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Protokół nr XXV/2016 z XXV Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach 
odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku. 
 
Godzina rozpoczęcia sesji  - 903 
Godzina zakończenia sesji – 1150 

 
Radni biorący udział w sesji: 
 

1. Lipka   Anna 
2. Lis   Alicja Maria 
3. Sawińska  Wiesława 
4. Cisak   Zdzisław 
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 bierze udziału Pani radna Barańska Grażyna Teresa. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1  do niniejszego 

protokołu. 
W sesji także udział bierze: Starosta Tomaszowski – Pan Jan 

Kowalczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego Pani Teresa 
Chrastina,  Burmistrz Tyszowiec – Pan Mariusz Zając, Skarbnik Gminy - Pani 
Krystyna Leja, Dyrektor Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach – 
Pan Paweł Kliszcz, Pan Sylwester Pakuła - radca prawny Kancelarii Prawnej 
Filipek & Kamiński Sp. k.  (Kancelaria prowadzi obsługę prawną Urzędu 
Miejskiego) oraz 67 rodziców i nauczycieli z terenu Gminy Tyszowce. 

Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2  do 
niniejszego protokołu. 

 
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach w dniu 29 

grudnia 2016 roku: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami. 
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6. Informacja Przewodniczących komisji Rady na temat pracy tych komisji 

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

1) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 
2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2017. 
  

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie obrad. 

PUNKT 1. 
„Otwarcie obrad.” 
Godzina 903 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – otwieram obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Tyszowcach, witam 
przybyłego na naszą sesję Starostę Tomaszowskiego – Pana Jana Kowalczyka, 
Przewodniczącą Rady Powiatu Tomaszowskiego Panią Teresę Chrastina,  
Burmistrza Tyszowiec – Pana Mariusza Zająca, Skarbnika Gminy - Panią 
Krystynę Leja, Dyrektora Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach – 
Pana Pawła Kliszcza, Pana Sylwestra Pakułę - radcę prawnego Kancelarii 
Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k.  (Kancelaria prowadzi obsługę prawną 
Urzędu Miejskiego) oraz 67 rodziców i nauczycieli z terenu Gminy Tyszowce. 
 
PUNKT 2. 
„Stwierdzenie quorum.” 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak - stwierdzam, że zgodnie z podpisaną listą obecności w sesji bierze 
udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum dla podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
PUNKT 3. 
„Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji.” 

 
Przewodniczący Rady - protokół z XXIV 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 XXIV Sesji Rady Miejskiej 
w Tyszowcach opowiada się 11 radnych. „przeciw” jest 0 i „wstrzymało się” 
od głosu – 2 radnych. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 

odczytuje proponowany porządek obrad XXV Sesji.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 

- czy zgłaszają Państwo jakieś wnioski do proponowanego porządku obrad? 
Pan radny Antoni Czarnecki – we  wczorajszym zaproszeniu w pkt-

cie 8 był ppkt 2 „przejęcie od Powiatu Tomaszowskiego zadania z zakresu 
właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Zespołu Szkół Nr 5 im. 
Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach”. Dlaczego ten punkt został 
przez Pana zdjęty? 

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec – zdjąłem ten punkt 
dlatego, iż po rozmowie z Kuratorem, który oświadczył, że nie ma 
szczegółowych wytycznych do sposobu postępowania ze szkołami, proponował 
żeby się wstrzymać z takimi decyzjami do pierwszej dekady stycznia. Wtedy 
będą wytyczne i wtedy będziemy mogli szczegółowo omawiać te problemy 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 
– dziękuję. Czy zgłaszają Państwo jakieś wnioski i propozycje do 
proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie 
proponowany porządek dzisiejszych obrad  

„za” wnioskiem opowiada się 10 radnych, „przeciw” jest 0 radnych 
i „wstrzymało się” od głosu  4 radnych. 
 
PUNKT 5. 
„Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 

Medak - proszę o zabranie głosu Pana Mariusza Zająca – Burmistrza 
Tyszowiec. 

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec -* w okresie 
sprawozdawczym podpisałem umowę na wykonanie urządzeń solarnych. Na 
315 wniosków, pozytywnie zweryfikowano 108 wniosków, w tym oczywiście 
nasz;  -*wczoraj złożyłem wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o szkolenia 
dla osób bezrobotnych; -*dzisiaj podpiszę fiszkę projektową w ramach 
partnerstwa Polska – Białoruś – Ukraina na kanalizację Tyszowiec; -*trwają 
ostatnie inwestycje m.in. na ul. Średniej budowany jest kolektor; -*podpisałem 
umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Tyszowce w roku 2017. Usługi te będzie wykonywało Przedsiębiorstwo usług 
Komunalnych. 
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PUNKT 6. 
„Informacja Przewodniczących komisji Rady na temat pracy tych komisji 
między sesjami.” 
  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – zbliża się koniec roku 2016, przedstawię Wysokiej Radzie 
sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Tyszowcach i jej komisji stałych 
w roku 2016: 
Rada Miejska w Tyszowcach 
 Odbyto do 29 grudnia - 10 Sesji, 
 Podjęto do 29 grudnia – 62 uchwały, w tym 17 uchwał to akty prawa 

miejscowego, które opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 Protokoły z sesji oraz wszystkie podjęte uchwały na tych sesjach 
publikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Tyszowcach: www.umtyszowce.bip.lubelskie.pl   

 Wypracowano jedno stanowisko w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa 
w województwie lubelskim 

Komisja Rewizyjna 
 Odbyto - 17 posiedzeń, 
 Wypracowano - ok. 41 wniosków, 
 Podjęto - 1 uchwałę. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 
 Odbyto – 24 posiedzeń, 
 Wypracowano - ok. 65 wniosków, 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 
 Odbyto - 20posiedzeń, 
 Wypracowano - ok. 36 wniosków, 

 
Wspólne posiedzenia Komisji  
 Odbyto - 4 posiedzenia, 
 Wypracowano - ok. 16 wniosków, 
 

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 42 posiedzenia,  
Komisji w dniu 28 grudnia 2016 roku: 
Członkowie Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa pozytywnie opiniują 
inicjatywę uchwałodawczą Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na 2016 rok. 
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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 36 posiedzenia Komisji w dniu 28 grudnia 2016 r. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli do wiadomości informację nt. 
inwestycji prowadzonych przez Burmistrza Tyszowiec w roku 2016. 
 

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 35 
posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Społecznych w dniu 28 grudnia 2016 r. 
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 
negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu 
Tomaszowskiego zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego 
prowadzenia Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego 
w Tyszowcach. 
 
PUNKT 7. 
„Interpelacje i zapytania radnych.” 
 

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

Pan radny Zenon Dziuba – Panie Przewodniczący, Pani 
Przewodnicząca, Panie Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo – ja 
chciałem zapytać odnośnie tego, co tutaj mówił przede mną Pan radny 
Czarnecki, że ten punkt dotyczący liceum zszedł z tej obecnej sesji. Pan 
Burmistrz powiedział, że był na rozmowie z Panem Kuratorem i że była taka 
wypowiedz Kuratora jaką żeśmy słyszeli od pana Burmistrza. Ja chciałem 
zapytać, Pan Burmistrz był na spotkaniu jeszcze przed świętami bodajże 21 
grudnia, wtedy jak mieliśmy sesje budżetową. Wczoraj jeszcze z rana był 
zaproszony Pan Starosta, był ten punkt w programie dzisiejszej sesji. W obiad, 
bądź po południu ten punkt został zdjęty. Nie wiem, czy Pana Starostę ktoś 
odwoływał, bo najpierw się zaprasza, a potem nie wiem co się robi.  Widzę, że 
dzisiaj Pan Starosta jest obecny z czego się cieszymy. Dla mnie jest to wszystko 
jakieś niezrozumiałe, nie jestem w stanie zrozumieć o co chodzi. Dzisiaj mamy 
tutaj dużo gości są nauczyciele, są i rodzice. Chciałbym dokładnej informacji 
od Pana Burmistrza, co faktycznie się stało, na jakim etapie my jesteśmy, co 
powoduje, że są takie zmiany z godziny na godzinę. Bardzo proszę Pana 
Burmistrza o dokładną informację dla radnych, dla osób tutaj obecnych, dla 
wszystkich żebyśmy mieli jasność, bo w tej chwili ja nie wiem chociaż jestem 
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radnym, nie wiem co się dzieje, co jest grane, zmiana decyzji z takiej na inną, 
Dlatego? bardzo proszę … 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – dziękuję, raz jeszcze pytam, kto z Państwa ma pytanie w tym punkcie? 
Nie widzę. Wobec tego oddaję głos Staroście Panu Janowi Kowalczykowi 

Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – Panie 
Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Cieszę się z tej 
obecności tutaj. W okresie tym świątecznym uczestniczymy w sesjach 
poszczególnych samorządów. U nas wczoraj była sesja budżetowa, połączona 
ze spotkaniem opłatkowym. Samorząd Gminy Tyszowce reprezentowała pani 
Przewodnicząca, bo Pan Burmistrz nie mógł być, bo podpisywał umowę, ja to 
rozumiem. Na tych spotkaniach chcemy sobie pewne sprawy podsumować, 
pogratulować tych sukcesów. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie 
podziękować za ten rok 2016, za tą współpracę w wielu płaszczyznach, przede 
wszystkim jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. W roku 2017 będziecie 
Państwo gospodarzem Dożynek Powiatowych i to będzie też jakiś prezent 
drogowy. Bo ta infrastruktura jest najważniejsza z pozycji powiatu. Prace 
termomodernizacyjne zostały zakończone zdecydowanie wcześniej we 
wszystkich naszych szkołach. Mamy piękne szkoły. Nawet jedną z tych szkół 
zlikwidowaliśmy w Lubyczy Królewskiej, bo nie było tam uczniów. W roku 2016 
z sieci 700 km udało nam się zmodernizować 48 km , był to na pewno sukces, 
który udało się osiągnąć w partnerstwie i we współpracy z poszczególnymi 
samorządami  m.in. z samorządem Gminy Tyszowce za co serdecznie Państwu 
dziękuję. Na początku tego roku Państwo byliście u mnie, ustaliliśmy coś, co 
będzie nam towarzyszyło na koniec roku, czyli był  jakiś opór, że likwidujemy 
szkołę. My też nie chcieliśmy tej szkoły likwidować, doszliśmy do wniosku, że 
sprawniej i lepiej będzie, kiedy poprowadzi ją miejscowy samorząd, szkoła 
będzie w jednym budynku. W między czasie pojawiła się - jest  zapowiedz 
reformy oświaty - to też wniosło coś nowego, trochę chaosu wprowadziło, są 
różne komentarze i opinie odnośnie likwidacji gimnazjum. Ja oczekiwałem, że 
to, co ustaliliśmy na początku roku - podjęliśmy zresztą uchwałę – że zostanie 
dotrzymane i że Państwo przejmiecie tą szkołę.  To nie jest coś co zostało 
narzucone. Poinformowaliśmy Państwa, że zamierzamy zlikwidować tą szkołę, 
ale też wyrażaliśmy zgodę, że szkołę tą będzie prowadził samorząd.  Ja się 
rozczarowałem, że nie przejęliście. Ja swoje zdanie podtrzymuję.  Byliście 
u mnie, ustaliliśmy, że jeżeli do końca roku nie przejmiecie szkoły - a to 
przejęcie ustaliliśmy z Burmistrzem z dniem 1 września – to… -  ja się czuję 
oszukany - jeżeli nie przejmiecie, to z dniem 1 stycznia rozpoczynamy procedurę 
likwidacji tej szkoły. Dziękuję Państwu za współpracę w 2016 roku i życzę 
dobrej współpracy w 2017 roku … 

Pan radny Andrzej Szachnowski – ludzie przyszli dzisiaj dlatego, że 
jeżeli gmina przejmie liceum, to budżet gminy nie wytrzyma ze szkołami 
podstawowymi. Nie udźwigniemy tego… 

Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – Panie 
Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja nie chcę by ktoś 
ucierpiał. Ja was tylko informuję, co ja chcę zrobić z tą szkołą. Ja tu nic na siłę 
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nie chcę robić. Ja zostałem oszukany, bo miałem zapewnienie ze strony Pana 
Burmistrza, że tą szkołę przejmiecie. Ja tu nie jestem sam. Pani 
Przewodnicząca też jest i broni tej szkoły i by chciała, aby ta szkoła była. Mnie 
uciekły terminy, bo ja czekałem …  Jeżeli nie przejmujecie, to od początku 
stycznia podejmujemy kroki związane z likwidacją tej szkoły… 

Pan radny Piotr Marszalec – my też czekamy na przejęcie tej szkoły. 
Chcemy by wszyscy mieli pracę. Chcemy by jedne jak i drugie szkoły 
funkcjonowały, myślę tu o szkołach podstawowych jak i liceum. My nie chcemy 
likwidować szkół. Pytam dlaczego Komisja Oświatowa negatywnie opiniuje 
przejęcie liceum? 

Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu 
i Spraw Społecznych Pani radna Alicja Maria Lis - Komisja podjęła taką 
decyzje z tego względu, jeżeli nie będzie naboru, jak do tej chwili mamy 
w pierwszej klasie dziesięć osób, w drugiej klasie trzynaście, trzecia klasa nam 
odejdzie, to jaką my dostaniemy subwencję i ile pieniędzy my musimy do tej 
szkoły dołożyć. Druga rzecz  mówi się o zespole szkół z gimnazjum. Tutaj są 
nauczyciele z gimnazjum i niech wypowiedzą swoje zdania, bo myśmy usłyszeli 
taką alternatywę, że nauczyciele z gimnazjum mówią, że jak najbardziej niech 
będzie zespół szkół, ale po wygaśnięciu liceum i dopiero oni sami zadecydują 
wraz Burmistrzem, jakie to miałyby być klasy. Dlatego nasza Komisja podjęła 
taką, a nie inną decyzję. Skoro Panu Staroście to liceum przynosi straty, to my 
również będziemy musieli sporo dołożyć do tego liceum. I wcześniej była mowa, 
zresztą sam Burmistrz  nam mówił na którejś sesji, że to będzie nie do 
udźwignięcia przez budżet gminy 

Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – proszę Państwa, ja tu 
się naprawdę źle czuje, że przyszedłem po to, by zrobić wam jakąś krzywdę. Ja 
naprawdę życzę wam wszystkiego dobrego, wszystkiego co jest najpiękniejsze, 
stąd tu moja obecność. Ja was informuję, że tą szkołę zlikwiduję i tyle. I związku 
z tym, skoro Państwo chcieliście i była taka inicjatywa, że chcecie przejąć tą 
szkołę, jeszcze w między czasie pojawiła się ta reforma – w tym liceum będą 
cztery oddziały, to od Państwa zależy w jaki sposób będziecie go promować. 
Organowi, który będzie prowadzić jeden typ szkoły i drugi typ szkoły jest 
zdecydowanie łatwiej. Ja z przykrością muszę powiedzieć, że nie koniecznie ta 
szkoła była promowana przez nauczycieli gimnazjum. Tak powiem wprost, 
młodzież była zniechęcana, że by nie chodzić do tej szkoły. Takie informacje 
niestety docierały do nas. Nic na siłę,  … ja się nie dziwię rodzicom i uczniom, 
że nie chcieli tu chodzić, bo - to nie wiadomo może ją zlikwidują (szkołę). I w 
tym momencie przejęcie szkoły przez jeden organ nadaje takiej pewnej 
stabilności. Ja po prostu Państwu oświadczam, że ja jestem zmuszony tę szkołę 
zlikwidować. Nie podjęliśmy wcześniej tej czynności tylko dlatego, że byliście 
u mnie i prosiliście. Przecież my nie podjęliśmy uchwały bez uzgodnień 
z Burmistrzem. Ja podjąłem uchwałę  i ponad rok czasu mam tę uchwałę nie 
wykonaną. Podjęliśmy taką uchwałę, bo było – chcemy zachować tą szkołę, a że 
się zmieniły warunki, że gmina tego nie wytrzymana, to proszę mi to wprost 
powiedzieć. Ja tutaj nie przyjechałem po to, że macie ją wziąć. Tylko się 
dżentelmeni umówili i rozmawialiśmy. Po co nam takie wizyty?, gdzie 
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przyjechaliście do mnie z jakimś takim wyrzutem, pretensjami, że ja szkołę 
likwiduję. No nie. No nie. Skoro chcecie, to ja ją wam po prostu daję.  Nie 
chcecie, to nie bierzecie, ja po prostu wiem, co ja dalej mam robić. Bo znowu 
minie termin, w którym podejmuje się czynności związane z likwidacją szkoły, 
a to jest koniec lutego czy marca. Z czego ten niewielki nabór do szkoły się 
bierze?, a to z tego klimatu, tej niepewności czy szkoła będzie, czy nie będzie, 
niewiadomo? Trochę więcej tego lokalnego patriotyzmu. To coś takiego, co was 
wyróżnia jako gminę miejską, to jest chociażby posiadanie tych jednostek 
organizacyjnych o rozwiązaniu takim ponad gminnym, że jesteśmy miastem. To 
są już Państwa decyzje, ja przedstawiłem wam taką ofertę i zachowałem się tak, 
o co mnie prosiliście. I w pewnym momencie mogłem się poczuć taki oszukany, 
bo coś ustaliliśmy, a tu nagle okazuje się… ja oświadczam, że w styczniu 
podejmuję procedurę jeśli Państwo nie przyjmiecie - podejmuje procedurę 
likwidacji tej szkoły. Będę rozmawiam z rodzicami, nawet kto wie -  może nawet 
mogę ich przenieść do Tomaszowa, przewieść, załatwić jakiś transport  i będzie 
problem rozwiązany 

Pan Andrzej Szachnowski – czy Starostwo tak ciężko przędnie, że 
musi zlikwidować tą szkołę? może przeczekać? Ile szkół zewnętrznych 
Starostwo utrzymuje? 

Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – utrzymujemy jedną 
szkołę – Tyszowce 

Pani Dorota Badyła – Dyrektor Gimnazjum w Tyszowcach – od 
pięciu lat się mówi, że gimnazjum sprawia, że nie ma w liceum uczniów, Chcę 
zauważyć, 95% uczniów tego liceum, to absolwenci mego gimnazjum. 
Mówczyni  zaznacza w swojej wypowiedzi, że kiedyś do tego liceum chodziły 
dzieci z ościennych gmin, dzisiaj tego nie ma. Zdaniem Pani Doroty Badyła – 
Dyrektor Gimnazjum w Tyszowcach – to nie moja rola, by zachęcać do 
nauki w liceum, tylko to jest rola dyrektora liceum . Mówczyni wyraża swoje 
zaniepokojenie w kwestii zatrudnienia nauczycieli z gimnazjum w sytuacji, gdy 
powstanie zespół szkól z liceum 

Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – jeszcze raz 
powtarzam, to jest odpowiedz na Państwa propozycję, jaką mi złożono rok 
temu. Ja Państwa informuję, że ja likwiduję to liceum. Ja się czuje tutaj czym 
obciążony – nie wiem czym i nie wiem o co chodzi?. Były u mnie delegacje 
również Pan Przewodniczący, Pan Burmistrz – podjęliśmy też uchwałę na 
Państwa prośbę, przecież to nie było tak „proszę przyjąć sobie to liceum”, 
przecież to się odbyło nie bez Państwa wiedzy, ale żeby ta uchwała zadziałała 
oczekujemy od was uchwały. Jeżeli nie, to ja swoją uchwałę wycofuję z obiegu 
prawnego, bo ja nie mogę mieć jej nie wykonanej… jeżeli chcecie, to bierzecie 
to liceum, jeżeli nie, to ja je będę likwidował. Udział w tym budynku nie będę 
wam sprzedawał, zostaje u was … To jest tylko propozycja, nie chcę by to się 
odbyło kosztem tych którzy chodzą do podstawówki. Trzeba dużo rozmawiać, 
żeby się nie dowiadywać z prasy i innych pokątnych źródeł, bo one są 
niewiarygodne 
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Pani Barbara Dziki – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 

w Czartowczyku – Panie Starosto, a kto tak bardzo zabiegał o przyjęcie tego 
liceum, czy rodzice, radni, czy Pan Burmistrz?  

Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – przyjechali do mnie… 
Pani Barbara Dziki – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 

w Czartowczyku – bo nie wiemy, my jesteśmy w obronie naszych szkół. 
Dowiadujemy się od ludzi - czy szkoła będzie? Bo jak będzie liceum, to 
wszystkie szkoły … wprowadzono ogólny chaos na wsi i w okolicznych 
miejscowościach, dzieci się boją, płaczą. Wszystkie na święta były chore 
włącznie z nauczycielami, bo jest wprowadzony niepokój, zamęt. Jest psychoza 
strachu, lęku u dzieci, nauczycieli i rodziców. Dzieci pięcioletnie, 
a siedemnastoletnie, to jest chyba różnica w dojeździe? 

Pan radny Piotr Marszalec – ja odpowiem rodzicom, bo byli 
dyrektorzy na naszej sesji i niech teraz dyrektorzy powiedzą – czy któryś radny 
powiedział, że chcemy zamknąć szkoły. Radni stawali w obronie szkół. Tu się 
przedstawia otoczę zupełnie inną… 

Pani Elżbieta Zezula – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Czartowczyku – jestem dyrektorem szkoły w Czartowczyku. Byłam na 
ostatniej sesji. Były poddane pod dyskusję warianty, różne warianty. I Rada 
przekazała nam, abyśmy razem z Panem Burmistrzem wypracowali wnioski 
odnośnie szkół wiejskich. Radni też się do tego przychylali, że będą szkoły 0-8   

  Pan radny Piotr Marszalec – radni nie zamykają szkół, jak tu było 
mówione. Radni też nie chcą zamknąć liceum. Jak nas stać na gruszkę, to i na 
pietruszkę. My szukamy rozwiązania, aby utrzymać jedno i drugie … jak 
zamkniemy to liceum, to miejsce kulturowe zniknie… …liceum będzie miał 
Łaszczów, a nie będzie miało Tyszowce… …my jesteśmy dzisiaj przygotowani 
do tego, że tą uchwałę podejmiemy i będziemy próbować robić wszystko, by to 
zostało. Nie padło z ust żadnego radnego słowo likwidacja szkół. Nie było o tym 
mówione i nie będzie likwidowane. Tak samo przynoszą stratę tamte szkoły, tak 
samo straty będzie przynosić liceum. Na oświacie się nie zarabia, do każdej 
oświaty się dokłada. Jak chcemy edukować dzieci, to musimy dołożyć. Nie ma 
tego, że będziemy zarabiać, ani na jednej, ani na drogiej szkole nie zarobimy. 
Nie wiem po co ta otoczka buntu jest robiona? i jeszcze się oberwało Panu 
Staroście. 

Pan radny Antoni Czarnecki – Panie Burmistrzu ja na prawdę nie 
wiem co się dzieje?. Dobrze, że tutaj świadkiem jest Pan Starosta. W sierpniu 
byliśmy z Przewodniczącą Rady Powiatu i Pan deklarował „od 1 stycznia 
przejmujemy szkołę ponadpodstawową” Zaczęły się problemy, bo nie mamy na 
dofinansowanie od stycznia do września. Przewodnicząca Rady Powiatu 
deklaruje, że ze Starosta wypracują, że jeszcze do 31 sierpnia Starostwo będzie 
… Tak dzisiaj Pan Starosta powiedział? 

Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – tak 
Pan radny Antoni Czarnecki – Pańskie są słowa Panie Burmistrzu, 

że trzy klasy gimnazjum zostaną zlikwidowane – wygasną i automatycznie te 
pieniądze zasilą zespół szkół. To była Pańska propozycja. Dzisiaj się Pan nic 
nie odzywa. Czy ma Pan po prostu prawo moralne tą szkołę zamknąć? Myśmy 
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to nie przyszli zamykać szkół w terenie. Ja dostałem wczoraj program na 
temat liceum. Tego dzisiaj nie ma. Ja rozmawiałem z Panem przez telefon we 
wtorek – pamięta Pan Panie Burmistrzu – Pan mi zadeklarował. Tak nie wolno 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak- proszę Pan Burmistrz niech się odniesie do tego  

Pan Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec – Szanowni Państwo, 
Panie Starosto, Panowie Przewodniczący, Drodzy Państwo. Najgorzej jest, gdy 
brak jest wiedzy na dany temat i gdy grają emocje. Bo coś takiego nastąpiło 
w tym momencie. Jeśli chodzi o szkoły i o system oświaty jaki będziemy musieli 
wprowadzić w gminie, to ja już przedstawiałem Radzie  i Dyrektorom niespełna 
półtora tygodnia temu. Bo są różne rozwiązania. Można przyjąć rozwiązanie 
ekonomiczne, w którym powstanie tylko jedna zbiorcza szkoła w Tyszowcach. 
To jest rozwiązanie ekonomiczne nie do przyjęcia ani dla uczniów, ani dla 
nauczycieli. By straciło wówczas pracę 50% kadry. I wówczas nie byłoby 
przejęcia Zespołu Szkół Nr 5 i nie byłoby żadnej szkółki poza tą jedną 
w Tyszowcach. Drugie rozwiązanie. Rozwiązanie czysto socjalne. To nie 
podejmowanie żadnej uchwały, bo to że my nie podejmiemy żadnej uchwały, to 
znaczy, że każda jedna ze szkółek pozostaje i ze szkół 6-klasowych tworzą się 
szkoły 8-klasowe i do tego trzeba by podjąć uchwałę   o przejęciu Zespołu Szkół 
Nr 5. I to jest czysto socjalne, w którym my przejmujemy na barki samorządu 
utrzymanie wszystkich szkół. Takie rozwiązanie powoduje, iż za trzy lata 
musimy jeszcze o 20% zwiększyć kadrę pedagogiczną. Bo zrozumcie Państwo, 
że na dzień dzisiejszy, ci nauczyciele, którzy znajdują się w szkołach  
podstawowych, to ok. 40% ma przygotowanie do nauki w klasach 1-3. Nie ma 
przedmiotowców. Przedmiotowców którzy by uczyli w klasach od 4 do 8. To jest 
po pierwsze. Po drugie, kiedy będzie zlikwidowana trzecia klasa gimnazjum, no 
bo tak to trzeba przyjąć, że nie będzie zlikwidowane całe gimnazjum, ponieważ 
zostanie klasa 7 i 8, czyli dwa roczniki zostają, brakuje nam tylko jednego 
rocznika. Ten rocznik będzie przeniesiony do szkoły średniej. Szczęśliwie na 
naszym terenie znajduje się szkoła średnia i te dzieci, by mogły pozostać na 
naszym terenie dalej. Tylko warunek. Musiałyby wybrać tę szkołę, w której 
będzie kontynuowana nauka. I wiadomym jest, że gro dzieciaków wybiera   
takie kierunki w których widzi swoja przyszłość, swój rozwój. Źle się stało, że 
poziom, jaki w tej chwili ta szkoła  posiada, wynikający z tego jacy uczniowie 
tutaj trafiają, bardzo zaniżyły opinie o tej szkole. Ale to też świadczy o tym, że 
inne szkoły mają bogatszą ofertę edukacyjną. Dlaczego tak jest? Nie chciałbym 
tutaj dywagować na ten temat. Tylko powiem w ten sposób, gdybyśmy poszli 
z taką ofertą trzymając oddzielne szkoły, każda jedną, gmina nie jest w stanie 
sfinansować tychże szkół. Ja osobiście zaproponowałem, by połączyć 
gimnazjum z liceum. To powodowałoby jakoby asymilację tychże środowisk 
dwóch. Powodowałoby wspólną pracę dla dobra ucznia i dla dobra wszystkich 
tych, którzy tam pracują. Proponowałem -  taką miałem akurat wizję, by liceum, 
to taki skrót – Zespół Szkół Nr 5 przenieść do obecnego budynku gimnazjum 
i tam docelowo znajdowałoby się liceum. Ja rozumiem tutaj słowa Pani 
Dyrektor,  która boi się o swoich pracowników, bo faktycznie łącząc 
pracowników Zespołu szkół Nr 5 i gimnazjum, to już w pierwszym roku mamy 
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nadwyżkę ok. 8-9 etatów. Nie mówię o osobach, tylko mówię o etatach.  Bo 8 
z kawałkiem etatów znajduje się w Zespole Szkół Nr 5. To pozwoliłoby na 
przetrwanie w tym roku 2017 na tym samym poziomie. Właściwie trzeba by było 
dzielić godziny już tutaj na ten moment. Ale godziny trzeba by było dzielić tylko 
w tej perspektywie gimnazjum plus liceum. Zauważcie Państwo, że część 
nauczycieli będzie musiała przechodzić jako przedmiotowcy do szkoły 
podstawowej. Bo każdy w tym momencie zapomina o tym, że powstanie klasa 7 
i 8. I ci uczniowie będą musieli być nauczani tylko przez przedmiotowców. Nie 
będzie tam już zabawy z dziećmi, a przedmiotowców posiada zarówno 
gimnazjum jak i Zespół Szkół Nr 5. Tych przedmiotowców - myśmy analizowali 
z dyrektorami - brakuje ich w każdej szkole podstawowej, która znajduje się na 
terenie gminy i oni będą musieli być asymilowani z tychże szkół średnich i z 
gimnazjum. I Drodzy Państwo, jeżeli puścimy ten socjologiczny wybór, to 
wyjdzie tak, że za 2-3 lata  będzie nam brakować ok. 10 przedmiotowców. To 
myśmy już wyliczali. I tych przedmiotowców będzie naprawdę brakować 
i będziemy musieli poszukać ich gdzieś zewnątrz. Ale jest jeszcze jedna sprawa, 
tych nauczycieli, którzy mają przygotowanie do nauki w klasach 0-3 jest u nas 
za dużo, czyli ci nauczyciele będą musieli się przekwalifikować i uczyć 
przedmiotów. Dlatego też ja zaproponowałem takie rozwiązanie pod dyskusję, 
by w tych szkołach które są mniej liczbowo i tutaj myślę o Kazimierówce, 
w której na ten moment w klasach 1- 6 jest 16 uczniów, myślę o Przewalu, który 
na ten moment w klasach 1-6 jest 18 uczniów, czy w Perespie w klasach 1-6 jest 
21 uczniów, to  zaproponowałem by nauka 1-3  w tych szkołach odbywała się 
w tych miejscowościach, gdzie jest szkoła, natomiast już od 4 klasy do szkoły 
w której można i zabezpieczyć w pomoce naukowe i zabezpieczyć odpowiednio 
wykształcona kadrę i w tym momencie nikt z nauczycieli nie traci pracy. Na 
dodatek teraz od nowego roku szkolnego będziemy od nowa organizować 
dowóz dzieci. Tu przy takim zorganizowaniu systemu oświaty  wiadomo, że 
trzeba będzie zwiększyć dowóz , część nauczycieli tych którzy nie będą posiadać 
kwalifikacji, by uczyć poszczególnych przedmiotów mogą pracować przy opiece 
nad tymi dziećmi przy ich dowożeniu.  W tym momencie nikt nie traci pracy 
i jest to takie rozwiązanie, które jest na prawdę  rozwiązaniem rozsądnym. 
Wówczas też wiadomym jest, że nie przyjmiemy z zewnątrz żadnych nauczycieli 
dodatkowo. Natomiast Szkoła Podstawowa w Czartowczyku, która liczy na ten 
moment ponad 35 uczniów, ta szkoła by mogła na ten czas jeszcze 
funkcjonować samodzielnie, ponieważ po przeliczeniu kosztów jakie są  
w chwili obecnej   w Tyszowcach i w Czartowczyku one są  porównywalne. I ta 
szkoła jaka jedyna posiada w pełni przygotowany obiekt do przyjęcia klasy 7 
i 8. Posiada salę gimnastyczną i  tutaj jeszcze jedna rzecz ukłon w stronę 
rodziców, który praktycznie tą szkołę odnowili. Ona jest przygotowana na 
kolejne pięć lat bez remontu do normalnego funkcjonowania.    Ja dowidziałem 
się wczoraj, że    były zebrania w szkołach, czy w sołectwach. Drodzy Państwo 
ale na takie zebranie przedstawiciele Rady, czy Burmistrz jako ten organ 
prowadzący   powinien być zaproszony. Jeżeli wysłuchuje się tylko jednej strony 
to uważam informacje są mylne. To była taka propozycja, która poddałem pod 
dyskusję. I w tym momencie ja uważam, że my powinniśmy się spotkać ze mną, 
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a nie samodzielnie. Wysłuchać wszystkich stron i wybrać najodpowiedniejsze 
rozwiązanie dla wszystkich, takie które zadowoli wszystkie strony. Ja wiem, że 
ekonomia mówi swoje ale ja tez rozumiem stanowisko tych ludzi, którzy 
utrzymują się z pracy.   To nie tylko nauczyciele ale i osoby które pracują 
w poszczególnych szkołach. Dlatego dla mnie jest oczywistą rzeczą, że każde 
miejsce pracy jest bardzo ważne. Ja osobiście chciałbym raz jeszcze osobiście 
spotkać się z Państwem w najbliższych dwóch tygodniach.   

W trakcie dalszej swojej wypowiedzi Pan Mariusz Zając – 
Burmistrz Tyszowiec stwierdza – dojazd do szkół  w całej gminie kosztuje tyle  
co dwóch nauczycieli. Utrzymanie szkół nie jest wysokie. Wysokie są koszty 
zatrudnienia nauczycieli. Ja proponuję byśmy się jeszcze raz spotkali w każdej 
ze szkół. Spotkajmy się, przedyskutujmy na spokojnie, bez emocji. Bo na prawdę 
można to wszystko zorganizować w taki sposób, by funkcjonowało i by nikt nie 
stracił.  Bo dobro dziecka jest naprawdę najważniejsze. Na dzień dzisiejszy 
Tyszowce nie są w stanie przyjąć wszystkich tych małych dzieci, które by trafiły 
do przedszkola. 

Pan radny Piotr Marszalec – rozmawialiśmy z Burmistrzem na 
temat odejścia dzieci z Kazimierówki i Perespy do Honiatycz. Państwo radni 
powiedzieli, że tam mają lepszy dojazd itd. Zwróciliśmy uwagę Panu 
Burmistrzowi na poprawę tego naszego dowozu. Burmistrz powiedział, że nie 
ma z tym żadnego problemu. 

Z sali słychać głosy rodziców, że dzieci musza czekać długo na ten 
dowóz 

Na sali narad panuje gwar 
Nawiązując do odejścia uczniów do Honiatycz Pan Mariusz Zając – 

Burmistrz Tyszowiec stwierdza – w ostatnich latach odeszło nam 23 uczniów 
do szkoły stowarzyszeniowej. 23 osoby, to jest dużo więcej niż nas kosztuje 
pełny dowóz, bo za każdym uczniem odeszło 9 tys. złotych.  Mało tego odeszły 
dzieci do „zerówki” za które to „zerówki” musimy jeszcze płacić z naszego 
budżetu. Ja chciałbym porozmawiać z mieszkańcami z tamtego terenu jakie są  
powody takiego postępowania.  

Mieszkaniec Przewala Pan Stanisław Staszczuk – bo rodzice nie są 
pewni, co do tych szkół -  czy będą, czy też zostaną zamknięte? 

 Pani radna Anna Lipka – tak samo się mówi, że w tym roku dzieci 
do liceum nie poszły, dlatego że rodzice byli niepewni. To jest nieprawda, bo to 
liceum ma problem od 5 – 6 lat. Z którym się rodzicem rozmawia, czy uczniem, 
to oni nie chcą. Do tego liceum chodzili nawet z mojej rodziny uczniowie 
i mówili mi, jakby mieli teraz wybierać, ta kadra która uczy w tym liceum -  
w życiu by nie poszli. A my teraz mówimy – my tych nauczycieli przejmiemy. 
Oni nasze dzieci będą dalej uczyć w 7, 8 klasie? Czego oni nas nauczą? Jeśli 
się mówi matematyczka nie umie uczyć, ta nie umie uczyć, ale my weźmiemy tą 
kadrę  i rodzicom się nie spodobają  te nauczyciele  i my będziemy mieli jeszcze 
jeden wielki problem. Bo tym nauczycielom trzeba będzie dać odprawę.  Bo 
niestety uczniowie nie będą chcieli chodzić tutaj do 7, 8 klasy jeśli będą ci sami 
nauczyciele. Spójrzmy na to. Bo to jest problem. Panie Starosto, moje dzieci 
chodziły do Lubyczy i ja Panu jedną rzecz tylko powiem, że tam sobie 
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nauczycieli bardzo chwalili i te dzieci wykształcili się w Lubyczy. I tam było 
więcej uczni i szkoła była wyremontowana, tutaj na remont tego liceum ani 
złotówki się nie dało. Tynk się sypie, niektórzy radni mówią, że to wina gminy, 
bo to jest budynek gminy. Myśmy kiedyś występowali z prośbą, żeby wspólnie 
ten budynek wyremontować, nie było odzewu od naszych radnych powiatu, czy 
oni jakiekolwiek starania poczynali? Nie, ten budynek się zaniedbało, a teraz 
chce się oddać gminie po to, żeby gmina wszystkie nakłady sama poniosła.  

Z sali – kosztem naszych dzieci 
Pani radna Anna Lipka – za dwa lata będzie taka sytuacja, że my 

nie utrzymamy żadnej szkoły 
  Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – Pani radna. Powiem 

tak. Jest mi bardzo przykro, bo to łatwo jest kogoś krytykować. Jeżeli my 
jesteśmy tacy nieudacznicy, no to przykro mi. Ja sobie nie pozwolę, żeby Pani 
obrażała moich nauczycieli w tym momencie.   

Pani radna Anna Lipka – ale to mówią ludzie 
Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – ale co mówią ludzie? 

Właśnie rozmawiajcie w cztery oczy, a nie co ktoś powiedział. Przecież my sami 
wystawiamy sobie złe świadectwo. Jestem mocno zdegustowany, bo tak 
wszystko krytykujemy, nigdzie nie potrafimy znaleźć coś dobrego. Zastanówmy 
się, co my chcemy osiągnąć? Gdzie jest ten nasz lokalny patriotyzm?  

Pani radna Anna Lipka – patriotyzm patriotyzmem ale … 
Na sali narad panuje gwar 
Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – między innymi o tym 

mówię żeby dzieci uczyły się tutaj … 
Pani radna Anna Lipka – a czy Pani Dyrektor z liceum przyjechała 

do Pana i powiedziała – Panie Starosto mam problem z nauczycielami, rodzice 
przychodzą się skarżyć 

Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – nie znam takiego 
problemu 

Pani radna Anna Lipka – no właśnie, co tam robiła pani Dyrektor? 
Przymykała oko i trzymała swoich nauczycieli 

Pani radna Wiesława Sawińska – przepraszam bardzo, a Pani 
radna tak na 100% to wie? 

Pani radna Anna Lipka – na 100%.  
Z sali głos – moje dzieci tu chodziły do szkoły i ja chodziłam, i ja 

nigdy nie miałam pretensji  
Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – dobrze by było, 

żebyśmy się potrafili nawzajem szanować, bo tak wszystko krytykować, to jest 
na prawdę nieelegancko, jakieś takie złe zwyczaje. Trzeba na prawdę dużo 
rozmawiać, bo my bazujemy na tym co ktoś tam powiedział. Jestem na prawdę 
zdegustowany, ja tu nie jestem najważniejszy, ale nie oczekiwałem, że jest taka 
opinia. Szpital jest zły. Nic nie mamy dobrego. Wszyscy jesteśmy fachowcami, 
potrafimy uczyć, potrafimy leczyć, potrafimy budować drogi, potrafimy 
wszystko. W istocie rzeczy nie potrafimy nic, bo nie potrafimy dostrzec tego co 
robimy. To jest na prawdę  obraźliwe i jest mi przykro  żeby w ten sposób 
wylewać pomyje. Pomyje na moich nauczycieli. To nie jest eleganckie. 
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Mówicie, że święta mieliście na przemyślenia, ja wam współczuję, ja 
stwierdziłem, że święta powinny trać co najmniej pół roku i wówczas ludzie by 
byli bardziej życzliwi. Ja przeprasza, jeżeli kogo kol wiek uraziłem tą decyzją. 
Państwo przyślijcie do mnie z propozycja utrzymania tej szkoły, że ją 
przejmujecie. Ja informuję, że ja będę likwidował, bo jak Pani mówi jest to zła 
szkoła, nie będziemy tam uczyć,  a  kto tam uczy? nauczyciele skąd? z tej gminy 
są, czy nie? To co chciałem osiągnąć, nie ma tego w porządku tej sesji. Nie 
chciałbym, aby przyjęcie tego liceum było przeszkoda w prowadzeniu szkół 
które są w gestii tego samorządu. Za to przepraszam. Ja po prostu mówię wam, 
co się stanie z tą szkołą, ja nie chcę by się to odbywało czyimkolwiek kosztem, 
w szczególności waszym. Jest mi przykro … 

Pan radny Zenon Dziuba- czy mógłby nam Pan Starosta powiedzieć 
w jaki sposób Łaszczów się starał o szkołę średnią? 

 Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk – nawet ją tworzyłem, 
bo byłem wtedy sekretarzem. Liceum w Łaszczowie jest to szkoła, która 
powstała z inicjatywy miejscowego samorządu. Nie była to szkoła kuratoryjna. 
Jest to szkoła samoistnie utworzona z inicjatywy miejscowego samorządu. 
Inicjatywa ta  zyskała akceptację. Wyniki matur w tej szkole nie są takie 
najgorsze. Państwo też teraz macie szansę. Jeżeli nie, to ja przepraszam, że 
zabierałem tyle czasu. Ja przyjechałem tylko po to, żeby was złożyć życzenia 
noworoczne.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak dziękuje za przekazane życzenia świąteczne i także przekazuje na ręce 
Pana Starosty życzenia noworoczne 

Pan radny Zdzisław Cisak – Panie Starosto, Pani Przewodnicząca, 
Panie Przewodniczący, ja jestem rodzicem dwojga dzieci, którzy chodzili do 
tutejszego Zespołu Szkół Nr 5. Gdybym miał jeszcze raz wybrać, na pewno nie 
wybrałbym innej szkoły tylko tą tyszowiecką. Państwo może nie zdajecie sobie 
sprawy ile możemy zyskać na czasie tych dzieci. Nie muszą jeździć gdzieś po 
Zamościach, Tomaszowach, Hrubieszowach mają tutaj na miejscu szkołę. Panie 
Starosto, proszę nie brać dosłownie, bo tutaj koleżanka wypowiedziała się 
w czyimś imieniu, zresztą nie pierwszy raz. Ja mówię w imieniu rodziców. Ta 
szkoła powinna funkcjonować, a jaki my materiał do tej szkoły wyślemy takie 
będą efekty. Najlepsi uczniowie idą do innych szkół w Zamościu, Tomaszowie 
i Hrubieszowie, tutaj idą ci którzy nie są  prymusami. Ja nie zmieniłbym szkoły  

Pan radny Piotr Marszalec – my chcemy podjąć uchwałę, że nie 
zamykamy ani podstawówek ani likwidujemy liceum, że go przejmujemy 

Pan radny Antoni Czarnecki – proszę wprowadzić ten punkt do 
porządku obrad, który pan wycofał 

Mariusz Zając – Burmistrz Tyszowiec – zostało to już 
przegłosowane … 

Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk stwierdza, że został 
oszukany, bo mógł wcześniej uruchomić procedury likwidacyjne szkoły 
Godzina  10.40 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 
ogłasza przerwę w obradach 
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Godzina  10.45 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 
wznawia obrad 
 
PUNKT 8. 
„Podjęcie uchwały w sprawie: 
1) wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 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 upoważnia do 
zreferowania tego punktu porządku obrad Panią Krystynę Leja – Skarbnika 
Gminy 

Pani Krystyna Leja – Skarbnik Gminy szczegółowo omawia 
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 
2016 rok. 

Cytowany projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 

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 2016 rok? Nie widzę 

Przewodniczący Rady odczytuje zebranym projekt uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały 
w proponowanym brzmieniu?  

„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 XXV/155/2016 w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej na 2016 rok – podjęła 

Uchwała Nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 
grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 
rok -  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
„2) uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2016” 

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 upoważnia do 
zreferowania tego punktu porządku obrad Panią Wiesławę Jurkiewicz – Insp. 
ds. obsługi kasowej. Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  
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Pani Wiesława Jurkiewicz – Insp. ds. obsługi kasowej. 

Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
szczegółowo omawia projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2016. 

Cytowany projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stefan Henryk Medak – czy 
Panie i Panowie radni zgłaszają jakieś uwagi do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2016.? Nie widzę 

Przewodniczący Rady odczytuje zebranym projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2016. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały 
w proponowanym brzmieniu?  

„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 XXV/156/2016 w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2016 – podjęła 

Uchwała Nr XXV/156/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. -  stanowi załącznik nr 
6 do niniejszego protokołu. 

 
Pani Teresa Chrastina – Przewodnicząca Rady Powiatu 

Tomaszowskiego - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chcę złożyć krótkie 
oświadczenie; Jako radna Rady Powiatu nigdy swoimi działaniami nie 
zastępowałam ani nie zastępuję organu wykonawczego Gminy czyli Burmistrza 
w jego ustaleniach bądź porozumieniach ze Starostą Tomaszowskim. Jeżeli 
mam o nich wiedzę, to oczywiście zawsze je wspieram i stale monitoruję. Jeżeli 
chodzi o oświatę to chciałabym jako mieszkanka gminy, aby na terenie naszej 
gminy i jej miasta funkcjonowały wszystkie etapy edukacyjne- od przedszkola 
po szkołę średnią, bo to świadczy o naszej przeszłości i przyszłości, a pośrednio 
będzie służyć też rozwojowi naszej gminy. Wielokrotnie i w wielu różnych 
sprawach ważnych dla naszej społeczności lokalnej jako radna staram się 
skutecznie pomagać i nie robię tego medialnie ale racjonalnie. 
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PUNKT 9. 
„Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.” 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 

– oddaję głos Burmistrzowi Tyszowiec Panu Mariuszowi Zając 
Burmistrz Tyszowiec Pan Mariusz Zając – w dniu 7 stycznia 2017 

roku w Tyszowcach w Sali SCK o godzinie 1000 odbędzie się zebranie w sprawie 
szkół 
 
PUNKT 10. 
„Sprawy różne” 
 

Pan radny Antoni Czarnecki – Panie Burmistrzu, ja wychodząc 
z tej dzisiejszej sesji nic nie wiem. Był tłum w sprawie podstawówek, 
gimnazjum… był wczoraj punkt w sprawie liceum … był Starosta, ale Pan nie 
odniósł się do tego punktu w sprawie przejęcia liceum 

Burmistrz Tyszowiec Pan Mariusz Zając – to wy będziecie 
przejmować, wiecie o tym doskonale, ja mogę przedłożyć tylko projekt uchwały. 
Wy to przejmujecie nie ja.  

Pan radny Antoni Czarnecki – ale Pan z projektem nie występuje 
do nas 

Pan radny Andrzej Szachnowski – kolega oskarża Burmistrza, że 
zamyka liceum. Pan Burmistrz nie zamyka, to Starosta zamyka, my możemy 
przejąć 

Pan radny Zdzisław Cisak -  ale nam się uniemożliwia tego 
przejęcia, nikt nie poddaje tego pod głosowanie 

Pan radny Antoni Czarnecki – a termin jest do 31 
Burmistrz Tyszowiec Pan Mariusz Zając – nie ma takiego terminu, 

termin jest do końca marca 
Pan radny Zenon Dziuba – tyle co się dzisiaj nasłuchałem durnot, 

obiecanek, krętactwa, manipulacji, tego wszystkiego co się w głowie nie mieści. 
Obiecywanie, pisanie, wycofywanie, gadanie durnot takim cieciom można 
mówić, ja nie po to zostałem radnym żeby mnie w konia robić i sto razy durnoty 
opowiadać. Ile to można robić? Ludzie kochani, to są śmiechy, żeby w taki 
sposób postępować. Ludzie przyszli, napuszczać jednych na drugich – 
podstawówki na liceum, liceum na podstawówki . To my mamy sprowadzić całe 
Tyszowce odnośnie liceum? Co niech się biją tutaj? Niech krzyczą? Panie 
Burmistrzu, czy Pan sobie wyobraża co będzie w sobotę? Ja bym wolał, żeby 
były spotkania w każdej miejscowości gdzie jest szkoła… mogliśmy już dzisiaj tą 
jedną sprawę zamknąć i mielibyśmy spokój, zostałaby nam podstawówka… 

Pan radny Robert Kozłowski  - Panie Przewodniczący, Szanowna 
Rado, Panie Burmistrzu dużo się tutaj mówi o tym liceum i o tych 
podstawówkach … nie dawno opracowywaliśmy budżet, nikogo z was nie było 
stać by wstać i powiedzieć – stop. My mamy średnią szkołę na terenie. 
Pieniędzy za dużo nie ma, może pomyślmy o tym, jeżeli chcemy ją utrzymać, 
żeby zagwarantować w budżecie parę złotych. Nie, was na to nie stać było, 
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tylko pozdejmować z jednej pozycji i powrzucać na Tyszowce. A  teraz robicie 
dużo szumu  

Pan Piotr Marszalec – jeżeli jest zagwarantowane, że gimnazjum 
będzie pokrywać liceum, to się nie szuka żadnych środków. I tak mieliśmy 
przedstawione.  

Pan radny Zenon Dziuba – sam Pan Burmistrz powiedział, sam 
Burmistrz zadeklarował i sam powiedział i z podstawówkami, i z liceum, i w 
jaki sposób to zrobić, i kiedy. Myśmy już byli praktycznie … i co teraz? Przecież 
myśmy się cofnęli , bałaganu znów się narobiło i teraz dojdzie do nieciekawych 
rzeczy … Ja już byłem pewien tego, że my już mamy wypracowane stanowiska. 

Burmistrz Tyszowiec Pan Mariusz Zając – słuchajcie Państwo, 
bałagan spowodowali nauczyciele, którzy nagle zobaczyli, że takie połączenie 
gimnazjum z liceum będzie problemem. Wiem doskonale, że nauczyciele 
z gimnazjum dzwonili po ludziach, po mieszkańcach i zwoływali tutaj ludzi. Oni 
zwoływali swoich znajomych 

Pan radny Antoni Czarnecki – Panie Burmistrzu, ale to są Pańscy 
nauczyciele …  

Pan Piotr Marszalec – był Pan Starosta. To co dzisiaj wyszło, to mi 
jest wstyd. Dlatego go przeprosiłem. Niektóre rzeczy, które były mówione, to 
trzeba się w język ugryźć, bo to są pomówienia karalne. Dla mnie jest wstyd. Ja 
nawet dzisiaj nie wybieram się na dalsze imprezy, bo to się nie godzi. Jest mi 
wstyd, że tutaj to się dzieje.  

Pan radny Zenon Dziuba – Panie Burmistrzu, musi Pan po prostu 
wziąć byka za rogi. Jeśli Pan podejmie jakąś decyzję, my jesteśmy w stanie 
Pana poprzeć. Tylko my musimy mieć jakąś decyzję. My jesteśmy od tego, by 
Pana poprzeć  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak informuje zebranych, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do niego petycja 
mieszkańców i rodziców ze wsi Przewale, Marysin i Niedźwiedzia Góra 
w sprawie reorganizacji i utrzymania Szkoły Podstawowej w Przewalu.   

Cytowana petycja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Pan radny Marcin Kawałko przybliża zebranym to o czym 

dyskutowano na zebraniu w Przewalu. Mówca apeluje o konstruktywną 
dyskusję i zrozumienie przedstawianych racji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk Medak 
stwierdza, że w dniu dzisiejszym tj. 29 grudnia 2016 roku o godzinie 11.40  Pan 
Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając na jego ręce złożył inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie przyjęcia od Powiatu Tomaszowskiego zadania 
z zakresu właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Zespołu Szkół Nr 5 
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach. Cytowana inicjatywa 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak stwierdza, że po konsultacjach z radcą prawnym zdecydował się zgłosić 
wniosek formalny o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o punkt 
„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Tomaszowskiego zadania 
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z zakresu właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Zespołu Szkół Nr 5 
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach.”  

Zdaniem radcy prawnego Pana Sylwestra Pakuły Rada może 
dokonać zmiany porządku obrad w wyniku przeprowadzonego głosowania 
jawnego bezwzględną większością głosów. Co w przełożeniu na liczby wynosi 
8 radnych. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak zgłasza wniosek formalny o umieszczenie w porządku obrad dzisiejszej 
sesji punktu 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od 
Powiatu Tomaszowskiego zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego 
prowadzenia Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w 
Tyszowcach.”   

„za” ww. wnioskiem opowiada się 7 radnych, „przeciw” jest 3 i 4 
radnych „wstrzymało się” od głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan radny Stefan Henryk 
Medak – wniosek upadł 
 
PUNKT 11.  
„Zamknięcie obrad.” 
 
Godzina 1150 

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

  
Protokolant: 
K. Garbula 


