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Protokół  Nr XXXVII/2022 
 

z posiedzenia XXXVII  sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 30 marca  

2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od  08.02 do 10.18. 

 

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

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara       

  3. Drewniak Paulina 

  4. Filipczuk Józef                      

  5. Folusz Mariusz   

  6. Gałka Henryk                                

  7. Uleryk Beata     

  8. Panas Michał 

  9. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10. Prystupa Krystyna       

11. Ryś Marek         

12. Żyła Zofia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Radni nieobecni: 

   

1. Krzeszowiec Joanna                             

2. Łysiak Wojciech                         

3. Pirogowicz Andrzej               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

– Pani Michalina Kiecana, Kierownik referatu finansowego – Pan Krzysztof Jóźwiak, insp. ds. Rady 

Gminy i Wójta - Pani Anna Kociach, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Trzeszczanach Pan Andrzej Bogatko. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

 1.Otwarcie sesji. 

 2.Stwierdzenie prawomocności. 

 3.Przyjęcie porządku obrad. 

 4.Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r. 

 5.Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu  

   13 stycznia 2022 r. 

 6.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

 7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

 8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach za rok  

    2021. 

 9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  

    Trzeszczany na lata 2022-2025. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób  

     powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych  

     warunków jego funkcjonowania w Gminie Trzeszczany. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok 
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12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego  

     w Trzeszczanach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy    

     Trzeszczany. 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  

     i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzeszczany. 

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla  

     członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu  

     ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej  

     w miejscowości Nieledew. 

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na  

     utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. 

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  

     bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany. 

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na  

     bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie. 

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Trzeszczany prowadzenia zadań  

     z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat  

     i niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Trzeszczany  

     za pomocą innego instrumentu płatniczego. 

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu  

      sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany. 

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli  

     z 21 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej,  

     Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu  

     Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie  

     z właściwością. 

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  

     Kominki i Piece z dnia 28 lutego 2022 r. Sejmikowi Województwa Lubelskiego zgodnie  

     z właściwością. 

25.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

26.Sprawy różne. 

27.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 

28.Zakończenie obrad. 

 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXXVII sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał Przewodniczący Rady 

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

Po otwarciu sesji Rada Gminy uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego radnego Rady Gminy II 

kadencji i Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany III kadencji śp. Henryka Buciora. 

Następnie Pan Przewodniczący nawiązał do wojny na terytorium Ukrainy i sytuacji z nią związanej. 

Podziękował wszystkim mieszkańcom Gminy Trzeszczany za pomoc uchodźcom z Ukrainy, tym 

którzy indywidualnie przyjęli uchodźców do swoich domów, kołom gospodyń wiejskich, 

ochotniczym strażom pożarnym, dyrektorom szkół, klubom seniora, organizacjom pozarządowym, 

pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach oraz wszystkim osobom, 

które niosły i w dalszym ciągu niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy. 

Podziękował także Wójtowi Gminy Trzeszczany Panu Stanisławowi Czarnocie za szybką reakcję 

i utworzenie dwóch punktów pomocy w Nieledwi i w Trzeszczanach. 
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Do punktu 2-go 

 

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

prawomocności w sesji uczestniczy 11 radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do 

podejmowania pełnoprawnych uchwał i decyzji. 

W tym momencie na obrady przybył radny Pan Marek Ryś. 

 

Do punktu 3-go 

 

Następny punkt to „Przyjęcie porządku obrad”.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chciałby wnieść zmiany do proponowanego porządku 

obrad? 

Głos zabrał radny Pan Józef Filipczuk, który zawnioskował o odczytanie dwóch wniosków jakie 

złożył do Urzędu Gminy Trzeszczany sołtys wsi Nieledew. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Filipczuka jak miałby brzmieć jego wniosek do 

porządku obrad. 

Radny Pan Józef Filipczuk wyjaśnił, że wnioskuje o wprowadzenie do porządku punktu dotyczącego  

odczytania dwóch wniosków sołtysa wsi Nieledew.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jeden z wniosków sołtysa wsi Nieledew dotyczy punktu, 

który będzie przedmiotem rozpatrzenia na dzisiejszej sesji. 

Innych wniosków do porządku obrad nie wniesiono. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Pana Józefa 

Filipczuka o dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego odczytania dwóch wniosków sołtysa 

wsi Nieledew. 

Za wnioskiem głosowali radni: Filipczuk Józef, Gałka Henryk, Ryś Marek, Serafin Barbara, Żyła 

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

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

(Za – 5 głosów, przeciw – 6 głosów, wstrzymujący – 1 głos). 

Większością głosów wniosek został odrzucony. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Do punktu 4-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do  

przyjęcia protokołu Nr XXXV/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r. 

Oznajmił, że protokół ten został zamieszczony w internecie oraz jest wyłożony na stole 

prezydialnym. 

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

przeprowadził głosowanie nad protokołem Nr XXXV/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

30 grudnia 2021 r. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

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

jednogłośnie. 
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Do punktu 5-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z sesji nadzwyczajnej Rady 

Gminy odbytej w dniu 13 stycznia 2022 r. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że również ten protokół został zamieszczony na 

stronie internetowej i wyłożony do wglądu na stole prezydialnym.  

Uwag do treści tego protokołu nie wniesiono.  

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad protokołem Nr XXXVI/2021 z sesji 

nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 13 stycznia 2022 r. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Protokół Nr XXXVI/2021 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 13 stycznia 2022 r. 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

Do punktu 6-go 

 

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

- ostatnia sesja Rady Gminy Trzeszczany odbyła się 30 grudnia 2021 r. 

- 5 stycznia 2022 r. uczestniczył w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

poświęconym pandemii Covid-19. 

- 12 stycznia 2022 r. zorganizował w Urzędzie Gminy spotkanie z dyrektorami szkół jakie działają  

na terenie Gminy Trzeszczany w przedmiocie prowadzenia zajęć w sposób zdalny i związanymi  

z tym utrudnieniami. 

- 13 stycznia 2022 r. miała miejsce sesja nadzwyczajna Rady Gminy Trzeszczany w temacie zakupu 

gruntu o powierzchni około 154 metrów zajętego pod szosę gminną Trzeszczany - Bogucice. 

- 17 stycznia 2022 r. nastąpiło wręczanie nagród mieszkańcom gminy Trzeszczany, którzy wzięli 

udział w konkursie na najpiękniejszą bożonarodzeniową dekorację posesji w Gminie Trzeszczany. 

Wójt Gminy podziękował mieszkańcom za udział w konkursie. 

- 16 stycznia 2022 r. w kościele parafialnym w Trzeszczanach odbył się koncert kolęd i pastorałek  

w wykonaniu Mariki Kraujutowicz i Grzegorza Szostaka. 

Pan Wójt podziękował: ks. proboszczowi Parafii Trzeszczany za pomoc i możliwość zorganizowania  

takiego wydarzenia, Gminnemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w tych przygotowaniach. 

- 19 stycznia 2022 r. brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Hrubieszowskiej Telewizji 

Kablowej poświęconym realizacji projektu rozprzestrzeniania szerokopasmowego internetu na 

terenie Gminy Trzeszczany. 

Oznajmił, że prace są posunięte już bardzo daleko, praktycznie w wielu miejscach na terenie naszej 

Gminy one są już wykonane, ale mimo tego są elementy infrastruktury, które jeszcze mają być 

wykonane.  

- 21 stycznia 2022 r. w kancelarii notarialnej Pana Mielniczuka został sporządzony i podpisany akt 

notarialny dotyczący zakupu działki o powierzchni 154 metry
2
 na której urządzona jest szosa gminna 

Trzeszczany - Bogucice. 

- 22 stycznia 2022 r. uczestniczył w zebraniu dorocznym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

Zadębce. Dodał, że jest pozytywnie zaskoczony ilością pracy społecznej jaką druhowie wykonali  

w minionym roku w garażu jak i w pomieszczeniach socjalnych. Widać jest zaangażowanie, 

współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich, z Klubem Seniora. Następnie podziękował za 

zaproszenie. 

- 23 stycznia 2022 r. brał udział w uroczystej Mszy Świętej imieninowej ks. Mariusza Rybińskiego 

proboszcza Parafii Gdeszyn odprawionej w kościele w Ostrówku. 

- 26 stycznia 2022 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trakcie którego 

została rozpatrzona petycja Fundacji im. Nikoli Tesli.  

Nadmienił, że chodzi o bojkotowanie aktów wyższych, co przekracza kompetencje Rady Gminy.  
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W związku z powyższym petycja ta zostanie skierowana do organów właściwych. 

- 29 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie opłatkowe z Zespołami działającymi na terenie Gminy 

Trzeszczany na którym to poruszono aspekt funkcjonowania zespołów oraz nakreślono plany na 

przyszłość. 

Pan Wójt podziękował Gminnemu Ośrodkowi Kultury Trzeszczany za zorganizowanie takiego 

spotkania, Kołu Gospodyń Wiejskich Bogucice i Członkom Zespołu Śpiewaczego „Echo” za 

włączenie się w przygotowanie uroczystości. 

- 2 lutego 2022 r. uczestniczył w pracach zespołu, którego zadaniem było ustalenie trasy przebiegu 

kabla energetycznego i światłowodu mającego zasilić maszt Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej 

służącego do rozprzestrzeniania szybkiego internetu. 

- 3 lutego 2022 r. brał udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP RP,  poświęconego sprawom 

bieżącym. 

- 5 lutego 2022 r. miało miejsce zebranie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Drogojówka.  

Pan Wójt podziękował za zaproszenie. 

- 11 lutego 2022 r. odbyło się zebranie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Leopoldów na którym 

podsumowano dotychczasową działalność i nakreślono plany na przyszłość. 

Wójt Gminy podziękował za zaproszenie. 

- 16 lutego 2022 r. uczestniczył w zebraniu zorganizowanym przez Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej na temat m.in. zasad przyznawania dodatku do emerytur druhom 

strażakom, którzy mają potwierdzony co najmniej 25 letni staż przynależności i działalności  

w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. 

- 17 lutego 2022 r. brał udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania poświęconym sprawom 

bieżącym. 

- 19 lutego 2022 r. uczestniczył w zebraniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Majdan Wielki  

i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Mołodiatycze. Wójt Gminy podziękował za zaproszenie. 

- 24 lutego 2022 r. o godz. 3.45 Rosja dokonała inwazji zbrojnej na terytorium Ukrainy. 

Oznajmił, że na oczach świata reżim Władimira Putina w sposób bestialski dokonuje zbrodni na 

ludności cywilnej, dzieciach, co jest klasyfikowane jako ludobójstwo. Praktycznie od tego dnia 

zostały rozpoczęte działania mające na celu przystosowanie dwóch obiektów świetlicowych  

(w Trzeszczanach i w Nieledwi) do przyjęcia uchodźców. Obiekty te zostały przygotowane  

i dopuszczone przez odpowiednio upoważnione służby do tego, aby w tych obiektach mogli 

przebywać uchodźcy. 

Dodał, że jest wdzięczny mieszkańcom Gminy Trzeszczany za niezwykłą hojność i ofiarność, którzy 

odpowiedzieli na ogłoszoną akcję pomocy dla mieszkańców z Ukrainy.  

Podziękował:  

- Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy za przygotowywanie różnych potraw, posiłków 

które dostarczane były na przejście graniczne, czy do ośrodków w których przybywali uchodźcy,  

- wszystkim organizacjom za włączenie się w szeroko rozumianą pomoc,  

- druhom strażakom za włączenie się do akcji 

- kierowcom druhowi Pawłowi Szych i druhowi Mirosławowi Mociak za bardzo ciężką pracę jaką 

wykonali,  

- mieszkańcom z terenu Gminy Trzeszczany: Panu …. i Panu ……, którzy transportowali uchodźców 

przebywających w naszych świetlicach do innych miast 

- Stowarzyszeniu Aktywnych Animatorów Kultury z Panią Edytą Dobosz- Maciuk na czele  

za wspaniałą wielką pracę, która jest wykonywana każdego dnia na rzecz uchodźców, 

- Kołu Łowieckiemu „Darz Bór” w Lublinie za hojność i ofiarność, 

- lokalnym przedsiębiorcom za wsparcie tej działalności, 

- osobom prywatnym za wspaniałą postawę, wielkie serce, 

- darczyńcom z terenu naszego kraju,  

- darczyńcom z zagranicy: z Niemiec, Holandii, Anglii, Szwajcarii,  

- paniom za pełnienie dyżurów w świetlicach wiejskich w Trzeszczanach i w Nieledwi 

- wszystkim osobom, którzy zadeklarowali chęć pomocy, 

- pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za włączenie 
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się do akcji pomocy, 

- służbie zdrowia w Nieledwi: lekarzom ……., paniom pielęgniarkom za udzielenie bezpłatnej 

pomocy medycznej uchodźcom,  

- ludziom dobrej woli udzielającym pomocy w różnych formach. 

Wójt Gminy oznajmił, że w związku z sytuacją jaka panuje za wschodnią granicą na terytorium 

Ukrainy w Gminie Trzeszczany są wyłączone dwie świetlice w Trzeszczanach i w Nieledwi, bowiem 

te świetlice aktualnie przystosowane są, odebrane przez odpowiednie służby do umieszczenie 

uchodźców i w tej chwili błędem byłoby przywiezione rzeczy demontować, gdzieś magazynować, 

czy oddawać, gdyż sytuacja może się szybko zmienić. 

- 25 lutego 2022 r. uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Lubelskim poświęconym uchodźcom. 

- 26 lutego 2022 r. brał udział w zebraniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Trzeszczany. 

Dodał, że było to ostatnie z zebrań strażackich na terenie gminy Trzeszczany. Pan Wójt podziękował 

za zaproszenie. 

- 8 marca 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie i trudną sytuacją związaną  

z bardzo dużą liczbą uchodźców oficjalne uroczystości związane z Dniem Kobiet nie odbyły się.  

Uroczystości kameralne w szkołach i w urzędzie miały miejsce, aczkolwiek one sprowadzały się do 

wręczenia kwiatów. 

- 9 marca 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Zimowy pejzaż w Gminie 

Trzeszczany”. Do konkursu zgłoszono 85 prac. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, 

pamiątkowe dyplomy, podziękowania. 

- 17 marca 2022 r. uczestniczył w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania w temacie oceny 

wniosków złożonych do LGD. 

- 21 marca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie wspólnie ze Skarbnikiem Gminy 

Trzeszczany Panią Michaliną Kiecana podpisywał umowę na realizację projektu z działania 4.1  

Odnawialne źródła energii, a chodzi o kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. 

Przypomniał, że Gmina złożyła wniosek w 2019 r., który to został pozytywnie oceniony 

merytorycznie i formalnie, uzyskując 95 punktów. Gmina aplikowała zgodnie z wolą uczestników 

projektu, zgodnie z wolą mieszkańców o najwyższe możliwe dofinansowanie, czyli 85% 

dofinansowanie, w związku z tym taka liczba punktów. Samorządy, które zadeklarowały wyższy 

wkład własny otrzymały więcej punktów. Podkreślił, że samorządy, które miały swoje wnioski 

sklasyfikowane na poziomie 95,5 punktów, są już jakiś czas temu po podpisaniu umowy. Dodał, że  

umowy były podpisywane sukcesywnie w związku z pojawiającymi się oszczędnościami  

i możliwościami, jakimi dysponuje Marszałek Województwa Lubelskiego.  

Zakomunikował, że osoby chętne, które uczestniczyły w projekcie dotyczącym odnawialnych źródeł 

energii w zakresie paneli fotowoltaicznych , które podpiszą do końca marca br. z Gminą Trzeszczany 

umowę będą traktowane i rozliczane na starych zasadach, czyli nie będzie istniała konieczność 

budowania magazynów energii, które są dość kosztowne. 

Powtórzył, że jeżeli uczestnicy projektu, dotyczącego paneli fotowoltaicznych podpiszą do końca 

marca umowę, a po ogłoszonym przetargu okaże się, że cena tych instalacji nie wzrośnie drastycznie 

i te instalacje wykonane zostaną do końca 2023 r. będą rozliczani na starych zasadach. 

Odparł, że najprawdopodobniej jest to ostatni projekt w którym można uczestniczyć na takich 

korzystnych zasadach. 

Poinformował, że są to instalacje prosumenckie, więc nie są one duże. Na podstawie złożonych 

wniosków i zużycia energii elektrycznej firma oceniając to zużycie przyporządkowała do każdego 

uczestnika projektu konkretną instalację. Dodał, że to mają być instalacje zaspokajające potrzeby 

gospodarstwa domowego, a te działania dotyczyły 2019 r. Odparł, że zdaje sobie sprawę, że 

zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię elektryczną cały czas rośnie, ale zapisy  

dokumentów i wniosku z 2019 r. obowiązują Gminę.  

Podkreślił, że gdy posiadł wiedzę, że dojdzie do podpisania umowy na dofinansowanie do 

odnawialnych źródeł energii w dogodnym czasie, tzn. że Gmina będzie miała jeszcze kilka dni na 

kontakt telefoniczny z osobami uczestniczącymi w projekcie celem zorientowania się, czy w dalszym 

ciągu te osoby są zainteresowane tym projektem, czy z niego rezygnują zostały wdrożone te 

działania. Nadmienił, że odzew był różny, gdyż wiele osób zrezygnowało, ale szkoda było 
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zaprzepaścić szansy, gdyż zdaje sobie sprawę, że być może jest to ostatni, a może jeden z ostatnich 

projektów na takich warunkach, więc Gmina postanowiła dołożyć środków do tego projektu. 

Oznajmił, że te środki finansowe znajdzie nie w budżecie gminy, tylko je przywiezie. 

Zakomunikował, że jeżeli ceny poprzetargowe tychże instalacji będą kształtowały się mniej więcej 

na tym poziomie, to ten projekt Gmina zrealizuje. Odparł, że drastycznego skoku cen nie przewiduje 

gdyż najprawdopodobniej zmienione zasady rozliczania się prosumentów stawiają instalacje 

fotowoltaiczne w niekorzystnym świetle i to być może będzie miało wpływ, że te ceny nie będą 

bardzo wysokie. Powtórzył, że jeżeli ceny po ogłoszonym przetargu będą kształtować się na 

poziomie podobnym jak w dniu dzisiejszym, to podpisze umowę z wykonawcą. Natomiast jeżeli na 

rynku zadzieje się coś niepokojącego, i te ceny poprzetargowe będą wysokie, i Gminy nie będzie na 

to stać, to umowa z wykonawcą nie zostanie podpisana. Stwierdził, że jest to wykorzystanie do końca  

ostatnich możliwości, które dają stare zasady. Odparł, że na kolektory słoneczne zapisało się  

159 osób chętnych, natomiast na panele fotowoltaiczne 98 osób chętnych, zaś projekt opiewa na 

około 2.500.000 zł. 

- 25 marca 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy na temat spraw będących 

przedmiotem dzisiejszej sesji. 

Także 25 marca po posiedzeniu połączonych Komisji miało miejsce posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w trakcie którego rozpatrywana była petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Kominki i Piece, która to zostanie przedłożona na dzisiejszej sesji Rady Gminy. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 7-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację ze swojej działalności między sesjami 

informując, że: 

- 5 stycznia 2022 r. podpisywał uchwały z sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 grudnia 

2021 r. 

-  7 stycznia 2022 r. zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Trzeszczany o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej 

- 10 stycznia 2022 r. przygotowywał porządek obrad sesji nadzwyczajnej 

- 13 stycznia 2022 r. miała miejsce sesja nadzwyczajna  

- 17 stycznia 2022 r. podpisywał uchwały z sesji nadzwyczajnej 

- 26 stycznia 2022 r. wziął udział w pracach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Zakomunikował, że również w tym dniu złożył dwa wnioski do Wójta Gminy. Pierwszy wniosek 

o wpisanie do Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany wprowadzenia nazewnictwa ulic, natomiast 

drugi wniosek o dokonanie remontu tzw. „Grobelki” na granicy miejscowości Trzeszczany Pierwsze 

i Trzeszczany Drugie. Stwierdził, że jest to droga gminna na granicy dwóch sołectw dosyć ważna dla 

mieszkańców, dla rolników, która w okresie jesienno-zimowym jest nieprzejezdna, gdyż nie jest ona 

w dużej mierze utwardzona. 

- 17 lutego 2022 r. rozmawiał z Przewodniczącym Klubu Radnych „Wspólny Cel” Panem Rysiem  

w sprawach ważnych dla Gminy. 

- 23 lutego 2022 r. rozmawiał z Przewodniczącym Komisji Budżetu Panem Janem Prystupą  

- 24 lutego 2022 r. rozmawiał z Panem Krzysztofem Jóźwiakiem kierownikiem referatu finansowego 

o możliwości kupienia mikrofonów bezprzewodowych, bo taki wniosek padł z ust Przewodniczącego 

Klubu Radnych „Wspólny Cel” Pana Rysia. 

- 27 lutego 2022 r. razem z Wójtem Gminy Trzeszczany, z Kołem Gospodyń Wiejskich Zadębce 

przebywał w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie oraz na drogowym przejściu granicznym  

w Zosinie, gdzie zajmował się pomocą humanitarną uchodźcom. 

Również 27 lutego 2022 r. brał udział w posiedzeniu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 

Powiatowym w Hrubieszowie. 

Także 27 lutego 2022 r. późnym wieczorem przebywał w miejscach pobytu uchodźców na terenie 

Gminy Trzeszczany tj. w świetlicy wiejskiej w Nieledwi i w świetlicy w Trzeszczanach. 

24 marca 2022 r. rozmawiał z Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Gminy Trzeszczany:  



 

8 

 

z Przewodniczącym Komisji Budżetu, Przewodniczącą Komisji Oświaty i Przewodniczącym Komisji 

Rolnictwa. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 8-go 

 

W tym punkcie zostało przedłożone sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Trzeszczanach za rok 2021. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że na posiedzeniu połączonych Komisji sprawozdanie to 

zostało zaopiniowane pozytywnie. 

Następnie głos zabrał Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Andrzej Bogatko, 

który oznajmił, że zgodnie z zapisami ustawowymi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności ośrodka wraz z wykazem potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej. 

W tym miejscu Pan Kierownik nawiązał do wykazu tychże potrzeb. Podkreślił, że nie jest 

realizowane takie zadanie jak utworzenie i prowadzenie mieszkania chronionego. Dodał, że jest to 

zadanie własne Gminy, które powinno być realizowane. Odparł, że wie, iż w tej chwili Gminy na to 

nie stać, ale są zadania, które ośrodek ma realizować i jeżeli o potrzebach nie informuje, to ten fakt 

jest wpisany w protokole kontroli oraz odnotowany jest jako brak realizacji konkretnych działań. 

Podkreślił, że taka sama sytuacja występuje jeśli chodzi o realizację zapisów ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisami tej ustawy istnieje obowiązek 

przedstawiania sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawiania 

potrzeb związanych z realizacją tych zadań. Zwrócił uwagę na potrzeby związane z utworzeniem  

i prowadzeniem placówki wsparcia dziennego. Dodał, że wynika to z ustawy o pomocy społecznej 

i ustawy o wspieraniu rodziny. Wyjaśnił, że placówki wsparcia dziennego to są różnego rodzaju 

świetlice, w których mogą przebywać dzieci po zajęciach szkolnych, w których realizowane są różne 

programy dla dzieci, czy to w związku z ich wychowaniem, czy z nauką. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia 

pomieszczenia w związku z obsługą klientów pomocy społecznej w tym przeprowadzeniu rozmów  

z osobami w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, w przypadku realizowanych zadań 

ochrony danych osobowych wrażliwych przed innymi klientami ośrodka. 

Nadmienił, że stara się pracować jak potrafi. Współpraca z Panem Wójtem, z pracownikami układa 

się dobrze. Następnie Pan Kierownik poprosił o zastanowienie się nad potrzebami. 

Głos zabrał radny Pan Henryk Gałka, który nawiązał do wypowiedzi Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Trzeszczanach. Stwierdził, że pracownicy powinni wiedzieć, iż nie wolno 

udostępniać danych osobowych. Oznajmił, że każdy pracownik wie o tym, więc zbyteczne jest takie 

pomieszczenie. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśnił, że chodzi o zapewnienie ochrony 

danych osobowych w przypadku realizowania zadań przez ośrodek w stosunku do klienta przed  

innymi klientami ośrodka, bowiem w trakcie realizacji danego zadania może przyjść inny klient 

ośrodka, który będzie chciał załatwić daną sprawę a przy tym może przysłuchiwać się prowadzonym 

rozmowom. Powtórzył, że chodzi o rozmowy przeprowadzane gdy jest kilku klientów. Zaprzeczył 

jakoby pracownicy rozpowszechniali dane osobowe. Odparł, że należałoby zapewnić pomieszczenie  

w którym można byłoby prowadzić rozmowy. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest to problem do rozwiązania, bowiem są jeszcze wolne 

pomieszczenia w Urzędzie Gminy. Podkreślił, że potrzeby są zgłaszane i trzeba będzie się nad nimi 

pochylić. 

Następnie podziękował podległym Kierownikowi pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za 

pomoc, za zaangażowanie w pomoc uchodźcom w obu świetlicach, gdyż było to zauważalne. 

Pytań do sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach  

nie było. 
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Do punktu 9-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do  

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  

Trzeszczany na lata 2022-2025. 

Oznajmił, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę. Dodał, że taki Program Profilaktyki 

musi być przyjmowany co pewien okres. Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Pytań nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzeszczany na lata 2022-2025. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzeszczany na lata 2022-2025 została 

podjęta jednogłośnie. 

Do punktu 10-go 

 

Kolejny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb  

i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych  

warunków jego funkcjonowania w Gminie Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej 

uchwały. Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

w Gminie Trzeszczany. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania  

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

w Gminie Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 11-go 

 

Zmiany w budżecie gminy omówiła Skarbnik Gminy. Oznajmiła, że w materiałach jakie otrzymali 

radni nastąpiły zmiany. W podstawie prawnej tej uchwały należy dopisać art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy  

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

Wyjaśniła, że chodzi o to, aby Pan Wójt otrzymał upoważnienie do zmian w planie dochodów  

i wydatków, gdyż w przypadku otrzymania przez Gminę środków nie będzie konieczne zwoływanie 

sesji nadzwyczajnej, bowiem takie zmiany będzie mógł wprowadzić Pan Wójt zarządzeniem. 

Nadmieniła, że takie upoważnienie dla Pana Wójta zawarte jest w § 1 ust. 10 tej uchwały. 

Ponadto Skarbnik Gminy wspomniała, że załącznik nr 1 do uchwały uwzględniał wpływy z części 

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki  

w wysokości 4.800 zł w rozdziale 75619. Jednak okazało się że te środki powinny być w rozdziale 

75618. Więc tu też nastąpiła zmiana w stosunku do materiałów jakie otrzymali radni. 

Po wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad zmianami w budżecie gminy 

Trzeszczany na 2022 r. 
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Głosów w dyskusji nie było. Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie 

zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 12-go 

 

W tym punkcie została przedłożona uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej 

uchwały, a następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się kwoty 

planowanych dochodów i wydatków do wielkości wynikających z budżetu na 2022 r. oraz uaktualnia 

się wykonanie roku 2021. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 11 głosów, przeciw – 0 

głosów, wstrzymujących – 0 głosów). Radna Pani Zofia Żyła nie oddała głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radną Panią Żyła, czy ma powtórzyć głosowanie. 

Radna Pani Zofia Żyła oznajmiła, iż nie ma takiej potrzeby. 

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 13-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do następnego punktu porządku obrad do rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach  

z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Trzeszczany. 

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

otworzył dyskusję nad treścią tej uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Trzeszczany. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 14-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej 

uchwały, a następnie otworzył dyskusję nad treścią tej uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, w związku z powyższym Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

uchwałą w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Trzeszczany. 
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Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 15-go 

 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział  

w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

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

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad 

uchwałą w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

lub ćwiczeniu. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

lub ćwiczeniu została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 16-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu do rozpatrzenie projektu 

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

Zakomunikował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały, a następnie otworzył 

dyskusję nad treścią tej uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nieledew. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

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

została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 17-go 

 

Następny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. 

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

Gmina przekaże kwotę 2.000 zł na utrzymanie tego schroniska. Następnie otworzył dyskusję nad tą 

uchwałą. 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych 

zwierząt w Zamościu. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 
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Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Zamościu została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 18-go 

 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany. 

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

Następnie otworzył dyskusję nad treścią tej uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 19-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu do rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka 

Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie. 

Pan Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. 

Dodał, że treść tej uchwały mówi o pomocy finansowej w formie dotacji celowej miastu Chełm  

w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym  

w Chełmie w 2022 r. Przypomniał, że taka uchwała podejmowana jest co roku. Podkreślił, że tam 

ewentualnie będą trafiały osoby, które będą miały problem z alkoholem, z interwencji domowych.   

Następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

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

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom 

Uzależnionym w Chełmie. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka 

Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 20-go 

 

Kolejny punkt porządku to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę 

Trzeszczany prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów  

i cmentarzy wojennych. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że uchwała ta została pozytywnie zaopiniowana na 

posiedzeniu Komisji. Dodał, że poprzednia uchwała dotycząca tego zagadnienia została podjęta  

w 2007 r.  Następnie otworzył dyskusję nad treścią tej uchwały. Głosów w dyskusji nie było. 

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przejęcia przez Gminę 

Trzeszczany prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów  

i cmentarzy wojennych. 
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Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Panas 

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Trzeszczany prowadzenia zadań z zakresu administracji 

rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 21-go 

 

W tym punkcie został przedłożony projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat 

i niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Trzeszczany za  

pomocą innego instrumentu płatniczego. 

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

Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad treścią tej uchwały. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, że nie chodzi o to, żeby pozbawić sołtysów możliwości 

przyjmowania podatków i innych należności w sposób dotychczas funkcjonujący czyli przy użyciu 

kwitariuszy, tylko chodzi o wyposażenie sołtysów w portale płatnicze. 

Podkreślił, że sołtys na terenie Gminy Trzeszczany będzie miał możliwość przyjmowania tych 

należności w dwojaki sposób, czyli w dotychczasowy sposób dobrze funkcjonujący, a chodzi  

o kwitariusze, i przy użyciu portali płatniczych, więc potencjalny podatnik będzie mógł uiścić daną 

należność kartą płatniczą. Zakomunikował, że to nie jest wyłączenie dotychczasowych możliwości- 

kwitariuszy, te możliwości będą i będą jeszcze dodatkowe możliwości – portale płatnicze. 

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

pod głosowanie uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Trzeszczany za pomocą innego 

instrumentu płatniczego. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności 

budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Trzeszczany za pomocą innego instrumentu 

płatniczego została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 22-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu do rozpatrzenia projektu 

uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Trzeszczany. Oznajmił, że Komisje opowiedziały się za niewyodrębnianiem funduszu sołeckiego. 

Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad treścią tej uchwały. 

Radny Pan Marek Ryś zakomunikował, że jest jak najbardziej za funduszem sołeckim, gdyż dawno 

takiego funduszu nie było i przyszedł czas, że trzeba to zrobić, bo znając zdanie swoich wyborców 

jest taka potrzeba. Podkreślił, że będzie głosował za funduszem sołeckim. 

Radny Pan Henryk Gałka poinformował, iż presja mieszkańców w jego miejscowości jest bardzo 

duża, by ten fundusz sołecki pozostał do dyspozycji mieszkańców. Odparł, że mieszkańcy chcą 

dysponować tym funduszem i będzie głosował za funduszem. Stwierdził, że szkoda, iż sołtysi  

nie otrzymali zaproszeń na dzisiejszą sesję, bowiem mogliby się wypowiedzieć na temat tego 

funduszu, gdyż są bardziej związani z mieszkańcami i znają ich potrzeby.  

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, że spotyka się z różnymi wypowiedziami na temat 

funduszu sołeckiego. 

Odparł, że bacząc na to, co do tej pory na tej sali było poruszane, by iść w kierunku zdobycia 

środków, skorzystania z jak największych możliwości, które ten czas umożliwia, a chodzi o projekty, 

bacząc na możliwości „Polskiego Ładu”  i dofinansowania do remontu dróg, czy też dofinansowania 
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do termomodernizacji, to nie trudno policzyć, że wysokość funduszu sołeckiego w granicy około 

300.000 zł stanowiłaby wkład własny do projektu o wartości  3.000.000 zł – modernizacja, 

ewentualnie 6.000.000 zł w przypadku dróg. 

Nadmienił, że spotkał się z takimi wypowiedziami, że należałoby skorzystać z tych możliwości,   

wykorzystać te pieniądze, zaangażować jako wkład własny i zrobić wszystko, by pozyskać. 

Podkreślił, że rozmawiano na ten temat kilka razy odnośnie wysokości wniosków kwotowych, które 

zostały już złożone zgodnie z wolą Rady Gminy i do programu „Polski Ład”  złożono wnioski na 

kwotę 16.000.000 zł. 

Stwierdził, iż wie, że organizacje takie jak koła gospodyń wiejskich, kluby seniora mają 

przygotowaną przez obecny Polski Rząd szeroką paletę różnych dofinansowań i nie ma mowy 

o jakimś braku pieniądza dostępnego na te organizacje. Wystarczyłoby, aby koło gospodyń wiejskich 

się zarejestrowało i w ciągu roku można otrzymać dofinansowanie. Przypomniał, że w ubiegłym roku  

można było otrzymać przeszło 12.000 zł, można było otrzymać różne dofinansowania i są to niemałe 

pieniądze. To samo dotyczy klubów seniora. Dla nich również są przygotowane programy 

ministerialne posiadające bardzo dużo środków. 

Następnie Wójt Gminy poinformował o działaniach jakie mają miejsce w Gminie Trzeszczany. 

Stwierdził, że wszystko to, co się dzieje, co się robi jest za wolą, wiedzą Rady Gminy i Gmina 

korzysta z możliwości, które daje obecna sytuacja. 

Wspomniał o: 

- zakończonej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach.  

- podpisanej umowie na budowę wodociągu w Nieledwi o wartości 3.600.000 zł 

- pierwszym naborze z programu „Polski Ład” z którego Gmina uzyskała dofinansowanie na 

termomodernizację budynku Urzędu Gminy o wartości 3.300.000 zł,  

-  otrzymanym dofinansowaniu na tereny popegeerowskie, a chodzi o świetlicę w Leopoldowie, 

gdzie całość będzie kosztowała w granicach 400.000 - 500.000 zł 

- drodze Trzeszczany – Bogucice. Odparł, że Gmina po raz kolejny złożyła dokumenty już po 

aktualizacji stanu prawnego działki 154 metrowej i wszystko miało być w porządku, ale okazało się, 

że nie było w porządku, bowiem Starostwo Powiatowe wysłało zapytanie do Konserwatora 

Zabytków w kwestii, stanowiska archeologicznego, które może się gdzieś znajdować. 

Pan Wójt stwierdził, że jest to dziwna decyzja, najprawdopodobniej zmierzająca do wydłużenia 

czasu tejże inwestycji. Zwrócił uwagę, że Gmina miała 800.000 zł, ale najprawdopodobniej już za tą 

kwotę nie uda się wykonać tej inwestycji. 

- drodze w Bogucicach od drogi powiatowej do drogi już utwardzonej w kierunku farmy wiatrowej. 

Oznajmił, że jest to odcinek około 700 metrowy, więc należałoby wykorzystać szansę jaką stwarza 

obecna sytuacja, gdyż będą rozbierane place manewrowe przy wiatrakach i będzie możliwość 

pozyskania taniego kamienia. Dlatego też należałoby ten odcinek drogi utwardzić, gdyż ona odciąży 

naszą szosę gminną biegnącą przez wieś, co bardzo ułatwi życie, zapobiegnie nanoszeniu gliny na 

szosę powiatową. Poinformował, że będzie prosił o przechylne stanowisko Rady Gminy, żeby jednak 

wygospodarować, wyasygnować jakieś pieniądze i tą inwestycję wykonać. Odparł, że w dalszym 

ciągu te drogi już są utwardzone, one są drogami dojazdowymi do farm wiatrowych. 

Pan Wójt zakomunikował, że do „Polskiego Ładu” Gmina złożyła zgodnie z rozmowami z Radą 

Gminy wniosek na: 

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nieledwi koszt około 4.000.000 zł 

- budowę, remont 16 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Trzeszczany o łącznej długości  

8 km 300 metrów kwota 9.500.000 zł. 

Ponadto wspomniał o pojawieniu się szansy na pozyskanie środków z programu „Polski Ład” na 

tereny popegeerowskie. Oznajmił, że wystąpił z pismem do Starostwa Powiatowego, aby Starostwo 

przekazało Gminie szosę powiatową od skrzyżowania w Nieledwi obok piekarni, aż za bloki po 

byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Leopoldowie, by z tego programu móc złożyć 

wniosek na dofinansowanie do remontu tej drogi. Wniosek został napisany na potrzeby tego remontu, 

ale Gmina otrzymała odpowiedź od Starostwa, iż Starostwo nie przekaże Gminie tej drogi, bowiem 

Starostwo samo będzie składało wniosek. 

W związku z zaistniałą sytuacją Gmina z funduszy popegeerowskich chciałaby wykonać remont 
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hydroforni, remont oczyszczalni ścieków, wykonanie drogi w kierunku Pana B….., aż do lasu  

i odcinek przy bloku nr 27. Podkreślił, że jest to wniosek na 2.500.000 zł. Razem daje to kwotę 

16.000.000 zł. Zwrócił uwagę, że do tych inwestycji potrzebny jest wkład własny. 

Termomodernizacja 10% wkładu własnego, drogi, szosy – 5%.   

Pan Wójt poinformował także o: 

- odnawialnych źródłach energii działanie 4.1.  Wniosek Gmina złożyła jeszcze w 2019 r.  wielkość 

projektu opiewa na kwotę 2.500.000 zł.  

- pozyskanych środkach na informatyzację Urzędu Gminy w wysokości 122.130 zł  

- pozyskanych środkach na tereny popegeerowskie związane z tą informatyzacją. Chodzi o zakup 

komputerów  57.500 zł. 

Dodał, że to wszystko sprawia, że środków finansowych w budżecie gminy naprawdę trzeba 

pilnować. Odparł, że ta Gmina nie widziała nigdy takich pieniędzy. Nadmienił, że gdyby nie było 

tych wydatków, tych inwestycji, to jak najbardziej można byłoby pomyśleć, zastanowić się 

i nie podejmować uchwały o zawieszeniu funduszu. Przypomniał, że przy rozmowach na temat 

budżetu wszystkim było wiadomo jakie obciążenia na budżecie Gminy spoczywają  

i prawdopodobnie jeszcze w zwiększonej formie będą spoczywać. To wszystko o czym mówi 

upoważnia jak najbardziej, uzasadnia ażeby poprosić Radę Gminy, by jeszcze w 2023 roku tego 

funduszu nie było, by on był zawieszony. 

Stwierdził, że tak jak wcześniej wspominał wystarczy zarejestrować koło gospodyń wiejskich  

i można aplikować o środki. To samo dotyczy innych organizacji społecznych.  

W kwestii zakupu kamienia na polepszenie stanu technicznego dróg Pan Wójt oznajmił, że będzie 

prosił w dniu dzisiejszym Radę Gminy o pozwolenie na zorganizowanie zapytania ofertowego 

i zakupu kamienia na to działanie, ponieważ jeżeli to nie zostanie wykonane w bieżącym roku, to 

najprawdopodobniej w następnym roku już będzie mowa o budowie drogi, a nie o jej remoncie.  

Dlatego też pozwolił sobie poprosić w związku z tymi czynnikami o których informował Radę 

Gminy o to, aby w 2023 roku mając na względzie wszystkie tak kosztowne inwestycje o zawieszenie 

funduszu sołeckiego.  

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

głosowanie nad uchwałą w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  

w budżecie Gminy Trzeszczany. 

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

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

Filipczuk Józef, Gałka Henryk, Ryś Marek; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 9 głosów, 

przeciw – 3 głosy, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Trzeszczany została podjęta większością głosów. 

 

Do punktu 23-go 

 

Następny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli 

Tesli z 21 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej,  

Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu  

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z właściwością. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że petycja była omawiana na Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji. Poinformował, że tą petycją narzucono Radzie Gminy podejmowanie pewnych kwestii  

wykraczających poza kompetencje Rady Gminy. Dodał, że Komisja negatywnie ustosunkowała się 

do prośby tej Fundacji. 

Dalszych głosów w dyskusji nad treścią tej uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy 

poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli  

z 21 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie 

Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z właściwością. 

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Panas 
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Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 11 głosów, przeciw – 0 

głosów, wstrzymujących – 0 głosów). Głosu nie oddała radna Pani Zofia Żyła. 

Uchwała w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 21 grudnia 2021 r. Sejmowi 

Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z właściwością została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 24-go 

 

Ostatni przedłożony projekt uchwały dotyczył przekazania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  

Kominki i Piece z dnia 28 lutego 2022 r. Sejmikowi Województwa Lubelskiego zgodnie  

z właściwością. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji opowiedziała 

się za tym, aby tą petycję przekazać do Sejmiku Województwa Lubelskiego zgodnie z właściwością. 

Innych głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Pan Przewodniczący zarządził głosownie nad 

uchwałą w sprawie przekazania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z dnia  

28 lutego 2022 r. Sejmikowi Województwa Lubelskiego zgodnie z właściwością. 

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

Michał, Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

Beata, Żyła Zofia; przeciw głosów nie było; głosów wstrzymujących nie było. (Za - 12 głosów, 

przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Uchwała w sprawie przekazania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z dnia  

28 lutego 2022 r. Sejmikowi Województwa Lubelskiego zgodnie z właściwością została podjęta 

jednogłośnie. 

Do punktu 25-go 

 

W punkcie zapytania, interpelacje i wnioski radnych chęć zabrania głosu wyraził Wójt Gminy. 

Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że nadal realizowany jest punkt zapytania, interpelacje i wnioski 

radnych, i nie było zgody od radnych, więc należałoby przejść do kolejnego punktu „Sprawy różne”.  

Odparł, że Pan Wójt w tym punkcie za bardzo nie mógłby odpowiedzieć. Oznajmił również, iż na 

przyszłość należałoby umieszczać „Sprawy różne” na końcu, ale nie pomiędzy punktem zapytania, 

interpelacje i wnioski radnych, a punktem odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych, 

gdyż robi się chaos. Nadmienił, że trudno stwierdzić, czy teraz są zapytania, czy sprawy różne,  

a chciałby odnieść się w sprawach różnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że oddaje głos radnemu Panu Ryś w punkcie zapytania, 

interpelacje i wnioski radnych. 

Radny Pan Marek Ryś nawiązał do wypowiedzi Pana Wójta w przedmiocie projektu na fotowoltaikę. 

Zwrócił uwagę na małe moce instalacji fotowoltaicznych. Stwierdził, że dla niego jest to dziwne, 

gdyż zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie. Podkreślił również, że po 15 latach moc baterii 

spada, więc należałoby posiadać instalacje o większej mocy, by działało to dłużej i aby była większa 

produkcja. Nadmienił, że projekt ten jest mało przyszłościowym rozwiązaniem. Oznajmił, że chce 

zapytać dlaczego tak jest, dlaczego nie ma większej możliwości. 

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który zwrócił uwagę, że odpowiedział na to pytanie w swojej 

wypowiedzi. 

Podkreślił, że jest to projekt z 2019 r. i każdy z uczestników tego projektu, a szczególnie pierwsi 

uczestnicy projektu składali oświadczenia w których zawarta była m.in. informacja na temat zużycia 

energii elektrycznej. Dodał, że na podstawie wpisanego (przez osoby zainteresowane) zużycia energii 

elektrycznej osoba, która wykonywała operaty, przygotowywała indywidualne projekty, oceniała 

mając na względzie zużycie, czy będzie to instalacja 2kW, czy 3kW.  Ten czynnik był głównym 

czynnikiem. Ponadto stwierdził, że projekt na instalacje fotowoltaiczne jest projektem  

prosumenckim, który wiąże się z zabezpieczeniem minimum energii elektrycznej potrzebnej do 

funkcjonowania gospodarstwa domowego, a to wskazuje bezpośrednio zużycie energii. Odparł, że  
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instalacje prosumenckie nie mogą być instalacjami dużymi, więc nie można było zakładać instalacji  

z której byłyby zasilane warsztaty, gospodarstwa rolne, gdzie tej energii potrzeba znacznie więcej. 

Dodał, że to są założenia projektu i to nie są wymysły Gminy. Taki był projekt, takie wykonane były 

projekty indywidualne, takie były dane szacunkowe każdego uczestnika projektu. 

Powtórzył, że na podstawie zużycia energii elektrycznej zostały dobrane instalacje fotowoltaiczne. 

Zakomunikował, że napisany wniosek został oceniony pozytywnie i merytorycznie i formalnie. 

Poinformował, że po realizacji tego wniosku należy osiągnąć wskaźniki, a mówi o ilości 

zamontowanych instalacji i o ilości wytworzonej energii przez te instalacje. Powtórzył, że to jest 

kontynuacja tego, co miało miejsce w 2019 r. Nadmienił, że coraz więcej zużywa się energii 

elektrycznej, statystycznie każdy Polak zużywa tej energii więcej, natomiast Gminę obowiązują  

reguły z 2019 r.  

Radny Pan Henryk Gałka zwrócił uwagę, że mieszkańców nic nie będą kosztować te instalacje. 

Odparł, że w późniejszym czasie nie od razu bo przepisy na to nie pozwalają można będzie dołożyć 

tych paneli. 

Wójt Gminy oznajmił, że udzielał informacji na ten temat. Zwrócił uwagę na konieczność ogłoszenia 

przetargu unijnego na odnawialne źródła energii. Podkreślił, iż Gmina chce w pierwszej kolejności 

zająć się fotowoltaikę, by zdążyć przed końcem marca br. tak, aby mieszkańcy mogli być rozliczani 

na dotychczasowych zasadach, a następnie zajmie się kolektorami.  

Oznajmił, że jeżeli ceny poprzetargowe będą podobne, do obecnie obowiązujących cen, a ma 

nadzieję, że tak będzie z powodów o których wspominał (niekorzystnych dla prosumentów zapisów 

ustawowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych), to nawet mimo wzrostu tychże elementów, 

komponentów, części składowych na rynku, najprawdopodobniej cena usług spadnie, więc 

odpowiada tak. Dodał, że taki sposób postępowania pozwolił sobie przyjąć, żeby maksymalnie 

wykorzystać możliwość zrealizowania tej inwestycji, bo jest to ostatnia inwestycja, takiej już  

nie będzie o takim sposobie rozliczania się. Warunki od pierwszego kwietnia są mniej korzystne.  

Jeżeli ktoś będzie produkował tą energię i w ciągu dnia zdąży ją skonsumować, to jak najbardziej jest 

to opłacalne, natomiast jeżeli wystąpi konieczność budowania magazynów energii to jest to drugi 

koszt instalacji, więc jest to już ekonomicznie nieuzasadnione ale może ktoś indywidualnie ma takie 

zapotrzebowanie. W kwestii rozbudowy instalacji fotowoltaicznej Pan Wójt oznajmił, że będzie to 

możliwe, ale dopiero po okresie 5 lat, bo okres 5 lat jest to trwałość projektu, czyli w okresie 5 letnim 

nie można na tych podzespołach które będą wbudowane z projektu dokładać paneli, zwiększać mocy 

itd. Po 5 latach jak najbardziej można będzie to robić. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał:  

- skąd wynikają opóźnienia realizacji przebudowy drogi gminnej relacji Trzeszczany – Bogucice 

i opóźnienia związane z realizacją adaptacji budynku Banku Spółdzielczego w Trzeszczanach na 

Ośrodek Zdrowia? 

- czy do szkół na terenie Gminy Trzeszczany, gdzie organem prowadzącym jest Gmina Trzeszczany 

trafiły dzieci uchodźców z Ukrainy? 

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który poinformował, że aktualnie nie ma ani jednego dziecka  

w szkole jeżeli jest mowa o uchodźcach z Ukrainy, ani w przedszkolu, ani w żadnej szkole, która 

tutaj funkcjonuje na terenie Gminy Trzeszczany. 

Odnośnie szosy gminnej Trzeszczany -Bogucice jak i budynku po byłym Banku Spółdzielczym, 

który ma być adaptowany na potrzeby ośrodka zdrowia Pan Wójt stwierdził, że jest to podobna 

sytuacja. Oznajmił, że praktycznie w ostatnim, czy w przed ostatnim dniu Gmina otrzymała decyzję 

zgodnie z którą jeszcze Starostwo Powiatowe złożyło wniosek do Konserwatora Zabytków  

w Zamościu, iż według nich znajduje się stanowisko archeologiczne i proszą o opinię 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tej sprawie. Dodał, że myśli, iż chodzi tutaj  

o przedłużenie czasu, bo w ten sposób decyzja wydana ewidentnie każe domniemać, że tak właśnie 

jest. To samo dotyczy budynku po byłym banku. Taka sama decyzja została wysłana do 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a chodzi o czas. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy jest możliwość sprawdzenia, czy istnieją dokumenty na to, 

iż inne samorządy gminne tak są traktowane, jak to wygląda? 

Wójt Gminy odparł, że należałoby wystąpić z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Serafin zapytała o budowę wodociągu w Nieledwi 

na jakim on jest etapie. Zapytała, czy były jakieś rozmowy na temat dostarczanej wody w Nieledwi, 

bowiem znowu jakość wody nie jest najlepsza. 

Pan Wójt oznajmił, że w pewnej części będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeśli 

chodzi o pytanie dotyczące wody, to należałoby poprosić Kierownika Gminnego Zakładu 

Komunalnego, który na co dzień monitoruje i zarządza tym wodociągiem łącznie z monitoringiem 

stanu jakościowego wody, badaniami itd. 

W kwestii budowy wodociągu Pan Wójt odparł, iż korzystając z tego, że aura była łaskawa, że ta 

zima była łagodna, to dość dużo nowej sieci wodociągowej zostało już wykonane. Cały czas trwają 

prace. W ostatnim tygodniu był budowany rurociąg na wody popłuczne. Natomiast za chwilę 

będzie budowany budynek stacji uzdatniania. W pewnych częściach jest wykonany najgorszy 

odcinek o największym zagęszczeniu infrastrukturalnym od kościoła od parkingu w kierunku firmy 

„Real”.  

Innych pytań, interpelacji i wniosków radnych nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeszedł 

do realizacji następnego punktu porządku obrad. 

 

Do punktu 26-go 

 

W sprawach różnych głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który zakomunikował o otrzymanej przykrej 

wiadomości telefonicznej dotyczącej jego osoby. 

Oznajmił, że stara się dbać o sprawy składowiska odpadów w Trzeszczanach, więc pisze do Pana 

Wójta, rozmawia z Urzędem Marszałkowskim. Odparł, że do końca roku należałoby się z tym 

tematem uporać, ale jak będzie to zobaczymy. 

Nawiązał do otrzymanego telefonu trzy tygodnie temu. Wyjaśnił, że pewien Pan wywiózł na 

składowisko odpadów stare zderzaki, źle zrobił, ale o tym nic nie wiedział, natomiast osoba, która 

telefonowała do niego pytała czy to prawda, że temu Panu uprzykrzam życie, naciskam, by jego 

ukarać. Dodał, że jakby miał coś powiedzieć, to poszedłby do tej osoby i powiedziałby, bo w Gminie 

tej osobie powiedzieli, czy w zakładzie komunalnym, że Ryś się czepia i musimy ukarać, a tak to 

byśmy pozamiatali. Stwierdził, że takiej rzeczy nie było i nie chodzi po składowisku odpadów, gdyż 

nie ma tam nic ciekawego. Pyta, rozmawia, pismo wyślę i to wystarczy. Przygląda się co się dalej 

dzieje. Podkreślił, że tak nie może być, w taki sposób atakować, to widzicie. 

W tym miejscu Wójt Gminy odniósł się do słów radnego Pana Marka Rysia. 

Oznajmił, że sprawa dotycząca rozmowy telefonicznej z takimi, czy innymi sugestiami o której przed 

chwilą informował radny Pan Ryś jest mu obca, natomiast ogólnie temat zdarzenia jest mu znany  

i był on pilotowany przez zakład komunalny. Efektem działań prowadzonych przez zakład 

komunalnych było zawarte porozumienie. Stwierdził, że ludzie opowiadają różne rzeczy może  

z niewiedzy, może ze złośliwości, ale plotkami się nie zajmuje. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w jego sołectwie są 

rozpowszechniane nieprawdziwe stwierdzenia, że rzekomo celowo zwołuje bardzo dużą liczbę 

posiedzeń, sesji, gdyż za każde posiedzenie ma brać kwotę 1200 zł. Zakomunikował, że taki fakt  

nie ma miejsca. Otrzymuje kwotę 1200 zł i jeżeli jest to kwota porażająca, to odsyła do Gminy 

Werbkowice, gdzie Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy otrzymują kwotę 1200 zł. Dodał, 

że jest to kwota wystarczająca i nie planuje żadnych podwyżek. 

Wspomniał o rozmowach na ten temat z radnymi i o uchwale podjętej w 2020 r. w kwestii wysokości 

diet radnych. Nawiązał do uwagi, którą usłyszał na temat wspomnianej uchwały, iż nawet podczas 

choroby realizowany jest mandat radnego, a dieta jest pomniejszana, więc uchwała została źle 

podjęta. Stwierdził, iż taka uchwała została podjęta większością głosów, natomiast po fakcie 

zgłaszane są jakieś pretensje. 

Powtórzył, że jest nieprawdą, że otrzymuje kilkakrotną kwotę raz w miesiącu. Otrzymuje dietę  

w jednej wysokości, tak samo jak pozostali radni. 

W trakcie wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy obrady opuścił radny Pan Marek Ryś. 

W tym miejscu Wójt Gminy poruszył temat dotyczący: 

- odbioru odpadów komunalnych, opłaty za ich odbiór. Poinformował, że pod koniec lipca ubiegłego 
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roku Gmina zakładała, że 104 000 zł dołoży do końca roku do zbiórki odpadów komunalnych na 

terenie naszej Gminy. Okazało się, że już pod koniec września, czy też w pierwszych dniach 

października Gmina dołożyła 105 000 zł. Gmina wydatkowała te środki z budżetu gminy, by zapłacić 

za faktury. Przypomniał, że pod koniec ubiegłego roku na podstawie faktur i zawartych w nich 

danych Rada Gminy na jego wniosek postanowiła podwyższyć te stawki, gdyż brakowało środków 

na to zadanie. Stwierdził, że jednym z czynników powodujących taki stan rzeczy była zmiana ustawy 

i brak możliwości gromadzenia i odstawiania odpadów niesegregowanych oraz znaczny wzrost ilości 

wagowych odpadów. Odparł, że w tamtym okresie kalkulacja wskazywała, iż od mieszkańca naszej 

Gminy za odbiór odpadów komunalnych Gmina powinna pobierać opłatę w wysokości 21 zł. 

Niemniej jednak licząc na rozsądek mieszkańców postanowił, że przedstawi Radzie Gminy 

propozycję stawki w wysokości 18 zł, aby zaobserwować co dalej będzie się działo. Przetarg został 

ogłoszony, umowa została podpisana na bardzo korzystnych warunkach i przeświadczony tym, że 

niebawem uda się obniżyć te stawki, że Rada Gminy podejmie uchwałę określającą stawki za odbiór 

odpadów na podstawie ilości wagowych wykazanych na fakturach, i że taki fakt będzie miał miejsce, 

ale tak się nie stało, bowiem czar prysnął z chwilą, gdy Gmina otrzymała pierwszą fakturę  

w miesiącu styczniu 2022 r. na kwotę 40.538,88 zł (odpady zmieszane 25,8 tony, odpady 

segregowane 29,4 tony). Stwierdził, że jest to dwukrotna wysokość faktury z początku roku 2021. 

Odparł, że każdy pojazd jest monitorowany, każda zbiórka jest ważona nie ma możliwości działań  

niewłaściwych. Wspomniał także o otrzymujących informacjach, iż odstawiane odpady są  

w sposób niewłaściwy segregowane. Odparł, że jeżeli ktoś niewłaściwie przez pomyłkę 

posegregował odpady, to należałoby takiej osobie zwrócić uwagę, natomiast jeżeli ktoś to robi 

celowo, a cała społeczność ponosi konsekwencje takiego działania, to należałoby zastanowić się nad 

faktem uruchomienia dość częstych kontroli. Jeżeli w dalszym ciągu będzie takie postępowanie, to 

wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych nie będzie miał końca. Stwierdził, że nie chodzi tutaj  

o chęć karania, chodzi o uzmysłowienie mieszkańcom, iż postępując w ten sposób, wszyscy za to 

płacimy.  

Pan Wójt zwrócił uwagę, że do odbioru odstawiane są popioły, które to można zagospodarować  

w inny sposób nie koniecznie w sposób niezgodny z zasadami. Stwierdził, że nie wie, co będzie dalej 

się działo. Przygląda się temu uważnie, bo następna faktura nie jest już fakturą tak wysoką a chodzi  

o miesiąc luty. Natomiast w porównaniu do lat mienionych również jest ona bardzo wysoka, bo 

opiewa na kwotę około 30.000 zł. 

Zaapelował o zachowanie rozsądku, o segregowanie odpadów. Nadmienił, że żadna złotówka z tego 

działania nie trafia na inny cel, tylko na gospodarkę odpadami komunalnymi, ale od pewnego czasu 

tych środków brakuje. Przypomniał o możliwości utworzenia kompostownika na odpady 

biodegradowalne, co przyczyniłoby się na zmniejszoną ilość odstawianych do odbioru odpadów. 

Stwierdził, iż odstawianie do odbioru odpadów biodegradowalnych, które można zagospodarować  

w inny sposób będzie powodowało wzrost wartości faktur, co przełoży się na wzrost opłat. 

Nadmienił, że odpadów jest coraz więcej pomimo tego, że ten system gospodarowania funkcjonuje 

już tyle lat. Oznajmił, że jest jeszcze możliwe obniżenie stawki za odbiór odpadów, ale prosi 

mieszkańców Gminy Trzeszczany, radnych, sołtysów ażeby uczulali, by zwracali uwagę 

mieszkańcom, bo sami wytwarzamy odpady, sami płaczemy i sami płacimy. 

- zakupu kamienia, kruszywa do utwardzenia, remontu dróg w poszczególnych sołectwach. 

Poinformował, że w budżecie gminy była zarezerwowana kwota około 50.000 zł. Odparł, iż należy 

się spodziewać, iż ceny kruszywa będą wyższe. Najprawdopodobniej kamienia w tych cenach, po 

których był kupowany w minionych latach już się nie kupi. Zaznaczył, że chciałby ogłosić zapytanie 

ofertowe, a procedura z tym związana trwa, więc chciałby poznać stanowisko Rady Gminy, czy jest 

zainteresowana tym działaniem, czy da Wójtowi zielone światło do uruchomienia tego działania. 

Poprosił, aby to stanowisko Rady zostało wyrażone w formie głosowania. 

W trakcie tej wypowiedzi obrady opuścił radny Pan Józef Filipczuk. 

- zbiórki foli rolniczych. Pan Wójt oznajmił, że wzorem lat ubiegłych będzie prowadzona zbiórka 

folii rolniczych, big- bagów. Dodał, że Gmina wchodzi we współpracę z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i będzie w stanie odebrać folie, sznurki, big-bagi od rolników. Podkreślił, że  

nie słyszał, aby zasady tych zbiórek miałyby być jakoś zmienione. 
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W tym miejscu Pan Jóźwiak przy formułowaniu w systemie elektronicznym stanowiska Rady Gminy 

w sprawie zakupu kruszywa zapytał Pana Wójta o wysokość kwoty na zakup kruszywa. 

Pan Wójt stwierdził, że jeżeli to będzie kwota np. 70.000 zł, a po rozpoznaniu rynku okaże się, że ten 

kamień będzie kosztował 90 zł. za tonę, to trzeba będzie coś dołożyć, gdyż tego kamienia będzie 

niewiele. Dodał, że na pewno kwota musi być rozsądna, którą Gmina da radę wygospodarować  

w budżecie gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że kruszywo i koszty transportu podrożały, więc kwota 

musi być co najmniej 20-30% większa. 

Stwierdził, że ma rozumieć, iż stanowisko Rady Gminy nie będzie zawierało kwoty? 

Wójt Gminy wspomniał o planowanej naradzie z sołtysami, na której to będzie pytał sołtysów jakie 

ilości kamienia trzeba byłoby zabezpieczyć na poszczególne wsie.  

Dodał, że przy realizacji tego zadania należy brać pod uwagę złożony wniosek w ramach programu 

„Polski Ład”. Stwierdził, że nie ma sensu kłaść dużo kamienia na odcinku drogi, który za chwilę 

miałby być remontowany. Zaznaczył, że drugi nabór wniosków w ramach programu „Polski Ład”  

nie został rozstrzygnięty, więc nie ma pewności, czy Gmina otrzyma środki na przewidziane przez 

nią odcinki, ale coś trzeba założyć. Niewłaściwym działaniem byłoby przeznaczenie większej ilości 

kamienia na odcinki dróg ujętych do programu „Polski Ład”, które za chwilę miałyby być 

utwardzone, natomiast inne odcinki dróg, które z różnych względów (nieuregulowanego stanu 

prawnego) nie zostały brane pod uwagę w tym programie, zostaną bez niczego. 

Po wypowiedzi Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w zakresie 

przeznaczenia środków na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych. 

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

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

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

wstrzymujących – 0 głosów). Nieobecni: radny Filipczuk Józef  i radny Ryś Marek. 

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przeznaczeniem środków finansowych na zakup 

kruszywa do remontu dróg gminnych. 

W tym miejscu Wójt Gminy podziękował za pozytywną opinię Rady Gminy w tym względzie. 

Następnie nawiązał do możliwości pozyskania środków finansowych przez różne organizacje. 

Oznajmił, że jeżeli którekolwiek z kół gospodyń wiejskich lub inna organizacja jest zainteresowana 

pozyskaniem środków finansowych, to istnieje konieczność zarejestrowania się takiej organizacji. 

Zadeklarował, że pomoc przy rejestracji jak i innych czynnościach zostanie udzielona, tylko musi 

być taka chęć i wola ze strony tych organizacji. Namawia do zarejestrowania się i możliwości 

aplikowania o środki.  

Podkreślił, że jest to dość proste działanie, które w konsekwencji umożliwia pozyskanie znacznych 

kwot pieniężnych na swoją działalność. 

W trakcie wypowiedzi Pana Wójta obrady opuściła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara 

Serafin. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady 

Gminy poruszona była na jego prośbę kwestia zakupu mikrofonów bezprzewodowych zgłaszana 

przez Przewodniczącego Klubu Radnych „Wspólny Cel”, która to nie spotkała się z pozytywną 

aprobatą. Komisje uznały, że liczba, dostępność mikrofonów na sali konferencyjnej będzie taka 

sama.    

Do punktu 27-go 

 

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

 

Do punktu 28-go  

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zachęcił do pomagania uchodźcom z Ukrainy. 

Następnie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył życzenia zdrowych, bezpiecznych 
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pogodnych, rodzinnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zaś po wypowiedzianych życzeniach 

zamknął obrady XXXVII  sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 

 Protokołowała                                                                               Przewodniczący 

                                                                                                          Rady Gminy   

 Anna Kociach                                                                                         

                                                                                                     Mariusz Pietnowski                 

                                                              

                             


