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Protokół nr XXXI/2017 z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach odbytej 
w dniu 11 sierpnia 2017 roku. 
 
Godzina rozpoczęcia sesji  - 804 
Godzina zakończenia sesji – 1130 

 
 

Radni biorący udział w sesji: 
 

1. Cisak   Zdzisław 
2. Lipka   Anna 
3. Lis   Alicja Maria 
4. Sawińska  Wiesława 
5. Czarnecki  Antoni 
6. Dziuba   Zenon 
7. Jurkiewicz  Jan Andrzej 
8. Kawałko  Marcin Grzegorz 
9. Kozłowski  Robert Ignacy 
10. Marszalec  Piotr 
11. Medak   Stefan Henryk 
12. Padyjasek  Tadeusz Jan 
13. Szachnowski  Andrzej 
14. Wronka   Mirosław Krzysztof 

 
W sesji nie uczestniczy Pani radna Grażyna Teresa Barańska  

  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1  do niniejszego 

protokołu. 
W sesji udział bierze: Burmistrz Tyszowiec - Pan Mariusz Zając, 

Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego - Pani Teresa Chrastina, 
Skarbnik Gminy - Pani Krystyna Leja, Pani Barbara Kamińska-Skowronek - 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach i Pan 
Sylwester Pakuła - radca prawny Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k.  
(Kancelaria prowadzi obsługę prawną Urzędu Miejskiego). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

3
 
 

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w dniu 11 
sierpnia 2017 roku: 

 
1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami. 
6. Informacja Przewodniczących komisji Rady na temat pracy tych komisji 

między sesjami. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przystąpienia Gminy Tyszowce do realizacji projektu konkursowego pt 
„Nowa szansa na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie 
Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne 
włączenie, 

2) wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,  
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu, 
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu, 
5) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu, 
6) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli 
doradców metodycznych i nauczycieli doradców zawodowych, 

7) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie obrad. 

 
PUNKT 1. 
„Otwarcie obrad.” 
 
Godzina 804 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – otwieram obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach, witam 
przybyłych na naszą sesję: Burmistrza Tyszowiec – Pana Mariusza Zająca, 
Przewodniczącą Rady Powiatu Tomaszowskiego, a zarazem Sekretarz Gminy – 
Panią Teresę Chrastina, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Leja, Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach – Panią Barbarę 
Kamińską – Skowronek i Pana Sylwestra Pakułę - radcę prawnego Kancelarii 
Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k.  (Kancelaria prowadzi obsługę prawną 
Urzędu Miejskiego). 
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PUNKT 2. 
„Stwierdzenie quorum.” 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak - stwierdzam, że zgodnie z podpisaną listą obecności w sesji bierze 
udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum dla podejmowania 
prawomocnych uchwał. W trakcie trwania sesji liczba radnych biorących w niej 
udział wzrasta do 14. 
 
PUNKT 3. 
„Przyjęcie protokołu z XXX Sesji.” 

 
Przewodniczący Rady - protokół z XXX Sesji był wyłożony do 

wglądu na stanowisku pracy Insp. ds. samorządowych i gospodarki 
komunalnej. Nie zgłoszono uwag do tego protokołu. Pytam - kto z Państwa 
radnych jest za przyjęciem tego protokołu?, proszę podnieść rękę do góry 

„za” przyjęciem protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej 
w Tyszowcach opowiada się 13 radnych. „przeciw” jest 0 i „wstrzymało się” od 
głosu – 0 radnych. 

 Przewodniczący Rady – stwierdzam, że w wyniku 
przeprowadzonego głosowania przez Radę, protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej 
w Tyszowcach został przyjęty. Teraz nastąpi jego opublikowane na stronach 
BIP i stronach urzędowych Urzędu Miejskiego. 
 
PUNKT 4. 
„Przyjęcie porządku obrad.” 

 
Przewodniczący Rady odczytuje proponowany porządek obrad 

XXXI Sesji.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 

- czy zgłaszają Państwo jakieś wnioski do proponowanego porządku obrad? 
Nie widzę. Poddaję pod głosowanie proponowany porządek dzisiejszych obrad  

„za” proponowanym porządkiem obrad opowiada się 13 radnych, 
„przeciw” jest 0 radnych i „wstrzymało się” od głosu  0 radnych. 
 
PUNKT 5. 
„Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.” 

 
Pan Mariusz Zając - Burmistrz Tyszowiec  -* na podstawie art. 

90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) w dniu 22 czerwca 2017 r. Burmistrz Tyszowiec 
przekazał Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie Delegatura 
w Zamościu, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespołowi 
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Zamiejscowemu w Zamościu uchwały, jakie zostały podjęte przez Radę 
Miejską w Tyszowcach na jej XXX Sesji w dniu 21 czerwca 2017 r.: 
 Uchwała Nr XXX/183/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Tyszowiec 
z wykonania budżetu za rok 2016, 

 Uchwała Nr XXX/184/2017 w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Tyszowiec z tytułu wykonania budżetu za rok 2016, 

 Uchwała Nr XXX/185/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na 2017 rok, 

 Uchwała Nr XXX/186/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespołowi Zamiejscowemu 
w Zamościu przekazano także wyciąg z protokołu nr XXX/2017 z XXX Sesji 
Rady Miejskiej w Tyszowcach odbytej w dniu 21 czerwca 2017 roku; -* trwają 
prace drogowe na tych drogach, na które przeprowadzono przetargi. Niestety 
część przetargów trzeba będzie przeprowadzić ponownie, gdyż oferenci nie 
spełnili wymogów finansowych zaproponowanych przez gminę; -* otrzymaliśmy 
30 tys. zł ze środków FOGR na drogę w Wakijowie i 191 tys. zł ze środków 
powodziowych na drogę w Czartowczyku; -* trwają prace na budowie 
chodników, kostka jest z powiatu, a robocizna nasza; -* Gmina Tyszowce na 
zawodach LZS-u w powiecie zajęła 2 miejsce, a na zawodach wojewódzkich 
zajęliśmy 1 miejsce. Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom naszej 
Gminy i naszym samorządowcom za udział w tych zawodach i zdobycie tak 
wspaniałych miejsc. Szczególne podziękowania przekazuję dla Pana radnego 
Zdzisława Cisaka, który wspiera nas swoją obecnością i dopingiem na każdych 
zawodach, dziękuję Panie radny za to bycie z nami. (Pan Mariusz Zając - 
Burmistrz Tyszowiec prezentuje zdobyte puchary) -* zbliżają się ku końcowi 
żniwa; -* trwają przygotowania do zorganizowania Dożynek Powiatowych 
w naszej Gminie. 
 
PUNKT 6. 
„Informacja Przewodniczących komisji Rady na temat pracy tych komisji 
między sesjami.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 

Medak - oddaję głos Przewodniczącemu Komisji ds. Budżetu, Gospodarki 
i Rolnictwa Panu radnemu Janowi Andrzejowi Jurkiewiczowi. 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 
Pan radny Jan Andrzej Jurkiewicz przedstawia  wnioski z 55 posiedzenia 
Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa w dniu 9 sierpnia 2017 r. 
1. Członkowie Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa pozytywnie 
opiniują inicjatywę uchwałodawczą Burmistrza w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.  
2. Członkowie Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa pozytywnie 
opiniują inicjatywę uchwałodawczą Burmistrza w sprawie udzielenia 



 

 

6
Powiatowi Tomaszowskiemu pomocy finansowej w zakresie przebudowy drogi 
powiatowej nr 3512L Tyszowce – Nabróż – Żulice o dł. 11,23 km. 
3. Członkowie Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa pozytywnie 
opiniują inicjatywę uchwałodawczą Burmistrza w sprawie udzielenia 
Powiatowi Tomaszowskiemu pomocy finansowej w zakresie przebudowy dróg 
powiatowych: nr 3511L Tyszowce – Dobużek – Łaszczów, nr 3283L 
Czartowczyk – Czartowiec. 
4. Członkowie Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa pozytywnie 
opiniują inicjatywę uchwałodawczą Burmistrza w sprawie udzielenia 
Powiatowi Tomaszowskiemu pomocy rzeczowej przy przebudowie chodnika          
i miejsc postojowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Tyszowce. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak - oddaję głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu radnemu 
Piotrowi Marszalcowi. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan radny Piotr Marszalec 
przedstawia wnioski z 44 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 lipca 2017 
r. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzają, że zapoznali sie z dokumentami 
będącymi w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, a dotyczącymi 
złożonej skargi przez Pana Edwarda Kraś zam. Tyszowce, ul. 3 Maja 13 na 
działalność Burmistrza Tyszowiec, jednocześnie członkowie Komisji Rewizyjnej 
stwierdzają, że na następnym swym posiedzeniu wypracują wniosek końcowy 
pod względem zasadności tej skargi oraz przedstawią Radzie Miejskiej 
w Tyszowcach stosowną inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan radny Piotr Marszalec 
przedstawia wnioski z 45 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 lipca 2017 
r. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji Rewizyjnej 
stwierdzają – w dniach 26 i 28 lipca 2017 roku Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Tyszowcach na swych 44 i 45 posiedzeniu rozpatrywała przekazaną 
przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Interwencyjnej 
Pomocy Prawnej, skargę Pana Edwarda Kraś (zam. Tyszowce ul. 3 Maja 13) na 
działalność Burmistrza Tyszowiec. W ocenie skarżącego nastąpiło nielegalne 
wykonanie budowy kanalizacji przebiegającej obok działki skarżącego, 
a ponadto podczas tej inwestycji został zniszczony rów odwadniający jego 
działkę. Po wnikliwym przeanalizowaniu dokumentów okazanych przez 
Burmistrza Tyszowiec, Komisja Rewizyjna wypracowała w powyższej sprawie 
następujący wniosek: „W dniu 20 czerwca 2017 r. Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej w trybie art. 
231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) przekazała Radzie Miejskiej w Tyszowcach 
skargę złożoną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Pana Edwarda 
Krasia, zam. Tyszowce ul. 3 Maja 13, 22-630 Tyszowce na działalność 
Burmistrza Tyszowiec. W ocenie skarżącego nastąpiło nielegalne wykonanie 
budowy kanalizacji przebiegającej obok działki skarżącego, a ponadto podczas 
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tej inwestycji został zniszczony rów odwadniający jego działkę. 
Zgodnie z treścią, wniesione przez skarżącego pismo należy potraktować jako 
skargę na działalność Burmistrza Tyszowiec, dla rozpatrzenia której, stosownie 
do art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego, organem 
właściwym jest Rada Miejska. 
Złożona skarga została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Tyszowcach. W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, działająca 
w imieniu Rady, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Postępowanie 
zmierzało do wykazania czy zarzuty przedstawione w skardze znajdują 
uzasadnienie w rzeczywistym stanie rzeczy. W tym celu Komisja Rewizyjna 
zwróciła się do Burmistrza Tyszowiec o udostępnienie dokumentacji związanej 
ze sprawą.  
Na podstawie zebranych w toku postępowania materiałów Komisja ustaliła, że 
skarga nie zasługuje na uwzględnienie. 
Na wstępie zauważyć należy, iż stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy Prawo wodne 
(j.t.Dz.U.2017.1121) melioracje wodne polegają na regulacji stosunków 
wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej 
uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. 
Ponadto zważyć należy, że wykonana inwestycja w części sieci kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej (przebiegającej obok posesji 
Pana Edwarda Krasia) była realizowana w ramach projektu „Norweski 
Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego”. Wszystkie prace były wykonywane zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę znak: AB.6740.169.2011 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. Roboty ziemne zostały zakończone dnia 30 kwietnia 
2012r. (protokół odbioru końcowego), co zostało potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Zaś teren budowy po wykonaniu sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w zakresie wykonania rowu został doprowadzony do stanu 
przed wykonywaniem inwestycji. Całość inwestycji została odebrana przez 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lub co stanowi 
dowód decyzja z dnia 31grudnia 2014 r. (pozwolenie na użytkowanie). 
W protokole odbioru nie stwierdzono żadnych uwag, czy zaniedbań. Inwestycja 
została rozliczona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 
Warto wskazać, że podejmujący interwencję dnia 11 września 2012 r. 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim na 
wniosek Pana Edwarda Krasia po przeprowadzeniu kontroli na 
nieruchomościach będących własnością Pana Edwarda Krasia – działki nr 
geod. 1937 i 1913 oraz na działce o nr geod. 1914 (będącej własnością Gminy 
Tyszowce) nie stwierdził uchybień uzasadniających wszczęcia postępowania 
administracyjnego. Pismem dnia 13 września 2012 r. PINB, znak 
NB.7742.14.2012.PM po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego ws. prawidłowości oraz 
zgodności wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz 
sieci wodociągowej z projektem budowlanym oraz przepisami prawa. 
Jednocześnie zaznaczono, iż stosownie do art. 77 ustawy Prawo wodne ust.1. 
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utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do 
zainteresowanych właścicieli gruntów. Zgodnie z ust. 2 ww. art. jeżeli 
obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do 
wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie 
do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy 
i terminy jego wykonywania. Z kolei zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 cytowanej 
ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujący to 
zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Skoro zatem starosta 
jest kompetentny do wydawania decyzji określających zakres wykonywania 
obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, to tym 
samym do zakresu jego kompetencji należy sprawowanie kontroli nad realizacją 
przez zobowiązanych tego obowiązku. 
Podnieść również należy, że Rada Miejska w Tyszowcach zajmowała się już 
skargami Pana Edwarda Krasia dotyczącymi problematyki budowy kanalizacji 
w mieście Tyszowce oraz „zniszczenia rowu” skarżącego. Skargi te zostały 
przekazane Przewodniczącemu Rady w trybie art. 231 KPA przez Lubelski 
Urząd Wojewódzki w Lublinie w dniu 3 sierpnia 2012 r., Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 10 września 2012 r. oraz Najwyższą 
Izbę Kontroli w dniu12 listopada 2012 r. Wszystkie przedmiotowe skargi 
z uwagi na zbieżność problemów w nich poruszanych Rada Miejska rozpatrzyła 
łącznie dnia 19 grudnia 2012 r. podejmując uchwałę nr XXVI/156/2012, 
w której uznano skargi Pana Edwarda Krasia za bezzasadne. Z uwagi, że 
w obecnej swej skardze skarżący nie podniósł żadnych nowych okoliczności, 
zgodnie z art. 239 k.p.a. należy podtrzymać dotychczasowe stanowisko. 
Biorąc powyższe na względzie, skargę uznaje się za bezzasadną. Tym samym 
Komisja Rewizyjna zgłasza do Rady Miejskiej w Tyszowcach inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. 
W § 1 projektu uchwały proponujemy zapis „uznaje się za bezzasadną skargę 
Pana Edwarda Krasia zam. Tyszowce ul. 3 Maja 13, 22-630 Tyszowce na 
działalność Burmistrza Tyszowiec.” 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak - oddaję głos Przewodniczącej Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Sportu i Spraw Społecznych Pani radnej Alicji Marii Lis. 

Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu 
i Spraw Społecznych Pani radna Alicja Maria Lis przedstawia wnioski z 45 
posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Społecznych w dniu 14 lipca 2017 r. 

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 
zapoznała się z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych działającymi 
na terenie Gminy Tyszowce. 

Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu 
i Spraw Społecznych Pani radna Alicja Maria Lis przedstawia wnioski z 46 
posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Społecznych w dniu 19 lipca 2017 r. 
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1. Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 

przyjmuje do wiadomości informację Pana Grzegorza Piliszczuka – 
Dyrektora  Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach  na temat 
aktualnego stanu przygotowań do Dożynek Powiatowych. 

2. Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 
pozytywnie opiniuje inicjatywę uchwałodawczą Burmistrza w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli doradców metodycznych 
i nauczycieli doradców zawodowych. 

Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu 
i Spraw Społecznych Pani radna Alicja Maria Lis przedstawia wnioski z 47 
posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Społecznych w dniu 7 sierpnia 2017 r. 

1. Członkowie Komisji pozytywnie opiniują zgłoszoną inicjatywę 
uchwałodawczą Burmistrza w sprawie przystąpienia Gminy Tyszowce do 
realizacji projektu konkursowego pt „Nowa szansa na rynku pracy” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 -2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Włączenie 
społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. 

2. Członkowie  Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Społecznych dokonali lustracji obiektów świetlicowych położonych na 
terenie Gminy Tyszowce. Lustracją  objęto świetlice w następujących 
miejscowościach: 

- Podbór 
- Czermno 
- Wakijów 
- Kazimierówka 
- Rudka 
- Perespa 
- Marysin 
- Wojciechówka 
W wyniku dokonanych lustracji Członkowie Komisji stwierdzają co następuje: 
a) świetlica Podbór – potrzeba wymiany otworów okiennych oraz 
doprowadzenia wody bieżącej i wykonanie sanitariatów; 
b) świetlica Czermno – potrzeba wykonania balkonu, potrzeba wymiany 
instalacji elektrycznej, wymiana 6 otworów okiennych, wykonać należy remont 
podłogi na dużej Sali (świetlicy); 
c) świetlica Wakijów – potrzeba wykonania sanitariatów; 
     budynek po byłej szkole - potrzeba wymiany instalacji elektrycznej, oraz 
wyłożenia wewnętrznych ścian budynku płytami gipsowymi; 
d) świetlica Kazimierówka – potrzeba wymiany kolejnej części dachu; 
w pomieszczeniu kuchennych potrzeba położenia płytek na podłodze; 
e) świetlica Rudka –  obiekt nie nadaje się do remontu; 
f) świetlica Perespa – konieczna wymiana dachu; 
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g) świetlica Marysin – konieczna wymiana podłogi; potrzeba położenia 
płytek na schodach z parteru na piętro; potrzeba zakupu stołów i krzeseł; 
h) świetlica Wojciechówka – konieczna wymiana podłogi; 
Członkowie Komisji widzą potrzebę zabezpieczenia stosownych środków 
finansowych na wykonanie ww. zadań inwestycyjnych w budżecie Gminy 
Tyszowce na rok 2018. 
 
PUNKT 7. 
„Interpelacje i zapytania radnych.” 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak  - przechodzimy do punktu „interpelacje i zapytania radnych”.  

Pan radny Zenon Dziuba –* Szanowna Pani Przewodnicząca, 
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Burmistrzu, Wysoka Rado – 
mówił Pan Burmistrz o wygranej w zawodach LZS, ja chcę przypomnieć, że 
w minionych latach Gmina nasza też wygrywała te zawody i startowała w nich     
wówczas nasza rodaczka Pani Magda Wronka, która w tym roku na 
Mistrzostwach Europy w sztafecie była 4, a na Mistrzostwach Polski 
w Białymstoku była 3. Przekazujemy Pani Magdzie za pośrednictwem jej taty, 
a naszego kolegi Pana Mirosława Wronki gratulacje; –* w budynku byłego 
internatu ma się znajdować sala tradycji, gdzie będą eksponowane różne zbiory 
muzealne, kiedy ta sala będzie otwarta?; –* na ulicy Niezgody są takie działki, 
które są zaniedbane, porośnięte chwastami, jakie działania w tej sprawie podjął 
Urząd Miejski? 

Pani radna Wiesława Sawińska –  Panie Burmistrzu, targowica – 
trzeba zadbać o ten teren np. zakazać oprócz środy wjazdu dla samochodów 
ciężarowych, które tam zrobiły sobie parking, również na tym placu  młodzi 
kierowcy samochodów osobowych „kręcą bączki”. Ten plac targowy moim 
zdaniem trzeba ogrodzić od rzeki Huczwy, po to aby śmieci po targu zanim 
zostaną sprzątnięte nie przedostawały się do rzeki 

Pani radna Alicja Lis –*  Panie Burmistrzu, nowa droga na Rudce 
jest źle wykonana tam są doły; –*  trzeba także połatać doły na drodze 
Wojciechówka – Marysin; –*  zakręt na drodze Kolonia Przewale – 
Niedźwiedzia Góra, tam praktycznie nie ma już drogi; –*  kiedy będzie 
wykonany remont dachu na świetlicy w Perespie? 

Pan radny Antoni Czarnecki –*  Panie Burmistrzu, miał być 
ustawiony na tzw. „obwodnicy” i na ul. Średniej znak ograniczający do 8 ton;  
–*na ul. 3 Maja koło p. T jest wyłamany znak drogowy; na parkingu przy 
targowicy nie ma znaku informującego o miejscu dla inwalidy, nie są także 
oznaczone ubikacje 

Pan radny Zdzisław Cisak –* Szanowna Pani Przewodnicząca, 
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Burmistrzu, Wysoka Rado – 
w ubiegłym roku świętowaliśmy przejęcie Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych, co po upływie roku możemy powiedzieć – co wynika z tego 
przejęcia, jakie są korzyści, komu to Przedsiębiorstwo podlega?; –* Komisja 
Rewizyjna na swoim 43 posiedzeniu dokonała lustracji obiektów 
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i przeprowadzonych inwestycji. Wypracowano odpowiednie wnioski, jak 
przebiega realizacja tych wniosków?  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Marcin Kawałko 
– Panie Burmistrzu, zakręt na drodze Kolonia Przewale – Niedźwiedzia Góra 
miał być naprawiony, ale pieniędzy zabrakło. Ten zakręt nie jest oznakowany. 
Trzeba go naprawić 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – Panie Burmistrzu, dwa lata temu zapewniał nas Pan na sesji Rady, że 
przeprowadził Pan rozmowę z Panią Wójt Gminy Mircze, że będzie łączona 
droga Tyszowce – Tuczapy. Dzisiaj pytam Pana ponownie – czy ta droga 
łącząca Gminę Tyszowce z Gminą Mircze będzie wykonana? Czy podczas 
rozmowy Pana z Panią Wójt Gminy Mircze padały z Pana strony jakieś 
deklaracje w tej sprawie? Do mnie dotarły informacje, że pewne deklaracje 
wówczas Pan złożył, jakie to były deklaracje? 
 
PUNKT 8. 
Podjęcie uchwały w sprawie: 
„1) przystąpienia Gminy Tyszowce do realizacji projektu konkursowego pt 
„Nowa szansa na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi 
Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie” 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak - oddaję głos Panu Mariuszowi Zającowi - Burmistrzowi Tyszowiec 

Pan Mariusz Zając - Burmistrz Tyszowiec - upoważniam do 
zreferowania tego punktu porządku obrad Panią Barbarę Kamińską – 
Skowronek – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tyszowcach 

Pani Barbara Kamińska – Skowronek – Kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach przedstawia projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia Gminy Tyszowce do realizacji projektu konkursowego 
pt. „Nowa szansa na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi 
Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.  

Pani Barbara Kamińska – Skowronek – Kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach - w związku ze złożeniem przez 
Gminę Tyszowce wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
w zakresie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne 
włączenie w ramach naboru RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 oraz 
zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Lubelskiego projektu do 
dofinansowania, niezbędne jest podjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy 
Tyszowce do realizacji i projektu oraz zabezpieczeniu wymaganego wkładu 
własnego w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych. Celem głównym 
projektu jest podwyższony poziom aktywności społeczno- zawodowej minimum 
80% z 25 osób tj. 15 kobiet i 10 mężczyzn podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
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Pomocy Społecznej w Tyszowcach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, 
zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, 
która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służące odnalezieniu 
się na rynku pracy Województwa Lubelskiego do końca grudnia 2018 r. Projekt 
będzie realizowany od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. Grupę docelową 
stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, wykluczone  w tym dotknięte 
ubóstwem lub osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkałe na 
terenie Gminy Tyszowce w tym w szczególności:  
1) osoby pozostające bez zatrudnienia; 
2) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób 
     sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy; 
3) osoby o niskich kwalifikacjach; 
4) osoby z niepełnosprawnościami (w tym osoby z zaburzeniami 
      psychicznymi); 
5) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym; 
6) osoby bezdomne. 
Projekt obejmie co najmniej 50% uczestników korzystających z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  
Przedstawiany projekt uchwały -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – czy 
Panie i Panowie radni zgłaszają jakieś uwagi do projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Tyszowce do realizacji projektu konkursowego pt. „Nowa 
szansa na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 
Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie? Nie widzę 

Przewodniczący Rady odczytuje zebranym projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia Gminy Tyszowce do realizacji projektu konkursowego 
pt. „Nowa szansa na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi 
Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały 
w proponowanym brzmieniu?, proszę podnieść rękę do góry.  

„za” podjęciem uchwały opowiada się 14 radnych, „przeciw” jest 0 
radnych i 0 radnych „wstrzymało się” od głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – 
Rada Miejska w Tyszowcach Uchwałę Nr XXXI/187/2017 w sprawie 
przystąpienia Gminy Tyszowce do realizacji projektu konkursowego pt. „Nowa 
szansa na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 
Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie – podjęła 
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Uchwała Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Tyszowce do realizacji 
projektu konkursowego pt. „Nowa szansa na rynku pracy” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 
11.1 Aktywne włączenie - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Godzina 900 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak ogłasza przerwę w obradach 
Godzina 920 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak wznawia obrady 
 
„2) wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 

– przedstawiany projekt uchwały jest inicjatywą uchwałodawczą Burmistrza, 
oddaję głos Panu Mariuszowi Zającowi – Burmistrzowi Tyszowiec  

Pan Mariusz zając – Burmistrz Tyszowiec - do zreferowania tego 
punktu porządku obrad proszę Panią Krystynę Leja – Skarbnika Gminy 

Pani Krystyna Leja – Skarbnik Gminy szczegółowo omawia 
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 
2017 rok. 

Cytowany projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 

Panowie radni Zenon Dziuba, Antoni Czarnecki i Stefan Henryk 
Medak wyrażają pewne obawy co do udzielenia Powiatowi Tomaszowskiemu 
pomocy finansowej w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Na wątpliwości 
radnych odpowiadają Burmistrz Tyszowiec – Pan Mariusz Zając, Skarbnik 
Gminy – Pani Krystyna Leja i Insp. ds.. drogownictwa i zamówień 
publicznych – Pan Mirosław Podgórski. Radni zostają zapoznani z pismem 
Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 26 lipca br. znak pisma: 
TN.3721.12.2017.DF. Cytowane pismo dotyczy przeprowadzonych 
postępowań przetargowych na omawiane drogi powiatowe. Ww. pismo stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – ja 
się zastanawiam, po co my uchwalamy budżet gminy, jeżeli jest on zmieniany na 
każdej sesji Rady? Moim zdaniem budżet powinien być święty, no chociaż przez 
pół roku 

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec – dostajemy jakieś 
dotacje od Marszałka, czy od innych organów i te zmiany musimy nanieść do 
budżetu. Na bieżąco korygujemy też wydatki inwestycyjne po odbytych 
przetargach. To wszystko powoduje m.in. potrzebę wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – 

czy Panie i Panowie radni zgłaszają jakieś uwagi do projektu uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok? Nie widzę 

Przewodniczący Rady odczytuje zebranym projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały 
w proponowanym brzmieniu?, proszę podnieść rękę do góry.  

„za” podjęciem uchwały opowiada się 11 radnych, „przeciw” jest 0 
radnych i 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – 
Rada Miejska w Tyszowcach Uchwałę Nr XXXI/188/2017 w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej na 2017 rok – podjęła 

Uchwała Nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 
2017 rok - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
„3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu” 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 
– przedstawiany projekt uchwały jest inicjatywą uchwałodawczą Burmistrza, 
oddaję głos Panu Mariuszowi Zającowi – Burmistrzowi Tyszowiec. 

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec - do zreferowania tego 
punktu porządku obrad proszę Pana Mirosława Podgórskiego – Insp. ds. 
drogownictwa i zamówień publicznych 

Pan Mirosław Podgórski – Insp. ds. drogownictwa i zamówień 
publicznych szczegółowo omawia projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu. 

Cytowany projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – czy 
Panie i Panowie radni zgłaszają jakieś uwagi do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu? Nie widzę 

Przewodniczący Rady odczytuje zebranym projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały 
w proponowanym brzmieniu?, proszę podnieść rękę do góry. 

„za” podjęciem uchwały opowiada się 9 radnych, „przeciw” jest 1 
radny i 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – 
Rada Miejska w Tyszowcach Uchwałę Nr XXXI/189/2017 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu – podjęła 

Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tomaszowskiemu - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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„4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu” 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 
– przedstawiany projekt uchwały jest inicjatywą uchwałodawczą Burmistrza, 
oddaję głos Panu Mariuszowi Zającowi – Burmistrzowi Tyszowiec. 

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec - do zreferowania tego 
punktu porządku obrad proszę Pana Mirosława Podgórskiego – Insp. ds. 
drogownictwa i zamówień publicznych 

Pan Mirosław Podgórski – Insp. ds. drogownictwa i zamówień 
publicznych szczegółowo omawia projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu. 

Cytowany projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – czy 
Panie i Panowie radni zgłaszają jakieś uwagi do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu? Nie widzę 

Przewodniczący Rady odczytuje zebranym projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały 
w proponowanym brzmieniu?, proszę podnieść rękę do góry. 

„za” podjęciem uchwały opowiada się 12 radnych, „przeciw” jest 0 
radnych i 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – 
Rada Miejska w Tyszowcach Uchwałę Nr XXXI/189/2017 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu – podjęła 

Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tomaszowskiemu - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 
„5) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu” 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 
– przedstawiany projekt uchwały jest inicjatywą uchwałodawczą Burmistrza, 
oddaję głos Panu Mariuszowi Zającowi – Burmistrzowi Tyszowiec. 

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec - do zreferowania tego 
punktu porządku obrad proszę Pana Mirosława Podgórskiego – Insp. ds. 
drogownictwa i zamówień publicznych 

Pan Mirosław Podgórski – Insp. ds. drogownictwa i zamówień 
publicznych szczegółowo omawia projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu. 

Cytowany projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – czy 
Panie i Panowie radni zgłaszają jakieś uwagi do projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu? Nie widzę 
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Przewodniczący Rady odczytuje zebranym projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 

Medak – kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały 
w proponowanym brzmieniu?, proszę podnieść rękę do góry. 

„za” podjęciem uchwały opowiada się 13 radnych, „przeciw” jest 0 
radnych i 0 radnych „wstrzymało się” od głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – 
Rada Miejska w Tyszowcach Uchwałę Nr XXXI/191/2017 w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu – podjęła 

Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Tomaszowskiemu - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 
„6)  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli 
doradców metodycznych i nauczycieli doradców zawodowych” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 

– przedstawiany projekt uchwały jest inicjatywą uchwałodawczą Burmistrza, 
oddaję głos Panu Mariuszowi Zającowi – Burmistrzowi Tyszowiec. 

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec omawia projekt 
uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli 
doradców metodycznych i nauczycieli doradców zawodowych. 

Cytowany projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – czy 
Panie i Panowie radni zgłaszają jakieś uwagi do projektu uchwały w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli doradców metodycznych 
i nauczycieli doradców zawodowych? Nie widzę 

Przewodniczący Rady odczytuje zebranym projekt uchwały 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli doradców 
metodycznych i nauczycieli doradców zawodowych. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 

Medak – kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały 
w proponowanym brzmieniu?, proszę podnieść rękę do góry. 

„za” podjęciem uchwały opowiada się 13 radnych, „przeciw” jest 0 
radnych i 0 radnych „wstrzymało się” od głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – 
Rada Miejska w Tyszowcach Uchwałę Nr XXXI/192/2017 w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli doradców metodycznych 
i nauczycieli doradców zawodowych – podjęła 

Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli 
doradców metodycznych i nauczycieli doradców zawodowych - stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
„7) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza” 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak – 
przedstawiany projekt uchwały jest inicjatywą uchwałodawczą Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tyszowcach. W uzasadnieniu do przedkładanej 
inicjatywy Komisji Rewizyjna pisze – „W dniu 20 czerwca 2017 r. Kancelaria 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej 
w trybie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) przekazała Radzie Miejskiej 
w Tyszowcach skargę złożoną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez 
Pana Edwarda Krasia, zam. Tyszowce ul. 3 Maja 13, 22-630 Tyszowce na 
działalność Burmistrza Tyszowiec. W ocenie skarżącego nastąpiło nielegalne 
wykonanie budowy kanalizacji przebiegającej obok działki skarżącego, 
a ponadto podczas tej inwestycji został zniszczony rów odwadniający jego 
działkę. Zgodnie z treścią, wniesione przez skarżącego pismo należy 
potraktować jako skargę na działalność Burmistrza Tyszowiec, dla rozpatrzenia 
której, stosownie do art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego, 
organem właściwym jest Rada Miejska. Złożona skarga została rozpatrzona 
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Tyszowcach. W toku rozpatrywania 
skargi Komisja Rewizyjna, działająca w imieniu Rady, przeprowadziła 
postępowanie wyjaśniające. Postępowanie zmierzało do wykazania czy zarzuty 
przedstawione w skardze znajdują uzasadnienie w rzeczywistym stanie rzeczy. 
W tym celu Komisja Rewizyjna zwróciła się do Burmistrza Tyszowiec 
o udostępnienie dokumentacji związanej ze sprawą. Na podstawie zebranych 
w toku postępowania materiałów Komisja ustaliła, że skarga nie zasługuje na 
uwzględnienie. Na wstępie zauważyć należy, iż stosownie do art. 70 ust. 1 
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ustawy Prawo wodne (j.t.Dz.U.2017.1121) melioracje wodne polegają na 
regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, 
ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. 
Ponadto zważyć należy, że wykonana inwestycja w części sieci kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej (przebiegającej obok posesji 
Pana Edwarda Krasia) była realizowana w ramach projektu „Norweski 
Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego”. Wszystkie prace były wykonywane zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę znak: AB.6740.169.2011 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. Roboty ziemne zostały zakończone dnia 30 kwietnia 
2012r. (protokół odbioru końcowego), co zostało potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Zaś teren budowy po wykonaniu sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w zakresie wykonania rowu został doprowadzony do stanu 
przed wykonywaniem inwestycji. Całość inwestycji została odebrana przez 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lub co stanowi 
dowód decyzja z dnia 31grudnia 2014 r. (pozwolenie na użytkowanie). 
W protokole odbioru nie stwierdzono żadnych uwag, czy zaniedbań. Inwestycja 
została rozliczona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Warto wskazać, że podejmujący interwencję dnia 11 
września 2012 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie 
Lubelskim na wniosek Pana Edwarda Krasia po przeprowadzeniu kontroli na 
nieruchomościach będących własnością Pana Edwarda Krasia – działki nr 
geod. 1937 i 1913 oraz na działce o nr geod. 1914 (będącej własnością Gminy 
Tyszowce) nie stwierdził uchybień uzasadniających wszczęcia postępowania 
administracyjnego. Pismem dnia 13 września 2012 r. PINB, znak 
NB.7742.14.2012.PM po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego ws. prawidłowości oraz 
zgodności wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz 
sieci wodociągowej z projektem budowlanym oraz przepisami prawa. 
Jednocześnie zaznaczono, iż stosownie do art. 77 ustawy Prawo wodne ust.1. 
utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do 
zainteresowanych właścicieli gruntów. Zgodnie z ust. 2 ww. art. jeżeli 
obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do 
wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie 
do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy 
i terminy jego wykonywania. Z kolei zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 cytowanej 
ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujący to 
zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Skoro zatem starosta 
jest kompetentny do wydawania decyzji określających zakres wykonywania 
obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, to tym 
samym do zakresu jego kompetencji należy sprawowanie kontroli nad realizacją 
przez zobowiązanych tego obowiązku. Podnieść również należy, że Rada 
Miejska w Tyszowcach zajmowała się już skargami Pana Edwarda Krasia 
dotyczącymi problematyki budowy kanalizacji w mieście Tyszowce oraz 
„zniszczenia rowu” skarżącego. Skargi te zostały przekazane 
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Przewodniczącemu Rady w trybie art. 231 KPA przez Lubelski Urząd 
Wojewódzki w Lublinie w dniu 3 sierpnia 2012 r., Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Warszawie w dniu 10 września 2012 r. oraz Najwyższą Izbę 
Kontroli w dniu12 listopada 2012 r. Wszystkie przedmiotowe skargi z uwagi na 
zbieżność problemów w nich poruszanych Rada Miejska rozpatrzyła łącznie 
dnia 19 grudnia 2012 r. podejmując uchwałę nr XXVI/156/2012, w której 
uznano skargi Pana Edwarda Krasia za bezzasadne. Z uwagi, że w obecnej 
swej skardze skarżący nie podniósł żadnych nowych okoliczności, zgodnie z art. 
239 k.p.a. należy podtrzymać dotychczasowe stanowisko. Biorąc powyższe na 
względzie, skargę uznaje się za bezzasadną.” 

Cytowany projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – czy 
Panie i Panowie radni zgłaszają jakieś uwagi do projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza? Nie widzę 

Przewodniczący Rady odczytuje zebranym projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały 
w proponowanym brzmieniu?, proszę podnieść rękę do góry. 

„za” podjęciem uchwały opowiada się 11 radnych, „przeciw” jest 0 
radnych i 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – 
Rada Miejska w Tyszowcach Uchwałę Nr XXXI/193/2017 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza – podjęła 

Uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza - 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
PUNKT 9. 
 „Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.” 
 

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec –*sala tradycji – jest 
ona w trakcie uzupełniania mebli, będą ustawiane eksponaty. Pan J. Dz. 
wykonuje te roboty 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – czy Pan J. Dz. będzie przyjęty na etat? 

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec – nie wiem;                     
–*zarośnięte działki na ul. Niezgody – ustaliliśmy współwłaścicieli tych działek, 
wystosowaliśmy do nich stosowne pisma; –*targowica – przekażemy do PUK-u 
sugestie, aby sprzątali plac targowy w miarę możliwości zaraz po zakończonym 
targu. Co do zakazu wjazdu samochodów ciężarowych, to są pewne uwagi gdyż 
parkują tam m.in. samochody dowożące nasze dzieci do szkół. Co do 
samochodów osobowych, że młodzież wieczorami jeździ na „beczki” to wiemy, 
ale musimy mieć także na uwadze tych, którzy przyjeżdżają na spływy kajakowe 
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Pan radny Zenon Dziuba – trzeba pamiętać, że znaki muszą być 

ustawione, wówczas policja może podjąć interwencję 
Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec –*usterki na drogach – 

przy odbiorach technicznych będziemy interweniować; –*droga Wojciechówka 
– Marysin – naprawimy dziury; –*zakręt Kolonia Przewale – Niedźwiedzia 
Góra – remont zostanie wykonany i droga zostanie oznakowana; –*znak „8 
ton” na „obwodnicy” – trzeba wykonać projekt organizacji ruchu i później 
postawimy znak; –*miejsce parkingowe dla inwalidy na parkingu przy 
targowicy – oznakujemy takie miejsce; –*czyj jest PUK? – jedynym 
właścicielem udziałów jest Gmina. PUK jest zarządzany przez zarząd 
jednoosobowy, czyli Prezesa. Jest także Rada Nadzorcza, która sprawuje ciągły 
nadzór. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Przewodnicząca Rady – Pani 
Teresa Chrastina – Sekretarz Gminy; Członek Rady – Pan Sylwester Pakuła – 
radca prawny Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k.  (Kancelaria 
prowadzi obsługę prawną Urzędu Miejskiego); Członek Rady – Pan Piotr 
Szyprowski – Dyrektor Filii Banku BGŻ Łaszczów w Tyszowcach. Zapewniam, 
że zwracamy baczną uwagę na pracę PUK; –*wnioski Komisji Rewizyjnej: 1) 
wymienić uszkodzone ławki na stadionie – wezwaliśmy  firmę Z.P.U.H. 
SKORPION do usunięcia usterek w ramach gwarancji; 2) naprawa opaski 
odwadniającej wokół budynku oczyszczalni ścieków – Pan Prezes obiecał mi 
wykonanie opaski do jesieni. Proszę, aby ten temat podnieść też na posiedzeniu 
Rady Nadzorczej PUK; 3) wystąpić z apelem do mieszkańców nieruchomości 
położonych wzdłuż rowu komunalnego biegnącego od rzeki Huczwy poprzez 
ulice Armii Krajowej, Wielką, Średnią i Małą, by nie zanieczyszczali tego rowu 
– w dniu 13 czerwca br. wystosowano do każdego z 30 mieszkańców 
nieruchomości położonych wzdłuż rowu komunalnego biegnącego od rzeki 
Huczwy poprzez ulice Armii Krajowej, Wielką, Średnią i Małą apel Burmistrza 
o następującej treści: „Apel Burmistrza Tyszowiec do mieszkańców ulic: Armii 
Krajowej, Wielkiej, Średniej i Małej w Tyszowcach o zapewnienie utrzymania 
czystości i porządku. Szanowni Państwo, decyzją Rady Miejskiej w Tyszowcach 
przy dużym nakładzie środków finansowych został udrożniony rów komunalny 
biegnący od rzeki Huczwy poprzez ulice: Armii Krajowej, Wielką, Średnią 
i Małą. Na części tego rowu zostały ułożone rury, co spowodowało powstanie 
tzw. rowu krytego. Działania te mają za zadanie znacznie poprawić stosunki 
wodne na terenie Państwa działek. Aby wykonana praca nie poszła na marne 
zwracam się z apelem do Państwa o dbanie o estetykę tegoż rowu. Bardzo 
dobrze działa na terenie naszego miasta system odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych, dlatego też Szanowni Państwo nie wyrzucajcie tych 
odpadów do rowu, tylko przekazujcie je Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych. 
Nie narażajcie swojego zdrowia i w sposób bezmyślny nie wypuszczajcie 
nieczystości ciekłych do tego rowu. Gro z was ma już możliwość podłączenia się 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a ci którzy tego jeszcze nie mogą uczynić 
niech gromadzą nieczystości płynne w zbiornikach bezodpływowych 
(szambach). Wiem, że sytuacja finansowa w wielu rodzinach jest trudna, nie 
chcę nikogo karać ale jeżeli zostanę do tego zmuszony, to z całą mocą podejmę 
działania administracyjne wobec nieuczciwych mieszkańców, by zapobiec 
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łamaniu prawa.”; –* remont świetlicy w Perespie – mamy 10 tys. zł wyłonimy 
wykonawcę. Procedura już została rozpoczęta; –*łącznik drogowy Gminy 
Tyszowce z Gminą Mircze – mamy uzgodnione z Gminą Łaszczów w sprawie 
dysponowania ich działką, która położona jest między Gminą Tyszowce, 
a Gminą Mircze. Właściciel „wiatraków” udostępni nam środki finansowe na 
wykonanie tego łącznika. Łącznik ma być zrobiony; –*wóz bojowy dla OSP 
w Tyszowcach zostanie przekazany nam z PSP w Tomaszowie Lubelskim. 

 
PUNKT 10. 
„Sprawy różne” 

 
Pan radny Zdzisław Cisak – dziękuję Panu Burmistrzowi za 

docenienie mojej osoby i mojej bytności na zawodach. Ja jako kibic mam tylko 
jedną uwagę, aby władze powiatowe zapewniły dla zawodników, którzy będą 
uczestniczyli w zawodach wojewódzkich i reprezentowali powiat tomaszowski 
jednakowe stroje. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 

Medak – informuję Państwa, że 27 lipca br. senat przyjął nowelizację ustawy 
o OZE (odnawialnych źródłach energii). Istnieje zatem realne zagrożenie, że 
mogą spaść dochody gmin z tytułu wpłacanych podatków przez firmy będące 
właścicielem farm wiatrowych 

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec – nowelizacja ustawy 
o OZE daje możliwość, by w Polsce mogły powstać lokalne systemy zasilania 
w ustawie zwane klastrami energetycznymi. W ustawie pojawiły się definicje 
klastrów energetycznych. Klaster energetyczny to w rozumieniu ustawy 
cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, 
osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki 
naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu 
terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, 
dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych 
źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej. W naszym powiecie 
bardzo poważnie rozważany jest temat powstania takiego klastra. Do tego 
tematu powrócimy, jak będziemy znali więcej szczegółów  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 

Medak – Panie Burmistrzu zbliżają się dożynki powiatowe, uważam, że należy 
wymienić lampy oświetleniowe na stadionie, a także wykonać rów 
odwadniający za stadionem   

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec – zrobimy to 
Pan radny Zenon Dziuba – Panie Burmistrzu, a kiedy będą 

ustawione wiaty przystankowe? 
Pan Mirosław Podgórski – Insp. ds. drogownictwa i zamówień 

publicznych - jest jeden wykonawca takich wiat. Koszt wykonania wiaty to ok. 
4 tys. zł. Pan Burmistrz musi podjąć stosowną decyzję.  
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PUNKT 11. 
„Zamknięcie obrad.” 
 
Godzina 1130 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 
- zamykam XXXI Sesję Rady Miejskiej w Tyszowcach 7 kadencji. 

 
  
 

Protokolant:      
K. Garbula 

 


