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Protokół  Nr XXXII/2021 
 

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

30 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od 8.00 do 9.47. 

 

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, Skarbnik Gminy 

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

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1.Otwarcie sesji. 

2.Stwierdzenie prawomocności. 

3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na wspólną realizację zadań dla  

   Powiatu Hrubieszowskiego. 

5.Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

6.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXXII sesji nadzwyczajnej 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 12 

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

i decyzji. 

Po stwierdzeniu prawomocności na obrady przybył radny Pan Henryk Gałka. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że aktualnie w obradach uczestniczy 13 radnych. 
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                                                                    Do punktu 3-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali zaproponowany przez wnioskodawcę 

porządek obrad i że wnioskodawcą dzisiejszej sesji nadzwyczajnej jest Wójt Gminy Trzeszczany. 

Następnie Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i zapytał, czy ktoś z radnych 

chciałby coś wnieść do porządku obrad? 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś – po pierwsze mam takie pytanie nie widzę tam maseczek, 

podobno nikt nam nie zniósł tego obowiązku w publicznym miejscu, w pomieszczeniu zamkniętym. 

Ostatnio byłem u lekarza, siedziały osoby na poczekalni, i Pan doktor powiedział, że albo zakładam 

maseczkę, albo opuszczam poczekalnię, czyli jest taki obowiązek, więc chciałbym, żeby Pan się 

odniósł, czy mamy zakładać maseczki, czy nie. 

Po drugie sprawa przedszkola. Pismo od lutego, może przedyskutowalibyśmy ten temat. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał: - składa Pan wniosek taki o dodanie punktu?  

Radny Pan Ryś potwierdził, że tak. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy są inne wnioski co do porządku obrad? 

Wójt Gminy wyjaśnił - że dodanie punktu do obrad sesji nadzwyczajnej wymaga zgody 

wnioskodawcy tej sesji, tak powiedział ustawodawca. Będzie czas na rozważania, na dyskusję. 

Dzisiaj sesja jest sesją nadzwyczajną, poprosiłem o jej zwołanie. Takie sesje są zwoływane  

w sprawach pilnych. Ja nie bagatelizuję potrzeb, czy też pism płynących ze Stowarzyszenia 

natomiast we wspomnianym przez radnego piśnie widnieje zapotrzebowanie na zwiększone środki 

finansowe, bo znam treść tego pisma. Nie można ot hoc tak podjąć decyzji, trzeba ją 

przedyskutować, a myślę, że potrzebny jest na to czas i ja nie wyrażam zgody na wprowadzenie tego 

punktu do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że wobec braku zgody wnioskodawcy dzisiejszej sesji 

wniosek radnego nie będzie uwzględniony. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił – od lutego istnieje ten problem. Dostał Pan Przewodniczący pismo  

i nic nie dyskutujemy nad tym. Chciałbym, aby Pan Wójt w tej chwili odniósł się w kwestii 

maseczek, bo widzę, że nie ma żadnej maseczki. 

Wójt Gminy odparł, że problem polega na niedopatrzeniu przez pracownika. Proszę Pani Aniu, aby 

na salę zostały dostarczone maseczki. Nie wiem, czy osoby zaszczepione też są obowiązane, czy też 

nie do noszenia maseczek. Z tego co wiem to 90% nas tutaj przebywających jest osobami 

zaszczepionymi dwoma dawkami, czyli w pełni zaszczepionymi. Niech się wypowiedzą  

poszczególni radni. Myślę, że temperatury nie są łaskawe dla nas i oddychanie w takich 

temperaturach, w maseczkach jest o wiele bardziej kłopotliwe, ale niech każdy podejmie decyzje. 

Wiem, że tak powinno być i za chwilę maseczki będą dostarczone. 

Po wypowiedzi Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

zaproponowanym 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; 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. 

 

                                                                  Do punktu 4-go 

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 

wspólną realizację zadań dla Powiatu Hrubieszowskiego. 

Głos zabrał Wójt Gminy informując, że sposób, którym powinniśmy działać, spraktykowany 

i kontynuowany przez wiele lat jest inny, aniżeli to, co dzieje się teraz. Szanowni Państwo, mam tutaj 

pisma, począwszy od 2010 roku (jeszcze wcześniejsze też na pewno są), kiedy to był taki model 

współpracy z Powiatem wypracowany, że w miesiącu styczniu najdalej w lutym przeważnie to 

Powiatowy Zarząd Dróg występował tutaj do nas, do Rady Gminy, czy do Wójta z takim 

zapytaniem, czy na ten rok przewidziane są jakieś wspólne inwestycje, jeżeli tak to jakie. Było to 
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różnie, czasami była podejmowana uchwała Rady Gminy, czasami jej nie było. Różnie w różnych 

latach było to załatwiane. W tym roku również czekaliśmy na taką informację, takowa informacja  

nie przyszła. Dlaczego jest ważna ta informacja, bo przecież ile mamy zabezpieczone na wspólne 

inwestycje, to widać było w uchwale budżetowej, która jest dokumentem ogólnie dostępnym, nad 

tym głosowaliśmy, uchwalając budżet, natomiast dlatego jest ważna, ponieważ wtedy nasz partner 

wskazuje zadanie, literalnie wskazuje zadanie, jak ono się nazywa, ponieważ do podjęcia uchwały 

taka informacja jest jak najbardziej potrzebna, bo uchwała to jest akt taki, który później po 

przegłosowaniu już jest obowiązującym aktem i nie można go samowolnie zmieniać, nie można tam 

nanosić samowolnie korekt, czy poprawek. Dzisiejsza sesja zwołana jest m.in. dlatego, ażeby podjąć 

taką uchwałę w której treści przekażemy środki finansowe na wspólne zadanie z Powiatem  

w wysokości 131 500 zł.  

Radny Pan Andrzej Pirogowicz - dobrze, iż dzisiaj taką propozycję mamy i Wójt się zgadza na to, na 

te 131 tys. na współpracę i jednocześnie zaznaczone będzie, że to będzie do drogi powiatowej. Tak 

jak Pan słyszał na zebraniach, że droga będzie przebudowywana w odpowiednim czasie, po kolei. 

Jak ja przypomnę sobie lata poprzednie, myśmy fundusz sołecki zatrzymali po to i 2 razy ponad 

200 000 zł to było już 400 000 zł. Jednak byłaby większa suma tej naszej współpracy ze Starostwem. 

Moglibyśmy więcej uczynić jakby była dobra wola wówczas. Ja pamiętam, jak dziś, na sesji 

mówiłem, by te wszystkie środki przekazać, i zapis zrobić na przebudowę drogi powiatowej, jednak 

to się nie stało. Nie wiem, dlaczego część radnych i Pan Wójt oponował to inaczej, ale przydałoby się 

dzisiaj, uderzmy się w pierś, czy by się nie przydało.  

Wójt Gminy odpowiedział - budżet gminy to nie jest coś, co można w ten sposób traktować. Kończy 

się rok budżetowy, musimy zrobić bilans zysków i strat. Zamykamy ten rok, i to nie na zasadzie 

odkładania, bo my fizycznie tych pieniędzy nie mamy nigdy, żeby zrealizować, to o czym radny 

mówi, to trzeba jeszcze wykonać dochody, a z tym jest proszę Pana coraz gorzej. Jeżeli ja dobrze 

pamiętam, to dochody miały być podniesione o 8 zł na 1 metrze, mówimy o metrze kwintalu żyta. 

Szanowny Panie dochody zostały podniesione o 4 zł, czyli o połowę. Dochody podnieśliście  

o połowę, a te założenia zostawiliście w stosunku do podniesienia dochodów o 8 zł. no tak też  

nie może być, ponieważ nie ma dochodów, nie ma wydatków.  

Natomiast to nie jest proszę Pana moja dobra wola, czy jej brak, to Rada Gminy Trzeszczany,  

ta Rada w swojej uchwale budżetowej zabezpieczyła tą kwotę. Myślę, że to jest działanie wspólne  

w porozumieniu, wola większości, a nie czyjaś chęć czy jej niechęć. 

Radny Pan Marek Ryś - ja  nie marnuję czasu na kwestie, które nie posuwają sprawy. Mam tutaj 

pismo z 2 lipca, tutaj jest następna sprawa z 3 grudnia 2018 r., z 10 stycznia 2017 r. i ciągle jest to 

samo „Powiatowy Zarząd Dróg zwraca się z propozycją rozważenia możliwości dalszej współpracy  

w zakresie wspólnych remontów, inwestycji na drogach powiatowych. Pomoc finansowa Gminy 

wpłynie na zwiększenie zakresu realizowanych robót i przyczyni się do poprawy stanu sieci 

drogowych na terenie miasta, gminy”. Te pisma wszystkie o tym mówią, więc nie chcę się do tego 

odnosić, bo ciągle na topie ta droga jest i trzeba to zrobić. Panie Wójcie Pan budżet nam 

przygotował, w tym roku część radnych nie zagłosowała, bo nam się to nie podobało. Pamiętamy te 

rozmowy Panie Mariuszu. Chodzi o Pańską wypowiedź nam potrzebne. Zobaczymy jak zrobią 

kawałek drogi, czy nam to było potrzebne. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał – do którego z Mariuszy było to kierowane bo jest dwóch. 

Radny Ryś odrzekł - niepotrzebnie zacząłem tą sprawę. Chodziło o to, że zapomniałem w pewnym 

momencie jak się Pan Mariusz nazywa. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił – Mariusz Folusz radny. 

Radny Pan Marek Ryś – a Pan powiedział bardzo pięknie się nazywa Mariusz. Teraz tak to 

przecytowałem i Pan wtedy wstał  i zaczął mówić, że droga potrzebna nam taka jak do Zamościa itd. 

pamięta Pan. Nie chcieliśmy tego zrobić, więc tutaj jest wiedza, radzę się zapoznać  Państwo 

radnych, że tutaj cały czas się upominają o te pieniądze. Przyjęliśmy taki budżet jaki jest. Dwa razy 

fundusz sołecki po 200 000 zł nie został przez nas zatwierdzony, a może przez większość, 

bo mniejszość robiła swoje, głosowała tak jak uważała, więc takie pytanie. Doszło do takiego 

momentu, że te 500.000 zł, by się przydało, jest 131.500 zł, więc co będzie Pan brał kredyt załóżmy 

na wodę, można troszkę jeszcze pociągnąć na tą drogę, miałby Pan i Pańska żona jak pisała, że 
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jeździłaby po lepszej drodze. Na Facebooku tak ogólnie się wypowiadała, wyśmiewała, że nie ma  

i nie będzie pieniędzy. Jednak trochę jest. Prosiłbym, żeby tak poważnie potraktować, bo trzeba coś 

zrobić. Społeczeństwo czeka na to i na inne sprawy. Ja rozumiem, że nie ma pieniędzy, ale trzeba się 

pochylić i pracować nad tym. 

Wójt Gminy - Szanowny Panie widać, że skutki amnezji, niechęci, czy braku pamięci są w tym 

przypadku widoczne. Te dokumenty, które Pan łaskawy był trzymać w dłoni i tutaj fragment 

odczytać wskazują jednoznacznie, że model współpracy od wielu lat jest inny, był po prostu taki 

wypracowany i bardzo dobrze się sprawdzał. Kontynuowany był i powielany każdego roku. Czy to 

chodniki, czy to drogi, czy cokolwiek innego w każdym roku praktycznie takie zapytanie do nas tutaj 

spływało. W tym roku, jego zabrakło. To nie jest dramat, to nie jest tragedia, ale jeżeli zmienia się 

sposób funkcjonowania, sposób obiegu dokumentów i załatwiania pewnych spraw, to może 

pasowałoby osoby zainteresowane poinformować. 

Projekt budżetu i jego przygotowanie jest moim zadaniem ustawowym. Wójt jest zobligowany do 

tego, ażeby przygotować projekt budżetu i takowy jest przygotowany co roku, a rolą Rady jest jego 

przegłosowanie w ostatecznej wersji. Z pustego w próżne i Salamon nie naleje. Nie ma tak, że bez 

górnej granicy, możemy się zapożyczać, zaciągać zobowiązania, czy wręcz emitować obligacje. Są 

pewne granice o których my wiemy, które Pani Misia tutaj bardzo dokładnie potrafi określić. 

Oczywiście do tego jak najbardziej potrzebna jest pozytywna opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, ale to są takie już drobne różnice, że naprawdę nie warto na nie zwracać uwagi. Pani 

Misia, potrafi wyliczyć bardzo dokładnie, do ilu możemy się zapożyczyć, zadłużyć. Też było 

rozmawiane i szeroko dyskutowane, czy tych pieniędzy nie spożytkować na wkłady własne do 

inwestycji, które tutaj mają swoją realizację na terenie gminy Trzeszczany. Przecież każde działanie, 

nawet z 85% owym dofinansowaniem potrzebuje wkładów własnych. Skończyliśmy nie tak dawno 

jedną wielką inwestycję. Dla nas wielką, bo dla dużych samorządów to są śmieszne prawdopodobnie 

pieniądze opiewającą na 2 600.000 zł, i tam też potrzebny był dość duży wkład własny. 

Przywróciliśmy dostawy ciepłej wody i to musiało być pokryte z własnych pieniędzy, czyli nie jest to 

tak proszę Pana, że my możemy sobie hulać bezkarnie, że to jest czyjaś zła wola, że najlepiej to 

powiedzieć, można zaciągnąć kredyt tylko fizycznie i realnie to ja jestem odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo budżetu Gminy Trzeszczany. Ta odpowiedzialność spoczywa na mnie. Jeżeli będzie 

to, prawem dopuszczone, jeżeli nasza kondycja finansowa (mówię tutaj o dochodach) pozwoli na 

zaciągnięcie kredytów, takowe kredyty są zaciągane. Nigdy Szanowny Panie kredyty nie są 

zaciągane pod stołem, że Rada Gminy o tym nie wie. Ja mam do pewnej wysokości zgodę tej Rady, 

która udzieliła mi upoważnienia, ewentualnie przedłużyła te upoważnienia, które funkcjonowały 

wcześniej, mam możliwość do pewnych granic zaciągania zobowiązań, ale jeżeli chodzi o jakieś 

większe kredyty, to ja każdorazowo muszę tutaj zapytać radnych, robimy to przy przesunięciach 

budżetowych, czy wskazaniach z czego zostanie pokryty wkład własny. Tak to jest, tak powiedział 

ustawodawca i tak ma być. Proszę Pana i znowu Pan sobie prywatne wycieczki z prywatnych for 

internetowych w stosunku do mnie tutaj urządza. Ja proszę Pana stanę w obronie, bo akurat tamten 

odcinek drogi jest odcinkiem drogi, którym moja żona się codziennie kilka razy porusza i z całym 

szacunkiem dla Pańskich potrzeb, ona też ma swoje potrzeby, ona też jest podatnikiem Gminy 

Trzeszczany i Powiatu Hrubieszów, także jeżeli chce Pan być traktowany poważnie jako człowiek, to 

niech Pan innych też traktuje jako ludzi drogi Panie. 

Przewodniczący Rady Gminy – myślę, że możemy tutaj dużo debatować. Jakieś wycieczki 

personalne nie są na miejscu i nie są potrzebne, natomiast nie ma tu nad czym debatować jest 

oczywistą oczywistością, że musimy tę uchwałę podjąć. Po to w budżecie przeznaczaliśmy te 

pieniążki na ten cel i one były zaznaczone, a dzisiejszą uchwałą, jakby tylko damy zamocowanie 

prawne, przypieczętujemy ten fakt. Myślę, że nie ma tutaj na tej sali osoby, (bo wszyscy jesteśmy 

mieszkańcami Gminy Trzeszczany), która by się nie cieszyła na rozpoczęcie tej inwestycji drogowej. 

Ani dla Powiatu, ani dla nas ta kwota nie jest satysfakcjonująca. Tutaj się zgodzę z niektórymi 

głosami, że powinniśmy większą kwotę przeznaczyć. Myślę, że w miarę kolejnej realizacji, 

kolejnych etapów tej inwestycji będziemy musieli się pochylić nad tym, by przekazywać większe 

pieniążki. Natomiast miejmy też na względzie realizacje naszych przedsięwzięć, planowanych 

rozpoczętych. Zobaczcie Państwo mamy za chwilę, już chyba Wójt podpisał umowę na realizację  
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i dokończenie tej naszej drogi gminnej w kierunku Bogucic. Tutaj Powiat nam nie dokłada do tej 

drogi, a mieszkańcy Powiatu też jeżdżą, czy po wysłodki, czy z burakami, czy inne płody rolne są 

tędy wywożone i nie patrzymy, czy to jedzie mieszkaniec gminy Trzeszczany, czy mieszkaniec 

Powiatu Zamojskiego. Tego się nie da sprawdzić, więc uważam wbrew pewnym opiniom 

wypowiadanym, wypisywanym w internecie, że jestem przeciwnikiem budowy tej drogi. Nie jestem 

i nigdy nie byłem. Tak jak powiedziałem kilka minut temu, cieszę się na realizację tego zadania. Czy 

ono jest zaczynane we właściwym miejscu, nie mi to oceniać, nie znam się, nie jestem drogowcem, 

są gorsze odcinki są lepsze, widocznie ktoś tak uznał trudno.  

Wójt Gminy – dopowiadając do tego, nie wiem, bo to jeszcze zbyt wcześnie, ażeby prorokować, 

sondować i wróżyć, bo tutaj zbyt wiele jest niewiadomych. Rozpocząłem i na pewno będę pytał 

Rady, czy jest wola, czy jest zgoda wstępne starania o pozyskanie środków finansowych, ażeby 

zmienić szatę tutaj tego budynku, ażeby mogła być tutaj przeprowadzona termomodernizacja. 

Nigdy nie ma zgody między naszymi współwłaścicielami, nigdy tych pieniędzy z własnych środków 

nie nazbieramy tyle, bo mówimy o dużych pieniądzach. Ja nie mam kosztorysu. Będzie kosztorys   

jeżeli Rada wyrazi na to zgodę. Dofinansowanie  85 - 90% . Myślę, że za te pieniądze trzeba było to 

zrobić i tutaj też będzie potrzebny wkład własny. 

Radny Pan Marek Ryś – Panie Wójcie na temat, to nie jest debata o budynku Gminy, tylko o drodze 

powiatowej. 

Wójt Gminy przystąpił do kontynuacji swojej wypowiedzi – Szanowni Państwo za chwileczkę trzeba 

będzie podjąć decyzję, czy my w to wchodzimy, czy nie. 3.000.000 zł, 10% z tej kwoty to jest 

300.000 zł, więc taką kwotę trzeba byłoby na wkład własny tu i teraz. My musimy też myśleć troszkę 

o tym, co powinniśmy zrobić. Jak nie znam człowieka, któremu ta droga byłaby niepotrzebna, ale my 

musimy, też myśleć o swoim bezpieczeństwie finansowym i możliwościach, chyba, że tu i teraz, 

dzisiaj poprzez głosowanie ta Rada wyrazi swoje stanowisko, że nie piszemy, nie aplikujemy o żadne 

środki zewnętrzne. Tutaj na naszym majątku mówię o drogach, mówię o budynkach, że wszystkie, 

jakiekolwiek tylko pieniądze będziemy mieli, przeznaczamy na wspólne realizacje inwestycji  

z Powiatem. Dla mnie to będzie wiążące. Tylko ja chcę mieć to czarno na białym, nie tak, że 

prognozując zakładamy dochody, wzrost metra (kwintala) żyta o 8 zł później w swojej woli Rada 

mówi, że 4 zł, a żądania dalej wysuwa w stosunku do 8 zł. To jest po prostu nieuczciwe. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś  – tutaj mówiliśmy o wycieczkach personalnych. Pani Agata 

występowała publicznie na portalu społecznościowym, więc się do tego odniosłem. Szanowny 

Panie czytałem, nie ma drogi i nie będzie cha, cha, cha, cha, no tak było, ja to udostępnię dzisiaj, 

żeby to część osób zobaczyła.  

Następna sprawa czy zomowiec. Moje prywatne sprawy, czy BCP to nie są wycieczki personalne 

Panie Wójcie? Panie Przewodniczący? Pamiętamy prawda, na moje pytania taka odpowiedź pada. 

Nie rozumiem tego. 

Następna sprawa. Osoby zainteresowane, które pisma przychodzą. To wyłapałem z kontekstu,  

bo do Pana nie przyszło, że osoby zainteresowane, to Pan nie jest zainteresowaną osobą o drodze.  

Pan powinien wiedzieć co się dzieje i te pisma o tym świadczą, Pan nie rozumie, jak Pan nie 

rozumie, to Pan się nie nadaje, proszę Pana, ma Pan doradców? Trzeba to kwestionować i proszę się 

nie śmiać, bo to nie jest śmiech. Rada radzi, widać jak radzi.  

Kamień na drogę, fundusz sołecki. W tym roku powiedział Pan, że trzeba wziąć kredyt, wie Pan,  

co wziął Pan kredyt? Odpowie Pan tak albo nie w tej chwili! Pan nie pisze, Pan słucha, bo jak Pan 

pisze to mnie nie słucha, a potem opowiada Pan nie na temat. Wziął Pan kredyt na fundusz  

sołecki, na kamień, na kruszywo? tak albo nie. Milczy Pan, pytam Pana! 

Wójt Gminy  – daję pole do popisu Panu, niech Pan się wypowie, ja wtedy się wypowiem drogi 

Panie. 

Radny Pan Ryś – proszę Pana Rada radzi, wziął Pan kredyt, czy nie? 

Przewodniczący Rady Gminy –  Panie radny proszę do rzeczy. Dyskutujemy nad tą uchwałą  

w sprawie przekazania środków finansowych na wspólną realizację zadań dla powiatu 

hrubieszowskiego. 

Radny Pan Ryś – proszę Pana kredyt to się bierze na inwestycje, na kamień, na fundusz sołecki to 

jakieś, wie Pan co. Powołany został Pan do tego, żeby takie nam bajki opowiadać, proszę Pana. Na 
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zebraniu sołeckim padła taka odpowiedź, że Pan zastał 3.000.000 zł kredytu, a zostało 1.200.000 zł. 

To tak szkoła plus woda. Ja napiszę wniosek i zechcę jakoś przygotować się do tego. 

Pani Aniu Pani zaprotokołuje, że ja będę składał wniosek o odpowiedź w sprawie kredytów,   

bieżącego, który został, który był zaciągnięty jaki Pan Wójt zastał, i który będzie pobrany i to sobie 

policzymy.  

Przewodniczący Rady Gminy – Panie radny odnośnie sytuacji finansowej gminy corocznie przy  

budżecie mamy wyszczególnione tabelarycznie opisowo, ile mamy kredytu.  

Radny Pan Andrzej Pirogowicz - Szanowni Państwo radni, chodzi jeszcze o taką sprawę, że tutaj Pan 

Wójt mówi, że przydałoby się ten budynek (Urząd Gminy) oczywiście odnowić itd. bo fatalnie 

wygląda, ale skąd my weźmiemy teraz te pieniądze jak Pan mówi, żeby własnego wkładu dołożyć 

300 000 zł, to po pierwsze. Po drugie miejscowość Leopoldów ponoć dostała jako teren 

popegeerowski pieniądze w wysokości 400 000 zł., nie wiem czy to prawda, to prawda tak? Teraz 

Gmina do tego musi też dołożyć swój wkład własny, żeby zrobić ten remont. To, skąd na to weźmie 

pieniądze? Moim zdaniem trzeba się skupić na jednym. Mamy drogę wspólną, która każdemu 

jednemu służy, droga powiatowa na której naprawdę jest duży ruch i inwestycje drobne po prostu na 

razie odłożyć na bok, a skupić się na jednej drodze, bo to jest ostatnia szansa, ten rok i następny   

i będzie koniec roboty i dróg nie będziemy mieli, a droga powiatowa jest bardzo nam potrzebna. 

Wójt Gminy – Szanowni Państwo to co powiedział radny Pirogowicz jak najbardziej odnosi się do 

praktycznie wszystkich działań, wszystkich możliwości pozyskania środków finansowych, bo 

pomalutku dotacje na termomodernizacje i dotacje na drogi i na inne działania pomalutku będą się 

kończyć, zgodnie z zapowiedziami, chyba, że coś gdzieś tam zostanie w założeniach zmienione. 

Wiele razy to tłumaczę i jeszcze raz powtórzę. Jeżeli przystępujemy do projektu na majątku, który 

stanowi własność naszą, ewentualnie do którego mamy prawo dysponowania, należy traktować 

prawie tak tutaj w świetle możliwości pozyskiwania jak nasz majątek, to całość tego projektu stanowi 

nasz dochód, a jeżeli my do budżetu wstawimy zwiększony dochód o 3 miliony, to mamy większe 

możliwości kredytowe, uzyskujemy większą zdolność kredytową. Na tym to polega. Jeżeli robimy  

to ze środków własnych, a pomoc finansowa w stosunku do Powiatu, czy jakiejś innej jednostki 

właśnie musi być ze środków własnych, bo to nie jest nasz majątek ona negatywnie wpływa na nasz 

budżet. Ona jest potrzebna, ja nie mówię, że nie na takich, wartościach, wysokościach na jakie nas 

stać, ażeby nie spowodować blokady finansowej, ażeby można było jeszcze zrobić coś. Chylę czoła, 

ale te ograniczone środki, myślę, że ta perspektywa jeszcze jest perspektywą, która dość obficie tutaj  

na teren naszej gminy kieruje środki finansowe. Co będzie w następnej perspektywie tego nikt  

nie wie. Może być tak, że już tych środków finansowych nie otrzymamy. A mamy, czy ten budynek 

gminy, który słyszę od wielu mieszkańców, że straszy i faktycznie tak jest. Tylko tutaj trzeba 

większej gotówki z własnych środków, my tego nie zrobimy. 

W kwestii Leopoldowa. Jako jedni w powiecie hrubieszowskim i nieliczni w województwie 

lubelskim otrzymaliśmy 400 000 zł. Ja nie wiem ile trzeba będzie dołożyć, ale będziemy tak robić,  

żeby te kwoty były realne, żeby, jeżeli trzeba będzie coś dołożyć do zakończenia tego, to na pewno 

będziemy musieli dołożyć, ale myślę, że bacząc na rozmowy tutaj z mieszkańcami zakres prac nie 

powinien tutaj nas obligować do jakiegoś wielkiego angażowania środków z budżetu gminy. Jeżeli 

mówię, jeżeli będzie trzeba dołożyć np. 50 000 zł, żeby spożytkować tutaj ku zadowoleniu, zgodnie  

z potrzebami mieszkańców Leopoldowa te 400 000 zł, to grzechem by było je utracić. My je mamy 

już na koncie. Dlatego też powiem jeszcze raz, ja nie znam osoby, która by była przeciwna tej 

drodze, nie. Możemy dyskutować, że taki sposób wykonania inny sposób, że ten odcinek jest 

właściwy, tamten odcinek jest właściwy, możemy długo i namiętnie dyskutować, niemniej jednak te 

nasze dyskusje nie zmienią możliwości finansowych i reguł, którymi rządzi się tutaj rachunkowość 

samorządowa. Taka ona jest, my jej nie zmienimy. 

W stosunku do wypowiedzi tutaj Pana Rysia proszę Pana uśmiech na twarzy, budzi we mnie nie to, 

że Pan zabiera głos, nie to, że dyskutuje Pan, bo jesteśmy tutaj po to, ażeby wypracować jakieś  

wspólne stanowisko i ta Rada zgodnie z zasadami demokracji, wrazi swoją wolę, podejmie 

stanowisko, czy to będzie tak, czy to będzie tak. Ale troszeczkę nie w porządku jest jeżeli, 

kwestionuje się wolę większości, a bo ta Rada to tak głosuje, czy tak. Ja słyszę to niejednokrotnie.  
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Powtarzam jeszcze raz próbujecie mnie obarczyć za swoje niepowodzenia. Wymyślcie coś dobrego, 

znajdźcie sposób, ażeby większość Rady przekonać i przegłosujcie to, a ja będę zobligowany,  

ażeby to wykonać, oczywiście w realnych granicach, bo jeżeli np. dzisiaj chcielibyście podjąć  

decyzję, że trzeba wziąć milion, dwa miliony kredytu, na jakieś tam działanie, to jest to nierealne,  

bo my nie mamy takich zdolności kredytowych i zgodnie zobowiązującym prawem Wy musicie też  

tego przestrzegać, bo nie da się wykonać, woli Rady Gminy, która realnie jest nie do wykonania. 

Rada radzi, jak widać. Tak jak widać, to jest wola Rady i dla mnie ona jest święta i już o tym 

mówiłem.  

Kredyt. Tak proszę Pana, nie pamiętam z dokładnością do iluś tam miejsc po przecinku, ale jak 

obejmowałem ten urząd to mniej więcej 3.200.000 zł było zadłużenia. Co roku w uchwałach 

budżetowych są dane o stanie zadłużenia, a od kilku lat w raporcie o stanie gminy, corocznie jest ten  

fakt zawierany i publikowany. To nie są jakieś dane skryte, te dane są ogólnie dostępne. Osoba, która 

chce się tego dowiedzieć bardzo szybko, może to zrobić i niekoniecznie, trzeba pisać pisma, 

niekoniecznie, trzeba wnioski o dostęp do informacji publicznej, czy też inne działania tutaj czynić. 

To jest bardzo prosta czynność, a budżet gminy jest dokumentem wszem i wobec publikowanym, 

także tak to właśnie wygląda. Natomiast trzeba, żeby Rada zdawała sobie z tego sprawę, że jeżeli 

przyjmiemy taki model postępowania, jak wskazał tutaj Pan Pirogowicz, nie ma problemu niech 

będzie tak. Tylko proszę za chwileczkę nie żądać, no bo przecież moglibyśmy zrobić budynek 

Urzędu Gminy, czy inne działania. Dwóch rzeczy jednocześnie, kosztownych rzeczy  

nie udźwigniemy, po prostu nie da się tego zrobić i my jesteśmy jeszcze raz powtórzę w takiej samej 

sytuacji, że ta perspektywa finansowa niebawem się skończy. Co będzie w drugiej ja nie wiem, czy  

w ogóle takie środki będą do pozyskania i z własnych środków przy obecnym budżecie, a nie zanosi 

się na to, że dochody z tytułu podatków radykalnie się zmienią, że te możliwości finansowe z dnia na 

dzień, czy z roku na rok diametralnie nam się poprawią.  

Przewodniczący Rady Gminy – chciałbym już zakończyć tą dyskusję, bo ona zmierza w kierunku 

bezprzedmiotowym. Przypomnę, że kilka miesięcy temu pojawił się zarzut, że Pan Wójt nie aplikuje 

o środki dla miejscowości popegeerowskich. Był taki zarzut na tej sali. 

Radny Pan Henryk Gałka – otrzymaliśmy przygotowany projekt uchwały na sumę 131.500 zł. Myślę, 

apeluję o to, aby wszyscy zagłosowali za. Chodzi o to, aby pieniądze przeznaczyć. Nie mamy ani 

więcej, ani mniej. Mamy taką sumę, więc moim zdaniem nie ma co więcej dyskutować po prostu 

przegłosować i mój apel jest taki. 

Wójt Gminy – bardzo dziękuje Panie Henryku za słowa rozsądku, ponieważ te pieniądze wolą Rady, 

większości Rady były przygotowane cały czas na to działanie. Pamiętacie kiedyś pytałem tej Rady,  

że po spotkaniu z sołtysami wypłynęły takie wnioski, żeby gdzieś tam odcinki chodników robić, 

żadnej decyzji wiążącej nie podjąłem nikomu nic nie obiecywałem. Tutaj tej Rady pytałem, czy jest 

taka wola. Rada nie wyraziła woli, trzymamy się tego, co ustaliliśmy, że na to i myślę, że tylko, kto 

usilnie stara się, żeby wichrzyć, mącić, żeby jakieś niepokoje i zamieszki budzić, grać na emocjach, 

może tylko posuwać się do tego, żeby przedstawiać wolę Rady w innym świetle. 

Radny Pan Marek Ryś – odnośnie tutaj wypowiedzi tej kwoty przeznaczonej na partycypację  

z Powiatem, to nie wiem dlaczego, ale Pan powiedział może byśmy nie głosowali. Wszyscy będą 

raczej za proszę Pana. O czym Pan mówi w ogóle, że prosi Pan. Będziemy głosować, czasami 

chcemy trochę więcej, więc nie rozumiem. Miał Pan prawo powiedzieć, więc Pan powiedział. 

Panie Wójcie, Pan nic mi ciekawego nie odpowiedział. Ja pytałem Pana o ten kredyt na kamień. Pan  

celowo omija, mówi Pan o różnych rzeczach. Tak świdruje Pan na Gminę na Prypeć, pamięta Pan jak 

Pan mówił. Ja już nie chcę tutaj przedłużać, bo naprawdę nie ma sensu, skończmy to, przegłosujemy. 

Jeszcze jedna sprawa. Polski Ład. Przeczytałem, że będzie jak będzie, mamy problem jest pandemia 

i ciężko będzie tym samorządom. Najbardziej samorządy odczują. Panie Wójcie zapraszam Pana do 

słuchania, bo Pan swoje, a ja swoje, a potem będzie. Polski Ład. Tak jak przeczytałem w prasie. 

Wójt Gminy – proszę Panie radny ja Panu nie przeszkadzałem, niech Pan kontynuuje, a ja swoje 

obowiązki czynię. 

Przewodniczący Rady Gminy -  do rzeczy i głosujmy nad tą uchwała. Nie ma co debatować dłużej. 

Obaj ponowie schodzicie na poboczne tematy też ważne dla Gminy. Jest tak jak Pan radny Gałka 

powiedział krótka piłka, zerojedynkowa sytuacja, albo jest się za albo przeciw, co tu debatować. 
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Radny Ryś – potrzebna jest sesja, potrzebna jest porządna komisja, a nie takie tam, właśnie wychodzi 

tak jak w stanie obecnym. Jeszcze takie pytanie, smsa przed chwilą dostałem. Podał Pan rękę na 

zebraniu wiejskim Pani Staroście proszę zdjąć te banery śmieszne referendum. To stoi na terenie 

Gminy. Pan pisze, pisz Pan i zdejmuj. 

Wójt Gminy – Szanowny Panie Prypeć i Czarnobyl to były Pańskie słowa, które odnosiły się do 

stanu jeżeli przyjmiemy ośrodek zdrowia w Trzeszczanach i co tam będzie Prypeć i Czarnobyl jak na 

załączonym obrazku, to są Pańskie słowa. Pan nie pamięta, co Pan mówi, a później oskarża kogoś za 

to swoje stanowisko. 

Drogi Panie jeżeli chodzi o fundusz sołecki jego kwota mówię z pamięci gdzieś między 270.000 zł, 

a 280.000 zł byłaby do wydatkowania w tym roku, natomiast na kamień nie pamiętam dokładnie, ale 

to jest kwota 20 kilku tysięcy może 30 tys. zł. Nie wiedziałem, że takie pytanie będzie, ale jeżeli Pan 

chce, to ja zgłębię wiedzę o tym temacie. Zgodnie z wolą Rady zostało to zrealizowane, ale kwoty są 

niewspółmierne drogi Panie.  

Przewodniczący Rady Gminy – mówi Pan, o tym, żeby nie przedłużać dyskusji, a sam Pan niestety 

przedłuża. 

Radny Pan Ryś – Szanowni Państwo ja pytałem o kredyt, funduszu nie ma, kruszywo zostało 

zakupione, ja pytałem Pana, bo Pan powiedział na sesji jest to utrwalone, że to będzie kredyt na to 

potrzebny jest i Pan mi o tym nie powiedział, Pan mówił o kwocie. Kwoty my znamy, bo są 

zapisane. 

Wójt Gminy – jeżeli była mowa o realizacji funduszu sołeckiego, to ja tak faktycznie mówiłem, że 

nie mamy na to pieniędzy, bo kwota jest dość znaczna i trzeba będzie to zrealizować na kredyt, bo 

my tych pieniędzy fizycznie nie mamy. Mamy dużo inwestycji, które nawet te 15 procentowe, czy 20 

procentowe, a są takie inwestycje, które wymagają większego zaangażowania naszej gotówki, 

pochłaniają sporą część środków, dużą część środków, a chyba przyzna Pan, że tych inwestycji na 

terenie gminy Trzeszczany w ostatnich trzech latach jest naprawdę dużo. Proszę Pana kiedyś Pan też 

powiedział, na moją wypowiedź, że ta Gmina nie widziała jeszcze takich pieniędzy, a Pan mówił 

„widziała, widziała”, a więc proszę wskazać działania, które pochłonęły większą sumę pieniędzy, 

które w trzech latach tutaj spłynęły na teren Gminy Trzeszczany. Proszę nie rzucać haseł, sloganów, 

oskarżeń bez pokrycia. 

Przewodniczący Rady Gminy – nie udzieliłem Panu głosu. 

Radny Pan Marek Ryś – oczywiście, że nie, ale ja powiem bo jestem radnym. Moja siła została 

zmieszana z błotem przez pewnych ludzi proszę Pana, więc trudno już, robię na swój wizerunek, 

przepraszam Państwa, Panie Wójcie to wziął Pan ten kredyt na to kruszywo i na ten fundusz sołecki, 

funduszu nie było przepraszam, to na kruszywo wziął Pan kredyt czy nie? 

Przewodniczący Rady Gminy – to może Pani Skarbnik wyjaśni. 

Wójt Gminy – Szanowni Państwo podstawowa informacja, tak prosta do Pana nie dociera. Nie wiem, 

czy Pan jest tak tą nienawiścią zaślepiony, że nie rozumie Pan tego. To są dwie różne i odległe od 

siebie sumy pieniężne 270.000 czy 280.000, a umówmy się kwota 30.000. Drogi Panie to jest niebo  

i ziemia, o czym mówimy. 

Radny Ryś - mówimy o kredycie, bo Pan powiedział muszę wziąć kredyt na kruszywo około  

40.000 zł. 

Wójt Gminy – jaki kredyt na kruszywo, na fundusz sołecki. 

Radny Pan Ryś - dzisiaj postaram się posiedzieć. Ja to zechcę wyjaśnić. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz – oczywiście, że trzeba zagłosować za kwotą 130.000 zł, tak jak Pan 

Gałka powiedział, bo innych pieniędzy nie mamy na razie, ale może będziemy się starać, by coś 

uzyskać. Pan Wójt w tym względzie pomyśli. Chciałbym jeszcze powiedzieć Panie Wójcie, Pan już 

kilka razy powtarzał tutaj na sesji „za nasze niepowodzenia”. Ja się powodzeniem cieszę bardzo  

w swoim środowisku. Ja służę społeczeństwu proszę Państwa. 

Przewodniczący Rady Gminy – zamykam tą bezprzedmiotową dyskusję, bo to jest już niesmaczne. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący przedstawił treść uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej  

Nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów w granicach administracyjnych gminy Trzeszczany, w której to  

udziela się z budżetu Gminy Trzeszczany pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu  
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z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów- Hrubieszów  

w granicach administracyjnych gminy Trzeszczany. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na 2021 rok, w wysokości 131.500 zł. 

Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przedstawioną uchwałą. 

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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu z przeznaczeniem 

na przebudowę drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów w granicach 

administracyjnych Gminy Trzeszczany została przyjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy – Szanowni Państwo ja tylko będę jakby strażnikiem tych pieniążków. 

Pani Starosta podczas wizyty tutaj całej delegacji w sierpniu ubiegłego roku mówiła o tym, że 

chodnik, który niedawno był wybudowany, ta kostka będzie odzyskiwana w sposób gospodarczy.  

W projekcie nigdzie tego nie wyczytałem, także myślę, że tę sprawę trzeba będzie kontrolować na 

bieżąco, gdzie trafi ta kostka, na którą też przeznaczaliśmy przez ostatnie lata pieniążki. Tak jak 

Państwo wiecie co roku przeznaczaliśmy pieniądze na ten cel, aby tym celem była realizacja dużej 

praktycznie w 100% budowy chodników w formie finansowania 50 na 50.  W niektórych 

przypadkach tak jak w Nieledwi jest to kostka, która ma raptem chyba dwa lata. Tutaj chyba się nie 

mylę dwa albo trzy lata na odcinku od cmentarza w kierunku centrum miejscowości. Liczę, że będzie 

to robione tak jak było mówione w sposób gospodarczy i ta kostka trafi gdzieś do miejscowości na 

terenie naszej gminy, czy na terenie powiatu, ale na publiczny cel. 

Radny Pan Pirogowicz – może będzie ona odzyskiwana w tym samym miejscu. 

Przewodniczący Rady Gminy - tego nie wiemy, bo z projektu nie wynika wprost. Zobaczymy. 

Miejmy nadzieję, że będzie to tak robione. 

Radny Pan Józef Filipczuk – niech zacznie się ta budowa wreszcie, po co takie dyskusje, tego nikt 

nie zmarnuje. 

Przewodniczący Rady Gminy – Panie radny jest Pan tego pewien. Mamy prawo obserwować ten 

fakt. 

                                                                  Do punktu 5-go 

 

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

Pani Skarbnik poinformowała, że uchwałą Rady Gminy proponujemy zwiększyć kwotę po stronie  

dochodowej i wydatkowej 10.000 zł. Są to środki na sfinansowanie przez samorządy gminne z terenu 

województwa lubelskiego działań promocyjnych w tym organizacyjnych, technicznych lub 

organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się  

szczepieniu przeciw covid-19. Jest to taka główna zmiana. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Pan Przewodniczący przeprowadził 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 przyjęta jednogłośnie. 

W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy oznajmiając – że to jest świeża sytuacja, która dosłownie 

niedawno wynikła. Chciałbym poznać wolę Rady Gminy Trzeszczany odnośnie budynku, w którym 

miałby być umiejscowiony przewidywany, ten planowany ośrodek zdrowia. Po spotkaniu tutaj  

w miejscowości Trzeszczany kilka osób podpowiadało, oponowało i wypowiedziało takie zdanie, że 

dobrze by było, ażeby tutaj Gmina Trzeszczany wsparła, zainwestowała działania Starostwa  

w temacie remontu tego tutaj budynku ośrodka zdrowia. Chodzi o partycypację w kosztach. Plany 

ponoć są robione, projekty, do tego stosowne pozwolenia, kosztorysy. Jeszcze nie wiadomo, ile to 

będzie kosztować, ale taka sama analogiczna sytuacja jest jeszcze dotycząca budynku po Banku 
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Spółdzielczym w Zamościu. Myślę, że już może dziś, może z początkiem następnego tygodnia mapa 

do celów projektowych, która jest nieodzownym elementem, będzie wykonana i będzie można 

uruchomić dalsze działania. Chcę poznać wolę Rady Gminy, czy idziemy tym szlakiem, tą drogą, 

którą rozpoczęliśmy od zbierania oświadczeń od mieszkańców, mamy ich przeszło 1000,  czy 

zmieniamy swoje stanowisko i czekamy tutaj na dalsze prace projektowe, kosztorysowe, które 

dotyczą tego budynku i wchodzimy tutaj, we wspólne finansowanie prac tych modernizacyjnych, 

termomodernizacyjnych na tym starym budynku ośrodka zdrowia należącym do Starostwa. 

Prosiłbym w formie głosowania jeśli można, czy ten budynek, czy ten. Zerojedynkowa odpowiedź,  

ponieważ później po tym spotkaniu, po tym zebraniu sytuacja już nie była taka jednoznaczna. 

Ci, którzy wypowiadali m.in. kilka osób, które wypowiadało takie stanowisko, żeby jednak tutaj 

pieniądze angażować w ten budynek już do końca pod presją, pod wpływem argumentów nie byli 

tak przekonani, niemniej jednak to obiecałem ludziom wtedy tam zebranym na tym spotkaniu 

mniejszym proszę, ażeby umożliwić mi, żeby uczynić. 

Radny Pan Marek Ryś - Szanowni Państwo porządek obrad został przegłosowany. Ja zgłosiłem 

wniosek, mój wniosek nie przeszedł. Pan Wójt tutaj próbuje coś ugrać, więc ja się z tym  

nie zgadzam, bo niech nam najpierw przedstawi kosztorysy, będziemy o tym rozmawiać, a tak  

z partyzanta to nie, to ja tak nie chcę i proszę Pana Przewodniczącego o pilnowanie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy  – czy są inne głosy w dyskusji?  Rozumiem, że Pan Wójt chce poznać 

stanowisko szanownej Rady w tej sprawie, tak, w jakim kierunku ma pójść? 

Wójt Gminy poinformował – to nie jest podjęcie jakiejś tam uchwały wiążącej, to jest stanowisko 

Rady, które na pewno będzie jeszcze poparte następnym stanowiskiem, jeżeli będzie wiadoma  

suma wynikająca z kosztorysów adaptacji tego budynku, bo takowe są nieodzowne. Na pewno sam  

nie wydatkuję jakichś tam kwot pieniężnych bez tej wiedzy i woli Rady, co kilkakrotnie, czy 

kilkanaście razy już miało miejsce, to nie jest uchwała. To jest stanowisko i wola. 

Radny Pan Marek Ryś -  Szanowni Państwo to jest troszkę pod publiczkę dzisiaj ta dyskusja Panie 

Wójcie, bo tutaj trzeba konkretów i będziemy rozmawiać, a Pan załóżmy za chwilę, tak jak Pan to 

określa, że będą zarzuty do mnie. To nie są zarzuty. Ja mam prawo składać skargę, radny ma prawo 

skargi składać i Pan to musi zrozumieć, ale proszę o zastanowienie się. Na przyszłej sesji proszę 

wprowadzić punkt obrad i będziemy dyskutować. Pan przygotuje nam jakieś szacunki, pieniążki,  

ile to będzie kosztowało, bo proszę Pana, Pan podpisał umowę już, a w tej chwili nawet nie wiemy, 

co będzie kosztowało. Ja tą umowę od Pana uzyskałem, trzymam ją dla siebie znam treść i muszę 

radnych poinformować czytaliście Państwo umowę, wiecie jak wygląda? Przedstawić w skrócie? To 

izba cieni, nikt nic nie wie. Słuchajcie Państwo na nasz koszt, koszt Gminy będzie trzeba to 

wyremontować, po 5 latach jak Pan zrezygnuje, czy nie będzie klientów, czy coś, Gmina znowu musi 

przywrócić do poprzedniego stanu, więc trzeba się zastanowić, czy nam się to opłaci. Ciężkie czasy 

nadchodzą, trzeba zgody. Przed chwilą, szedłem po drodze spotkała mnie Pani i zapytała jak tam  

z ośrodkiem zdrowia, ja mówię, że jest stary ośrodek zdrowia Prypeć jak go  nazywamy, tak Panie 

Wójcie, ale Gmina jest podobna, też bardziej czarna. O co chodzi, że tutaj będzie apteka, stomatolog, 

trochę więcej. Trzeba dojść do porozumienia i może to jednak zrobić, ale trzeba pogadać, bo Rada 

jest teraz bezradna. Nie mamy kosztów, nie mamy szacunków. Pan wyliczył 3.000.000 tutaj, to 

czemu Pan tutaj biorąc tą dzierżawę od razu nie wyliczył jakoś nie rozumiem. Na zebraniu wiejskim 

Pan powiedział, że to będzie kosztowało 3 000 000, bo przyszli ludzie. Pan liczy nie swoje pieniądze. 

Ja myślę, mówię, ja tam nie chcę Pana obrażać, bo wie Pan, to mi się nie podoba i ma prawo mi się 

nie podobać, więc po co ta debata, kończmy to, zastanówmy się, następna sesja punkcik i będziemy 

dyskutować, kto co powiedział, jak i wyjdzie i nie to, żeby kogoś oskarżyć, bo on był przed, a radni  

z Nieledwi za wodą, a to, a tamto. To jest śmiech.  

Przewodniczący Rady Gminy - nie wiem, czy Pan dobrze zrozumiał wypowiedź Pana Wójta, ale Pan 

Wójt mówił o tym, że chce znać opinię, czy ma iść w kierunku robienia projektu i kosztorysu. Będzie 

znana kwota kosztorysu, tak jak Pan Wójt dosłownie dwie minuty temu powiedział przedstawi 

Szanownej Radzie ten kosztorys. Takie padły słowa. 

Radny Pan Ryś - kosztorys też kosztuje i to trzeba się liczyć z pieniędzmi. Proszę Pana, Pan już nam 

powinien powiedzieć, że to będzie tyle i tyle mniej więcej i wtedy zajmujemy stanowisko, bo ja tak 

trochę nie rozumie, bo jak budowałem dom, to wiedziałem jak mam się tym zająć, tak samo na 



 

11 

 

zebraniu powiedzieli, no to jak Pan nie wie, skoro każdy gospodarz powinien coś wiedzieć o tym, co 

chce zrobić prawda to jest bardzo krótko, prosto, przejrzyście, moje takie zdanie jest i tych ludzi, 

którzy w taki sposób myślą, więc ja tak się wypowiedziałem.  

Wójt Gminy  – odpowiem szanownemu radnemu. Proszę Pana ja tak faktycznie odpowiedziałem, bo 

nie znam kwoty i nie będę wróżył tutaj z fusów, musi to być w oparciu o stosowny dokument, 

którym jest kosztorys, natomiast nie wzbudziła tutaj czujności Pańskiej, czy też degustacji 

wypowiedź Pani Starościny, identyczna, że za chwileczkę będą kosztorysy i koszt tutaj potrzebny 

do zaangażowania w remont, termomodernizacje będzie wiadomy. Ta informacja była przyjęta.  

Tak oczywiście trzeba poczekać. Natomiast informacja moja, że ja nie potrafię ot tak powiedzieć, 

wróżąc z fusów, że to będzie tyle, czy tyle, to już jest informacją złą. Ja tylko mogę powiedzieć 

tyle, że koszt potrzebny do adaptacji tamtego budynku jest niewspółmiernie mniejszy do wysokości  

kosztu potrzebnego do zaangażowania w tym budynku, bo zakres prac jest naprawdę bardzo różniący 

się, skrajny, bo tutaj trzeba robić wszystko, tam trzeba przystosować, ale to proszę o przegłosowanie. 

Ja chciałbym poznać stanowisko niewiążące, bo Rada jeszcze może je w każdej chwili zmienić.  

Chciałbym prosić o stanowisko Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę Pana Wójta o sformułowanie wniosku nad jakim mielibyśmy 

głosować, a Panu radnemu oddaję głos. 

Radny Pan Marek Ryś – jeszcze raz proszę skończyć sesję, bo nie mamy tego w obradach, a zaraz 

Pan Wójt powie, to przecież, Szanowni Państwo słuchajcie, bo za to będziemy odpowiadać zaraz, 

kazaliście mi przez to głosowanie zająć się sprawą. Przecież ja się nie zajmę tym, czy tamtym, bo 

żeście mi kazali. Zakończmy to. Za miesiąc, przy następnej sesji omówimy to. Zapoznacie się, wasze 

zdanie będzie się liczyło. Dzisiaj Wam parę słów dopowiedziałam, że budżet gminy będzie pokrywał 

remont, a potem rozbiórka, czy ma to sens, czy nie. Nie mamy ośrodka zdrowia, może za rok, za 

dwa, za trzy może będzie, a może, może. To nie jest na dzisiaj temat. Pan Wójt już pójdzie w tą 

stronę taką do której zmierza i powziął pierwsze kroki. Ja nie mówię, że nie, ale musi nam jakieś 

argumenty, więc nie głosujmy nad tym dzisiaj, nie zajmujmy się tym, proszę Was. Ja w tej chwili nie 

będę głosował, po prostu nie oddam głosu, bo jestem nieprzygotowany, nie znam jeszcze dokładnie 

tematu. Pan Wójt zaskoczył nas. Dzisiaj jest temat sesji znany, więc jeszcze raz Was proszę bądźcie, 

miejcie swoje zdanie, no chyba, że macie swoje zdanie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana Wójta – czy ma być taki wniosek jaki został 

wyświetlony? 

Wójt Gminy oznajmił – tak, ale potrzebne będą dwa głosowania. Chciałbym, żeby Rada się określiła, 

bo chodzi tutaj o dwie alternatywy, czy tutaj przystępujemy do tej inwestycji, czy do tamtej. 

Radny Ryś – nie głosujmy dzisiaj, zostawmy to Panie Przewodniczący. 

Wójt Gminy – Szanowny Panie jednym aspektem, który chyba już w swojej doskonałości Pan  

nie potrafi przegłosować ewentualnie nie podejmie Pan tego tematu, jednym poważnym tutaj 

argumentem jest fakt, że starsi mieszkańcy z terenu naszej gminy mają utrudniony dostęp do 

podstawowej opieki zdrowotnej. Dla mnie, tak jak powiedziałem, jest priorytetem, ażeby jak 

najszybciej jakieś rozwiązanie znaleźć i tych mieszkańców zabezpieczyć. Straciliśmy masę czasu.  

Miesiąc na odpowiedź, na jakieś przepychanki jeszcze trochę, i proponuje Pan, żeby kolejny miesiąc, 

czy dwa nie wiem kiedy będzie kolejna sesja Rady Gminy utracić, w majestacie czego. Przecież ta 

sama Rada będzie mogła swoją decyzję zmienić jeżeli jej się nie spodoba, jeżeli będzie coś nie tak ja 

sam będę prosił tutaj o zwołanie nadzwyczajnej sesji, żeby takowe stanowisko poznać. Ja sam nie 

mogę zaciągnąć jakichś tam zobowiązań, ale myślę, że Rada jest przedstawicielem społeczeństwa  

i bardzo dobrze zna odpowiedź, a Pan mówi, że jest nieprzygotowany, kiedy to w sobotę na zebraniu 

było to szeroko dyskutowane. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - chciałabym zaproponować wykonanie kosztorysu dwóch 

budynków. 

Wójt Gminy odparł – kosztorys na budynek tutaj byłego ośrodka zdrowia jest w gestii Starostwa 

Powiatowego. To nie jest nasz budynek, my nie możemy wydać 1 zł. W tamtym budynku (po banku 

spółdzielczym) możemy jak najbardziej prowadzić prace i możemy zrobić, ponieważ mamy prawo 

do dysponowania. My nie jesteśmy władni tutaj angażować się, nie mając stosownych upoważnień 

tytułów władania budynku tego ośrodka zdrowia. 
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Radny Pan Marek Ryś – dobrze Panie Wójcie przekonał mnie Pan, ja szybko umie podejmować 

decyzje, skoro tak to mamy stanowisko w kwestii zaangażowania Gminy Trzeszczany  

w dofinansowaniu remontu budynku po byłym Banku Spółdzielczym w Trzeszczanach, a drugi punkt 

jest, będzie zaraz? 

Wójt Gminy oznajmił – ja wychodzę z taką propozycją, żeby były dwa głosowania dotyczące tego  

budynku i tamtego budynku. 

Radny Ryś – dobrze, to ja się zgadzam. Ja jak Feniks z popiołów się odradzam, nic nie mówicie i się 

śmiejecie, no to jest właśnie to. Panie Wójcie dobrze ja znam opinie przygotujmy drugi punkt, ja się 

odniosę zaraz. 

Wójt Gminy – identyczny tylko będzie lokalizacja zmieniona. 

Radny Józef Filipczuk – Panie Przewodniczący nie pierwszy raz jestem na nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy. Dużo lat jestem radnym, ale takiego czegoś co tutaj się dzieje to jeszcze nie widziałem i mam 

do Pana o to trochę pretensji. Nie można w jednej chwili na sesji nadzwyczajnej postawić nas jako 

radnych przed faktami dokonanymi, jeszcze jedno, drugie głosowanie. Przypominam sobie jak 

ratowaliśmy ośrodek zdrowia w Nieledwi bodajże w mojej drugiej kadencji w dwutysięcznych 

latach, ledwo cudem tam było to oddane lekarzom Kwiatkowskim. Tutaj z nas nikt nie jest przeciwny 

mówię w imieniu radnych z Nieledwi żeby był ośrodek zdrowia ten po banku, to jest nieodzowne, 

musi być, chyba, że tutaj coś nie wyjdzie z tymi pieniędzmi, czy z czymś, ale na przyszłość Panie 

Przewodniczący, nie stawiajcie nas w takiej sytuacji. Ja dzisiaj jeżeli radni z Trzeszczan bo jest ich 

dwóch godzą się na to, to ja zagłosuję, jeżeli nie, nie będę głosował, jestem nieprzygotowany  

i nie wiem o co tu właściwie chodzi nawet. Jestem radnym z Nieledwi nie jestem z Trzeszczan, 

jestem za tym, żeby był, ale jeżeli radni z Trzeszczan nie chcą głosować, tak samo i ja. 

Przewodniczący Rady Gminy – uczestniczyłem w sobotnim zebraniu w Trzeszczanach Pierwszych, 

była Pani Starosta i pytana Pani Starosta o koszt remontu budynku byłego ośrodka zdrowia,  

nie odpowiedziała jaka będzie kwota kosztorysu. My jako tutaj samorząd podjęliśmy pewne starania  

o to, żeby ten ośrodek zdrowia powstał na nowo, w nowym miejscu, z nowym lekarzem, nowa 

przychodnia. Te starania jak Państwo wiecie są już praktycznie od miesiąca lutego zbieranie 

podpisów trwało bodajże do końca maja, ten termin był wydłużany. Lekarz z tego co wiem od Pana 

Wójta nie zrezygnował z tego pomysłu, nadal chce tutaj otwierać ośrodek zdrowia. Tutaj też nie 

wiemy, czy Starostwo dostanie pieniążki na remont, bo to Rada Powiatu będzie głosowała, a nie Pani 

Starosta, więc jeżeli coś mamy tutaj bliżej w zasięgu i coś na miejscu, czego adaptacja podejrzewam, 

patrząc na kubaturę budynków będzie procentowo na pewno sporo mniejsza, to czemu nie pójść  

w tym kierunku, takie jest moje zdanie i będę głosował za tym, żeby te prace kontynuować, czyli 

adaptować ten budynek po byłym banku spółdzielczym na przychodnię, na ośrodek zdrowia. 

Osobiście byłem podczas wizyty lekarza. Ta przebudowa to nie jest jakieś nie wiem, burzenie ścian, 

tylko po prostu zbudowanie węzła sanitarnego na piętro budynku, bo węzeł sanitarny jest na dole. 

Bodajże w każdym gabinecie musi być umywalka, musi być toaleta dla pacjentów i dla personelu na 

piętrze, tam gdzie będzie ta przychodnia i podjazd dla niepełnosprawnych. Taki zakres robót, 

budynek świeżo po remoncie piec bodajże dwuletni, niewielka adaptacja. Takie jest moje zdanie 

i będę głosował za tym, jeżeli coś zaczęliśmy, to trzeba to kontynuować. Nie po to była akcja 

zbierania podpisów i tak dalej. 

Wójt Gminy – Panie Józefie, to co teraz się dzieje w tym miejscu, to jest konsekwencja wniosku, 

wypowiedzi z zebrania wiejskiego z Trzeszczan. Tego tematu, by naprawdę nie było gdyby nie głosy 

może i pojedyncze, ale jednak głosy tutaj mieszkańców, dlatego też obiecałem na tym spotkaniu, że 

takowe coś uczynię, poprosiłem tutaj Szanowną Radę o to stanowisko, żebym wiedział, co mam 

robić, bo upłynie kolejny miesiąc, dwa miesiące, ja nie wiem za ile będzie sesja Rady Gminy. Ten 

czas się odwlecze, można go wykorzystać na działania, czy dotyczące tego budynku po byłym 

ośrodku zdrowia, czy budynku po byłym banku spółdzielczym. Szanowni Państwo to nie są takie 

działania, które załatwia się w ciągu tygodnia w ciągu dwóch tygodni. Samo sporządzenie mapy do 

celów projektowych to jest miesiąc, to jest 1,5 miesiąca. To wszystko się odwleka, a potrzeba jest 

tutaj i teraz. To nie jest mój prywatny, ani jeden ani drugi budynek, żebym ja mógł prywatnego 

przedsiębiorcy kogoś tam zapytać słuchaj ustalamy, że będzie dana czynność dany zakres prac 

kosztował tyle czy tyle, to jest samorząd, jak na to wszystko muszę mieć dokument.  To nie jest tak, 
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że na słowa coś załatwiamy. Tutaj to, co powiedziałem, że około 3.000.000 to była opinia 

fachowców, którzy zajmują się, piszą projekty, robią projekty dotyczące termomodernizacji, ale ja  

na to od samego początku mówię, że ja na to dokumentu nie mam i miał nie będę. W zależności od 

zakresu prac, w zależności od tego, czy zostaje stropodach, czy będzie dach dwuspadowy ten 

kosztorys będzie różny. Ja nie potrafię powiedzieć i tego nie zrobię i nie zlecę nikomu jeżeli nie będę 

miał tytułu władania tym budynkiem a jego nie mam i tylko mogę na słowach polegać. 

Radny Pan Józef Filipczuk – ja na zebraniu u Was w Trzeszczanach nie byłem. Pierwsze słyszę tutaj. 

Ja Państwu przedstawię jeszcze jedną taką rzecz z wcześniejszych lat. Chodzi o sprzedaż w tamtych 

latach pałacu w Trzeszczanach. Na sesji Gminy może w pierwszej kadencji, gdzieś w latach 

dwutysięcznych czy w 1998 r. Pan Gałka był, jeżeli pamięta to jest świadkiem. Sprzedaż od razu 

decyzja, czy sprzedajemy ten pałac w Trzeszczanach. Mój wniosek od razu postawiłem   

proszę Państwa, zróbcie zebranie w Trzeszczanach, w tej miejscowości i niech się wypowiedzą 

mieszkańcy, czy sprzedajemy, bo ja jestem z Nieledwi i nie mogę decydować. Zrobili zebranie, 

mieszkańcy się zgodzili, przegłosowaliśmy za sprzedażą, ja miałem czyste sumienie, że głosowałem 

za sprzedażą, tak samo i tutaj, ja chcę mieć czyste sumienie, mówię jesteśmy za ośrodkiem zdrowia, 

tylko niech to będzie jawnie, a nie tak rzucone z mety. 

Przewodniczący Rady Gminy  – Szanowni Państwo my jako delegaci mieszkańców, czyli radni 

podjęliśmy w grudniu uchwałę, uchwałę intencyjną odnośnie chęci przejęcia ośrodka zdrowia. 

Jak państwo wiecie, ta uchwała nie trafiła do Przewodniczącego Rady, w ogóle nie była poddana pod 

głosowanie na forum Rady Powiatu, taki był obieg dokumentów. Wracając tutaj jeszcze do kwestii 

zgody mieszkańców bądź nie. Szanowni Państwo mieszkańcy wypełniając deklarację, oświadczenie 

o wyrażeniu woli, mieli w niej wpisaną lokalizację, planowanego ośrodka zdrowia w budynku byłym 

banku spółdzielczym. 

Radny Pan Marek Ryś – Panie Wójcie co Pan z nami tutaj robi, że nie wniósł Pan tutaj, przecież Pan 

był tutaj wnioskodawcą. Dlaczego Pan w punkcie tego nie zaznaczył, bo proszę Pana tak się nie robi, 

uczciwie to się robi, pisze, a nie stawia się tam takie pytania. Rada powinna być w domu, a widzi Pan 

potrzeba jest debaty. I ja myślę, że tutaj będę głosował jednak za tym bo wczoraj rozmawiałem, że 

jednak ten ośrodek. Podał Pan rękę Pani Staroście, że będzie Pan współpracował, było to, prawda?  

W Nieledwi też Pan podał rękę na zebraniu wiejskim no to trzeba pytać i ten ośrodek. Wie Pan są 

mieszkania tutaj i tak dalej, trzeba to zrobić i nie za rok to za dwa i myślę, że byłoby to dobre. Będę 

głosował za tą drugą opcją. Ten ośrodek zdrowia Prypeć jak Pan mówi trzeba remontować i coś 

zrobić, rozmawiać ze Starostwem no i będziemy tutaj działać. Następna sprawa ważna sprawa do 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, bo on też powinien wydać opinię, czy wchodzimy w to, czy 

nie, bo to są pieniądze. Komisja Rewizyjna, a mam dokument na to, bo ja już od dłuższego czasu się 

przygotowałem, pytałem i postawię Was w takiej trochę niezręcznej sytuacji jak trzeba będzie. Czy 

Komisja Rewizyjna zapoznała się, bo chciałbym na ten temat jakiś dokument, bo to jest ważna 

sprawa, a wiem o czym mówię. Zajmowaliście się Państwo tutaj (Komisja Rewizyjna) tą sprawą? 

Proszę Pana rozmawiamy o wszystkim i o niczym, to ja chcę ciągnąć temat. Proszę Pana, widzi Pan 

stuknie w stół, a nożyce się odezwą, bo jest problem już prawda, jest problem widzi Pan, bo ja się jak 

zwykle przygotowałem. Po cóż to on się przygotowuje, przyszedłby, posiedział cicho, spokojnie, po 

co tam się rzucać. Dobrze proszę więc Klub Radnych ewentualnie jak już dojdzie do tego 

głosowania, bo zaraz będą że ja przeszkadzałem, że ja nie chciałem głosujmy za tym budynkiem, 

próbujmy coś zrobić. To nie jest jeszcze taka uchwała, która by tam nam już zapadła na amen. Pan 

Przewodniczący powiedział swoje, bo ma prawo, ja mówię swoje. 

Przewodniczący Rady Gminy – na tym polega demokracja. 

Wójt Gminy – Proszę Pana ja bardzo lubię powtarzać zwroty, określenia bardzo mądrych ludzi i to 

często czynię. Natomiast tutaj nie śmiem wypinać piersi do orderu, czy zawłaszczać sobie Pańskich 

zwrotów. To były Pańskie zwroty, że to jest co będzie Prypeć i Czarnobyl. To Pańskie były 

określenia, Pan rozpoczął to pierwszy. Proszę Pana ja będę współpracował z każdym, kto będzie 

dobrze czynił mieszkańcom Gminy Trzeszczany i samej tej Gminie. Jesteśmy tu i teraz, los daje nam 

szansę, wykorzystajmy ją, bo dużo z pół godziny dyskutujemy nad oczywistymi sprawami. Pan był 

na zebraniu wiejskim. Pan bardzo dobrze wie o czy było mówione. Ja związany wolą wcześniejszą 

tutaj Rady, czy części Rady mógłbym wcale o to nie zapytać nie mniej jednak chylę czoła przed 
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głosami mieszkańców i to czynię. To co obiecałem na zebraniu wiejskim w Trzeszczanach, ale 

równie dobrze mogło tego nie być. Dlatego mówię sprawa wynikła niedawno i szkoda mi tego czasu. 

Nie wiem o jakim czasie mówię, ale szkoda mi tego czasu do następnej sesji, bo równie dobrze może 

biec następny termin, bo tak to jest, że pewne działania potrzebują jakichś tam terminów. Sytuacja 

jasna, prosta. Proszę o określenie się, czy kontynuujemy tą wizję, ten kierunek dotychczas obrany 

zgodnie z wolą tych przeszło 1000 mieszkańców, którzy złożyli oświadczenia, że chcą tego, czy 

zmieniamy swoje stanowisko i będziemy tutaj partycypować, uczestniczyć w kosztach remontu, 

przebudowy, termomodernizacji nie wiem jak określić jak nazwać tego budynku po byłym ośrodku 

zdrowia.   

Głos zabrał radny Pan Pirogowicz – Szanowni Państwo Radni. Moim zdaniem przy akceptacji tego 

budynku, który kiedyś był ośrodkiem zdrowia w Trzeszczanach i przy dobrej współpracy, naprawdę 

przy dobrej współpracy Pana Wójta i naszej Gminy ze Starostwem Powiatowym chyba Gmina 

mniejsze koszty by poniosła aniżeli tam. Ja jestem za ośrodkiem zdrowia pewnie, że tak. Mi szkoda 

tych ludzi, ludzie składali deklaracje, ale trzeba się zastanowić naprawdę. Mi się wydaje, że mniejsze 

koszty Gmina by poniosła i byłoby lepiej. 

Radny Pan Marek Ryś zapytał – dlaczego Pan Wójt nie wprowadził do obrad punktu dyskusji 

właśnie na temat ośrodka zdrowia i żądam odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Gminy – czy Pan Wójt chce się ustosunkować? 

Wójt Gminy – tak jak na wstępie swojej wypowiedzi tutaj słyszeliście Państwo radni, że to jest 

sytuacja nowa. To jest sytuacja która wynikła w sobotę na zebraniu wiejskim w Trzeszczanach.  

Biłem się z myślami, czy to zrobić, czy to uczynić, czy nie uczynić, czy to będzie więcej złego, czy 

dobrego, jednak przekonało mnie takie stanowisko, że słowo dane należy dotrzymać. To nie jest 

uchwała, a wnioskodawcą jestem ja. To nie jest wymuszanie, to jest poznanie woli Rady, czy 

idziemy tą drogą tym szlakiem, który obraliśmy, czy zmieniamy wizje zabezpieczenia tutaj ludzi  

w ochronę zdrowia. Natomiast co do kosztów Szanowny Panie nie mając kosztorysu ani prac 

adaptacyjnych, tam w tym budynku po byłym banku i po byłym ośrodku proszę Pana ja jestem 

przekonany, że te kwoty będą znacznie różne, tutaj znacznie wyższe, ponieważ zakres prac do 

wykonania jest o wiele większy tutaj i odzwierciedleniem zakresu prac są koszty. 

Radny Pan Henryk Gałka – Szanowni Państwo radni dla mnie to jest też dylemat, bo na tym zebraniu 

wiejskim część ludzi wypowiedziała się, że właśnie koszty duże wyjdą z ośrodka w banku. 

Jakby Powiat remontował budynek po byłym ośrodku zdrowia to byśmy też część dołożyli tak 

Starosta mówiła i na podstawie takiej umowy użyczenia (coś takiego w tym sensie mówiła), żeby tak 

zrobić. Tylko, że wyjdzie dłuższy dużo czas na otwarcie tego ośrodka to na pewno i to jest dylemat 

jak postąpić. Ja się też zastanawiam głęboko. W tamtym budynku byłoby dużo szybciej na pewno, bo 

tam jest mniej remontu itd. Tutaj nie wiadomo kiedy nastąpi remont budynku. To jest dylemat duży, 

tylko, że koszty możliwe, że tutaj by nas mniej kosztowało, bo Powiat, by więcej wyłożył pieniędzy 

w ten ośrodek, ale nie wiem. Jestem w trudnej sytuacji. 

Wójt Gminy – Szanowni Państwo pozwolę sobie doprecyzować. Składałem różne propozycje Pani 

Staroście przekazania tego budynku, przekazania z wykonanymi planami, projektami, pozwoleniami. 

Różne koncepcje, różne wizje przekazania połowy tego budynku, żebyśmy jednak nie zostali  

z przysłowiową ręką w nocniku, bo życie toczy się, czas przynosi różne rozwiązania. Na tym 

zebraniu, czy po nim nie uzyskałem żadnego stanowiska. Już nie mówię o zapewnieniu, że 

jakakolwiek z tych czynności będzie miała miejsce. Mówię otwarcie, mówię solennie jeszcze później 

rozmawialiśmy z nielicznymi mieszkańcami, którzy zostali w budynku, czy przy budynku dość 

szeroko omawialiśmy i wtedy już oni nie byli tacy pewni, że jednak trzeba tutaj, bo koszty na pewno 

będą większe, podział kosztów nie wiadomo jaki, taka sama sytuacja dalej nie inwestujemy w swój 

budynek, ani tutaj, ani tam. Już wtedy pod wpływem argumentów tych merytorycznych, rzeczowych 

ci ludzie wcale nie byli już tacy pewni i tak jak mówi Henryk Gałka ja nie wiem daj Boże, żeby te 

prace były wykonane piorunująco, ale bacząc na to co widzę, na możliwości finansowe, na 

zabezpieczone środki, na terminy potrzebne do poszczególnych działań śmiem twierdzić, że jednak 

tutaj potrzeba więcej tego czasu, a jeżeli nie zabezpieczymy naszych mieszkańców w miarę szybko 

jak tylko da się, to możecie być Państwo pewni, że tego ośrodka nie będzie tutaj, bo część ludzi już 

znalazła sobie lekarzy i oni jeszcze teraz wrócą, przepiszą się, a jeżeli upłynie rok, czy dwa 
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zapomnijmy o tym Szanowni Państwo. Tak mi się wydaje, mam takie odczucie, takie wrażenie 

odniosłem rozmawiając oczywiście z ludźmi. 

W trakcie tej wypowiedzi Pana Wójta obrady opuściła radna Joanna Krzeszowiec. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś – Panie Wójcie marnuje Pan czas na te kwestie, które nie posuwają 

sprawy, nie odpowiedział mi Pan na pytanie 28 tego miesiąca dostałem porządek obrad i Pan mi  

nie odpowiedział dlaczego Pan tego nie zrobił, po prostu mija Pan. 

Przewodniczący Rady Gminy – ja uczestniczyłem w tym zebraniu w Trzeszczanach, które miało być 

de facto poświęcone ośrodkowi zdrowia, natomiast gro czasu myślę, że 90% dotyczyło innych też 

ważnych tematów. Natomiast też pojawiła się taka kwestia, że jeżeli lekarz rozpocznie swoją 

praktykę, w zaadaptowanym na potrzeby ośrodka zdrowia w dawnym banku nie będzie przeszkodą 

jeżeli zostanie wyremontowany ośrodek zdrowia o przeniesieniu tej działalności do ośrodka zdrowia 

przy odrobinie chęci współpracy z obu stron i Starostwa i Wójta, były takie głosy. 

Radny Pan Jan Prystupa –  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado uważam, że trzeba tę dyskusję 

zakończyć i iść w tym kierunku który zaczęliśmy. Mieszkańcy oczekują lekarza, mają trudności  

z przemieszczaniem się do lekarzy, także obiecywaliśmy, że ośrodek zdrowia będzie w budynku po 

byłym banku, także apeluję, aby głosować za tym tematem. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał - czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji na temat dwóch 

stanowisk, które są przygotowane? Przypomnę pierwsze stanowisko jest takie, żeby dofinansować  

remont budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Trzeszczanach, a drugie o tym żeby dofinansować  

remont budynku po byłym Banku Spółdzielczym w Trzeszczanach – prace adaptacyjne. Wniosek 

będzie doprecyzowany. 

Wójt Gminy wyjaśnił – nie chodzi tutaj o remont, tutaj chodzi o przeprowadzenie prac 

adaptacyjnych, remont jest głębszym pojęciem daleko idącym. 

Radny Pan Marek Ryś – Szanowni Państwo zostaliśmy postawieni przed tym faktem no i trzeba 

będzie wybrać jedno albo drugie, albo obydwa. Oczywiście jeżeli wyrazimy taką zgodę Pan zajmie 

się jedną sprawą i drugą i będzie Pan też z Panią Starostą rozmawiał o tej sprawie, bo większość 

może być żeby Pan zajął stanowisko jeśli Pan zechce tylko bankiem zająć to druga opcja. Ja też 

proszę Pana tutaj, będziemy monitorować tą sprawę, że nie, że tamto to już nie nasze itd. Czyli drugą 

sprawą też się Pan zajmie, tak? Musi nam Pan tutaj publicznie powiedzieć. Czekam na odpowiedź. 

Wójt Gminy – Szanowni Państwo po to stawiam takie pytanie, żebym wiedział w którym kierunku 

mam się udać. To czy będziemy tutaj uczestniczyć w tym drugim zadaniu, to będzie Wasza wola. To 

Wy w swojej uchwale budżetowej, (za chwileczkę będzie robiony projekt  budżetu) będziecie 

decydować, czy kierunek rozwoju i działalności Gminy Trzeszczany będzie taki, czy inny. Określicie 

czy wchodzimy, czy nie wchodzimy w dane jakieś tam zadania, w dane inwestycje wspólne  

z Powiatem, czy z innymi ośrodkami. Ja nie jestem, aż w takiej mierze dysponentem budżetu Gminy 

Trzeszczany żebym tu i teraz takie rzeczy deklarował. Jeżeli zostanę przez Radę Gminy 

upoważniony, a wręcz powiem inaczej zobowiązany, to na pewno takie kroki podejmę, na pewno tak 

będzie. Natomiast ja dzisiaj nie potrafię powiedzieć, jakie będzie stanowisko Rady w uchwale 

budżetowej, czy będą tam zabezpieczone środki, jakie. To pytanie zbyt daleko idące. Ja w pełni 

odpowiedzialnie nie mogę na nie teraz odpowiedzieć. 

Radny Pan Marek Ryś – Przepraszam że ciągle zajmuję Państwa swoją osobą, ale to jest bardzo 

ważna sprawa i teraz chodzi o pieniądze. W tamtym roku jako uchwalaliśmy budżet, no to nie było 

pieniędzy. Pan chce w tym roku to zrobić, skąd weźmiemy na to pieniądze, no tutaj też ważne 

sprawy, które powinny paść, musimy o wszystkim rozmawiać, więc ja czekam teraz na odpowiedź 

od Pana skąd weźmiemy ewentualnie pieniądze na adaptację banku? 

Wójt Gminy – Szanowni Państwo jak już mówiłem wiele razy tutaj nie wiem o jakich pieniądzach 

mówimy, ale w moim mniemaniu, w moim przekonaniu są to pieniądze niewspółmiernie 

mniejsze od tych potrzebnych do zaangażowania tutaj w ten budynek po byłym ośrodku zdrowia. 

Oczywiście z budżetu gminy Trzeszczany weźmiemy pieniądze, jeżeli będzie możliwość napisania  

jakiegoś tam projektu, czy może uzyskania dofinansowania np. jest PFRON, który wiem, że ma 

środki finansowe na różnego typu działania, które służą na przykład dostępności budynków  

publicznych, a takim on będzie na pewno wykorzystam te pieniądze. Ja dzisiaj proszę Pana Panu  

nie odpowiem, czy z PFRON – u, czy z jakiegoś innego źródła. Jeżeli chodzi np. o podjazd dla  
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niepełnosprawnych, myślę, że ta inwestycja jest raz, że konieczna, drugi raz w moim mniemaniu 

chyba najwięcej pieniędzy pochłonie.  

Radny Pan Marek Ryś – nasuwają się znowu pytania. Środki pozyskane z zewnątrz, ale nie nasz 

obiekt, nie na nasz. Tak jak rozmawialiśmy (widzi Pan ciągle się doskonalę) z Panią Starostą, że 

wyremontowany ten budynek przeszedłby na własność, przekazałaby być może, ona nie wie, czy ona 

będzie jeszcze i tak dalej, ile będzie jeszcze Starostą itd., ale tutaj też idzie w tej kwestii, że 

mielibyśmy obiekt z apteką, z większym takim zapleczem. Proszę Pana tutaj mówienie o pozyskaniu 

środków zewnętrznych na nie swój obiekt no to tak, wie Pan nie jestem fachowcem, ale domniemam, 

że to takie trochę nie będzie skuteczne, więc widzicie Państwo jak jesteśmy teraz ważni, ważni 

jesteśmy, bo Rada radzi i uradzi coś. 

Wójt Gminy – Szanowny Panie niezbyt uważnie Pan słucha. Już któryś kolejny raz na tej sali jest 

mówione, że możliwość aplikowania o środki zewnętrzne wcale nie musi być nacechowane tym, że 

jesteśmy właścicielem. Wystarczy tytuł władania, wystarczy ta umowa, którą Pan chciał i którą Pan 

uzyskał. Ta umowa upoważnia nas do aplikowania o środki zewnętrzne, dlatego ona została 

podpisana, dlatego po prostu zabezpieczając się to uczyniłem. Nie jest tak, że musi to być własność. 

Natomiast chyba byliśmy na dwóch różnych spotkaniach, bo ja nigdy w żadnym z proponowanych 

wyjść Pani Staroście nie słyszałem, że ten budynek zostanie przekazany, w żadnym  

z alternatywnych wyjść. A proponowałem i połowę, proponowałem i w takim stanie tylko  

z projektami, żeby zostało przekazane Pani Starosta chylę czoła ona też jednoosobowo nie podejmuje 

decyzji, ona musi poznać wolę Zarządu, wolę Rady Powiatu nie jest władna odpowiedzieć tu i teraz 

wiążąco. Może gdzieś tam jakieś kierunki ujawnić, ale ja nie usłyszałem żadnej deklaracji chociaż 

składałem ich kilka. 

Przewodniczący Rady Gminy – zamykam tą dyskusję. Pierwsze głosowanie będzie nad 

stanowiskiem Rady w kwestii zaangażowania Gminy Trzeszczany w dofinansowanie prac 

adaptacyjnych budynku po byłym Banku Spółdzielczym w Trzeszczanach. 

Wójt Gminy dodał – czyli chodzi tutaj o kontynuację tego, co rozpoczęliśmy. 

Po tej wypowiedzi zostało przeprowadzone głosowanie nad stanowiskiem zaangażowania Gminy 

Trzeszczany w dofinansowanie prac adaptacyjnych budynku po byłym Banku Spółdzielczym  

w Trzeszczanach. 

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

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

wstrzymali się radni: Filipczuk Józef, Pirogowicz Andrzej, Ryś Marek. (Za - 9 głosów, przeciw – 0, 

głosów wstrzymujących – 3). 

Podczas głosowania nieobecna radna Joanna Krzeszowiec. 

Rada Gminy większością głosów opowiedziała się za stanowiskiem zaangażowania Gminy 

Trzeszczany w dofinansowanie prac adaptacyjnych budynku po byłym Banku Spółdzielczym  

w Trzeszczanach. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował - że ma tutaj Pan Wójt jasne stanowisko.  

Kolejne stanowisko dotyczy zaangażowania Gminy Trzeszczany w dofinansowanie remontu 

budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Trzeszczanach. Proszę głosujemy. 

Za tym stanowiskiem głosowali radni: Filipczuk Józef, Gałka Henryk, Pirogowicz Andrzej, Ryś 

Marek, przeciw głosowali radni: Drewniak Paulina, Folusz Mariusz, Panas Michał, Pietnowski 

Mariusz, Prystupa Jan, Uleryk Beata; wstrzymali się radni: Prystupa Krystyna, Serafin Barbara. 

( Za 4 głosy, przeciw – 6 głosów, głosów wstrzymujących – 2) 

Podczas głosowania nieobecna radna Joanna Krzeszowiec. 

Stanowisko w kwestii zaangażowania Gminy Trzeszczany w dofinansowanie remontu budynku po 

byłym Ośrodku Zdrowia w Trzeszczanach nie zostało uwzględnione. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował - Szanowni Państwo wobec takiego stanowiska Państwa 

radnych prosiłbym Pana Wójta o przyśpieszenie tych prac, bo tak jak tutaj było wielokrotnie  

powiedziane, wiem że szybko się likwiduje, a trudno jest coś odtworzyć i myślę, że te prace trzeba 

wobec takiego stanowiska przyśpieszyć. 

Wójt Gminy – Szanowni Państwo postaram się pilnować terminów, niemniej jednak one są  

nieubłagane. Tak jak mówię dzisiaj cudem jest jeżeli mapę do celów projektowych uda się zrobić za  
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miesiąc czasu. Takie mamy realia, takie mamy sytuacje, takie mamy okresy czasowe. 

Radny Pan Marek Ryś – dziękuję za oddanie głosów. Rada wyraziła swoją wolę, oczywiście miała  

taką wolę, więc wyraziła. Chciałbym złożyć takie oświadczenie dlaczego jako radny wstrzymałem 

się od głosu na temat tamtego budynku, bo tak do końca nie znam prawdziwej historii jak to będzie 

robione, no tutaj już poszliśmy trochę w kierunku Pan Wójt będzie musiał wyłożyć pieniądze 

i myślę, że będzie szło w tym kierunku, bo tak jest u nas przyjęte, że jak Pan Wójt coś chce zrobić,  

to zrobi, bo Rada wyrazi swoją wolę, więc ja nie będę też, aż oponował za tym, przeciwko nie będę  

w żadnym wypadku. Przechodząc do sprawy też tutaj Pani Staroście nie odpuszczę będę chodził, 

nawet wczoraj była sesja, przegapiłem nie miałem czasu, też będę chodził pytał radnych bo trzeba 

coś zrobić i to coś zrobić dobrego dla społeczeństwa. Tutaj wybraliśmy taką drogę, więc żebym tutaj 

nie był pomawiany, że tak głosowaliśmy. Mam takie prawo. Ja się tego wcale nie boję, bo mi  

w przyszłości akurat nie zależy, czy ja będę radnym, czy będę kandydował na stanowisko inne. 

Dziękuję oświadczenie moje powiedziałem, że tak nie do końca to było sprawiedliwie dzisiaj 

zrobione. Pan Wójt nie odpowiedział mi na pytanie dlaczego nie złożył do porządku obrad takiego 

punktu. To takie dla mnie niejasne wszystko i przepraszam za siebie.  

Wójt Gminy – Szanowni Państwo wydaje mi się, że te słowa Pana Marka Rysia nie mają 

odzwierciedlenia w prawdzie, bo co najmniej dwukrotnie uzasadniałem dlaczego tak, a nie inaczej. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił – że Pan radny też w imieniu Klubu wnioskował o zwołanie 

sesji, natomiast nie dołączył ani zaproponowanego porządku obrad, ani nie dołączył propozycji 

podejmowanej uchwały. Tak było Panie radny, więc chyba Pan potwierdzi. 

Radny Pan Marek Ryś – Szanowny Panie Przewodniczący, wczoraj otrzymałem odpowiedź listownie 

i mailowo odpowiedział mi Pan. Ale ja wnioskowałem do Pana, żeby Pan się zajął, Klub Radnych 

tak wnioskował. Może nie dodałem słowa, żeby Pan się zajął tylko po prostu, żeby Pan się zajął sesją 

o to nam chodziło. Tak jak odpisałem w e- mailu my znamy zasady. 

Przewodniczący Rady Gminy –  zgodnie z ustawą o samorządzie jeżeli Klub bądź ¼ ustawowego 

składu Rady wnioskuje o zwołanie sesji, to musi załączyć projekt uchwały i przedstawić 

zaproponowany porządek obrad. Tego Państwo nie uczyniliście. Na przyszłość myślę, że będzie to  

jakby już doprecyzowane i dołączycie Państwo wniosek jeżeli będziecie wnioskować o zwołanie 

sesji.  

Po tej wypowiedzi Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji ostatniego punktu porządku obrad. 

 

Do punktu 6-go 
 

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

Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 

 Protokołowała                                                                                Przewodniczący  

                                                                                                            Rady Gminy 

 Anna Kociach                                                                                                                                                                                       

                                                                                                      Mariusz Pietnowski                    

 

 

 

 

                                                                                                       


