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                                                    Protokół  Nr  XLV/2022 

 

z posiedzenia XLV sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 24 października 

2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od  9.03 do 13.45. 

 

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. Łysiak Wojciech  

 8. Uleryk Beata  

 9. Pirogowicz Andrzej  

10. Prystupa Jan  

11. Prystupa Krystyna  

12. Ryś Marek  

13. Żyła Zofia  

 

Radni nieobecni: 

 

1. Krzeszowiec Joanna  

2. Panas Michał 

 

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 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Placówki Terenowej w Hrubieszowie Pan Piotr Matelski, Główny specjalista Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Hrubieszowie Pan Jacek Mielniczuk,  

sołtysi w osobach: Pani Stanisławy Tomaszczuk (sołectwo Bogucice), Pana Jana Prystupa (sołectwo 

Drogojówka), Pana Jacka Znajomskiego (sołectwo Korytyna), Pana Edwarda Kocaj (sołectwo 

Leopoldów), Pani Marty Stankiewicz (sołectwo Mołodiatycze), Pana Wiesława Załuskiego (sołectwo 

Nieledew), Pana Łukasza Fedorczuk (sołectwo Majdan Wielki), Pana Henryka Gałka (sołectwo 

Trzeszczany Pierwsze), Pani Teresy Misiak (sołectwo Zaborce), Pani Marii Wojtiuk (sołectwo 

Zadębce-Kolonia), Pani Beaty Uleryk (sołectwo Ostrówek).  

 

Proponowany porządek obrad:  

 

 1.Otwarcie sesji. 

 2.Stwierdzenie prawomocności. 

 3.Przyjęcie porządku obrad. 

 4.Wystąpienie przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej  

    w Hrubieszowie. 

 5.Przyjęcie protokołu Nr XL/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 04 lipca  

    2022 r. 

 6.Przyjęcie protokołu Nr XLI/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 lipca 2022 r. 

 7.Przyjęcie protokołu Nr XLII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 02 sierpnia  

    2022 r. 
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   8.Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

      29 sierpnia 2022 r. 

   9.Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

      23 września 2022 r. 

10.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami. 

11.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami. 

12.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny 2021/2022. 

13.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzeszczany za I półrocze  

     2022 r. 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok. 

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia dotacji na prace  

     konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej  

     ewidencji zabytków. 

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół  

     prowadzonych przez Gminę Trzeszczany. 

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  

     godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  

     Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzeszczany. 

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  

     Trzeszczany na rok szkolny 2022/2023. 

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach    

     zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

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

     w miejscowości Józefin. 

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia  

     Komunalnego. 

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy  

     Społecznej w Trzeszczanach. 

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów  

     Społecznych Gminy Trzeszczany na lata 2022-2032. 

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Król z dnia  

     22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 

26.Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca złożonych oświadczeń  

     majątkowych. 

27.Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie w sprawie prac społecznie użytecznych. 

28.Zapytania i interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

29.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. 

30.Sprawy różne. 

31.Zakończenie obrad. 

Do punktu 1-go 

 

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

Pan Mariusz Pietnowski, witając wszystkie osoby obecne na sesji.  

 

Do punktu 2-go 

 

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

prawomocności w sesji uczestniczy 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. 
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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 Wójt Gminy, który zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Nieledew, Gmina Trzeszczany. 

Wyjaśnił, że chodzi o fakt, iż informacja potwierdzająca chęć zbycia działki za wspomnianą na 

ostatniej sesji kwotę od firmy „Real” wpłynęła już po rozwiezieniu materiałów radnym. 

W związku z tym, że trwa zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dobrze byłoby, aby ta 

nieruchomość za wskazaną kwotę zakupić. 

Następnie Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na posiedzeniu Komisji uchwała ta była omawiana,  

a chodzi o zakup działki pod planowaną w przyszłości budowę oczyszczalni ścieków. 

Pan Przewodniczący zaproponował, aby tą uchwałę ująć w punkcie 26 porządku obrad, natomiast 

kolejne punkty będą w następnej kolejności. 

Innych wniosków do porządku obrad nie było, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 

Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana Wójta o dodanie do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Nieledew, Gmina Trzeszczany. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

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

(Za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Następnie Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad wraz  

z zaproponowaną zmianą. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

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

(Za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie. 

 

Do punktu 4-go 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku 

obrad i udzielił głosu Kierownikowi Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Hrubieszowie Panu Piotrowi Matelskiemu, celem realizacji tego punktu. 

Na wstępie swojej wypowiedzi Kierownik KRUS podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy. 

Odparł, że będzie starał się przekazać informacje z zakresu działania jednostki KRUS  

w Hrubieszowie. Poinformował, że KRUS zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi rolników, 

ubezpieczeniem zdrowotnym, prowadzi działalność prewencyjną. Zakomunikował, iż w dniu 

dzisiejszym zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  

w rolnictwie. Stwierdził, że na kwestie bezpieczeństwa nie zwraca się uwagi dopóki w najbliższej 

okolicy nie wydarzy się jakieś nieszczęście. Dodał, że takich zdarzeń losowych w minionym roku  

w powiecie hrubieszowskim było ponad 80, natomiast w bieżącym roku KRUS w Hrubieszowie 

przyjął ponad 60 zgłoszeń wypadków i są to najczęściej wypadki z kategorii upadków jak  

i pochwycenia przez maszyny. Ponad 75% wypadków spowodowana jest nieznajomością zasad 

bezpiecznej pracy, lekceważeniem zagrożeń, pośpiechem, rutyną, spożyciem alkoholu. Dlatego też 

do promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz informowania  

o zagrożeniach wypadkami rolniczymi przy pracy rolniczej oraz chorobami zawodowymi KRUS 

wykorzystuje szereg różnych form działań i są to np. szkolenia, konkursy dla dzieci. 
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Po wypowiedzi Kierownika KRUS w Hrubieszowie Pana Piotra Matelskiego, Pan Jacek Mielniczuk 

przeprowadził szkolenie, prelekcje z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. 

Odparł, że KRUS stara się wychodzić naprzeciw i niejednokrotnie na zebraniach w sołectwie 

informuje co zrobić, na co zwrócić uwagę, aby było lepiej. 

Stwierdził, że Ubezpieczenie Społeczne Rolników jest tak skonstruowane, iż prawo do 

odszkodowania w chwili obecnej przysługuje wyłącznie tym osobom, które płacą składkę w KRUS. 

Osoba, która płaci składkę wypadkową ma prawo do odszkodowania. Dodał, że w KRUS-ie dzieci 

rolników mają ubezpieczenie zdrowotne z tytułu członka rodziny. Za to składek nie płacą, ale KRUS 

wyszedł naprzeciw i dla dzieci do lat 16 wykupił polisę ubezpieczeniową. Każde dziecko do lat 16 

jeżeli ulegnie wypadkowi może się starać o odszkodowania, ale jest warunek, aby jeden z rodziców 

był ubezpieczony z mocy ustawy w KRUS-ie. Wyjaśnił, że zgłoszenie wypadku należy dokonać do 

ubezpieczyciela i można skorzystać z takiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków zawarte jest z AGRO Ubezpieczenia i obowiązuje do końca roku 

kalendarzowego. Powtórzył, że prawo do odszkodowania w KRUS-ie mają tylko te osoby, które 

opłacają składkę. Dodał, że wypadek należy zgłosić jak najszybciej do KRUS. Przy zgłoszeniu 

wypadku należy podać podstawowe dane, by móc w systemie informatycznym zarejestrować fakt 

wypadku (kogo dotyczy wypadek, data wypadku, godzina i miejsce wypadku, oraz krótki opis). 

Stwierdził, że te wszystkie obciążenia ciążą na rolniku. To on musi ustalić kiedy zdarzył się 

wypadek. W niektórych firmach ubezpieczeniowych zgłaszanie wypadku następuje po zakończeniu 

leczenia i niektórzy to mylą, dlatego też zachęcam do zgłoszenia telefonicznego o wypadku do 

KRUS. Całe postępowanie ma na celu ustalenie okoliczności wypadku. Jeżeli o wypadku zostały 

powiadomione też inne służby typu policja, prokuratura, straż, to KRUS ma obowiązek dołączyć też 

dokumenty z tych instytucji. Obowiązkiem KRUS jest dołączenie wszelkich dokumentów. 

Następnie Pan Mielniczuk przedstawił tok postępowania w przypadku zgłoszenia wypadku do 

KRUS. Zakomunikował, że świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku jest to 

świadczenie niezależne od zwolnień lekarskich. Zwolnienia swoją drogą, a odszkodowania swoją 

drogą. 

Stwierdził, że najwięcej jest upadków. Zwrócił uwagę na zakładanie właściwego obuwia przy 

pracach w rolnictwie. Obuwie powinno być dostosowane do wykonywanej pracy. Ponadto porą 

zimową ścieżki, przejścia najczęściej uczęszczane powinny być odśnieżone i posypane. 

W kwestii sprzętu rolniczego Pan Mielniczuk odparł, że każda praca wymaga wyobraźni. Należy 

pamiętać o podstawowych zasadach elektrycznych, o złączach. Złącz nie owija się folią tylko 

specjalną taśmą. Przy naprawie sprzętu jeżeli dany sprzęt jest pod napięciem, to należy urządzenie 

odłączyć od napięcia i upewnić się, czy przez przypadek nie ma napięcia. 

Jeżeli naprawiany jest sprzęt rolniczy zawieszany na ciągniku, to należy go opuścić na podłoże. 

Jeżeli sytuacja wymaga, że sprzęt w czasie naprawy musi być podniesiony, to należy dokonać 

zabezpieczenia, w postaci ustawienia podpórek. 

Napęd maszyny z wałka przekaźnika mocy musi być osłonięty. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na ubiór w zależności od tego jaka praca jest wykonywana. 

Przy pracy przy maszynach należy zadbać o to, by ubranie było pozapinane, bez zwisających 

elementów, tak by zminimalizować ryzyko pochwycenia ubrania przez maszynę. 

Nadmienił, również, że jeżeli wykonywana jest jakaś praca w gospodarstwie, czy w polu to należy 

powiadomić o tym domowników, bowiem przy dłuższej nieobecności osoby pracującej nastąpi 

reakcja osób bliskich. 

Ponadto wyjeżdżając do pracy należy zabrać ze sobą telefon komórkowy, bowiem gdyby zdarzyła się 

awaria, to istnieje wówczas możliwość wezwania pomocy. 

Wyjeżdżając sprzętem rolniczym do pracy (ciągnikiem, kombajnem) należy upewnić się gdzie są 

dzieci, bowiem wchodząc do sprzętu widać tylko to co jest w polu widzenia, dlatego należałoby 

przypilnować dzieci podczas wyjazdu sprzętem rolniczym. Dodał, że cofając takim sprzętem  

nie widać co jest z tyłu, nie widać kto jest i w którym miejscu i może bardzo łatwo dojść do 

nieszczęścia. 

Następnie Pan Mielniczuk poinformował o zmianach wprowadzonych ustawą, które weszły w życie  
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od 15 marca br. 

W kwestii emerytur zmieniło się to, że każdy emeryt, który posiada pole, żeby pobierać pełne 

świadczenie nie musi wyzbywać się pola. W chwili obecnej jeżeli ktoś chce gospodarzyć nie ma 

przeszkód, może to robić i jednocześnie pobierać emeryturę. 

Poinformował, że, aby dostać emeryturę w KRUS-ie trzeba spełnić pewne kryteria: musi być 

ukończony wiek emerytalny w przypadku kobiet jest to 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat i musi 

być udokumentowane 25 lat ubezpieczenia ale tylko w KRUS-ie.  

Odparł, iż w chwili obecnej można pobierać dwie emerytury zarówno z KRUS jak i z ZUS. 

Z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego jeżeli ktoś pracował tylko w rolnictwie składa wszystkie 

dokumenty w KRUS-ie. KRUS przekazuje dokumenty do Biłgoraja, a tam następuje wyliczenie lat 

pracy, wyliczenie emerytury. 

Zwrócił uwagę, że często rolnicy mylą emeryturę z rentą. Odparł, że to są dwie różne rzeczy. 

Emerytura przysługuje z tytułu wysługi lat, natomiast renta z tytułu choroby. Zaznaczył, że 

posiadanie gospodarstwa, dalsze gospodarzenie nie dotyczy osób przebywających na rencie. 

Wyjaśnił, że jeżeli dana osoba jest na rencie chorobowej, a chce w dalszym ciągu gospodarzyć, to 

wówczas będzie pobierała tylko tzw. część składkową, fragment swojej renty. Jeżeli dana osoba chce 

pobierać pełne świadczenie, to musi zaprzestać prowadzenia dalszej działalności. Tak jest przy rencie 

chorobowej. W takim przypadku są różne warianty można gospodarstwo rolne oddać w dzierżawę, 

można je przekazać, można sprzedać.  

W przypadku oddania gospodarstwa w dzierżawę musi zostać spełniony warunek taki, aby oddać je  

na okres nie krótszy na jaki przyznane jest świadczenie. Jeżeli Komisja lekarska przyznała 

świadczenia np. na 5 lat, to umowa dzierżawy musi być co najmniej na 5 lat. 

W przypadku osób dwuzawodowych można pobierać dwie emerytury. Emeryturę z KRUS-u jak  

i z ZUS-u. W pierwszej kolejności należy złożyć dokumenty do KRUS-u. Jeżeli spełnione są 

warunki należy wstrzymać się z pójściem do ZUS. KRUS wyda decyzję, wyliczy lata pracy  

i wówczas taka osoba będzie posiadała wiedzę, czy będzie jej przysługiwała emerytura. W przypadku 

gdy danej osobie zabraknie miesiąc, dwa, czy pół roku to jest możliwość dalej płacenia składki  

w KRUS-ie, by dopłacić ten okres do brakującego okresu. Jeżeli taka osoba uda się w pierwszej 

kolejności do ZUS-u, i otrzyma decyzję z ZUS-u, który naliczył składkę z odprowadzanych składek, 

a nie wyjdzie emerytura w KRUS-ie, to nie ma możliwości później dopłacenie w KRUS-ie, ze 

względu na pobieranie innego świadczenia. ZUS nalicza składkę według wymiaru tak jak jest 

opłacana składka. Na chwilę obecną w ZUS-ie nie ma najniższej emerytury, ile wyjdzie ze składek 

tyle jest wypłacane. 

Powtórzył, że w przypadku osób tzw. dwu zawodowców w pierwszej kolejności należy złożyć 

dokumenty do KRUS,  i należy poczekać na odpowiedź, a następnie można podjąć decyzję kiedy 

złożyć dokumenty do ZUS-u. 

Pan Mielniczuk wspomniał również o bezpłatnych leczeniach rehabilitacyjnych dla rolników 

w sanatoriach. Każdy ubezpieczony rolnik może skorzystać z sanatorium. Koszty dojazdu, 

wyżywienia, podstawowe zabiegi, nocleg jest opłacone w ramach ubezpieczenia. 

Wyjaśnił, że, aby starać się o wyjazd do sanatorium należy zgłosić się do lekarza rodzinnego lub 

lekarze u którego dana osoba się leczy i poprosić o kartę skierowania do sanatorium przez KRUS.  

Do skierowania należy dołączyć podstawowe badania krew, mocz, badanie serca. 

W chwili obecnej jest bardzo dużo miejsc. Najbliższe sanatorium znajduje się w Horyńcu Zdroju.  

Pan Mielniczuk nawiązał również do uczestnictwa w zebraniach wiejskich z mieszkańcami. 

Odparł, że jeżeli ktoś z sołtysów byłby zainteresowany takimi spotkaniami, to prosi o kontakt. 

Nadmienił, że organizacja takich szkoleń w sołectwach jest możliwa w przyszłym Roku. 

Pan Mielniczuk na zakończenie wypowiedzi podziękował za uwagę. 

Kierownik KRUS Placówki Terenowej w Hrubieszowie Pan Matelski nawiązał do zmian w ustawie  

o ubezpieczeniu społecznym rolników. Odparł, że ostatnia nowelizacja ustawy z 28 kwietnia weszła 

w życie 15 czerwca. Wychodząc naprzeciw środowisku rolniczemu wprowadzono szereg zmian 

chociażby prawo do emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności oddawania 

gospodarstwa. Jest to bardzo ważne, jest to wyjście naprzeciw rolnikom, żeby móc dalej gospodarzyć 
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i pobierać emeryturę wypracowaną odprowadzoną z tych składek do KRUS. 

Poruszył także temat dotyczący możliwości korzystania przez rolników z centrów rehabilitacji. 

Dodał, że z takich centrów rehabilitacji mogą korzystać emeryci. Z turnusu rehabilitacyjnego będą 

mogli skorzystać również opiekunowie osób niepełnosprawnych. 

Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli skorzystać z siedmiodniowego turnusu 

rehabilitacyjnego. Następnie poprosił o pytania. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, iż obecna zmiana prawa pozwala być właścicielem 

uprawianych gruntów rolnych i pozwala jednocześnie pobierać emeryturę. Zapytał, czy osoby, które 

w tej poprzedniej rzeczywistości przekazały gospodarstwa, zrezygnowały z prowadzenia 

gospodarstwa otrzymując emeryturę, posiadając wiek emerytalny, teraz mogą zakupić ziemię? 

Pan Jacek Mielniczuk oznajmił, że w chwili obecnej taka osoba może nabyć pole ile chce, nie ma to 

wpływu. 

Sołtys wsi Nieledew Pan Wiesław Załuski zapytał, czy w przypadku pójścia na emeryturę z ZUS-u   

i opłacania składek przez 23 lata składek w KRUS –ie, czy jakiś dodatek z tego tytułu będzie 

przysługiwał, czy też nie? 

Pan Jacek Mielniczuk oznajmił, że w przypadków osób tzw. dwuzawodowców, jeżeli nie wyjdzie 

emerytura z KRUS-u, gdyż zabraknie lat płacenia, to wówczas z KRUS-u należy pobrać 

zaświadczenie o latach opłacania składek i dołączyć do emerytury zusowskiej. Z tym, że ZUS 

dolicza tylko lata faktycznie płaconych składek i to doliczenie jest bardzo małe. Dlatego też jeżeli 

osobom brakuje rok, czy pół roku opłacania składek, to warto zastanowić się, czy nie dopłacić tego 

roku. Powtórzył, że w przypadku osób dwuzawodowych w pierwszej kolejności należałoby zgłosić 

się do KRUS, by otrzymać decyzję, a po jej otrzymaniu należy zastanowić się i podjąć decyzję, czy 

warto czekać, do momentu opłacenia składek do 25 lat, czy jest to za długi okres, za długa strata. 

Jeżeli nie wyjdzie emerytura z KRUS-u, to te lata płacone będą doliczone do emerytury zusowskiej. 

Płacone składki nie przepadają. 

Kierownik KRUS w Hrubieszowie zaapelował, aby pamiętać o kolejności i w pierwszej kolejności 

przyjść do KRUS-u, i poprosić o wydanie zaświadczenia do ZUS-u o okresach opłacenia składek  

i wówczas można stwierdzić, czy jest opłaconych 25 lat składek. Jeśli tego nie ma, a brakuje kilku 

miesięcy, to warto zostać w ubezpieczeniu KRUS dopłacić i po otrzymaniu emerytury z KRUS udać 

się do ZUS-u i tam złożyć wniosek. Okres opłacania w KRUS może być doliczony do emerytury 

zusowskiej. W tym celu należy przyjść do KRUS złożyć wniosek, by otrzymać informację  

o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników tej części emerytalno-rentowej i można 

składać wniosek do ZUS o doliczenie tego dodatku. Jest taka możliwość, za te lata opłacane  

w KRUS-ie także można otrzymać niewielkie pieniądze. 

Sołtys wsi Nieledew Pan Załuski zapytał, czy do składek wlicza się tzw. ścierniskowe i czy prace  

w gospodarstwie od 16 roku życia dolicza się do składek opłacanych przez okres 25 lat. 

Pan Jacek Mielniczuk wyjaśnił, że do wysługi lat do 25 lat ubezpieczenia dolicza się również 

ścierniskowe w KRUS-ie. Jest to tzw. okres nieskładkowy, ale on jest liczonych do tych 25 lat. 

Liczy się okres od 16 roku życia, ale nie dalej niż do 1982 r. dlatego, że w 1982 r. weszła zmiana 

ustawy i wtedy zaistniał obowiązek ubezpieczania domowników. Jeżeli ktoś mieszkał z rodzicami,  

a rodzice posiadali gospodarstwo rolne, to ten okres może być zaliczony. Jest to sprawa uznaniowa. 

Podkreślił, że nie potrzeba zeznań świadków, gdyż zmieniły się zasady udokumentowania tego 

okresu. Dawniej istniała konieczność dołączenia zeznań świadków, natomiast w chwili obecnej 

potrzebne jest poświadczenie zameldowania, i zaświadczenie z geodezji, że w tym okresie rodzice 

posiadali gospodarstwo rolne. 

Jeżeli osoba była zameldowana w gospodarstwie rodziców, mieszkała i dojeżdżała do szkoły  

a rodzice posiadali gospodarstwo rolne, to jak najbardziej ten okres od 16 roku życia jest doliczany, 

natomiast jeżeli podjęła pracę, to wówczas ścierniskowe się nie liczy, bowiem było inne 

ubezpieczenie. Dodał, że ten okres jest okresem nieskładkowym. Gdyby zabrakło do emerytury, to 

ZUS tego nie zaliczy, bowiem za ten okres nie były fizycznie odprowadzane składki. 

Sołtys wsi Nieledew Pan Załuski oznajmił, że w okresie od 1979 r. do 1982 r. chodził do szkoły 

i pracował i uzyskał informację, że trzeba dwóch świadków. Następnie zapytał, czy obecnie 
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trzeba dwóch świadków, czy też nie? 

Pan Jacek Mielniczuk zakomunikował, że w chwili obecnej świadków nie trzeba. Od świadków 

odstąpiono. Kiedyś był wymóg taki, że trzeba było udokumentować, dwóch świadków, najlepiej 

sąsiadów. W chwili obecnej tzw. ścierniskowe dokumentuje się tylko poświadczeniem zameldowania 

i zaświadczeniem z geodezji, że rodzice posiadali gospodarstwo. W chwili obecnej więcej 

dokumentów nie potrzeba. 

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Hrubieszowie Pan Matelski zakomunikował, że dla KRUS-

u nie potrzeba dwóch świadków, wystarczy zaświadczenie o zameldowaniu, o posiadaniu 

gospodarstwa przez rodziców i można ten okres od 16 roku życia do podjęcia pierwszej pracy  

domownikowi zaliczyć, natomiast do stażu pracy jako stażowe, to trzeba udokumentować, by 

doliczyć ten okres do stażu pracy. 

Sołtys wsi Nieledew Pan Załuski zapytał, czy do stażu pracy trzeba zeznanie świadków? 

Kierownik KRUS w Hrubieszowie oznajmił, że jeżeli jest wola doliczenia tego okresu do stażu 

pracy, to należy dogadać się z pracodawcą, w jaki sposób należy udokumentować, by to ścierniskowe 

zostało doliczone. 

Radny Pan Marek Ryś odniósł się do wpisu o drodze powiatowej. Następnie zapytał Pana 

Kierownika KRUS, czy jechał drogą powiatową do Trzeszczan więc zapewne widział jak ona 

wygląda.  

Wspomniał o wpisie, że nie ma pieniędzy i nie będzie. Podkreślił, że nie wie o co chodzi, więc 

chciałby, żeby Pan Kierownik to wyjaśnił, aczkolwiek, wie, że są jakieś rozgrywki, ale to nie jest 

moja sprawa. Rząd jak daje pieniądze, to daje tutaj nam wszystkim obecnym, a nie załóżmy jednej 

Pani Staroście. Jestem daleko poza tym, więc może Pan by nam wyjaśnił jakby chciał. 

Kierownik Placówki Terenowej KRUS odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Rysia. Oznajmił, że 

nie wie o co Panu radnemu chodzi, nie wie o jaki wpis chodzi, musiałby zobaczyć kto ten wpis 

umieścił, czego dotyczył, kogo dotyczył, w jakim kontekście było to napisane, więc nie udzieli tutaj 

informacji, bo nie wie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za prelekcję, za szeroką prewencję w kwestii 

bezpieczeństwa w rolnictwie. 

Wójt Gminy złożył na ręce Kierownika KRUS placówki terenowej w Hrubieszowie podziękowania 

za to wszystko co jest czynione, dla dobra mieszkańców. Podziękował także Panu Jackowi, który 

przyjeżdża na zebrania wiejskie, na spotkania z sołtysami, czy na sesje Rady Gminy. 

Kierownik KRUS Placówki Terenowej w Hrubieszowie odparł, że KRUS jest zawsze otwarty na 

mieszkańców, na rolników. Zadeklarował, że w przyszłym roku chętnie odwiedzi Gminę 

Trzeszczany i na zebraniach z mieszkańcami zostanie przeprowadzone szersze szkolenie, test 

wiedzy. Życzył wszystkim osobom obecnym na sesji bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. 

Radny Pan Henryk Gałka zapytał o program, który wchodzi w tej chwili, a dotyczy dofinansowania 

do wymiany pokryć dachowych. 

Pan Wójt oznajmił, że o te kwestie należy pytać Agencję Restrukturyzację i Modernizację Rolnictwa. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż okazało się, że przedstawiciele KRUS nie są adresatami 

pytania, więc w związku z brakiem innych pytań do przedstawicieli KRUS Pan Przewodniczący 

ogłosił 5 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i przystąpił do realizacji następnego 

punktu. 

                                                                   Do punktu 5-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że jest to punkt dotyczący przyjęcie protokołu Nr XL/2022  

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu  04 lipca 2022 r. 

Odparł, że wszystkie protokoły, które będą poddawane pod głosowanie zostały umieszczone na 

stronie internetowej i są wyłożone do wglądu na stole prezydialnym. 

Następnie zapytał, czy są uwagi, pytania do treści protokołu Nr XL/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy odbytej w dniu 04 lipca 2022 r. 

Uwag nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół   
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Nr XL/2022 z sesji w dniu 4 lipca 2022 r. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

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

(Za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Protokół Nr XL/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu  04 lipca 2022 r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

                                                                   Do punktu 6-go 

 

Kolejny punkt to: „Przyjęcie protokołu Nr XLI/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 lipca  

2022 r.” 

Przewodniczący Rady Gminy powtórzył, że protokoły są zamieszczone na stronie internetowej  

i wyłożone do wglądu, następnie zapytał, czy są uwagi do treści protokołu Nr XLI/2022 z sesji Rady 

Gminy odbytej w dniu 22 lipca 2022 r? 

Uwag nie było, więc Pan Przewodniczący zarządził głosowanie na protokołem Nr XLI/2022 sesji  

w dniu 22 lipca 2022 r. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

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

(Za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Protokół Nr XLI/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 lipca 2022 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

                                                                   Do punktu 7-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że kolejnym protokołem, który podda 

pod głosowanie jest protokół Nr XLII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

02 sierpnia 2022 r. Zapytał, czy są uwagi do treści tego protokołu? 

Uwag nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół 

Nr XLII/2022 z sesji nadzwyczajnej w dniu 02 sierpnia 2022 r. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

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

(Za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Protokół Nr XLII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 02 sierpnia 2022 r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

                                                                   Do punktu 8-go 

 

Następny punkt to: „Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej  

w dniu 29 sierpnia 2022 r.” 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że protokół został zamieszczony na stronie internetowej, 

następnie zapytał, czy są uwagi co do treści tego protokołu. 

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

nad protokołem Nr XLIII/2022 z sesji nadzwyczajnej w dniu 29 sierpnia 2022 r. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Łysiak 

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

przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów). W trakcie tego głosowania głosu nie oddała radna 

Pani Beata Uleryk. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy intencją radnej Pani Uleryk było nieoddanie głosu? 

Radna Pani Beata Uleryk zakomunikowała, że nie. 

W związku z powyższym głosowanie powtórzono.  

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

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

(Za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Protokół Nr XLIII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 sierpnia 2022 r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 9-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu 9-go porządku obrad do przyjęcia 

protokołu Nr XLIV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 września 2022 r. 

Głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który odczytał fragment protokołu z sesji Rady Gminy 

Trzeszczany mającej miejsce w dniu 23 września 2022 r.  

„Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że niestety są już komentarze, że tak szybko działamy.  

Nie wiem, czy Pan radny Ryś nieobecny, nie chcę wchodzić w dyskusję z nieobecnym, już przysłał  

jakiegoś e- maila, że chyba mu się nie podoba tryb powiadamiania o sesjach nadzwyczajnych”. 

Radny Pan Ryś odparł, że chciałby, aby Pan Przewodniczący się do tego odniósł. Dodał, że wysłał 

Panu Przewodniczącemu e-maila następnie zapytał w czym Pan Przewodniczący widział problem. 

Proszę o odpowiedź, o co Panu chodziło, czy źle zrobiłem. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że chodziło wyłącznie o to, że Pana e-mail ni jak się miał 

do tego, że zwołałem sesję z dnia na dzień, by móc przyśpieszyć wypłatę dodatków węglowych. 

Radny Pan Ryś zapytał, Przewodniczącego, czy tego e -maila trzeba było wyciągać tutaj na wokandę 

podnosić?,  Trzeba było przeczytać, że Pan radny Ryś przesłał takiego e -maila. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby Pan radny Ryś przedstawił, co było w tym  

e -mailu. Jak to się miało do zwołania sesji z dnia na dzień. 

Radny Ryś oznajmił, że chce, aby to Pan Przewodniczący Rady odczytał tego e- maila, gdyż jest do 

tego zobowiązany. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że odczyta e- maila w całości. Dodał, że wpłynął on  

w dniu 22 września o 14.30 na sekretariat Urzędu Gminy, a sesja Rady Gminy miała miejsce w dniu 

następnym 23 września. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił treść e- maila o należytym poinformowaniu radnych  

o sesji nadzwyczajnej (w weekend majowy). Pan Przewodniczący zapytał jak to się ma weekend 

majowy do zwoływania sesji z dnia na dzień? 

Radny Pan Ryś zaproponował, aby Pan Przewodniczący przeczytał e- maila ze zrozumieniem,  

a wszyscy będą słuchać. 

Wójt Gminy odparł, że to nie są zastrzeżenia do protokołu. Należałoby tą dyskusję przeprowadzać  

w sprawach różnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że gdyby nie wspomniał o e-mailu Pana radnego, to 

miałby zarzuty, iż o nim nie wspomniał. Następnie Pan Przewodniczący odczytał treść tego  

e- maila. 

W trakcie przedstawiania e -maila Pan Przewodniczący Rady zapytał osoby obecne na sesji, czy chcą 

w dalszym ciągu słuchać treści przedstawianego e-maila? 

Radny Pan Ryś poprosił o odczytanie e- maila do końca, gdyż chce słuchać. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radny Pan Ryś jako autor może to zrobić. 

Radny Ryś odparł, że prosi Pana Przewodniczącego o odczytanie, a Pan Przewodniczący wyraził 

zgodę, więc ma rozumieć, iż Pan Przewodniczący wymięka. 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do dalszego odczytywania treści e- maila. 

Po odczytaniu treści całego e-maila Pan Przewodniczący zakomunikował, że nadal uważa, iż e-mail 

radnego Pana Rysia nie miał żadnego związku ze zwoływaną wówczas sesją Rady. 

Radny Pan Marek Ryś podziękował za odczytanie e-maila. Odparł, że miał jedynie żal, że to było 

zorganizowane w ciągu doby. Nie mógł wtedy być na sesji. Skoro tak zrobiono, szanuję to, ale gdyby 

Pan tego nie podnosił, to ja też tego bym nie podnosił, więc nawzajem się szanujemy. 

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, że Pan radny przyznaje rację, że ten e-mail ni jak ma się do 

zwoływania sesji. 
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Radny Pan Marek Ryś stwierdził, że ma się. 

Przewodniczący Rady dodał, że nie zwołał sesji w weekend, w dzień ustawowo wolny od pracy. Był 

to zwykły roboczy dzień piątek. Chodziło o to, by jak najszybciej doszło do wypłaty dodatków 

węglowych dla mieszkańców naszej Gminy i uważam, że tą bezprzedmiotową dyskusję powinniśmy 

zakończyć. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że ma prawo pisać e- maile. 

Przewodniczący Rady potwierdził, że oczywiście radny może pisać. 

Radny Pan Ryś zapytał dlaczego Pan Przewodniczący to podnosi, czy chciał Pan Przewodniczący 

z dyskredytować moją osobę? 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest to zdanie radnego. 

Radny Ryś poprosił, by na przyszłość uważać, bo nie będzie lekko. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że jako Przewodniczący decyduje o tym, co mówi,  

a nie Pan radny. Następnie zapytał, czy są inne pytania dotyczące protokołu? 

Uwag do treści protokołu nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

protokołem Nr XLIV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 września 2022 r. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Łysiak 

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

przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów). W trakcie tego głosowania głosu nie oddała radna 

Pani Beata Uleryk. 

Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z tym, że intencją radnej nie było nieoddanie 

głosu, nastąpi wymiana baterii w urządzeniu do głosowania i głosowanie zostanie powtórzone. 

Po wymianie baterii głosowanie powtórzono  

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk 

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

(Za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Protokół Nr XLIV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 września 2022 r. 

został przyjęty jednogłośnie. 

                                                                   Do punktu 10-go 
 

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

- ostatnia sesja Rady Gminy Trzeszczany odbyła się 22 lipca 2022 r. 

- 24 lipca 2022 r. uczestniczył w zebraniu mieszkańców wsi Mołodiatycze w sprawie organizacji 

dożynek gminno-parafialnych w tejże miejscowości. 

- 25 lipca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Zamościu brał udział w spotkaniu samorządowców  

którzy otrzymali wsparcie finansowe z Programu „Polski Ład”. Oznajmił, że na tereny 

popegeerowskie z rąk Pani Europoseł Beaty Mazurek, Pani Poseł Beaty Strzałki, Pana Posła 

Tomasza Zielińskiego i Pani Dyrektor Cukrowni Werbkowice otrzymał czek w wysokości  

2.450.000 zł, który to przeznaczony jest na modernizację oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania 

wody w Leopoldowie oraz na remonty dwóch odcinków dróg gminnych w Leopoldowie.  

Pan Wójt podziękował serdecznie za kolejne tak wysokie wsparcie, które niewątpliwie przyczyni się 

do rozwoju gminy i poprawę warunków życia mieszkańców. 

- 27 lipca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany miało miejsce kolejne spotkanie 

dotyczące spraw organizacyjnych dożynek gminno-parafialnych. 

- 29 lipca 2022 r. w kancelarii notarialnej Pana Mielniczuka podpisywał akt notarialny, którym 

przeniósł prawo własności działki gruntów w Nieledwi na Pana Sz. 

- 3 sierpnia 2022 r. w kancelarii Pana Mielniczuka w formie darowizny zgodnie z wolą Rady Gminy 

przekazał Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie działki Nr 43 i Nr 104 położone  

w Trzeszczanach Drugich. 

- 6 sierpnia 2022 r. brał udział w zebraniu Koła Gospodyń Wiejskich w Leopoldowie na temat spraw 

bieżących. 
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- 12 sierpnia 2022 r. uczestniczył w zebraniu zorganizowanym w Urzędzie Gminy Trzeszczany 

dotyczącym organizacji dożynek gminno-parafialnych. 

- 14 sierpnia 2022 r. brał udział w dożynkach Gminy Grabowiec na zaproszenie Pana Wójta Bartosza 

Popka. Pan Wójt podziękował za zaproszenie. 

W tym samym dniu odbyło się zebranie dożynkowe w miejscowości Mołodiatycze. 

- 15 sierpnia 2022 r. uczestniczył w Święcie Wojska Polskiego zorganizowanym przez dowódcę 

Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie. Wójt Gminy podziękował za zaproszenie. 

- 16 sierpnia 2022 r. brał udział w zebraniu Zarządu Gminnego OSP RP, którego tematem były 

sprawy bieżące. 

W tym samym dniu w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie uczestniczył w spotkaniu z Panią 

Dyrektor Departamentu Wdrażania. Omawianymi tematami były sprawy dotyczące realizowanego 

przez Gminę Trzeszczany projektu. Działanie 4.1  Odnawialne Źródła Energii. 

- 17 sierpnia 2022 r. Nadzór Budowlany przeprowadził kontrolę sali widowiskowej Domu Kultury  

w Nieledwi.  

Pan Wójt dodał, że niektóre osoby miały zastrzeżenia do corocznej kontroli przeprowadzanej przez 

odpowiednie służby. Swoje obawy, wątpliwości, niepewności skierowały do Nadzoru Budowlanego. 

Wyraził nadzieję, że ta kontrola Nadzoru Budowlanego rozwiała te wątpliwości. Nadmienił, że 

chodziło o uwis stropu, bardzo zły stan więźby dachowej. 

- 18 sierpnia 2022 r. został rozstrzygnięty konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. 

Na konkurs wpłynęła jedna oferta Pana Andrzeja Pachla. Komisja powołana do rozstrzygnięcia 

konkursu po sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem pozytywnie 

zaopiniowała tą kandydaturę. Zgodnie z opinią Komisji Pan Andrzej Pachla został powołany na 

kadencję 5 letnią funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. 

- 21 sierpnia 2022 r. odbyły się dożynki gminno-parafialne w miejscowości Mołodiatycze. 

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem delegacji wieńcowych z wieńcami i zaproszonymi gośćmi 

na plac dożynkowy gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji rolników. 

Mszę Świętą odprawił i wymowne Słowo Boże wygłosił Proboszcz Parafii Trzeszczany ks. Marek 

Barszczowski. 

Zaszczytną funkcję Starostów Dożynek pełniła Pani Barbara Grandys i Pan Radosław Pająk.  

W Dożynkach uczestniczyło 12 wieńców dożynkowych z sołectw z terenu naszej Gminy i były to:. 

KGW Mołodiatycze, KGW Bogucice, Sołectwo Drogojówka, Sołectwo Leopoldów, Majdan Wielki, 

KGW Nieledew, Sołectwo Ostrówek, Trzeszczany Pierwsze, KGW Trzeszczany Drugie, Sołectwo 

Zaborce, Zadębce i Zadębce Kolonia.  

Stoiska promujące przygotowały następujące sołectwa: KGW Mołodiatycze, KGW Bogucice, KGW  

Drogojówka, KGW Leopoldów, KGW Majdan Wielki, KGW Nieledew, KGW Ostrówek, KGW  

Trzeszczany Pierwsze, KGW Trzeszczany Drugie, KGW Zaborce i KGW Zadębce. 

I miejsce wśród wieńców Komisja przyznała wieńcowi z sołectwa Zadębce i Kolonii Zadębce,  

II miejsce zajął wieniec z sołectwa Ostrówek, na III miejscu uplasował się wieniec z sołectwa 

Trzeszczany Pierwsze. 

W kategorii stoisk: I miejsce otrzymało KGW Mołodiatycze, II miejsce KGW Trzeszczany Pierwsze, 

III miejsce KGW Majdan Wielki. 

Wszystkie delegacje wieńcowe jak i stoiska promujące sołectwa otrzymały nagrody pieniężne  

w takiej samej wysokości. 

Część artystyczną wypełniły występy Zespołów: „Echo”,  „Stokrotki”,  „Zorzanie”,  „Ostrowiacy” 

„Niepokorni” , i grup tanecznych: „Twister”  i „Disco Kids”. 

Uroczystości zwieńczyła zabawa pod chmurką. Wójt Gminy podziękował wszystkim organizatorom, 

sołectwom za przygotowanie stołów promujących poszczególne sołectwa, delegacjom wieńcowym 

za wspaniałe wieńce dożynkowe, zespołom śpiewaczym i grupom tanecznym, ODR Hrubieszów, 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie, Kolegom z Koła Łowieckiego, 

Pani Barbarze, Pani Jolancie, Panu  Zenonowi  za zorganizowanie stoiska z pięknym rękodziełem. 

Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej za zorganizowanie stoiska  na którym wyjaśniano i rozwiewano 

wątpliwości dotyczące dostępu do szerokopasmowego internetu, sołtysowi wsi Mołodiatycze Pani 
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Stankiewicz, radnej Pani Krystynie Prystupa radnemu Panu Mariuszowi Foluszowi, Paniom z KGW 

Mołodiatycze, Druhom strażakom z OSP Mołodiatycze i OSP Turkowice, za wspaniałą grochówkę, 

przy czynnym udziale druha Zygmunta Gabrsia i druha Mirosława Mociaka i przy współudziale 

druha Pawła Szycha. Pan Wójt podziękował również pocztom sztandarowym z OSP,  GOK 

Trzeszczany, jak również sponsorom dożynek i starostom dożynkowym Pani Barbarze Grandys 

 i Radosławowi Pająk.  

- 25 sierpnia 2022 r. miało miejsce spotkanie z dyrektorami szkół na temat rozpoczęcia roku 

szkolnego 2022/2023.  

- 29 sierpnia 2022 r. odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Trzeszczany, której tematem  było 

przesunięcie środków na inwestycje w Leopoldowie, na rozbudowę remizo –świetlicy  

w Leopoldowie. 

Pan Wójt wspomniał o złożonej przez Gminę dokumentacji w miesiącu kwietniu i o otrzymanym  

prawomocnym pozwoleniu w miesiącu wrześniu na podstawie którego można było podpisać umowy  

i przystąpić do realizacji tejże inwestycji. 

- 1 września 2022 r. brał udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023 w Szkole 

Podstawowej w Nieledwi. Pan Wójt podziękował za zaproszenie. 

W tym samym dniu miały miejsce uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej we 

Frampolu w mieście które legło w gruzach po bombowych nalotach Niemiec Hitlerowskich. 

Wójt Gminy podziękował za zaproszenie Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiecie Witek. 

- 3 września 2022 r. w miejscowości Peresłowice uczestniczył w pikniku zorganizowanym przez 

firmę „Elewan Wind” inwestora budowy farmy wiatrowej. 

Wójt Gminy oznajmił, że nie są to wszystkie wiatraki, na które firma ma pozwolenie. Firma ta 

wybudowała tyle wiatraków na jakie ma możliwości sprzedaży energii. W perspektywie istnieje 

możliwość rozbudowy i poczynione zostały pewne kroki przez trzy samorządy Gminę Trzeszczany, 

Gminę Werbkowice i Gminę Hrubieszów, by wysądować jakie są możliwości pozyskania tańszej 

energii.   

Wójt Gminy podziękował za zaproszenie Panu Markowi Sz. 

- 4 września 2022 r. wspólnie z delegacją mieszkańców z terenu Gminy Trzeszczany i z wieńcem 

który zajął I miejsce na dożynkach gminno-parafialnych z liczną delegacją KGW, OSP 

mieszkańców, przy nieocenionej pomocy Pani Jasi i jej wózeczka brał udział w dożynkach 

powiatowych w Mirczu. 

Wieniec z sołectwa Zadębce i Kolonii Zadębce na tych dożynkach zajął II miejsce. W czasie 

uroczystości za zasługi dla rolnictwa zostali odznaczeni mieszkańcy z terenu Gminy Trzeszczany: 

Pan Marek Ryś, Pan Chwedczuk, Pan Nieradko, Pan Piotr Grandys, Pan Ireneusz Kliszowski. Wójt 

Gminy pogratulował odznaczeń. 

- 5 września 2022 r. miało miejsce uroczyste otwarcie szosy gminnej Trzeszczany- Bogucice  

i tradycyjne wbicie pierwszej łopaty z poświęceniem placu budowy świetlico-remizy  

w Leopoldowie. W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Zieliński, Dyrektor 

Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu Pani Monika Zawiślak, Dyrektor Cukrowni  

w Werbkowicach Pani Maryla Symczuk, ks. Proboszcz Marek Barszczowski, ks. kanonik  

Włodzimierz Kwietniewski, radni Rady Gminy Trzeszczany, sołtys sołectwa Trzeszczany Pierwsze 

Pan Henryk Gałka, sołtys wsi Leopoldów Pan Edward Kocaj, oraz mieszkańcy Trzeszczan i 

Leopoldowa. 

Nie zabrakło właściciela firmy „Sadex”- wykonawcy budowy drogi gminnej, i wykonawcy budowy 

remizo-świetlicy właściciela firmy „Profil –Bud”.  

Koszt inwestycji jeśli chodzi o to działanie drogowe to 1.125.000 zł. Ten odcinek został zakończony. 

Droga została wyremontowana w całości. Natomiast koszt wykonania budowy remizo-świetlicy to 

około 700.000 zł.  

Wójt Gminy podziękował za przybycie, ciepłe słowa, wsparcie i poparcie. 

- 14 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania na temat spraw bieżących. 

- 28 września 2022 r. uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Dowódcę II  

Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego płk Krzysztofa Sarnowskiego na temat organizacji XXVI 
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Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszów 2022. 

- 30 września 2022 r. brał udział w otwarciu nowoczesnego studia telewizyjnego Hrubieszowskiej  

Telewizji Kablowej podczas którego Przewodniczący Krajowej Rady i Telewizji Minister Witold 

Kołodziejski doceniając zaangażowanie Gminy Trzeszczany i Gminy Hrubieszów w realizację 

projektu realizowanego przez Hrubieszowską Telewizję Kablową, a chodzi o budowę sieci internetu 

szerokopasmowego wręczył zaszczytny tytuł - Gmina Inwestycji Telekomunikacyjnych – 2022 r.  

wręczając statuetki 

Wójt Gminy podziękował radnym, sołtysom, poszczególnym mieszkańców w to co się stało, co się 

zadziałało, podziękował również tym, którzy zauważyli zaangażowanie, którzy docenili 

zaangażowanie, poświęcenie i w konsekwencji uhonorowali Gminę Trzeszczany takim zaszczytnym 

tytułem. 

Podziękował wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że nasza Gmina 

obok Gminy Hrubieszów z pośród tylu gmin w Polsce otrzymała zaszczytny tytuł. 

- 8 października 2022 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Trzeszczany Panem Mariuszem 

Pietnowskim uczestniczył w „Święcie Warzywniaka” zorganizowanym przez KGW „Zapolanki” 

 z Trzeszczan Drugich. Wójt Gminy podziękował za zaproszenie. 

- 13 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie 

rozpatrzenia wniosku, petycji Pana Patryka Król o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.  

W tym dniu została podpisana umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym w Zamościu na pokrycie 

kosztów budowy wkładu własnego wodociągu i stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem na 

wodę pitną w miejscowości Nieledew. 

Także 13 października brał udział w Święcie Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej 

w Mołodiatyczach, w Nieledwi i w Trzeszczanach. 

Nagrody Wójta w bieżącym roku w szkole Podstawowej w Nieledwi otrzymali: Pani Marta 

Kamińska i Pani Wiesława Martyniuk natomiast w Szkole Podstawowej w Trzeszczanach taką 

nagrodę otrzymała Pani Barbara Gryn i Pani Irena Tatarczak.  

Wójt Gminy podziękował za zaproszenie. 

- 15 października 2022 r. uczestniczył w Święcie Pieczonego Ziemniaka zorganizowanym przez 

KGW Nieledew. Wójt Gminy podziękował za zaproszenie. 

Wójt Gminy zakomunikował, że obecnie przebywa na urlopie. Podziękował tym radnym 

zaangażowanym w dbanie o jego zdrowie, tylko trochę to przy ilości wykonywanych inwestycji 

dezorganizuje bieżące działanie, funkcjonowanie. 

W tym miejscu Wójt Gminy poruszył kilka aspektów wynikających z pytań mieszkańców  

w następujących kwestiach: 

1) Dodatku węglowego. Pan Wójt odparł, iż mieszkańcy pytają dlaczego dodatek węglowy 

przysługuje tylko osobom, które do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków swoje deklaracje 

złożyły do 11 sierpnia.  Stwierdził, że jest to zapis ustawowy, jest to data graniczna, którą 

ustawodawca określił, dlatego też osobom, które złożyły deklaracje w terminie należy wypłacić 

kwotę 3.000 zł przy spełnieniu określonych warunków. 

Wspomniał o przypadkach, kiedy pod jednym numerem domu znajdują się dwa gospodarstwa 

domowe, które mają oddzielne źródło ciepła, niemniej jednak ustawodawca aktualnie nie przewidział 

takiej możliwości, ażeby pod jednym numerem mogły zostać wypłacone dwa dodatki. Ostatnie prace 

sejmowe zaskutkowały tym, że została ustawa poprawiona i skierowana do Senatu  

i najprawdopodobniej będzie można wypłacić dwa dodatki, ale ten fakt o którym mówi jeszcze  

nie jest prawem obowiązującym.  

Odparł, że to nie jest tak, że Wójt Gminy nie chce wypłacić pieniędzy. Jest to wymóg ustawowy  

i jeżeli postąpiłby inaczej, to złamałby zapisy ustawowe, a tym samym naraziłby się na dyscyplinę 

finansów publicznych, a wypłaconą dotację należałoby zwrócić wraz z odsetkami. 

2) Wymiany pokryć dachowych. Wójt Gminy oznajmił, że są przyjmowane wnioski na wymianę 

pokryć dachowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a chodzi o budynki 

gospodarcze, więc z tym tematem należałoby zgłosić się do Agencji Restrukturyzacji  

w Hrubieszowie, celem złożenia wniosku. 
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Zaznaczył, że można ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 40 zł do 1m
2
 powierzchni, ale 

nie więcej niż do 500m
2
. 

Radny Pan Henryk Gałka zapytał o kwotę refundacji wymiany pokrycia dachowego. 

Wójt Gminy powtórzył, że jest to 40 zł do 1 m
2 
 i nie więcej niż 500 metrów powierzchni dachu. 

3) Dystrybucji węgla przez Gminy. Pan Wójt poinformował, że jest po rozmowach  

z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy, gdyż posiadają oni odpowiedni sprzęt do 

ważenia, załadunku węgla i place, aby ten towar mógł być składowany. Przedsiębiorcy zgodzili się  

w tym programie uczestniczyć. Nadmienił, że ustawa opuściła Sejm i została skierowana do Senatu  

i jeżeli będzie aktem obowiązującym, to Gmina jak najbardziej zajmie się (jeżeli tylko zdoła spełnić 

te warunki) dystrybucją tego węgla. Podkreślił, że są różne propozycje np.: mieszkańcy mogliby 

otrzymali po 1,5 tony węgla do końca roku, którzy złożyli deklaracje, i zadeklarowali, że 

podstawowym źródłem ciepła jest węgiel i nie skorzystali z możliwości zakupu węgla poniżej  

2 tys. zł.  

Gmina miałyby kupować węgiel i miałaby na zasadzie zawartych porozumień, umów przekazywać 

przedsiębiorcom, a przedsiębiorcy mieliby zajmować się jego dystrybucją. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy znany jest limit węgla na Wspólnoty 

Mieszkaniowe? 

Wójt Gminy odparł, że nigdzie w projekcie ustawy nie znalazł zapisu, jak będą traktowane 

Wspólnoty, czy Spółdzielnie Mieszkaniowe. 

4) Dokonywania corocznych przeglądów budynków użyteczności publicznej. Wójt Gminy 

zakomunikował, że Gmina jest zobowiązana, by przeglądy w budynkach użyteczności publicznej 

miały miejsce. Nadmienił, że w wyniku takiego przeglądu zwrócono uwagę na dość duży uwis stropu 

w świetlicy Domu Kultury w Nieledwi. Został oceniony stan więźby dachowej. Stwierdzono, że 

istnieje niebezpieczeństwo zawalenia się w związku z powyższym nakazano wyłączyć salę 

widowiskową z użytkowania. Tak też się stało, sala została wyłączona.  

Wójt Gminy nadmienił, że bardzo szybko zostały wykonane plany, projekty, są stosowne pozwolenia 

na budowę, bowiem trzeba naprawić całość dachu łącznie z wieńcami. Aktualnie Gmina poszukuje 

środków finansowych na to zadanie. Pewna część środków już jest. Odparł, że na to zadanie potrzeba 

dość znacznych środków, bo w granicach około 550.000 zł. Dodał, że do tej kwoty należałoby 

jeszcze doliczyć środki na prace które mogą wyniknąć w trakcie remontu, więc należy zakładać, że 

będzie to około 600.000 zł. 

Zakomunikował, że z chwilą, gdy tylko te pieniądze będą możliwe do pozyskania, to zostanie 

ogłoszony przetarg  na podstawie którego zostanie wyłoniony wykonawca tego przedsięwzięcia. 

5) Braku funduszu sołeckiego. Pan Wójt poinformował, że funduszu sołeckiego nie zabierał.  

Przypomniał, że wnioskował, aby zawiesić fundusz sołecki w związku z możliwością pozyskania 

dużych sum pieniężnych z programu „Polski Ład” i koniecznością zabezpieczenia może 

i niewielkich sum pieniężnych bo 5% wkładu własnego w przypadku dróg i 10% wkładu  

w przypadku termomodernizacji, nie mniej jednak przy tak dużych inwestycjach nawet te wkłady 

własne tak niewielkie stają się pokaźne. Fundusz sołecki na naszą Gminę wynosiłby około  

300.000 zł., więc należy zadać pytanie podstawowe, czy realizujemy fundusz sołecki, którego  

nie kwestionuję, który jest potrzebny, bo dobrze byłoby, gdyby on był, czy robimy inwestycje, a te 

pieniądze użyjemy jako wkładu własnego do tych inwestycji? Podkreślił, że Gmina otrzymała środki 

z programu „Polski Ład” w wysokości 15-16.000.000 zł. Stwierdził, że zakres prac w związku  

z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Trzeszczanach, mógłby być większy, ale tych 

środków trzeba byłoby znacznie więcej, do termomodernizacji wkład własny wynosi 300-350.000 zł, 

więc pytanie podstawowe, czy lepiej zawiesić fundusz sołecki na ten rok, wykonać jakąś inwestycję, 

a te pieniądze przeznaczyć na wkład własny. Wspomniał o rozmowie na ten temat i o stanowisku,  

w przedmiocie wykonywania inwestycji, bo czas, możliwość pozyskania takich sum pieniężnych, na 

takich zasadach może się nie powtórzyć. Odparł, że jeżeli będą jakieś nabory, to również będzie 

prosił Radę Gminy, by skorzystać ze środków, bo potrzeb  na terenie naszej Gminy jest sporo. 

6) Naprawy przez Wójta kładki na szosie powiatowej w Trzeszczanach Pierwszych. Wójt Gminy 

poinformował, że nie jest to kładka gminna. Jest to obiekt należący do Powiatu. W wyniku 
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przeprowadzanych kontroli została ona zakwestionowana i tym samym wyłączona z użytkowania.  

Dodał, że jest nieporęcznie, jest dziwnie, bo trzeba przechodzić na drugą stronę, ale niestety Wójt 

Gminy tutaj nie ma nic, ani do zamykania, ani do umożliwiania ruchu, ani do remontów tychże 

obiektów. 

7) Dotacji w wysokości 131.500 zł na pomoc finansową Powiatu. Wójt Gminy oznajmił, że art. 250 

ustawy o finansach publicznych jasno wskazuje, że uchwała Rady Gminy powinna być poparta 

umową w której określone są szczegóły w kwestii przekazywanej dotacji (na co jest ona 

przeznaczona, kiedy rozliczona itp.) więc winy Wójta tutaj nie ma, choć co niektórzy byliby bardzo  

z tego zadowoleni. 

8) Pogłosek na temat utracenia dotacji na szosę Trzeszczany - Drogojówka. Wójt Gminy 

poinformował o odpowiedzi wystosowanej do Starostwa Powiatowego w przedmiocie wniosku 

dotyczącego podziału działek. Stwierdził, że jest to konsekwencja tego, co było poruszane na 

zebraniu w Trzeszczanach Drugich. Odparł, że na zebraniu sygnalizował, iż wpłynął dzień wcześniej 

ze Starostwa Powiatowego wniosek w kwestii podziału działek i wcale nie jest prawdą, że walce 

drogowe, rozścielacze i inny sprzęt stoi i tylko czeka na przekazanie tych wspomnianych dwóch 

działek, absolutnie, to nie jest prawda i nie jest prawdą, że Wójt tutaj nie stanął na wysokości 

zadania, ponieważ Starostwo Powiatowe nie jest stroną, by dzielić działki, a chodzi o drogi gminne.  

Podkreślił, że absolutnie tutaj Gmina nie była jakimkolwiek czynnikiem utrudniającym. Zaznaczył, 

że stosowne pismo ponownie wystosował do Starostwa, w którym wskazał co najmniej dwie 

możliwości, sposoby, aby bardzo szybko można było wejść w posiadanie gruntów na cele budowlane 

nie ponosząc kosztów, nie zabierając wiele czasu, tak jak miało to miejsce w przypadku  budowy 

chodnika w Leopoldowie, który został zbudowany na gruncie gminnym jako wspólna  

inwestycja Powiat-Gmina, i w przypadku zrealizowanej inwestycji budowy drogi  w Trzeszczanach, 

gdzie to Starostwo Powiatowe zwróciło się z prośbą o udostępnienie tego gruntu na cele budowlane. 

Zostało to załatwione w przeciągu 5 minut, gdzie stosowną umową Starostwo stało się posiadaczem, 

władało tym gruntem na cele budowlane. 

9) Dołożenia środków do inwestycji powiatowych. Wójt Gminy oznajmił, że Gmina nie posiada  

nie wiadomo ile środków, by mogła wykonywać inwestycje na terenie Gminy i łożyć na zwiększone 

koszty utrzymania i jeszcze przekazywać środki na drogi powiatowe. Gmina musi zabezpieczyć 

środki na wkłady własne, ponieważ gdy je odda, to nie będą realizowane inwestycje na terenie 

Gminy Trzeszczany. Osoby, które pytały o to po uzyskaniu informacji, iż otrzymane środki 

z programu „Polski Ład” i środki zabezpieczone na wkład własny, zostaną zgodnie z prośbami 

mieszkańców przekazane dla Starostwa na remont drogi powiatowej, nie realizując przy tym  

remontów dróg gminnych ze względu na brak tych środków, szybko zmieniały zdanie. 

10) Artykułu w gazecie. Wójt Gminy oznajmił, że jak zwykle radny Pan Marek Ryś popuścił wodze 

fantazji i na swoich portalach internetowych umieścił jakoby to Wójt zarabiał 15.500 zł. Dodał, że to 

są najniższe pobory zagwarantowane ustawowo tylko, że jest to kwota brutto. 

Dodał, że wcale nie narzeka. To są duże pobory, tylko, że nieco ponad 10.000 zł, a nie 15.000 zł. 

Podkreślił, że Pana Rysia mocodawdczyni zarabia o wiele więcej.  

11) Urlopu. Pan Wójt stwierdził, że jest dużo, inwestycji, a do tego bieżąca działalność 

spowodowała, iż nie za bardzo była możliwość wykorzystania urlopu. Przypomniał, iż rok czasu  

funkcjonował bez Sekretarza. Rozpoczął drugą kadencję z urlopem zaległym, choć mógł wziąć  

ekwiwalent, ale tego nie uczynił, gdyż coś obiecał mieszkańcom i słowa dotrzyma. Poprosił, aby się 

nie ekscytować, bo Pan radny mierzy swoją miarą kogoś, ale ona dotyczy Pana radnego. 

Odniósł się do ekwiwalentu wypłaconego ówczesnemu Panu Sekretarzowi, a mówi o osobie, która 

rozwiązała stosunek pracy, poniekąd z przyczyny Klubu Radnych „Wspólny Cel”, gdyż miała tego 

dość. 

Wójt Gminy stwierdził, iż Pan radny podaje nieprawdziwe informacje, bazuje na uczuciach 

społecznych. Powtórzył, że są to kwoty brutto. 

Radny Pan Ryś odparł, że nie chce tej ustawki i kończmy to, bo będę wnioskował o przerwę. 

Wójt Gminy dodał, że Pan radny może wyjść. 

Przewodniczący Rady przerwał wypowiedzi Pana Wójta i radnego Pana Rysia. Następnie zapytał  
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osoby uczestniczące w sesji, czy godzą się na to co się dzieje w tej chwili? 

Z sali padły stwierdzenia, że nie.  

Radny Pan Ryś odparł, że ma prawo głosu. 

Radny Pan Folusz odrzekł, że radni mają prawo wysłuchać w spokoju wypowiedzi. 

Radny Pan Ryś nadmienił, że radni wysłuchali przed sesją, na komisji. 

Sołtys wsi Mołodiatycze Pani Marta Stankiewicz zwróciła uwagę, by radny Pan Ryś usiadł na swoim 

miejscu. 

Radny Pan Marek Ryś dodał, że 13.000 zł nie wydano na mikrofony, więc tutaj musi siedzieć. 

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, że zgodnie ze Statutem Gminy i ustawą o samorządzie 

gminnym, to Przewodniczący Rady czuwa nad przebiegiem sesji, udziela głosu i albo będziemy tego 

przestrzegać, albo będziemy zachowywać się jak ludzie pierwotni. 

Radny Pan Ryś stwierdził, że tutaj radni mają coś do powiedzenia. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż radny Pan Ryś jest Przewodniczącym Klubu, a nie 

Przewodniczącym Rady. Następnie ogłosił 5 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i poprosił Pana Wójta o kontynuację 

wypowiedzi w przedmiocie przedstawiania informacji z działalności między sesjami. 

W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poruszył  następujące tematy: 

1) dwóch zebrań wiejskich. Oznajmił, że te zebrania zostały zorganizowane w bardzo krótkim czasie 

niezgodnie ze statutami. Pan Wójt odparł, że chodzi o zebranie wiejskie w miejscowości Trzeszczany 

Drugie i zebranie w miejscowości Nieledew. Poinformował, że będąc na urlopie otrzymał 

zaproszenie na zebranie w Nieledwi złożone w formie pisemnej na sekretariacie we czwartek, 

natomiast zebranie zaplanowano w niedzielę. Dodał, że podobna sytuacja miała miejsce jeśli chodzi 

o zebranie w Trzeszczanach Drugich. Odparł, że o tym zebraniu dowiedział się w dniu, kiedy to 

zebranie miało się odbyć, a więc w poniedziałek. Stwierdził, że mieszkańcy zadawali wiele dziwnych 

pytań, bowiem zostali wprowadzeni w błąd, choć fakty i rzeczywistość jest inna. Nadmienił, że błąd 

ten był jeszcze utwierdzany. Dodał, że nie uczestniczył w zebraniu, gdyż miał inne plany wcześniej 

podjęte zobowiązania i obowiązki. Podkreślił, iż wie, że na zebraniu został wywoływany do tablicy, 

dlaczego nie jest obecny na zebraniu.  

Zwrócił uwagę, że obowiązują statuty sołectw, gdzie widnieje zapis, że sołtys powinien 

zorganizować zebranie dwukrotnie w ciągu roku i powinien powiadomić mieszkańców na 7 dni 

przed zebraniem, co zarówno w jednym jak i drugim przypadku nie zostało uczynione. 

W tym miejscu Wójt Gminy ustosunkował się do krążącej pogłoski, jakoby miał Dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej w Nieledwi Panu Pachli zabronić zorganizowania zebrania w szkole. 

Odparł, że hierarchie wartości ma poukładane i sam fakt, że dość długi czas nie był na urlopie,  

a w związku z tym wiele spraw rodzinnych się nazbierało, więc nie ma czasu ani chęci, ani woli 

zajmować się tego typu sprawami. Dodał, że są kierownicy jednostek organizacyjnych i to oni 

podejmują decyzje i za nie odpowiadają. 

2) inwestycji na terenie Gminy Trzeszczany. Wójt Gminy poinformował, że zakończenie 

termomodernizacji budynku Urzędu Gminy z pomieszczeniami Poczty Polskiej, Gminnego Ośrodka 

Kultury, Policji przewidziane jest do końca bieżącego roku zaś wartość robót opiewa na kwotę około 

3.500.000 zł. Pan Wójt zaznaczył, iż najprawdopodobniej ta kwota będzie większa, bowiem  

w wyniku przeprowadzonych prac zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych robót. Stwierdził, że 

kosztorys opiewa na taką kwotę.   

Wspomniał o zakończonej przebudowie drogi gminnej Trzeszczany- Bogucice. Wartość tej 

inwestycji to kwota 1.125.000 zł. 

Oznajmił również, iż Gmina do końca października br. ma czas na podpisanie umów na odnawialne 

źródła energii (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne) z mieszkańcami. 

Dodał, że zgodnie ze złożonym w 2019 r. wnioskiem i oczekiwaniem mieszkańców wyrażonym 

poprzez zebrania wiejskie w miejscowości Mołodiatycze, Trzeszczany i Nieledew, w kwestii 

aplikacji Gminy o najwyższy możliwy procent dofinansowania - 85%  wniosek został złożony.   

Wójt Gminy przypomniał, że w pierwszych rozdaniach Gmina nie otrzymała dofinansowania ze  

względu na fakt, iż wkład własny był znikomy. Inne samorządy, które zadeklarowały wyższy wkład 
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własny otrzymały większą ilość punktów i już w chwili obecnej są po realizacji tych inwestycji. 

Dodał, że Gmina Trzeszczany podpisała umowę na realizację tej inwestycji. Nadmienił, że  

jest to ostatni projekt tego typu z takimi dofinansowaniami, a w przypadku paneli fotowoltaicznych 

jest to projekt z możliwością zawarcia umowy z zakładem energetycznym na starych zasadach czyli 

na zasadzie wtłaczania energii do sieci elektroenergetycznej i możliwości odbioru jej w wysokości 

80%.  

Pan Wójt zakomunikował, że w następnej perspektywie finansowej na 99,9% nie będzie dotacji, będą 

pożyczki, natomiast tutaj jest jeszcze możliwość skorzystania z dotacji. Trwałość projektu wynosi  

5 lat. Przypomniał, że projekty na instalacje fotowoltaiczne zostały stworzone na podstawie 

zużycia energii w poszczególnych gospodarstwach. Oznajmił, że w przypadku osób, które 

zrezygnowały z projektu, w ich miejsce weszły inne osoby, bez względu na to, jakie zużycie energii 

miały, te osoby uczestniczą w projekcie na podstawie danych  poprzedników, gdyż te wszystkie dane 

z indywidualnych projektów zostały dołączone do wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego. 

Pan Wójt nadmienił, że szkoda byłoby, aby ten wniosek przepadł, więc została podjęta decyzja, by 

wyłożyć środki z budżetu gminy, ażeby można było pójść dalej, by można było jeszcze w tym 

projekcie uczestniczyć. Taka decyzja została podjęta, środki zostały zabezpieczone i ogłoszono 

przetarg. W wyniku przetargu okazało się, że poszczególni uczestnicy projektu będą musieli dołożyć 

własnych środków. 

Gmina podtrzymuje swoje stanowisko i ta obiecana część, którą miała dołożyć dołoży, ale pomimo 

tego te ceny przetargowe były wyższe. 

Do 1 kW, czy do jednego panela trzeba będzie dołożyć 1.191,53 zł., a do tego należy jeszcze 

doliczyć koszty stałe (nadzory, promocje, zarządzenia projektem) są to koszty, które niezależnie od 

wielkości instalacji będą stałe. Do tego należy dołączyć koszty w wysokości 524,09 zł do każdej 

instalacji niezależnie, czy jest to 2 kW, czy 3 kW bo te koszty dla poszczególnych instalacji będą 

stałe niezależnie od ich wielkości. Do dwóch kolektorów po uwzględnieniu kosztów stałych trzeba 

będzie dopłacić 2.907,15 zł., do trzech kolektorów trzeba będzie dopłacić 4.098,68 zł., do czterech 

kolektorów trzeba będzie dopłacić 5.290,21 zł.  

Podobnie do fotowoltaiki. Są trzy wielkości instalacji fotowoltaicznych do 2,03 kW trzeba będzie 

dopłacić 2.942,90 zł., do 2,61 kW należy dopłacić 3.633,99 zł., natomiast do 3,06 kW należy 

dopłacić 4.913,60 zł.  

Pan Wójt odparł, że Gmina zdaje sobie sprawę, że czas nie jest długi na wygospodarowanie tych 

wkładów, więc postanowił, iż będzie możliwość uiszczenia tych opłat w dwóch ratach. Pierwsza rata 

płatna do końca października, w wysokości 50%, druga rata płatna do końca stycznia przyszłego 

roku w wysokości 50% . 

Wójt Gminy zaprosił osoby, które uczestniczą w tym projekcie do urzędu gminy do podpisywania 

umów. Zakomunikował, że jeżeli dana osoba jest przekonana, że nie chce uczestniczyć w projekcie, 

to należy przyjść do urzędu poinformować o takim fakcie, by złożyć stosowne oświadczenie  

o rezygnacji. W przypadku rezygnacji uzupełnienia dokona się z listy rezerwowej. Podkreślił, że  

jeżeli wyłamie się grupa osób z tego projektu, na miejsce której Gminie nie uda się znaleźć do  

7 listopada innych osób, to projekt przypadnie, bo do 7 listopada jest okres związany z ofertą,  

z wykonawcą. Zwrócił uwagę, że jest to przetarg unijny. Powtórzył, że osoby zainteresowane 

w dalszym ciągu tym projektem zaprasza do podpisania umowy. 

3) ustawy o dodatku węglowym. Pan Wójt oznajmił, że w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.  

o wspieraniu termomodernizacji, remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.438) widnieją zapisy, że do 11 sierpnia należy złożyć deklarację.  

W przypadku wymiany źródła ciepła stosowna deklaracja winna być złożona w ciągu 14 dni, innych 

możliwości ustawodawca nie dopuścił. 

4) budowy wodociągu w Nieledwi. Wójt Gminy poinformował, że Gmina kończy realizację tej 

inwestycji. Oznajmił, że wszystkie oświadczenia, które były złożone przez mieszkańców w czasie 

zebrań i po zebraniach zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie. 

Gmina wykorzystała górną wysokość możliwości projektowych, a mówi o kwocie 4.000.000 zł. 

Gmina to wykorzystała na jednym z pierwszych zebrań i na drugim zostało to potwierdzone, aby  
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wszystkie przyłącza zostały wykonane przez jedną firmę, i aby wprowadzić opłatę, która będzie 

odzwierciedleniem potrzeb wykonania tych przyłączy. To zebranie wiejskie podjęło taką decyzję, iż 

każdy płaci za swoje przyłącze.  

Pan Wójt poprosił o poważne podejście do tematu, gdyż to nie jest na zasadzie, iż wójt ma wykonać 

przyłącze. 

5) utwardzenia drogi w miejscowości Bogucice w kierunku wiatraków. Wójt Gminy oznajmił, że  

jest to odcinek o długości 803 m. Ogólny koszt z materiałami to kwota około 500.000 zł. Gmina 

wykona tą drogę. Podkreślił, że została złożona złożona dokumentacja do Starostwa Powiatowego 

i Gmina oczekuje na pozwolenie, na budowę. Materiały są zgromadzone. Firma, która złożyła ofertę 

nie wycofuje się z realizacji tego zadania.  

6) termomodernizacji. Wójt Gminy stwierdził, że kwota tego przedsięwzięcia to 3.500.000 zł,  

natomiast rozbudowa remizo-świetlicy w Leopoldowie to koszt około 700.000 zł. 

Pan Wójt poinformował, że jak na razie termin zakończenia jest terminem bezpiecznym, mimo, że  

Gmina złożyła dokumenty wniosek o pozwolenie na budowę w miesiącu kwietniu, natomiast we 

wrześniu otrzymała pozwolenie. Powtórzył, że na razie termin jest bezpieczny. Pogoda dopisuje, 

prace trwają. Ogólna wartość inwestycji, które do końca roku zostaną zrealizowane wynosi około 

10.000.000 zł. 

W tym miejscu Wójt Gminy poinformował o środkach jakie Gmina pozyskała na rok przyszły: 

- na drogi gminne z programu „Polski Ład” jest to kwota 9.025.000 zł., 

- na tereny popegeerowskie 2.450.000 zł., 

- na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nieledwi 3.600.000 zł.,  

- na projekt odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne) około  

3.500.000 zł. 

Pan Wójt podkreślił, że rok przyszły oscyluje pozyskanymi dofinansowaniami w granicach  

18-20.000.000 zł  

Wyraził nadzieję, że być może jakieś jeszcze pieniądze będą do pozyskania i zrobi wszystko, by te 

środki pozyskać. Odparł, że należałoby rozważyć, czy rezygnujemy z czegoś, czy w dalszym ciągu 

idziemy tą drogą, która wcześniej wspólnie została obrana. Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż Gmina 

pozyskała dużo środków finansowych na realizację inwestycji, niemniej jednak potrzeby są o wiele 

większe. 

W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy obrady opuścił radny Pan Wojciech  Łysiak. 

Po wypowiedzi Wójta Gminy głos zabrał radny Pan Marek Ryś, który poruszył temat dotyczący 

dodatku węglowego i dwóch numerów na jednej działce. Zapytał, czy jest taka możliwość, czy to już 

za daleko poszło? 

Wójt Gminy oznajmił, że numer domu jak najbardziej Gmina może nadać, natomiast w tym 

przypadku o który pyta Pan radny Gmina nie jest organem władnym, tylko Starostwo Powiatowe, 

ponieważ ono tymi sprawami się zajmuje. Powtórzył, że Gmina nadaje poszczególnym 

nieruchomościom numery, natomiast podziałem tych nieruchomości zajmuje się Starostwo 

Powiatowe. Odparł, że da się to zrobić, tylko nie da się złożyć deklaracji wcześniej przed 11 sierpnia, 

natomiast jeżeli ktoś chce dokonać podziału działki,  jak najbardziej można to zrobić i taką 

nieruchomość podzielić, tylko należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego. 

Innych pytań nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu 

porządku obrad. 

Do punktu 11-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację ze swojej działalności między sesjami 

informując, że: 

- 22 lipca br. miała miejsce sesja Rady Gminy Trzeszczany, 

- 27 lipca br. podpisywał uchwały z sesji odbytej w dniu 22 lipca oraz zapoznał się z wyciągiem  

z protokołu, który to musiał być sporządzony dla organów wyższych. 

W tym samym dniu wziął udział w spotkaniu organizacyjnym dożynek gminno-parafialnych. 
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- 28 lipca br. zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz 

przygotowywał sesję XLII która miała miejsce w dniu 29 lipca i brał w niej udział. 

W Miesiącu sierpniu zapoznał się z petycją dotyczącą powołania Młodzieżowej Rady Gminy, oraz  

pismem Pani Teresy Garland. Odparł, że wnioskodawca petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady 

Gminy nie jest mieszkańcem naszej Gminy. 

- 21 sierpnia br. brał udział w dożynkach gminno-parafialnych w Mołodiatyczach. 

- 24 sierpnia br. rozmawiał z Zastępcą Wójta oraz z Panią Skarbnik w przedmiocie realizacji 

bieżących inwestycji na terenie Gminy Trzeszczany, 

- 25 sierpnia br. zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz 

przygotowywał sesję XLIII. 

- 29 sierpnia br. miała miejsce wspomniana XLIII sesja Rady Gminy Trzeszczany. 

- 30 sierpnia br. podpisywał uchwały z XLIII sesji Rady Gminy. 

- 4 września br. brał udział w dożynkach powiatowych w miejscowości Mircze. 

- 5 września br. uczestniczył w uroczystym otwarciu nowo wyremontowanej drogi gminnej  

w Trzeszczanach w kierunku Bogucic oraz w uroczystym rozpoczęciu prac budowlanych   

w Leopoldowie gdzie będzie rozbudowywana świetlica. W tym wydarzeniu uczestniczył poseł na 

Sejm RP Pan Tomasz Zieliński. 

- 8 września br. zapoznał się z pismem z Kuratorium Oświaty w Zamościu skargą na Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Nieledwi. 

- 14 września br. zapoznał się z protokołem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 

rozmawiał z Przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji na temat złożonej skargi oraz 

poczynionych krokach w tej sprawie. 

Także 14 września sporządził i zawiózł do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie pismo dotyczące 

przedmiotowej skargi. 

- 21 września br. brał udział w uroczystości patriotycznej w rocznicę Agresji Sowieckiej na Polskę 

we wrześniu 1939 r. Uroczystość ta miała miejsce w Nieledwi i zakończyła się złożeniem kwiatów 

i zapaleniem zniczy na grobach dwóch poległych oficerów. 

- 30 września br. na zaproszenie kierownictwa Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej wraz z Panem 

Wójtem uczestniczył w uroczystości uruchomienia studia Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej oraz 

wręczenia statuetki dla naszego samorządu o której szerzej informował Pan Wójt. 

- 4 października br. skierował pismo do Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych 

radnych 

- 6 października br. ponownie skierował pismo do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie  

w związku z otrzymaną informacją o niezarejestrowaniu sprawy w sprawie skargi o której 

wspomniał. 

Powiadomił także pisemnie Kuratorium Oświaty o nierozpoznaniu skargi kierując jednocześnie 

pismo do wiadomości Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

- 8 października br. na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Zapolanki” brał udział w Święcie 

„Warzywniaka”, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Trzeszczanach Drugich. 

Pan Przewodniczący podziękował za zaproszenie. 

- 12 października br. rozmawiał z Zastępcą Wójta Panem Lipskim na temat realizacji inwestycji 

prowadzonych na terenie Gminy Trzeszczany i uzyskał odpowiedź, iż żadna z inwestycji nie jest 

zagrożona co do terminowej realizacji tych przedsięwzięć. 

- 13 października br. miało miejsce posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie 

petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Także 13 października kontaktował się z biurem porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy  

w Lublinie w sprawie przerwy w urlopie Wójta Gminy na czas dzisiejszej sesji Rady Gminy. 

- 14 października br. przygotowywał porządek obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy. 

- 15 października br. na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Nieledwi brał udział w Święcie 

„Pieczonego Ziemniaka”. Pan Przewodniczący podziękował za zaproszenie. 

- 20 października br. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Trzeszczany  

w przedmiocie spraw będących przedmiotem dzisiejszej sesji Rady Gminy. 
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Również 20 października zapoznał się z pismem Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie w sprawie 

skargi na rzekome zachowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. Odparł, że osoba 

skarżąca odwołała się od rozpatrzenia, które miało miejsce w Prokuraturze. Dodał, że o dalszym toku  

będzie informował.  

Pan Przewodniczący oznajmił, że w kwestii dodatku węglowego osoby z Trzeszczan pytają  

o dodatek węglowy, gdyż jedni go otrzymali, drudzy nie. Zakomunikował, że skontaktował się 

z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach i uzyskał odpowiedź,  

iż tych wniosków jest ponad tysiąc, a na koniec ubiegłego tygodnia rozpatrzonych zostało ponad  

500 wniosków i sukcesywnie pieniążki trafiają na konta mieszkańców. 

Wójt Gminy zakomunikował, że wniosków na dodatek węglowy wpłynęło ponad 1100,  na 

alternatywne źródła ciepła typu pelet 120 i ta liczba rośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że jest sporo pracy związanej ze złożonymi wnioskami 

węglowymi, a oprócz tego pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmują się bieżącą 

działalnością. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Do punktu 12-go 

 

Następny punkt porządku obrad to Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Trzeszczany za rok szkolny 2021/2022. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że temat ten był przedmiotem prac Komisji. Komisji  

nie miały żadnych uwag. 

Pytań do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzeszczany za rok szkolny 

2021/2022 nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu 

porządku obrad. 

Do punktu 13-go 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 13 – go   

„Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzeszczany za I półrocze  

2022 r.” 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zaopiniowania informacji  

o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzeszczany za I półrocze 2022 roku w której to pozytywnie 

opiniuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Trzeszczany informację o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Trzeszczany za pierwsze półrocze 2022 roku z poniższą uwagą – na koniec okresu 

sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 71.308,50 zł. 

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu zawarta jest informacja, iż taka uwaga  

nie dezawuuje wykonanie tego budżetu za I półrocze. 

Dodał, że Komisje pozytywnie przyjęły tą informacje. 

Pytań do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzeszczany za pierwsze półrocze 

nie było. 

Do punktu 14-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji 14-go punktu porządku obrad do rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok. 

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok informując, że: 

w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu właściwej 

klasyfikacji poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków budżetowych. Wyjaśniła, że chodzi tu 

o dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie 
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pomocy obywatelom Ukrainy oraz dotacje celowe dla jednostek samorządu na zadania pomocy 

obywatelom Ukrainy wprowadza się zmiany tą proponowaną uchwałą budżetową. 

Ponadto wprowadza się 4 nowe zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2022-2023 i jest to: 

1. Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Nieledwi na kwotę  

4.000.000,00 zł (dofinansowanie w kwocie 3.600.000,00 zł). 

2. Przebudowa dróg gminnych - 16 odcinków o łącznej długości 8300 m na kwotę  9.500.000,00 zł 

(dofinansowanie 9.025.000,00 zł). 

3. Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Trzeszczany na terenie Leopoldów na kwotę  

1.030.000,00 zł (dofinansowanie 980.000,00 zł). 

4. Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów na 

kwotę 1.543.050,00 zł (dofinansowanie 1.470.000,00 zł). 

Ponadto wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu „Instalacja odnawialnych źródeł energii  

w związku z prowadzoną procedurą przetargową zwiększa się kwotę na realizację tego 

przedsięwzięcia na 2023 rok do wysokości 3.476.000,00 zł. 

Przychody zmniejsza się z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 1.364.706,00 zł. do wysokości 

ogółem 6.494.200,68 zł, rozchody pozostają bez zmian w kwocie 526.557,00 zł. 

Zmniejsza się deficyt do kwoty 5.967.643,68 zł w związku z otrzymanymi środkami ujętymi po 

stronie dochodowej w budżecie Gminy Trzeszczany zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały.  

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

Dodał, że w treści tej uchwały są pewne literówki do poprawienia w § 1 ust.2 pkt 1 wydatki na 

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 

6.700.639,58 zł. 

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że radni otrzymali te zmiany. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że należy uwzględnić otrzymane poprawki w tej uchwale. 

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

nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 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).  

Głosu nie oddał radny Pan Wojciech Łysiak, bowiem opuścił posiedzenie Rady Gminy. 

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

 

Do punktu 15-go 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że naturalną konsekwencją podjętej 

przed chwilą uchwały są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, a następnie oddał głos 

Skarbnikowi Gminy otwierając jednocześnie dyskusję nad tą uchwałą. 

Skarbnik Gminy poprosiła o zadawanie ewentualnych pytań. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę. 

Pytań nie było, w związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła 

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

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Głosu nie oddał radny Pan Wojciech Łysiak, bowiem opuścił posiedzenie Rady Gminy. 

Podczas głosowania nieobecny radny Pan Marek Ryś. 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

 



 

22 

 

Do punktu 16-go 

 

Następny punkt porządku obrad to: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

udzielenia/nieudzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który zwrócił się z prośbą do radnych Rady Gminy Trzeszczany, iż jeżeli  

mogą, chcą i zauważają taką potrzebę wysłuchując na Komisji argumentów osoby wnioskującej, że 

budynek Wspólnoty Mieszkaniowej „Dworek” w Nieledwi zamieszkuje bardzo dużo dzieci, aby  

podnieśli kwotę dofinansowania dla tej Wspólnoty do 10.000 zł. 

Zadeklarował, że jeżeli do końca bieżącego roku zaistnieje potrzeba wsparcia finansowego innych 

podmiotów, to pozyska na to środki finansowe. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o obecności na posiedzeniu Komisji osoby wnioskującej 

na którym to Komisje wypracowały stanowisko udzielenia dotacji w wysokości 8.000 zł. Potwierdził, 

że była również podnoszona kwestia zamieszkania w tym budynku 4 rodzin z dziećmi, jak również 

fakt wybuchu w nim pożaru. Zwrócił uwagę na to, że jest jesień, więc przychyla się do wniosku Pana 

Wójta, by tą kwotę dotacji zwiększyć do 10.000 zł. Następnie otworzył dyskusję na ten temat. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który oznajmił, że mieszka obok tego budynku, który jest 

wiekowy. Dodał, że w chwili obecnej dach tego obiektu jest w tragicznym stanie. Ponadto 

potwierdził, że w ubiegłym roku w budynku tym wybuchł pożar i dach został zniszczony, dlatego też 

potrzebna jest interwencja i pomoc ze strony Gminy. Nadmienił, że mieszkają tam rodziny z małymi 

dziećmi, więc jeżeli jest taka możliwość, to chciałby również poprzeć tą inicjatywę, by podnieść tą 

sumę wsparcia finansowego do kwoty 10.000 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wypowiedź. Zwrócił uwagę, że w projekcie tej 

uchwały nie ma wpisanej kwoty. Na posiedzeniu Komisji zostały przygotowane dwa projekty 

uchwał, w przedmiocie udzielenia i nie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Zostało wypracowane  

stanowisko dotyczące udzielenia dotacji w tym przedmiocie. 

Pan Przewodniczący zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na zwiększenie dotacji do kwoty  

10.000 zł. 

Głosów sprzeciwu ze strony radnych nie było, innych propozycji nie było, więc Pan Przewodniczący 

poprosił o wpisanie do projektu uchwały kwoty 10.000 zł, a następnie przeprowadził głosowanie nad 

uchwałą w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w wysokości 10.000 zł dla 

Wspólnoty Mieszkaniowej „Dworek” w Nieledwi. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła 

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

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Głosu nie oddali radni: Pan Wojciech Łysiak i Pan Marek Ryś, bowiem opuścili posiedzenie Rady 

Gminy. 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków została podjęta 

jednogłośnie. 

Wójt Gminy podziękował radnym za ludzkie podejście do tematu. 

 

Do punktu 17-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do  

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół   

prowadzonych przez Gminę Trzeszczany. 

Oznajmił, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę, a następnie otworzył dyskusję nad tą 

uchwałą. 
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Głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, że chodzi tutaj o to, iż podczas kontroli Regionalnej Izby 

Obrachunkowej został zakwestionowany fakt, że Gmina nie posiada takiej uchwały, a obsługa 

finansowa szkół jest prowadzona przez Gminę Trzeszczany od dawna. 

Doprecyzował, że wszystko zostaje tak jak jest w chwili obecnej tylko trzeba podjąć stosowną 

uchwałę. 

Innych głosów w dyskusji w tym temacie nie było, w związku z powyższym Przewodniczący Rady 

Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej 

szkół prowadzonych przez Gminę Trzeszczany. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła 

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

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Głosu nie oddali radni: Pan Wojciech Łysiak i Pan Marek Ryś, bowiem opuścili posiedzenie Rady 

Gminy. 

Uchwała w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę 

Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 18-go 

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela  

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzeszczany omówił Wójt Gminy. 

Przed wypowiedzią Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisje pozytywnie 

opiniowały tą uchwałę, a następnie oddał głos Panu Wójtowi. 

Wójt Gminy poinformował, że wprowadzona ustawa nakłada na Gminę obowiązek zatrudnienia  

w szkołach dodatkowych specjalistów (pedagog specjalny, logopeda, psycholog, terapeuta) i tą 

uchwałą określa się maksymalną liczbę godzin zgodnie z którą nauczyciele tych specjalności będą 

zatrudniani w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzeszczany. 

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

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 

42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Trzeszczany. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła 

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

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Głosu nie oddali radni: Pan Wojciech Łysiak i Pan Marek Ryś, bowiem opuścili posiedzenie Rady 

Gminy. 

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 19-go 

Kolejny punkt porządku obrad to „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2022/2023”. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej 

uchwały, a następnie otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Wójt Gminy poinformował, że zapewne uchwała ta nie będzie obowiązywała długo, bowiem 

najprawdopodobniej przed końcem roku będzie istniał ustawowy obowiązek podjęcia nowej 

uchwały, niemniej jednak przez miesiąc wrzesień, październik i listopad ta uchwała byłaby aktem 

obowiązującym. 
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Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi o przewidziany zwrot dla rodziców, którzy dowożą swoje dzieci do 

szkół. Oznajmił, że chodzi o jeden przypadek na terenie Gminy. 

Głosów w dyskusji na ten temat nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok 

szkolny 2022/2023. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła 

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

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Głosu nie oddali radni: Pan Wojciech Łysiak i Pan Marek Ryś, bowiem opuścili posiedzenie Rady 

Gminy. 

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 

2022/2023 została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 20-go 

W tym miejscu został przedłożony projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców  

w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

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

Dodał, że jeżeli zostanie wybudowany wodociąg w Nieledwi, to kwoty w tych tabelach zostaną 

zmienione. 

Wójt Gminy sprostował, że w tej uchwale nie chodzi o to, co będzie miało miejsce, a chodzi 

o dopłaty do wodociągu do stanu tego, który aktualnie istnieje. Podkreślił, że to nie zakład 

komunalny, tylko mieszkaniec ma dopłatę do 1m
3
 pobranej wody i do 1m

3
 odprowadzonych 

ścieków. Te wysokości, które są w tabelce nie odbiegają znacznie od tego co miało miejsce w latach 

poprzednich. Dodał, że nie wie co będzie, bo zapowiadane są dość znaczne podwyżki cen energii  

elektrycznej, a gro takiego czynnika, który decyduje o kosztach to jest energia elektryczna. 

Odparł, że fizycznie te dopłaty z budżetu gminy będą na porównywalnej wysokości ewentualnie 

mniejszej aniżeli w latach ubiegłych. Wynika to z faktu, że coraz mniej wody nasi mieszkańcy 

zużywają. Jest mniej wody dostarczanej do poszczególnych domostw. Zwrócił uwagę, że Gmina 

będzie musiała zmierzyć się z tym tematem o którym wspomniał Pan Przewodniczący, ponieważ 

jednym z podstawowych warunków gdzie można zmienić te ceny, to jest radykalna zmiana 

czynników, które wpływają na tą cenę. W przypadku osiedla „Real” na pewno będzie taki czynnik, 

ponieważ Prezes Firmy „Real” informował, że woda na tamtym odcinku ma kosztować tyle i tyle. 

Dlatego też tam cena 1m
3
 wody była niższa aniżeli na innych odcinkach wodociągu na terenie naszej 

Gminy. 

Dalszych głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła 

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

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Głosu nie oddali radni: Pan Wojciech Łysiak i Pan Marek Ryś, bowiem opuścili posiedzenie Rady 

Gminy. 

Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 21-go 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad do 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej  

w miejscowości Józefin. 
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Pan Przewodniczący stwierdził, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o działki położone w miejscowości Józefin, których stan prawny  

nie był uregulowany. Gmina wykryła to i zajęła się tym tematem i obecnie jest ona właścicielem tych 

działek. Dodał, że dotychczasowy dzierżawca, użytkownik tych działek jest zainteresowany ich 

kupnem. Podkreślił, że może nie są to bardzo atrakcyjne tereny, niemniej jednak przylegają one do  

gruntów tej osoby i dlatego jest ona zainteresowana ich nabyciem. 

Gmina proponuje po wycenie, po przetargu sprzedać te działki. 

Pytań do projektu tej uchwały nie było, więc Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad  

uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Józefin. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła 

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

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Głosu nie oddali radni: Pan Wojciech Łysiak i Pan Marek Ryś, bowiem opuścili posiedzenie Rady 

Gminy. 

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

została podjęta jednogłośnie. 

Do punktu 22-go 

 

Następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji  

Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że posiedzeniu połączonych Komisji zostało wypracowane 

stanowisko, żeby taką uchwałę przyjąć. Nadmienił, że w § 2 projektu tej uchwały wymienieni są 

członkowie w osobach: Pani Wiesława Lubach, Pan Jan Prystupa, Pan Michał Panas. 

Dodał, że funkcja ta jest sprawowana społecznie. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o fakt, iż uchwała, która dotychczas funkcjonowała, a była to  

uchwała podjęta 14 lutego 2003 r. straciła swoją ważność z racji tego, że dotychczasowe osoby 

będące w takiej Komisji odeszły na emeryturę i nie chcą działać w tej Komisji. 

W związku z powyższym należy odświeżyć skład osobowy. Podkreślił, że ta Komisja jest potrzebna 

do inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, stanowiącego własność Skarbu Państwa. 

Takie działania będą przed nami, dlatego też takowa Komisja jest potrzebna. 

Odparł, że jest to praca społeczna, nie przynosi ona dochodów. 

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

głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła 

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

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Głosu nie oddali radni: Pan Wojciech Łysiak i Pan Marek Ryś, bowiem opuścili posiedzenie Rady 

Gminy. 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego została podjęta 

jednogłośnie. 

Do punktu 23-go 

 

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

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że posiedzenie połączonych Komisji pozytywnie 

zaopiniowało treść tej uchwały, a następnie otworzył dyskusję w tym temacie. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o aktualizację Statutu, gdyż zmieniła się podstawa prawa i nie tylko 

w jednym przypadku, bowiem tych przypadków jest 5. Istnieje potrzeba zaktualizowania podstawy 

prawnej, by ten Statut odpowiadał wymogom chwili obecnej. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą  
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w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach. 

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

Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata, Żyła 

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

głosów, wstrzymujących - 0 głosów).  

Głosu nie oddali radni: Pan Wojciech Łysiak i Pan Marek Ryś, bowiem opuścili posiedzenie Rady 

Gminy. 

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach 

została podjęta jednogłośnie. 

Do punktu 24-go 

 

Kolejny punkt porządku obrad to: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzeszczany na lata 2022-2032”. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisje połączone pozytywnie zaopiniowały tą 

uchwałę. 

Wójt Gminy wspomniał o obowiązku ustawowym, stworzenia Strategii. Dodał, że Strategia jest 

odzwierciedleniem tych procesów, które zachodzą na terenie naszej Gminy, zjawisk 

niepożądanych i sposób, który będziemy z tymi zjawiskami walczyć, postępować, z którymi 

będziemy mieli do czynienia. Dodał, że ten dokument opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Trzeszczanach jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się obecnie w Gminie 

Trzeszczany. 

Jeżeli będzie miało miejsce jakieś inne zagadnienie, wystąpi jakaś patologia, o której jeszcze  

nie wiemy, na którą będzie trzeba reagować, to na pewno zaistnieje konieczność aktualizacji 

Strategii, niemniej jednak na dzień dzisiejszy wydaje się, że to co nas dotyka jest w tym dokumencie 

zawarte. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przygotowanie tego dokumentu. Odparł, że  

odzwierciedla on pewne kwestie przedstawione tabelarycznie bądź opisowo. Stwierdził, że na terenie 

Gminy jest mniej urodzeń, niż zgonów. Ponadto następuje migracja do miast.  

Innych głosów w dyskusji nie było, więc Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad 

uchwałą w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzeszczany 

na lata 2022-2032. 

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

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

głosów nie było; wstrzymali się radni: Pirogowicz Andrzej. (Za - 10 głosów, przeciw - 0 głosów, 

wstrzymujący – 1 głos).  

Głosu nie oddali radni: Pan Wojciech Łysiak i Pan Marek Ryś, bowiem opuścili posiedzenie Rady 

Gminy. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzeszczany 

na lata 2022-2032 została podjęta większością głosów. 

Po przeprowadzonym głosowaniu obrady opuścił radny Pan Józef Filipczuk. 

 

Do punktu 25-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad do 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Król z dnia 22 lipca  

2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 

Pan Przewodniczący zakomunikował, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji na którym to Komisja wypracowała stanowisko, by takowej Rady nie tworzyć tym bardziej, 

że zbliża się koniec kadencji, a ponadto żaden podmiot nie zwracał się do Rady Gminy, by taką 

Młodzieżową Radę utworzyć. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przyszłości, to obecna Rada, czy też 

kolejna będzie tą kwestię rozpatrywała. 

Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad tą uchwałą.  
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Głosów w dyskusji nie było. 

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że opowiadając się za, będzie to oznaczało uznanie petycji za 

bezzasadną. Następnie zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji Pana 

Patryka Król z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 

Za 7 głosów, przeciw - 2 głosy, wstrzymujących głosów nie było. 

Głosu nie oddał radny Pan Henryk Gałka. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Gałkę, czy jego intencją było nieoddanie głosu? 

Radny Pan Gałka poprosił o powtórzenie głosowania. 

Wobec powyższego głosowanie powtórzono. 

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

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

Pirogowicz Andrzej; głosów wstrzymujących nie było (Za - 9 głosów, przeciw – 1 głos, 

wstrzymujących – 0 głosów).  

Głosu nie oddali radni: Pan Wojciech Łysiak, Pan Marek Ryś i Pan Józef Filipczuk, bowiem opuścili 

posiedzenie Rady Gminy. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Król z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie 

Młodzieżowej Rady Gminy została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 26-go 

 

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

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 

położonej w miejscowości Nieledew, Gmina Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że projekt tej uchwały dotyczy nabycia przez Gminę działki  

położonej w miejscowości Nieledew. Ponadto stwierdził, że Komisje pozytywnie zaopiniowały tą  

uchwałę.  

Wójt Gminy oznajmił, że Gmina nie posiada działki na której można byłoby umiejscowić bardzo 

potrzebną oczyszczalnię ścieków dla miejscowości Nieledew. Zakomunikował, że kończy się 

możliwość oczyszczania ścieków w zbiornikach otwartych. Na podstawie zauważalnych trendów 

wszystko zmierza w tym kierunku, aby te możliwości oczyszczania ścieków były ukończone. 

Dlatego też Gmina staje przed palącą potrzebą uruchomienia oczyszczalni ścieków dla miejscowości 

Nieledew. Dodał, że mówi o ściekach, które w sposób grawitacyjne są skolektorowane  

i odprowadzane z osiedla „Real”, ulicy Fabrycznej, Osiedla ‘KresMot”. 

Nadmienił, że rozpoczął rozmowy z właścicielami prywatnych działek (które to nie były łatwe),  

bowiem prezes firmy „Real” nie chciał słyszeć o jakiejkolwiek sprzedaży gruntu. Podkreślił, że 

osoby prywatne nie chciały słyszeć o regulacji stanu prawnego swoich działek. 

Poinformował, że ostatecznie Prezes firmy „Real” zgodził się na sprzedaż działki należącej do firmy. 

W wyniku rozmów udało się wynegocjować z kwoty 120.000 zł, podanej przez Prezesa kwotę 

100.000 zł za działkę o powierzchni 2,11 ha. Dodał, że jeżeli taka cena zostanie zaakceptowana przez 

radych, to Gmina nabędzie działkę, jeżeli nie, to należy uznać, iż tematu nie było. 

Przypomniał, że zwracał się do Rady Gminy, by wypowiedziała się, czy chce uczestniczyć  

w dodatkowych negocjacjach, czy chce powołać jakąś Komisję, ponieważ widzi konieczność 

zabezpieczenia mieszkańców w oczyszczalnię ścieków. 

Pan Wójt zakomunikował, że pieniądze na zakup działki i wykonanie projektów posiada, bowiem je 

przywiózł, załatwił. 

Dodał, że chce jak najszybciej uruchomić prace projektowe. Nadmienił, że należy szacować, iż ta 

inwestycja pochłonie około 10-15.000.000 zł. Ceny idą w górę, natomiast ten proces jest bardzo 

długotrwały, gdyż należy zdawać sobie sprawę, że opracowanie dokumentu dotyczącego 

oddziałowania na środowisko pochłonie dużo czasu. Odparł, że to są bardzo wrażliwe tematy, które 

są skrupulatnie sprawdzane, monitowane. Jeżeli całą dokumentację udałoby się pokonać w ciągu  

1 roku, czy 1,5 roku, to byłoby bardzo dobrze. 
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Podkreślił, że na dzisiejszy czas widzi możliwość pozyskania pieniędzy, ponieważ z budżetu Gmina 

takich inwestycji nie wykona. Nawet kredytu w takiej wysokości Gmina nie jest w stanie zaciągnąć.  

Powtórzył, że widzi możliwości, widzi potrzebę i chciałby to zrobić, a myśli że ma takie zdolności, 

możliwości i wspaniałych pracowników, którzy pomogą, dlatego też odpowiadając na wolę Rady 

Gminy udzieloną wcześniej prosi o podjęcie takiej uchwały, ażeby można było zakupić grunt. 

Odparł, że posadowienie na tym gruncie oczyszczalni byłoby bardzo dobre choć nie pozbawione 

problemów, kłopotów, ale problemy, kłopoty te które mogą wystąpić są do pokonania, ponieważ 

istnieje możliwość fizycznie skolektorowania, całkiem oddzielnym kolektorem tych ścieków  

komunalnych, które przebiegają przez firmę „Real” i dostarczenie ich do tej oczyszczalni. 

Dodał, że istnieje także możliwość doprowadzenia ścieków z kanalizacji niskoprzekrojowej z ulicy 

Fabrycznej i Osiedla „KresMot” , istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków do 

rowu spadowego niedługim kolektorem. Lokalizacja zachowanie terenów, stref ochronnych, buforów 

jak najbardziej według fachowców jest możliwe. Dlatego też prosi o podjęcie takiej uchwały, ażeby 

można było dalej czynić, to co za chwilę będzie wymagalne. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, który oznajmił, że widzi tą szansę tak jak Pan Wójt 

podkreślał, że to jest szansa dla nas wszystkich dla bezpieczeństwa mieszkańców, uruchomienie 

oczyszczalni ścieków, bo oczyszczalnia, która w chwili obecnej jest zaczyna nie pochłaniać i są 

kłopoty z dostarczaniem ścieków do firmy „Real”,. Podkreślił, że w tym momencie należałoby się 

pokusić o takie coś. Mieszkańcy Nieledwi będą zadowoleni, by taka oczyszczalnia kiedyś powstała. 

Oczyszczalnia jest bardzo potrzebna. Na Osiedlu „KresMot” występują zalegi w studzienkach, jest 

stara linia, więc warto nad tym się pochylić i popchnąć do przodu ten projekt. 

Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że każdy z mieszkańców tej miejscowości, czy innej 

powinien zagłosować za, bo jeżeli zrobimy ten pierwszy krok i umożliwimy zakup gruntów, to 

rozpoczną się prace przygotowawcze i w przyszłości zanim nie będą skanalizowane inne 

miejscowości będzie możliwość zrzutu ścieków z tych zbiorników bezodpływowych z terenu całej 

Gminy. 

Nadmienił, że z tego co wie, firma „Real” niechętnie przyjmuje te ścieki. Należałoby podjąć tą 

uchwałę i iść w tym kierunku. 

Innych głosów w tym temacie nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy zarządził glosowanie nad 

uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nieledew, Gmina Trzeszczany. 

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

Pirogowicz Andrzej, 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).  

Głosu nie oddali radni: Pan Wojciech Łysiak, Pan Marek Ryś, Pan Józef Filipczuk, bowiem opuścili 

posiedzenie Rady Gminy. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nieledew, Gmina Trzeszczany została podjęta 

jednogłośnie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu obrady opuściła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara 

Serafin. 

Do punktu 27-go 

 

W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił informację Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie  

z dnia 5 października 2022 r. w przedmiocie opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego  

w Hrubieszowie w 2023 r. w zakresie wykonywania pracy przez skazanych na terenie Gminy 

Trzeszczany. Przewidywana liczba skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy w ramach kary 

ograniczenia wolności lub pracy społecznie użytecznej w zamian za grzywnę – 40 osób. Niezbędna 

liczba godzin pracy przypadająca na jednego skazanego – 150. Rodzaj pracy - praca fizyczna. 



 

29 

 

Pan Wójt oznajmił, że Gmina zobowiązana jest do zapewnienia osobom skazanym miejsca  

i możliwości odpracowywania wyroków. Odparł, że jak najbardziej takie osoby będą u nas taką pracę 

wykonywać. 

Odniósł się do liczby 40 osób.  Podkreślił, że to są dane określone na wyrost, ponieważ potrzeby są 

mniejsze, niemniej jednak Sąd się zabezpiecza przed brakiem limitu. 

 

Do punktu 28-go 

 

W tym miejscu Wójt Gminy przedstawił informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 

Oznajmił, że Wójtowi Gminy oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2021 złożyło 8 osób i że 

wszystkie osoby złożyły oświadczenia w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2022 r. oraz, że 

oświadczenia majątkowe zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie. 

Dodał, że oświadczenie majątkowe Wójta zostało złożone w ustawowym terminie i przekazane do 

Wojewody Lubelskiego pismem znak: RGW. 2124.2.2022 z dnia 5.04.2022 r. Podkreślił, że  

w oświadczeniu majątkowym nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Następnie Pan Wójt poinformował o osobach, które składały oświadczenia majątkowe z tytułu 

zaistnienia różnych okoliczności i były to: Pani Aneta Martyniuk, Pan Paweł Lipski. 

Pan Wójt zakomunikował, że oświadczenia majątkowe z wyłączeniem informacji o adresie 

zamieszkania składających oświadczenia oraz o miejscu położenia nieruchomości zostały 

zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzeszczany. 

Następnie Pan Wójt przedstawił pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie informujące 

o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2021, złożonych przez kierowników jednostek 

organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy. Dodał, że 

w piśmie tym stwierdza się, że wszystkie osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych 

złożyły je w ustawowym terminie i, że w złożonych oświadczeniach nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Po przedstawieniu informacji przez Wójta Gminy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który 

przedstawił informację Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Pani Iwony Chlebickiej w przedmiocie 

złożonych oświadczeń majątkowych, w którym to stwierdza się, że oświadczenia majątkowe złożone 

przez osoby zobowiązane (Wójta Gminy 

i Przewodniczącego Rady Gminy) wpłynęły do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 

oraz, że w oświadczeniach tych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Następnie Pan Przewodniczący zapoznał z treścią informacji w przedmiocie złożonych oświadczeń 

majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Trzeszczany.  

Oznajmił, że Przewodniczącemu Rady Gminy Trzeszczany oświadczenia o stanie majątkowym za 

rok 2021 złożyło 14 radnych. Wszyscy radni oświadczenia majątkowe złożyli w ustawowym 

terminie tj. do 30 kwietnia 2022 r.  

Wspomniał o złożonej korekcie oświadczenia majątkowego złożonego przez radnego Pana Jana 

Prystupę oraz o złożonym pisemnym wyjaśnieniu złożonym przez Wiceprzewodniczącą Rady Gminy 

Panią Barbarę Serafin. 

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy zostało złożone w ustawowym terminie  

i przekazane do Wojewody Lubelskiego. W oświadczeniu tym nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Pan Przewodniczący zakomunikował, że oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy  

z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składających oświadczenia oraz o miejscu 

położenia nieruchomości zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Trzeszczany. 

Pan Przewodniczący odczytał treść pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie  

o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2021 złożonych przez radnych samorządu 

gminnego oraz Wójta Gminy Trzeszczany. Odparł, że w piśmie tym stwierdza się, że wszystkie 

osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych złożyły je w ustawowym terminie oraz 

że w złożonych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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Wspomniał również o dokonywaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.  

 

Do punktu 29-go 

 

W punkcie zapytania, interpelacje i wnioski radnych głos zabrał radny Pan Andrzej Pirogowicz, 

który zapytał na jakim etapie obecnie jest ukończenie prac przy ujęciu wody w Nieledwi. Odparł, że 

na osiedlu „KresMot” nie są wykonywane przyłącza do bloków, zapytał, czy to będzie lada chwila, 

czy to jeszcze troszkę potrwa? Wspomniał o niedociągnięciach - braku wody. Wspomniał o sytuacji, 

kiedy w dniu wczorajszym z powodu braku energii elektrycznej wyłączała się pompa. Dodał, że  

chciałby, aby Pan Wójt przybliżył temat.  

Wójt Gminy poinformował, że prace praktycznie zmierzają do szczęśliwego końca. Potwierdził, że  

prawdą jest, że odcinek wodociągu na osiedlu „KresMot” jest do wykonania, ale Gmina nie ma na 

niego pozwolenia na budowę, ponieważ było to doprojektowane. Tego w pierwotnym projekcie  

nie ujęto. Zostały złożone dokumenty do Starostwa Powiatowego i Gmina czeka na pozwolenie. 

Niebawem najprawdopodobniej to pozwolenie będzie, ale tymczasem trzeba korzystać z tego 

wodociągu starego, który funkcjonuje. Odparł, że nie potrafi odnieść się do tego, dlaczego są 

przerwy w dostawie wody, gdyż jedna inwestycja z drugą nie koliduje. Bardzo możliwe, że były 

zaniki w dostawie energii elektrycznej. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz poruszył temat odpadów budowlanych powstałych w wyniku 

remontu lokali mieszkalnych w blokach. Zakomunikował, że Wspólnota Mieszkaniowa posiada do 

wyrzucenia gruz razem z płytkami. Stwierdził, że materiał z remontu nie za bardzo nadaje się do 

wysypania na drogi, dlatego też pyta, czy Gmina posiada miejsce do złożenia gruzu powstałego  

z remontowanych pomieszczeń mieszkalnych. Odparł, że mieszkańcowi osiedla „KresMot” firma, 

która wykonała remont nie zabrała tych odpadów. Dodał, że być może ten materiał przydałby się do 

wysypania jakiegoś dołu. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że odpady budowlane powinna zutylizować firma, która przeprowadziła 

remont. Nie mniej jednak wie, że jest to problem i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym  

Gmina zaopiekuje się tym. Dodał, że zgadza się z tym, że nie jest to najbardziej atrakcyjny towar, ale 

jeżeli mówimy o dużych ubytkach, o jamach, wyrwach, to jako podbudowa taki odpad jak 

najbardziej może być. Powtórzył, że jeżeli to będzie czysty gruz niezanieczyszczony jakimiś 

materiałami, które można nazwać niebezpiecznymi, to jak najbardziej Gmina przyjmie taki gruz. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz stwierdził, że aktualnie gruz powstały w wyniku remontu jest 

załadowany na przyczepce i może go przywieźć. 

Wójt Gminy odparł, że zaprasza na plac buraczany, gdzie są dwie pryzmy kamienia, więc można to 

zdeponować, albo przy jednej albo przy drugiej pryźmie kamienia pod warunkiem, by ten gruz był 

czysty. 

Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, czy w tym gruzie mogą być pobite płytki? 

Wójt Gminy stwierdził, że płytki mogą być, tylko aby ten gruz był bez gwoździ, elementów 

metalowych, pianek, eternitów itp. 

Radna Pani Beata Uleryk zapytała, czy tuje rosnące przed Urzędem Gminy będą usuwane? 

Wójt Gminy oznajmił, że nie bardzo może precyzyjnie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, 

ponieważ został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na udzielenie zgody 

na wycinkę tuj, ale do chwili obecnej takiej zgody Gmina nie posiada, czeka na zgodę. 

Odparł, że dobrze byłoby, aby była ta zgoda, bo w pierwszej kolejności należałoby usunąć tuje, gdyż 

w planie jest niwelacja tego terenu i zbudowanie ogrodzenia.  

W tym miejscu Pan Wójt poruszył temat dotyczący budowy siłowni w Mołodiatyczach. Odparł, że 

oficjalnego pisma nie ma, bo tam również Gmina nie posiadała zgody na wybudowanie siłowni. Ta 

siłownia leży w garażu Urzędu Gminy. Gmina nie miała pozwolenia na usadowienie tej siłowni. 

Nieoficjalnie wiem, że Urząd Wojewódzki odrzucił skargę Starostwa Powiatowego. Gmina musi 

poczekać na wersję papierową, i jeżeli tak jest, to Gmina nie omieszka jak najszybciej tą siłownię 

posadowić. 
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Głos zabrał sołtys wsi Nieledew Pan Wiesław Załuski, który zapytał Wójta Gminy dlaczego dalej 

Pan Wójt utrudnia Starostwu Powiatowemu wycinkę drzew, przy ośrodku zdrowia w Trzeszczanach. 

Wspomniał o utrudnianiu przebudowy drogi. Nawiązał do wydatkowania środków finansowych 

przez Wójta Gminy na dokumentację związaną z adaptacją budynku banku na ośrodek zdrowia. 

Poinformował, że ośrodek zdrowia ma być oddany do końca grudnia br. Podkreślił, że na pewno Pan 

Wójt otrzyma zgodę na wycinkę. 

Poprosił, aby nie utrudniać, bo ośrodek zdrowia, czy budowa drogi w kierunku Drogojówki,  

w Nieledwi jest dla dobra mieszkańców. Odparł, że najprawdopodobniej Pan Wójt wydał zgodę na 

Nieledew. Nawiązał także do zebrania wiejskiego organizowanego w Szkole Podstawowej  

w Nieledwi. Nadmienił, iż posiada zgodę Dyrektora Szkoły Podstawowej na przeprowadzenie  

zebrania w świetlicy szkoły w Nieledwi. Odrzekł, że po uzgodnieniu z Panem Dyrektorem Szkoły 

kwestii dotyczących organizacji zebrania do Dyrektora Szkoły wpływa pismo od Zastępcy Wójta  

w którym przytoczone jest Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące działań antyterrorystycznych. 

Stwierdził, że ten rozdział Rozporządzenia Rady Ministrów 282, 283 podpunkt a i b dotyczy 

punktów użyteczności publicznej, szkół, świetlic. Tylko, że w tym przypadku w niedzielę robiąc 

zebranie, Dyrektor Szkoły dostaje tą odmowę, ksiądz Proboszcz z Parafii Nieledew przeinaczył 

informację, że prawdopodobnie pandemia powróciła. Zwrócił uwagę, że w niedzielę w świetlicy 

wiejskiej w Trzeszczanach odbywa się zebranie, a jest to punkt użyteczności publicznej. Pan radny, 

sołtys z Trzeszczan robi zebranie, a mi się utrudnia, wymyśla się punkty Zarządzeniem Ministra 

„Charlie”, „Bravo” i to będzie przedłużane. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że są to stopnie alarmowe, a nie punkty.   

Pan Załuski odparł, że to są parodie. Pan Dyrektor odmówił i do księdza proboszcza przekazał 

wiadomość, i do mnie, iż nie mogę zebrania odbyć. Zebranie się odbyło dzięki proboszczowi ks. 

Januszowi Granda. Podkreślił, że Gminny Ośrodek Kultury wyłączony jest z użyteczności, świetlica 

wiejska jest za mała, gdyż ma 46 miejsc. Dodał, że próbował niejednokrotnie pisać do Pana Wójta 

pisma, który to stwierdził, że nie wie ile mieszkańców przybędzie na zebranie wiejskie. Nadmienił, 

że nie wie, czy to Pan Wójt tak utrudnia, czy jego Zastępca. Poinformował, że złożył na sekretariacie 

urzędu zaproszenie dla Pana Wójta na zebranie, bowiem Pan Wójt zaproszenia nie chciał przyjąć 

oraz, że posiada decyzję - zgodę od Dyrektora Szkoły w Nieledwi na zorganizowanie zebrania  

w budynku szkoły. Podkreślił, że jeżeli Pan Wójt wiedział, że nie może być na zebraniu, to ma  

przecież ma Zastępcę, ma Przewodniczącego, to było utrudnianie. Dodał, że w Nieledwi panuje 

terroryzm. Stwierdził, że w sobotę w budynku szkoły w Szpikołosach Koło Gospodyń Wiejskich 

obchodziło 56-lecie, była orkiestra, zespoły. 

Sołtys wsi Nieledew Pan Załuski poruszył także temat dotyczący funduszu sołeckiego. Odparł, że 

wystosował pismo do Pana Wójta w sprawie przywrócenia funduszu sołeckiego, ale nie wie, czy  

w sprawach różnych Pan Przewodniczący je odczyta. Stwierdził, że jest około 300.000 zł funduszu 

sołeckiego. 

Nadmienił, że Pan Wójt wszystkie sprawy przegrywa. Dodał, że przegrał Pan Wójt ze mną sprawę  

w Sądzie Apelacyjnym i jest odpisane, gdzie jest fundusz sołecki: 207.000 zł odszkodowania,  

50.000 zł kosztów i odsetek karnych. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do słów sołtysa wsi Nieledew Pana 

Wiesława Załuskiego, iż Wójt ma Pana Przewodniczącego. Oznajmił, że jest organem niezależnym 

od Wójta i poprosił, aby takich insynuacji nie opowiadać. W kwestii zaproszenia na zebranie Pan 

Przewodniczący odparł, że jeżeli Pan sołtys chciał zaprosić jego osobę, to posiada numer telefonu  

i mógł zadzwonić. Dodał, że nie miał zaproszenia od sołtysa w żadnej formie. 

Pan Wiesław Załuski stwierdził, że radni uchwalają uchwały dla Pana Wójta. 

Przewodniczący Rady Gminy sprostował, że uchwały są uchwalane dla mieszkańców, a nie dla Pana 

Wójta. 

Sołtys wsi Nieledew Pan Załuski nadmienił także, iż wykonanie uchwał Rady Gminy powierza się  

Wójtowi Gminy. Poinformował, że Pan Wójt do dzisiaj nie wykonał uchwały Rady Gminy  

i nie przekazał środków finansowych na współpracę ze Starostwem Powiatowym. Należy zapytać 

dlaczego Pan Wójt nie wykonał uchwały, nie przekazał środków na remont drogi powiatowej. 
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Zapytał gdzie te pieniądze się znowu podziały. Podkreślił, że te pieniądze były zabezpieczone na 

współpracę i gdzie się one podziały, tak samo jak fundusz sołecki, czy na sprawy sądowe, czy na 

Wyroki, czy na odszkodowania.  

Następnie zapytał, gdyż do tego zobowiązało go zebranie wiejskie w Nieledwi i nie wie, czy to 

będzie skarga do Komisarza Wyborczego, czy Pani Barbara Serafin dalej reprezentuje swój 

wyborczy okręg. Na ostatnim zebraniu wiejskim była ta dyskusja szeroko poruszana. Była Pani radna 

zaproszona, ale  nie przybyła, więc nie wiem, czy to będzie skarga, czy te uchwały będą ważne, bo 

mieszkańcy zdają relacje sołtysowi. Pani radna nawet nie przybywa w tym miejscu i kogo ona 

reprezentuje. Wpłynie wniosek do Przewodniczącego, czy do Komisarza Wyborczego.  

Odparł, że Pan Wójt twierdzi, że ja jakichś terminów nie dotrzymuje. Oznajmił, że w Nieledwi jest 

terroryzm, jakieś terminy.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana Załuskiego, czy rozumie znaczenie słowa terroryzm. 

Ponadto oznajmił, że żadnej informacji o zmianie miejsca zamieszkania radnej nie otrzymał. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który odniósł się do wypowiedzi sołtysa wsi Nieledew Pana Wiesława 

Załuskiego. 

W kwestii: 

- wycinki drzew przy ośrodku zdrowia. Pan Wójt odparł, że zgodnie ze złożonym wnioskiem przez 

Starostwo Powiatowe i dołączoną kserokopią wniosku do instytucji na którym widnieje napis, że 

ewidentnie wycinka tych drzew ma mieć miejsce na cele budowlane, tą część drzew, która na te cele 

została przeznaczona, została naliczona zgodnie z ustawą opłata. Nie było innego wyjścia, bo 

ewidentnie w dwóch dokumentach taki stan prawny został przedstawiony. Inne drzewa, których  

wycinka była umotywowana tym, że np. zagrażają bezpieczeństwu zostały zwolnione z tej opłaty. 

Dodał, że Starostwo Powiatowe odwołało się o decyzji do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. Stwierdził, że opłata była naliczona zgodnie z prawem. Odrzekł, że ubolewa nad 

tym co się dzieje, ponieważ tym sposobem, tym dopiskiem, że to dla dobra społeczeństwa przerzuca 

się odpowiedzialność na podłego Wójta. Informacje puszczone w przestrzeń publiczną o tym, że 

pieniądze przepadną chciano wywrzeć na mnie presję, bowiem jeżeli bym tego nie uczynił  

i nie naliczył tej opłaty, to za chwilę miałbym zarzut, z niedopełnienia obowiązków. 

Podkreślił, że trzeba było patrzeć, co się pisze, a później komuś miny nie podkładać. 

Zakomunikował, iż zrobił wszystko zgodnie z prawem. 

- budowy drogi w kierunku Trzeszczan Drugich. Pan Wójt odparł, że usłyszano tutaj na tej sali, iż 

wójt nie pozwala zrobić drogi w kierunku Trzeszczany - Drogojówka. Zapytał, czy normalną rzeczą 

byłoby, gdybym wystąpił do któregokolwiek z radnych z wnioskiem o podział jego działki? Zaraz 

usłyszałbym, że  nie jestem stroną, i nie mam interesu prawnego i radni mieliby rację. Tak to właśnie 

wygląda. Odparł, że przedstawił w piśmie wystosowanym do Starostwa jak można sprawę załatwić 

tu i teraz w ciągu 5 minut, gdzie Starostwo wchodzi w posiadanie prawa do dysponowania gruntem 

na cele budowlane. Tylko wystarczy chcieć to zrobić. Powtórzył, że w przeciągu 5 minut Starostwo 

wchodzi w posiadanie tej możliwości tak jak miało to miejsce przy wykonywaniu przez Starostwo 

Powiatowe inwestycji na pograniczu miejscowości Trzeszczany, gdzie działka gminna na zasadzie 

umowy użyczenia została przekazana Starostwu, więc proszę nie mówić, że Wójt cokolwiek 

utrudnia, zabrania i że przez Wójta jakiekolwiek pieniądze przepadną, bo to jest bzdura. A jeżeli chce 

się być cwanym i przerzucić koszty podziałów geodezyjnych na Gminę, pokonać dokumentację, to 

należałoby z budżetu wydatkować około 25.000 zł i tu pojawia się pytanie po co, bo ani Starostwo 

tych pieniędzy nie ma za dużo, ani Gmina ich nie ma za dużo. Zwykłą umową bez jednego złotego 

można tą sprawę załatwić poprzez przekazanie gruntu na cele budowlane. 

- zebrania wiejskiego. Pan Wójt poinformował, że jest na urlopie i był na urlopie. Wprawdzie  

w czwartek na sekretariat urzędu wpłynęło zaproszenie Pana sołtysa, ale byłem na urlopie. Odparł, że 

nie da się z minuty na minutę oddelegować Pana Sekretarza, bo Pan Sekretarz został sam ze 

wszystkimi problemami, działaniami inwestycyjnymi. 

Odrzekł, że jednostki organizacyjne do których należą szkoły mają swoich dyrektorów, 

kierowników, którzy to ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Dodał, że  

nie podpisywał pism, bowiem przebywał na urlopie. 
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Sołtys wsi Nieledew Pan Załuski stwierdził, że wpłynęło od Gminy pismo do dyrektora szkoły  

w Nieledwi. 

W tym miejscu Wójt Gminy wspomniał o drugim przypadku na terenie Gminy Trzeszczany, kiedy 

dość późno (tego samego dnia w którym miało się odbyć zebranie) dowiedział się o zebraniu  

w Trzeszczanach Drugich. Podkreślił, że o zebraniu wiejskim w Nieledwi planowanym w niedzielę  

dowiedział się we czwartek przed zebraniem. Oznajmił, że życie toczy się swoimi torami. Gmina jest 

to taka sama jednostka samorządu terytorialnego jak Starostwo Powiatowe, tylko mająca inne 

zadania. Podkreślił, że trochę uczciwości, człowieczeństwa wymaga, aby powiadomić o zebraniu ze 

znacznym wyprzedzeniem, zrobić to wszystko, co jest zapisane w Statucie. Nie z dnia na dzień, czy 

dając dwa dni, bo Pani Starosta miała okienko w kalendarzu. Jest to co najmniej nieuczciwe. 

Pan Wójt odniósł się również do wypowiedzi odnośnie zebrania w miejscowości Trzeszczany 

 Pierwsze. Dodał, że pierwszy raz słyszy, że w Trzeszczanach Pierwszych było jakiekolwiek 

zebranie.  

Następnie zapytał sołtysa wsi Trzeszczany Pierwsze Pana Gałkę, czy było jakieś zebranie? 

Sołtys wsi Trzeszczany Pierwsze Pan Henryk Gałka, oznajmił, że chciałby do tej kwestii się 

ustosunkować. Dodał, że Pan Załuski nie wie dokładnie jakie zebranie było. Zakomunikował, że to 

było spotkanie, którego nie organizował.  

Sołtys wsi Nieledew Pan Załuski zapytał kto udostępnił świetlicę?  

Radny Pan Gałka oznajmił, że wcześniej to uzgodnił, bowiem miał zorganizować zebranie wiejskie,  

ale Pan Wójt nie miał czasu, i tylko miało miejsce spotkanie mieszkańców z firmą od fotowoltaiki  

i pomp ciepła. Poinformował, że żadnego zebrania wiejskiego nie organizował. Poprosił, aby  

nie wprowadzać ludzi w błąd i nie mówić, że robił zebranie. 

Wójt Gminy potwierdził, że w Trzeszczanach Pierwszych nie było żadnego zebrania. 

Sołtys wsi Nieledew Pan Załuski odparł, że chodzi mu o decyzje, bo sołtys sam mógł zebranie 

zrobić. Zapytał, czy Wójt wysłał Zastępcę na zebranie? 

Wójt Gminy stwierdził, że jest na urlopie. Zwrócił uwagę, że odpowiedzialność ponosi osoba, która 

podpisała się pod pismem. 

W tym miejscu nastąpiła polemika sołtysa wsi Nieledew Pana Załuskiego z Panem Wójtem. 

Pan Przewodniczący zarządził 5 minutowa przerwę.  

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, że patrząc po sali obrad pewna część radnych i sołtysów 

była zniesmaczona tym co tutaj się zadziało. Niestety do Pana sołtysa miejscowości Nieledew  

nie docierają fakty. On chciałby naginać, nakłaniać w sposób sobie wiadomy, i w sposób dla niego 

pasujący. Zaapelował, aby postępować w sposób zgodny ze Statutem Sołectwa i szczątkami 

człowieczeństwa. 

- świetlicy wiejskiej w Nieledwi i 46 miejsc. Wójt Gminy odparł, że nie wie skąd sołtys z Nieledwi 

takie dane pozyskał. Pamięta, że w świetlicy wiejskiej odbywały się zebrania, które cieszyły się  

o wiele większą frekwencją. Faktem jest, że świetlica była wypożyczona, ale jeżeli byłaby taka 

potrzeba, to osoby, które wypożyczyły tą świetlicę deklarowały, iż mogłyby ją udostępnić ale tak Pan 

sołtys chciał zrobić i tak zrobił. 

- 300.000 zł na fundusz Sołecki. Wójt Gminy poinformował, że Wójt nie ma mocy sprawczej 

dawania lub zabierania czegokolwiek. Wójt zgłasza wniosek, propozycję, projekt uchwały pod 

obrady Rady Gminy i Rada Gminy wypracowuje takie, czy inne stanowisko. Szeroko wyjaśniał 

dlaczego tak jest. 

Ponadto Pan Wójt nadmienił, że nie przegrał w żadnym Sądzie Administracyjnym z Panem sołtysem. 

To w sołtysa podświadomości coś urosło i chodzi Pan sołtys i deklamuje, bowiem niektórzy 

mieszkańcy zadawali mi już takie pytanie. 

- odszkodowania za śmierć. Wójt Gminy oznajmił, iż przypomina sobie jak jedna osoba z klubu 

radnych po napisanej prośbie, wniosku od rodziny zmarłego, apelowała o wypłatę odszkodowania   

w wysokości 300.000 zł. Dodał, że tego nie zrobił, bo gdyby tak uczynił, to dzisiaj tutaj na tej sali  

nie rozmawiałby, gdyż zostałby zlinczowany po tym jak wypłaciłby te środki. 
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Odparł, że wie, kto był zarzewiem tego i osobiście ubolewa, bo uczestniczył w każdej rozprawie  

i przykro było patrzeć jak co niektórzy świadkowie po 13 latach przypominali sobie pewne 

zdarzenie. 

- 131.5000 zł na wspólne inwestycje z Powiatem. Wójt Gminy potwierdził, że uchwałą Rady Gminy  

przeznaczono kwotę 131.500 zł na wspólne inwestycje z Powiatem w temacie przebudowy drogi 

powiatowej. Pan Wójt poinformował, że art. 250 ustawy o finansach publicznych reguluje jak ma 

wyglądać przekazanie tych środków. Dodał, że gdyby przekazał te środki nie mając umowy, o co  

Pan sołtys się ubiega, to już teraz na pewno nie rozmawiałby w takiej formie wójt-sołtys. Na pewno  

nie rozmawiałby tu teraz, bowiem ten sam Klub Radnych „Wspólny Cel” napisał skargę do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w wyniku której została przeprowadzona kontrola podczas której 

inspektorzy prosili o udokumentowanie wydatkowanej kwoty w wysokości 20.000 zł na prace 

projektowe budynku byłego banku spółdzielczego pod planowany ośrodek zdrowia, czy były one 

wydatkowane niezgodnie z prawem. Zaznaczył, że są dokumenty potwierdzające, iż Rada Gminy 

upoważniła Wójta do tego działania. Nadmienił, że jeżeli przekazałby zabezpieczone środki do 

Starostwa bez umowy, to byłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podkreślił, że 

mówił Pani Staroście na zebraniu wiejskim w Trzeszczanach i w Nieledwi, że czeka na porozumie 

albo umowę.  

W tym miejscu po raz kolejny nastąpiła polemika sołtysa wsi Nieledew Pana Załuskiego z Wójtem 

Gminy. 

  Do punktu 30-go 

 

Punkt sprawy różne został niezrealizowany.  

 

  Do punktu 31-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLV sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 
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