to też były problemy z ośrodkiem zdrowia w Nieledwi. Zostało zorganizowane zebranie, na 

którym mieszkańcy się wypowiedzieli w kwestii ośrodka zdrowia i sprawę rozwiązano. 

Zaproponował, aby w Trzeszczanach również zorganizować zebranie w sprawie ośrodka zdrowia, by 

mieszkańcy się wypowiedzieli, a ja jako radny wiedziałbym z czystym sumieniem jak mam 

zagłosować. Stwierdził, że ta rozmowa do niczego nie prowadzi. 

Następnie radny Pan Filipczuk zapytał, czy w Urzędzie Gminy zatrudniony jest radca prawny, czy 

radcą prawnym jest Pan Dec. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radcą prawnym był Pan Dec, później był Pan Krzanowski, 

obecnie jest Pan Szymon Skorniewski. Radca był wczoraj i będzie w dniu jutrzejszym. 

Radny Pan Józef Filipczuk zapytał o dyżury radcy prawnego. 

Wójt Gminy odparł, że radca przyjeżdża, kiedy jest potrzebny. 

Radny Ryś odparł, że radca powinien być na sesji. 

Radny Pan Józef Filipczuk oznajmił, że przeważnie na sesjach wynikają różne kwestie i radni 
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zadawaliby pytania radcy prawnemu. Przypomniał, że jak radcą była Pani Adamus, to każdej sesji 

była do dyspozycji w Gminie. Stwierdził, że jeżeli ten Pan nie chce być, to niech ma dyżur, gdyż 

znalazłyby się pytania do niego. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radca przyjmuje w Urzędzie, a następnie zapytał Pana 

Wójta, czy jest ustalony termin dyżuru radcy prawnego? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to jeden dzień w tygodniu w zależności od potrzeb. Czasami jest tak, że 

potrzebna jest konsultacja prawna, opinia prawna i obecność fizyczna np. we wtorek jest niezbędna, 

czasami jest tak, że jest to piątek. Gmina korzysta z tego, że te dni może zmienić. Podkreślił, że to 

nie są te lata, które były 20 lat temu. Jakie wezwania, potrzeby względem obsługi prawnej były 

wówczas, a jakie są dzisiaj. Aktualnie każdy dzień, każda chwila przynosi nowe wezwania i bez 

prawnika ani rusz. Pewne kwestie załatwiane są telefonicznie, e mailowo, ale są też sprawy, gdzie 

wskazana jest obecność radcy prawnego osobiście. 

W kwestii wypowiedzi radnego Pana Filipczuka na temat ośrodka zdrowia w Nieledwi Pan Wójt 

stwierdził, że jeżeli w tamtym okresie byłaby przychylność SP ZOZ, to  lekarz Kwiatkowski na bazie 

ośrodka zdrowia w Trzeszczanach utworzyłby ośrodek medycyny rodzinnej, niestety nie udało się 

tego zrobić, więc aby lekarzy przetrzymać, by mogli świadczyć swoje usługi zostało odsprzedane  

pomieszczenie w Nieledwi i tam na dzień dzisiejszy lekarze świadczą swoje usługi. Podkreślił, że 

dysponuje dokumentami od kiedy to się zaczęło i bardzo dobrze Pan Przewodniczący mówi, że to był 

początek 2000 lat. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz ponownie powrócił do tematu pisma w przedmiocie przekazania 

budynku przy garażu OSP Nieledew na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi. 

Zapytał, czy Pan Wójt zadeklaruje, iż po nowym roku dokona przekształcenia budynku, by  

w przyszłości Ochotnicza Straż Pożarna mogłaby coś w nim zrobić, by służył on na potrzeby 

sanitarne? 

Pan radny Pirogowicz poruszył także temat budynku Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach. Oznajmił, 

że w tym czasie kiedy Pan Wójt zaczął działać w sprawie tego Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach, to 

przyznaję rację, że Pan Wójt wówczas nie wiedział, że Pani Starosta otrzyma środki na remont 

dotychczasowego budynku ośrodka zdrowia. Dodał, że teraz jest już wiadomo, więc można jeszcze 

coś zrobić. Podkreślił, że to jest posunięcie niebezpieczne, a wręcz szkodliwe, gdyż naraża Gminę na 

dodatkowe koszty z budżetu gminy, a budżet gminy nie jest wesoły. Te pieniądze można byłoby 

przeznaczyć na inne cele, przykładowo na kamień na drogę i inne rzeczy. Powiat otrzymał środki na 

remont byłego ośrodka zdrowia. W porozumieniu ze Starostwem, Starostwo - Gmina można ten cel 

osiągnąć, wymaga to dobrej woli i chęci współpracy dla dobra społecznego mieszkańców Gminy  

i tego się trzymajmy. 

Podkreślił, że Pan Wójt jest gospodarzem tej Gminy i powinien służyć i dążyć do porozumienia na 

wszystkich szczeblach powiatu i województwa, a nie pokazywać własne chore ego, bo to idzie po 

kosztach całej Gminy. Dodał, że Pan Wójt opowiadał o jednym wspólnym celu gospodarczym, by 

nasza Gmina się rozwijała i również za tym się opowiada i popiera wszystkie decyzje jako radny  

i wiem co jest dobre, a co złe z mojego punktu widzenia. Jako radny zapraszam Pana Wójta do 

merytorycznej współpracy z organami samorządowymi Powiat i Województwo, bo bez tego nic  

nie będzie. Pieniądze na zmarnowanie pójdą przy remoncie budynku banku. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radny Pan Pirogowicz namawia do tego, ażebyśmy 

zagłosowali za przekazaniem dla straży i zaadaptowaniem budynku na potrzeby OSP Nieledew. 

Zwrócił uwagę, że w innych miejscowościach np. w Mołodiatyczach gdzie funkcjonują równolegle  

OSP  i KGW, jak również w Zadębcach, w Trzeszczanach, czy w Drogojówce nie ma żadnego 

problemu. Strażacy współistnieją w tych pomieszczeniach. W Nieledwi, coś niepokojącego się 

zadziało, bo około 2 lata temu Pan Pirogowicz oddał klucze do tych pomieszczeń do których miał 

dostęp jako ówczesny Prezes OSP. Stwierdził, że teraz mielibyśmy wydawać pieniądze na remont 

jakiegoś sklepu. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz przypomniał, że dawniej OSP Nieledew mieściła się w budynku 

świetlicy, którego już nie ma. Natomiast z remizy przy garażu OSP została wykonana świetlica 

wiejska, do której klucze posiada Pani T….  Zakomunikował, że posiadał klucze, ale nie chciał je 

dłużej mieć ze względu na spory i inne rzeczy, więc klucze oddał sołtysowi, gdyż sołtys jest 
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gospodarzem wsi i powinien te klucze mieć. Odparł, że klucze przekazał, natomiast później sprawy 

zaszły za daleko, bo zaczęły ginąć ze świetlicy rzeczy, były sprawy sądowe. 

Nadmienił, że strażacy przyjeżdżając z akcji są brudni, więc nie rozumie by otwierać drzwi do 

wyremontowanej świetlicy, a tutaj jest budynek gdzie strażacy mogliby się przebrać, umyć. 

Stwierdził, że Straż nie chce pieniędzy, chce wyremontować budynek, tylko aby Pan Wójt przekazał 

budynek na piśmie. Nadmienił, że tam nie ma żadnego niebezpieczeństwa tak by trzeba było 

dokonać przekształcenia. 

Wójt Gminy odniósł się do nieprawdziwych informacji zamieszczanych w lokalnej prasie. Oznajmił, 

że na początku próbował w trybie prawa prasowego prostować zamieszczone informacje, ale  

nie ma to większego sensu, bo sprostowania zazwyczaj pisane są małą czcionką na odległych 

stronach więc z tej możliwości zrezygnował. Podkreślił, że radny Pan Marek jest przygotowany  

z artykułem, który zawiera nieprawdziwe informacje. Dodał, że rozmawiał z Panią redaktor, która to 

obiecała zająć się tym tematem. 

W kwestii wnioskowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nieledwi Pan Wójt poinformował, że 

tak jak informował w wyniku zmiany prawa podstawowym i pierwszym krokiem musi być opinia 

uprawnionego strażaka dotycząca użytkowania tego budynku jako budynek użyteczności publicznej. 

Jeżeli zostałaby wydana pozytywna opinia o zmianie przeznaczenie tego budynku, wówczas mogę  

z jednostką OSP Nieledew podpisać umowę i przekazać ten budynek, nie ponosząc 

odpowiedzialności karnej za ewentualne zdarzenia niepożądane. Dodał, że nie tak dawno prawo się 

zmieniło i należy go respektować. 

Przypomniał, że obiecał mieszkańcom, iż interes Gminy Trzeszczany jak i jej mieszkańców będzie 

na pierwszym miejscu. Nieistotne, że np. przysłowiowy Pan Kowalski nie ma siły przebicia, jeżeli 

będzie krzywdzony, to może śmiało prosić o pomoc i takową pomoc uzyska. Nadmienił, że wie 

na co się godził i wie co ludziom obiecał. 

Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Pirogowicza w przedmiocie zaproszenia do 

rozmów z Powiatem i z Województwem. Dodał, że ze Starostwa nie otrzymał odpowiedzi na dwa lub 

trzy pisma. 

Zakomunikował, że występuje tutaj w interesie Gminy Trzeszczany i jej mieszkańców, ponieważ na 

to się zdecydował, to obiecał i będzie to realizował bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy 

nie. Stwierdził, że z władzami wojewódzkimi ma dobry kontakt i nie tak dawno z Panem Wojewodą  

w rozmowie telefonicznej pewne sprawy uszczegółowił, poruszył. Powtórzył, że tutaj absolutnie  

nie ma żadnych złych stosunków z władzami.  

Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi radnego nawiązującej do okresu minionego w przedmiocie 

przekazania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi pomieszczenia. Oznajmił, że 

pomieszczenie to było ogrzewane z kotłowni z Kres-Mot-u. Dodał, że kolejne zmiany, kolejne 

przekształcenia spowodowały, że ten majątek przeszedł w ręce prywatne i stało się jak się stało.  

Pan Wójt wspomniał o składanych skargach dotyczących aktualnego budynku świetlicy. 

Zainteresowane osoby udzielały informacji często nieprawdziwych wywołując lawinę kontroli 

łącznie z Komendą Główną Straży Pożarnej, które nie potwierdziły rewelacyjnych doniesień. 

Nadmienił, że w konsekwencji udało się jakoś wyremontować ten obiekt, część tego obiektu i służy 

on jako świetlica wiejska. Z wiadomych względów kilka razy na tej sali było omawiane, co, jak, 

gdzie z jakich przyczyn, z jakich powodów i dlaczego. 

Stwierdził, że to Pan radny Pirogowicz dobrowolnie, a nie żadną uchwałą Rady Gminy, bo Rada 

Gminy do tych spraw nic nie ma oddał  klucze. Te klucze zostały przekazane dla sołtysa, który  

z wiadomych względów nie może ich mieć.  

Dodał, że w dalszym ciągu namawia Pana Pirogowicza, by posiadł klucze do świetlicy, bo jest jak 

najbardziej odpowiednią osobą, jest osobą miejscową i jest osobą odpowiedzialną.   

Ponadto stwierdził, że błędem byłoby i nie w porządku do innych miejscowości, ażeby dla każdej 

organizacji tworzyć jakieś pomieszczenia. Świetlice mają spajać ludzi, cementować, mają wpływać 

na relacje międzyludzkie, a nie na odizolowaniu. Nie mniej jednak jeżeli ta opinia będzie pozytywna, 

to rozważy możliwość taką. 

Głos zabrał radny Pan Henryk Gałka, który wypowiedział się na temat Ośrodka Zdrowia  

w Trzeszczanach. Poinformował o zebraniu z mieszkańcami na którym został poruszony ten temat. 
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Stwierdził, że część mieszkańców była za tym, aby ośrodek powstał w budynku banku, natomiast 

część mieszkańców była temu przeciwna, mówiąc, że to będzie na okres 5 lat, że będą koszty duże  

i później nie wiadomo, czy to będzie potrzebne, czy nie. Podkreślił, że sam teraz się nad tym 

zastanawia, bo był za tym, żeby ten ośrodek powstał i tak też głosował. Następnie zapytał, czy 

umowa obowiązuje i czy koszt związany z karą umowną  nie będzie tańszym kosztem jak to, 

gdybyśmy ośrodek pobudowali i doszli do tego. Odparł, że koszt byłby duży, wówczas byłoby dwa 

ośrodki, więc moim zdaniem to też byłoby zbyteczne. Dodał, że należałoby przeanalizować, czy nie 

lepiej byłoby wycofać się z tego projektu mimo kosztów które na pewno będą, bo w umowie są kary 

umowne. 

Radny Pan Ryś odparł, że nie ma tam nic takiego i do niczego ta umowa nie zobowiązuje. 

Wójt Gminy oznajmił, że chyba wynikło jakieś nieporozumienie. Wyjaśnił, że mówiąc o podjętych 

decyzjach i podpisanych umowach to mówił o projekcie, ponieważ ta umowa, która jest podpisana na 

5 lat, którą celowo podpisał na taki okres ponieważ nikt nie mógł powiedzieć, czy uda się nazbierać 

co najmniej 1000 podpisów osób zainteresowanych świadczeniem usług zdrowotnych w budynku 

dotychczasowego Banku Spółdzielczego w Trzeszczanach. Nadmienił, że informacja o nieczynnym 

Ośrodku Zdrowia w Trzeszczanach skutecznie zobligowała mieszkańców do zapisania się do innych 

lekarzy. Wspomniał, że Gmina miała problemy z nazbieraniem osób chętnych nie mniej jednak 

zostało to osiągnięte nawet z pewnym zapasem. Powtórzył, że nie mówi o umowie z bankiem, mówi 

o projekcie. Trzeba ten etap zakończyć i wówczas możliwa jest zmiana stanowiska Rady Gminy, 

gdyż to co już się dzieje musi mieć swoją kwintesencję zgodnie z podpisaną umową. 

Dodał, że jest po rozmowach z Zarządem Banku i Zarząd Banku jest jak najbardziej zainteresowany 

odprzedażą tego budynku, za jakie pieniądze tego nie wie. 

Odparł, że zdaje sobie z tego sprawę, że błędem byłoby, zainwestowanie środków, a po 5 latach 

funkcjonowanie ośrodka zostałoby zakończone. Podkreślił, że swoim postępowaniem chce stworzyć 

ośrodek który dzisiaj, i za 3, 5 lat, czy 20 lat będzie miał prawo i realne szanse funkcjonowania  

i utrzymania się.  

Radny Pan Gałka stwierdził, że w tym wypadku jest tak, i dużo mieszkańców mówiło, że deklaracja 

nie jest wiążąca, więc jeżeli powstanie ośrodek w dotychczasowym budynku, to nie wiadomo jaka 

część mieszkańców przejdzie do tego ośrodka i może zaistnieć taka sytuacja, że nie będzie osiągalny 

limit osób. 

Wójt Gminy oznajmił, że tak może być, tylko należy sobie wyobrazić, że tam jest budynek 

o powierzchni przykładowo 100 metrów
2
, natomiast tutaj jest to 400 metrów

2
. Każdy z lekarzy jest 

przedsiębiorcą, ma za zadanie utrzymać to wszystko i wygenerować jakieś dochody, podatek nie jest 

taki mały, czynsz nie jest taki mały, zapytał, czy lekarz mający pewność, że ma 1000 pacjentów 

zdecyduje się na taką dużą powierzchnie, czy zdecyduje się na znacznie mniejszą powierzchnię. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że lekarz oglądał stary ośrodek zdrowia i jego ta kubatura 

nie interesuje. Następnie nawiązał do wypowiedzi w przedmiocie, że Starostwo Powiatowe 

otrzymało środki na ośrodek zdrowia. Nadmienił, że Pani Starosta otrzymała kwotę 2.500.000 zł. 

Wójt Gminy poinformował, że Starostwo Powiatowe otrzymało kwotę 5.000.000 zł, która to została 

podzielona na dwa Ośrodki Zdrowia w Trzeszczanach i w Uchaniach. Na Trzeszczany jest 

przeznaczona najprawdopodobniej kwota około 3.860.000 zł, pozostała kwota jest przeznaczona na 

Ośrodek Zdrowia w Uchaniach. 

Dodał, że chciałby skorzystać z ośrodka zdrowia, gdzie jest przestrzeń, gdzie jest komfort itd., ale 

ekonomia kłania się w pas. 

Radny Pan Gałka zakomunikował, że Pani Starosta informowała, że jeżeli indywidualnie lekarz  

nie podejmie się tutaj tej działalności, to lekarze ze szpitala będą pełnili dyżury. 

Wójt Gminy stwierdził, że taka sytuacja może mieć miejsce w czasie gdy Pani Starosta Aneta 

Karpiuk będzie Starostą, ale co będzie gdy Starostą przestanie być Aneta Karpiuk, a jej następcy  

nie będą zainteresowani generowaniem kosztów z tym związanych? 

 

Do punktu 22-go 
 

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na jego ręce wpływają różne  
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petycje, dekrety samozwańczych elektoratów, prezydentów. Jest pismo w sprawie podjęcia uchwały 

dotyczącej szkodliwości maseczek. Odparł jak Rada Gminy może zakazać czegoś, co ustalił Sejm. 

Wspomniał także o: 

- piśmie sołtysa wsi Zaborce Pani Misiak w sprawie budowy drogi w kierunku Pana S… 

- korespondencji o której informował radny Pan Pirogowicz odnośnie przekazania pomieszczenia 

- wniosku sołtysa wsi Nieledew do Pana Wójta  

- postanowieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego  „Wody Polskie” odnośnie pozytywnego  

  zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

- dekrecie Prezydenta Elektorskiego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie utworzenia Gminnych Rad  

Koordynacyjnych, w którym to jest mowa o planowanym scenariuszu wejścia wojsk rosyjskich. 

Dodał, że jeżeli ktoś chce czytać tą korespondencję, to proszę bardzo. 

Jeżeli radny Pan Ryś ma życzenie to proszę przyjść. 

Radny Ryś stwierdził, że media są od takich rzeczy. 

Przewodniczący Rady odparł, że nie chce, aby później ktoś zarzucał, że nie przestawił 

korespondencji, która wpływa do Rady Gminy. Stwierdził, że to jest korespondencja kierowana do 

radnych, więc ma prawo, a wręcz obowiązek ją przedstawić. Powtórzył, że jeżeli radny chce 

przejrzeć korespondencję, to zaprasza. 

Radny Ryś oznajmił, że media będą informować, a tego nie chce czytać. 

W tym miejscu głos zabrała Pani Anna Kociach, która ustosunkowała się do zarzutów radnego Pana 

Marka Rysia w kwestii nieprzekazanych materiałów. Oznajmiła, że pozwoliła sobie wydrukować  

potwierdzenia, z których wynika, że 20 grudnia o 9.42 wysłała do Pana Rysia materiały na sesję 

Rady Gminy planowaną 30 grudnia, część materiałów, bowiem ze względu na duży rozmiar trzeba 

było materiały wysłać w dwóch wiadomościach i drugi  e-mail ( pozostałe materiały) został wysłany 

o godz. 09.48. Ponadto dodała, że radny Pan Ryś w sms -ie 20 grudnia potwierdził: „materiały na 

sesję są, pozdrawiam”.  

Stwierdziła, że materiały Pan radny otrzymał, a pod moim adresem był zarzut, że Panu radnemu  

nie wysłałam materiałów. 

Radny Pan Ryś wyjaśnił, że chodziło o spotkanie opłatkowe. 

Pani Anna Kociach oznajmiła, że ta informacja o spotkaniu opłatkowym także została przekazana 

radnemu i zawarta ona została w informacji do porządku obrad, czyli Pan radny też to otrzymał. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprosił Panią Kociach za zachowanie Pana radnego. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że też przeprasza, Dodał, że sprawdzi to, bo mógł się pomylić.  

Nie zobaczył, za co bardzo przeprasza, bo nigdy nie podejrzewał, żeby coś Pani przeciwko mojej 

osobie knuła, ale są pomyłki i nie wyolbrzymiajmy tego. 

Pani Anna Kociach oznajmiła, że poczuwa się do odpowiedzialności i chciała to radnym wyjaśnić,  

gdyż to zabrzmiało tak, jakby tylko Pan nie otrzymał tych materiałów. 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że Pani Ania poczuła się dotknięta i czuła w obowiązku 

wyjaśnić tą kwestię.  

Ponadto oznajmił, że jeżeli ktoś nie otrzymał odpowiedzi, to proszę złożyć zapytania na piśmie. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że: 27 listopada 2021 r. uległ poważnemu wypadkowi  

mieszkaniec naszej Gminy. Stan jest poważny, więc potrzebne są środki finansowe na wybudzenie. 

Odparł, że zbliża się termin rozliczeń z Urzędem Skarbowym i jak najbardziej można przekazać 

jeden procent podatku, nie ponosząc żadnego uszczerbku na swoich dochodach. Podkreślił, że taka 

informacja zostanie wyłożona na stoliku przy wejściu do Urzędu Gminy. Nadmienił, że są 

prowadzone zbiórki na portalach społecznościowych i jeżeli ktoś chciałby wesprzeć tą osobę, to 

bardzo prosi i z góry dziękuje. 

Pan Wójt podziękował za wszystkie życzenia przesłane drogą elektroniczną w formie sms, składane 

osobiście. Za wszystkie przejawy dobroci, życzliwości bardzo serdecznie dziękuje. 

Wspomniał, że pracując nad budżetem była mowa, że spodziewamy się mniejszych wpływów do 

budżetu nawet o 30.000 zł ze względu na ulgi w podatku rolnym z tytułu montażu instalacji 

fotowoltaicznej. Zakomunikował, że już Gmina jest poza tą kwotą i najprawdopodobniej kwota ta 

zostanie dość znacznie przekroczona. Wpływy do budżetu będą o tą kwotę niższe i o podobną 

wysokość tej kwoty pozostanie zmniejszona subwencja należna Gminie. 
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Ponadto poinformował o rozstrzygniętym przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Trzeszczany. Odparł, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Lew-Pol” która to  przetarg 

wygrała i od Nowego Roku będzie realizowała usługi w zakresie odbioru odpadów. 

W tym miejscu Wójt Gminy złożył życzenia noworoczne wszystkim mieszkańcom Gminy. 

Następnie radny Pan Marek Ryś odczytał treść otrzymanego sms-a: Po zrobieniu projektu Pan Wójt 

nie będzie mógł się wycofać odnośnie ośrodka zdrowia, a ma Pan jakieś pieniądze. 

Wójt Gminy odniósł się do treści odczytanego sms-a. Oznajmił, że jest to kolejna nieprawda, 

ponieważ po każdym praktycznie zakończonym etapie na który są podpisane umowy jest fizycznie 

możliwość wycofania się z każdej inwestycji. 

Radny Pan Ryś zwrócił uwagę, że straty będą. Następnie zwrócił się do Pana Przewodniczącego 

mówiąc, że na poprzedniej sesji Pan Przewodniczący odpowiadał na pisma, i rzekł nie fair , bo Pan 

jako policjant nie raz był proszony, bo się Pan zachował niemoralnie, nieetycznie i teraz Pan 

odpowiadał dla Klubu WC, nie „Wspólny Cel” tylko użył Pan WC. I znowu było to nieetyczne.  

Tutaj się mówi, że pisane są skargi, ja nie napiszę skargi, nie obrażam się. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że używa skrótowców i w dalszym ciągu w przyszłości 

będzie je używał. Dodał, że to Państwo radni z Klubu wybrali taką nazwę. 

Radny Pan Ryś zapytał, czy ten Klub jest tak sławny, że aż się używa skrótowców? Widocznie tak. 

Przewodniczący Rady odparł, że jeżeli to radnego boli, to będzie używał pełnej nazwy Klubu 

„Wspólny Cel”. Ponadto poprosił, aby nie wypominać gdzie pracuje. 

Radny Pan Ryś zapytał Pana Przewodniczącego, czy wie o takiej sytuacji (bo jest policjantem) 

przedstawionej w prasie. Następnie przedstawił treść artykułu z lokalnej prasy dotyczącej Wójta 

Gminy Pana Stanisława Czarnoty w przedmiocie przekroczenia uprawnień.  

Radny Pan Ryś stwierdził, że Pan Przewodniczący jest policjantem i powinien się temu przyglądać. 

Odparł, że coś tu z prawem nie tak, więc dlatego to powiedział. Zapytał Pana Wójta, co wygadywał 

11 listopada w kościele. Totalna opozycja. Poprosił, aby w kościele nie używać takich argumentów, 

bo kościół nie jest od tego. 

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Marka Rysia. 

Oznajmił, że radny mówi o czytaniu wydawnictw na które się powołuje. Odparł, że nie ma 

obowiązku robić prasówek, tak jak to było za minionego systemu i nie zmusi go radny do czytania 

gazet, których nie ma w zwyczaju czytać, których nie prenumeruje. Podkreślił, że jako policjant  

nie ma w zakresie obowiązków czytania prasy lokalnej, a to, że napisano, iż ktoś został skazany i to, 

że odwołuje się od Wyroku, to jest niezbywalne prawo każdej osoby. Gdyby wpłynął taki Wyrok na 

ręce Przewodniczącego na pewno Państwa radnych nie omieszkałby o tym powiadomić. Na chwilę 

obecną, na moje ręce jako Przewodniczącego, nie policjanta takowy Wyrok nie wpłynął.   

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi Pana radnego. Oznajmił, że rozmawiał z Panią redaktor, 

która była bardzo zdziwiona, iż posiada nieaktualne, nieprawdziwe informacje, które zamieściła. 

Pani redaktor obiecała, że sprawdzi informacje i zamieści stosowne sprostowanie. 

Podkreślił, że jeżeli byłby skazany prawomocnym Wyrokiem Sądu, tak jak tutaj jest napisane, to  

nie mógłby w majestacie prawa pełnić funkcji wójta. Nadmienił, że radny widzi wszystkich 

potknięcia, niedociągnięcia, przejęzyczenia, brak kropki itd. natomiast nie zwróci uwagi na siebie. 

Jesteśmy istotami omylnymi, tak jak radny zdążył zauważyć.  

Pan Wójt zwrócił uwagę, że pisma radnego Pana Rysia nie spełniają wymogów ustawowych jakim 

powinna odpowiadać interpelacja. Następnie odczytał interpelacje Klubu Radnych Gminy „Wspólny 

Cel” „Pan Mariusz Pietnowski – Przewodniczący Rady Gminy Trzeszczany – interpelacja.  

Czy zaciągnięto kredyty lub pożyczki przez Gminę podczas I i II kadencji Wójta. Jeżeli tak to na 

jakie cele inwestycyjne. Prosimy też dołączyć faktury z opisem”. 

Wójt Gminy oznajmił, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo za czasów którego wójta, trzeba 

byłoby to doprecyzować. W kwestii prośby dołączenia faktur z opisem Pan Wójt zapytał, czego 

miałyby te faktury dotyczyć. Póki co Bank jeżeli udziela kredytu, pożyczki, faktury nie wystawia. 

Dodał, że następna prośba jest bardziej doprecyzowana, (wniosek o dostęp do informacji publicznej) 

który rygorom wniosku nie odpowiada, jest już sprecyzowane, że chodzi o moją osobę, ale  

w dalszym ciągu jest prośba o opisane faktury na w/w zadania. Podkreślił, że nie widzi sensu i logiki. 

Ponadto Pan Wójt zwrócił uwagę, że radny Ryś składa wniosek do budżetu Gminy Trzeszczany,  
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gdzie w nagłówku widnieje kwota 500.000 zł, a chodzi o zabezpieczenie kwoty na przebudowę szosy 

powiatowej Ostrówek-Hrubieszów, a następnie w treści pisma jest kwota 400.000 zł, czyli jedno  

z drugim spójności absolutnie nie ma. Drugie w tym samym dniu pismo korygujące i następne pismo, 

bo za chwileczkę apetyt wzrósł, widnieje już kwota 1.000.000 zł. 

Wójt Gminy dodał, że Pan Ryś pisze pismo, gdzie wpływa ono 10 października, natomiast  

w nagłówku jest data listopadowa. To jest dokument oryginalny, natomiast radny Pan Ryś człowiek 

prawy przekreśla długopisem wstawia datę adekwatną w którym Pan to robi i publikuje Pan taki 

dokument na Facebooku. Natomiast dzisiaj mieliśmy godny pożałowania obraz, bo najpierw robi Pan 

burdę, że nie otrzymał dokumentów i atakuje Pan mojego pracownika, natomiast swoich potknięć 

Pan nie widzi, ale kogoś tak. 

W związku z dalszą polemiką radnego Pana Rysia z Panem Wójtem Przewodniczący Rady Gminy 

odebrał głos zarówno Panu Wójtowi jak i radnemu Panu Markowi Ryś. 

 

Do punktu 23-go 

 

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

 

Do punktu 24-go 

 

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

Trzeszczany VIII kadencji życząc wszystkim osobom wszystkiego najlepszego w 2022 roku. 

 

 

 Protokołowała                                                                                         Przewodniczący                      

                                                                                                                     Rady Gminy                               

 Anna Kociach                                                                                                                                                                                       

                                                                                                               Mariusz Pietnowski                      

 

                                                                                                       


