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P R O T O K Ó Ł   Nr XLII/2014 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 24 czerwca 2014 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Ignacego Janczuka – Przewodniczącego 
Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 9-ej. 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - otworzył obrady XLII Sesji, powitał Wójta Gminy 
Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Annę Blondyk, radnych oraz mieszkańca wsi 
Koszelówka. Stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 14 radnych.               
W załączeniu lista obecności radnych. 

Następnie przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
      - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2014-2017, 

- zmian w budżecie gminy na 2014 rok, 
- uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Szpaki. 

6. Wnioski i interpelacje radnych. 
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 

14. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. 

Protokół z ostatniej sesji Nr XLI/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku był wyłożony                             

do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół został jednogłośnie przyjęty bez 

zmian.  

Ad.pkt.4.p.p Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk przedstawiając sprawozdanie z działalności między 

sesjami, poinformował o następujących sprawach: 

- podpisano umowę na modernizację ujęcia wody Nowa Kornica wraz z budową 

przydomowych oczyszczalni. Zadanie finansowane jest ze środków zewnętrznych, zgłosiło 

się koło 150 chętnych na przydomowe oczyszczalnie. Realizacja zadania do końca maja 2015 

roku. Modernizacja ujęcia wody będzie polegała na zamontowaniu zestawów hydraulicznych, 

które będą utrzymywały stałe ciśnienie na całej długości. Wymienione zostaną również rury 

oraz wyremontowany budynek.  

- zakończono inwestycję dotyczącą usunięcia kolizji i przeniesienia transformatora. Zadanie 

zostało rozliczone, protokoły są podpisane.  
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Ad.pkt.5.p.p Podjęcie uchwał w sprawie: 

Uchwała Nr XLII/239/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Stara Kornica na lata 2014-2017 oraz Uchwała Nr XLII/240/2014 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2014. 

Wyjaśnień w sprawie powyższych uchwał udzieliła Skarbnik Gminy Anna Blondyk. 

Poinformowała o następujących zmianach: wprowadzamy do budżetu po stronie dochodów 

26.220,00 zł, są to pieniądze, które otrzymamy zgodnie z zawartą umową z samorządem 

Województwa Podlaskiego na festyn. Wprowadzamy również 17.000,00 zł, które jest 

darowizną od firmy Omya na organizację festynu. Wprowadzamy także 735,00 zł na zasiłki 

pielęgnacyjne, 71.564,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków i hydrofornię, oraz 

84.054,00 zł na zakup samochodów pożarniczych. Jest to dofinansowanie w formie dotacji                 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie dochód 

zwiększa się o 199.573,00 zł,  z czego 43.955,00 zł są to środki bieżąc a 155.618,00 zł środki 

majątkowe. Inwestycja przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizacji ujęcia wody 

musi być rozliczona w czerwcu. Koszt zadania wynosi 4.087.968,01 zł. Jeżeli koszt zadania 

będzie taki sam i po odbiorze przez Urząd Marszałkowski nie będzie zastrzeżeń                  

otrzymamy dofinansowanie w kwocie 2.493.516,00 zł. Środki własne muszą być zwiększone 

o kwotę 1.594.452,00 zł. Całkowity koszt festynu wynosi 52.346,00 zł. Otrzymamy 

dofinansowanie w wysokości 26.220,00 zł. Środki własne zwiększamy o 26.126,34 zł. Będą 

one wsparte darowiznami.  Wprowadzamy także 735,00 zł na świadczenia pielęgnacyjne. 

Ogółem plan dochodów zwiększamy o 199.573,00 zł i plan wydatków o kwotę 1.719.097,34 

zł. Angażujemy nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.519.523,44 zł. Planowane 

dochody bieżące są większe o 50.000,00 zł od planowanych wydatków. Ogółem angażujemy 

nadwyżkę budżetową w kwocie 3.473.417,98 zł i wolne środki w kwocie 27.716,02 zł.                     

Na dzień dzisiejszy brakuje nam 108.899,86 zł nadwyżki aby sprostać potrzebom bieżącym. 

Aby zamknąć budżet trzeba zdjąć tą kwotę z któregoś działu. Jeżeli podamy fikcyjny dochód 

program w Ministerstwie Finansów przeanalizuję trzy lata wstecz i odrzuci ze względu na nie 

realne kwoty.  

Radny Dariusz Guz  -zapytał czy musimy zabezpieczyć całość inwestycji. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że na czas przetargu tak.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na czas przetargu muszą być wpisane                 

do budżetu pełne kwoty, wiedząc nawet, że będzie 75 % zwrotu.  

Radny Dariusz Guz – zapytał czy brakującą kwotę trzeba zdjąć z inwestycji.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że z inwestycji lub z wydatków bieżących.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, kiedy będzie przetarg na chodnik                        

na Wygonie. Dodał, że można by było z tej inwestycji dołożyć.  

Wójt Gminy – powiedział, że w drugiej połowie lipca będzie widomo jaka będzie 

oszczędność.  

Radna Katarzyna Szymaniuk  - powiedziała, że jak będzie przetarg to kwoty się zmniejszą.  
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Skarbnik Gminy  - powiedziała, że tak. Dodała, że po przetargu na przydomowe 

oczyszczalnie i stacje uzdatniania wody kwoty także mogą się zmniejszyć.  

Radna Katarzyna Szymaniuk – zapytała, na jaką inwestycje będzie najszybszy przetarg. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na chodnik na Wygonie i centrum.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy może brakować tej kwoty w budżecie 

przez miesiąc.  

Skarbnik Gminy  - powiedziała, że nie. Musimy coś zdjąć. Zaproponowała, aby zdjąć 

brakującą kwotę z wynagrodzenia z oświaty aby zamknąć budżet. Po przetargu dołożymy                

tą kwotę z powrotem. Zapytała czy jest na to zgoda rady. 

Rada przychylnie odniosła się do propozycji Pani Skarbnik. 

Radny Dariusz Guz – zapytał, kiedy odbędzie się festyn.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że festyn będzie 6 lipca.  

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że inwestycja przydomowych oczyszczalni                    

i modernizacja ujęcia wody jest bardzo kosztowna. Zapytał czy będzie to robione 

kompleksowo.  

Wójt Gminy – powiedział, że będą wymienione wszystkie rury wewnątrz na kwasówki i cały 

zestaw wewnątrz. Pompy będą wyrzucone, będzie zestaw hydrauliczny utrzymujący stałe 

ciśnienie w sieci. Urządzeń będzie mniej, ale parametry i wydajność będą utrzymane bądź 

wyższe.  

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że w latach ubiegłych były braki wody.  

Wójt Gminy – powiedział, że zestawy maja wyeliminować niedobory ciśnienia.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że trzeba dołożyć wszelkich starań aby 

inwestycja wyszła dobrze i była rozliczona.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, ze koszty kwalifikowane są to koszty netto. 

Vat podlega zwrotowi.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że koszt hydroforni wynosi 2.334.299,00 zł,                       

a przydomowych oczyszczalni 1.753.669,01 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że zostaną także zakupione dwie pompy                

do studni głębinowej. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że jeżeli kwoty się nie zmienią otrzymamy 

764.416,00 zł zwrotu Vat.  

Radny Dariusz Guz – zapytał czy trzeba odliczyć od tego kwoty, które będą wpłacać 

mieszkańcy na przydomowe oczyszczalnie.  
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak.  

Uchwały przegłosowano. Głosów „za” było 14, przeciwnych i wstrzymujących się od głosów 
nie było. Uchwały dołączono jako załącznik do protokołu. 
 
Uchwała Nr XLII/241/2014 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Stare 

Szpaki. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że plan odnowy nie pociąga za sobą skutków 

finansowych. Chcemy złożyć wniosek na dodatkowe środki zewnętrzne. Aby złożyć wniosek 

trzeba posiadać plan odnowy danej miejscowości. Dotyczy to modernizacji placu przy 

świetlicy wiejskiej w Starych Szpakach. Wnioski na projekt przyjmowane są do 6 lipca. 

Uznaliśmy, że jeżeli mamy zapisane środki w budżecie na to zadanie to należy napisać 

wniosek na pozyskanie środków zewnętrznych. Zakres modernizacji będzie taki sam.   

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał czy można złożyć więcej wniosków.                    

W Wólce Nosowskiej z Funduszu Sołeckiego ma być robiony parking. Pomiędzy parkingiem 

a szkołą jest błotna droga. Około 100 metrów drogi trzeba by było utwardzić. Może warto 

byłoby złożyć większy projekt.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że z tego programu nie można wydawać 

funduszy na drogi.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, aby potraktować to jako parking.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że do wniosku załączamy mapy. Dodał,                

że sprawdzi dokładnie zasady i przekaże informację.  

Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 14, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.              
Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu. 
 
Ad.pkt.8.p.p Sprawy różne i wolne wnioski.  
 
Radny Kazimierz Markowski – zapytał o pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
które otrzymali radni. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że byliśmy na liście rezerwowej,                          
po przetargach zwolniły się środki. Możemy być na liście chętnych wykonania 
„Schetynówki” Wólka Nosowska – Koszelówka. Nie chce podejmować decyzji sam.                               
Do 24 czerwca musimy dać odpowiedź. Wartość inwestycji wynosi 2.970.000,00 zł.                       
Na przetargu uzyskano oszczędności w kwocie 1.000.000,00 zł. Trzeba odpisać czy gmina                 
za zgodą rady przystąpi do tego zadania. Zadanie trzeba byłoby zrealizować do końca roku. 
Na ten moment dofinansowania do tego zadania byłoby 1.500.000,00 zł. Proszę radę o zajęcie 
stanowiska.   
 
Radny Kazimierz Markowski – zapytał czy stać gminę dołożyć milion złotych.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że po przetargu byłoby mniej. 
Rozdysponowaliśmy nadwyżkę budżetową, ale środki wrócą w późniejszym terminie.                   
O zwrot środków będziemy ubiegać się po zakończonej inwestycji.  
 



 
 

5 
 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że zwrot może być w przyszłym roku, a to zadanie 
trzeba zrealizować do końca bieżącego roku.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że tak. Dodał, że nie wiadomo czy będą kolejne programy. 
 
Radna Halina Bardadin powiedziała, że znowu trzeba szukać miliona złotych.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że trzeba 3 mln złotych.  
 
Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że nie mamy żadnych możliwości.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że w projektach unijnych wniosek o płatność składa się po 
zakończeniu inwestycji. W dużych projektach zwrot może się wydłużyć do pół roku.                     
Od wojewody środki są zwracane w przeciągu miesiąca. Można sfinansować zadanie 
środkami zewnętrznymi z opcją taką, że po rozliczeniu projektów środki wrócą. Jeżeli wrócą 
środki ze „Schetynówki” i przydomowych oczyszczalni to jest 3 mln zł.   
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że przydomowe oczyszczalnie wrócą w następnym roku.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że tak. Fizycznie pieniądze będziemy mieli w 2015 roku.  
 
Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że w tym roku budżet nie może tego przyjąć.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że może jeżeli finansowałby to kredytem, ale musi być zgoda 
rady.  
 
Przewodniczący Rady  - powiedział, że problemów naważył Pan Wójt. Po raz kolejny chce 
Pan zrzucić na radę podjęcie spraw o budowie drogi. Doskonale Pan wie, że nie mamy na tą 
drogę pieniędzy. Trzeba byłoby wziąć trzy miliony kredytu. Nikt nie zadłuży gminy na trzy 
miliony. Trzeba ludziom zrobić tam drogę, ale nie za takie pieniądze. Ludzie dzwonią i pytają 
dlaczego nie remontujemy dróg gminnych. Prosiłbym aby nie zrzucał Pan na nas podjęcia 
decyzji. Niech wytłumaczy Pan ludziom skąd wziąć pieniądze i jak rozwiązać ten temat.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że budowa podzielona jest na trzy odcinki. Odcinek pierwszy 500 
metrów od skrzyżowania do zakładów koszt około 400 tys. zł. Odcinek drugi remont drogi 
Koszelówka od łąk do kaplicy długość 1 km, koszt około 800 tys. zł. Trzeci odcinek 1.8 km 
od drogi wojewódzkiej do drogi koszelowskiej, koszt około  1.400.000,00 zł.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie wiemy jakie to odcinki. 
 
Wójt Gminy – powiedział, że najgorszym odcinkiem jest ten o długości kilometra.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała skąd zaczyna się odcinek i gdzie się kończy.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że od kaplicy do zakładu kredy. Odcinek Wólka jest to praktycznie 
droga polna i żwirowa. Kwalifikuje się do budowy od nowa. Drogi gminne powinny mieć 4,5 
metra szerokości. Droga, która ma 4 metry powinna być z mijankami.  
 
Mieszkaniec Koszelówki – powiedział, że droga była dobra. Pan Kałabun jak zrobił zakłady 
rozjeździł drogę. Droga był skazana na ciężki sprzęt do 10 ton a jeździło 30 ton. Niech Pan 
Kałabun dołoży do drogi. 
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Wójt Gminy – powiedział, że drogi nasze są wąskie i  nie wytrzymują nośności 20 ton. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że droga w Popławach do Wokasu też jest zniszczona 
przez sprzęt a niedawno była robiona.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że Wokas partycypował w naprawie drogi.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała jaką szerokość ma mieć droga.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że nie bierze tej sprawy na radę. 
Doskonale wie Pan, że nie ma pieniędzy. 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała po co był robiony projekt „Schetynówki” skoro Pan 
Przewodniczący twierdzi, że tam nie potrzebna jest „Schetynówka”.    
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że radni wiedzą jak było. Przed 
zamknięciem obrad sesji Pan Wójt powiedział, że jest możliwość zrobienia „Schetynówki”, 
mieliśmy dwie minuty na zastanowienie. Uważałem, że jest to uzgodnione z Panią Skarbnik, 
pieniądze są wiec powinno się drogę zrobić. Każdy podniósł rękę. Po paru minutach 
wiedziałem, że jest to błąd. Rozmawiałem później z Panem Wójtem pięć razy, żeby odpuścił, 
że to nie jest droga w te miejsce. Myślałem, że Pan Wójt zrezygnował z tego, ale nie. Sprawa 
była ciągnięta do końca. Nie dziwie się ludziom, tylko to nie jest droga za takie pieniądze w 
te miejsce. Trzeba tam zrobić normalną drogę. Droga miała mieć 4,5 metra asfaltu i po pół 
metra twardego pobocza z każdej strony. Poprosił radnego Markowskiego aby przedstawił to 
mieszkańcom, nie w ten sposób, że przewodniczący był przeciwny budowie. Jestem za 
rozwojem gminy, ale trzeba mieć realia rozwoju. Za opracowanie projektu powinno być 
potrącone 30 tys. z pensji Pana Wójta.      
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jeżeli nie zgodzimy się teraz na „Schetynówkę” to 
pieniądze zostaną zmarnowane, a można było dołożyć do innego zadania.  
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że tak jest jak się z nikim niczego nie konsultuje.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytał, kto w ogóle zgłosił tą drogę. Na posiedzeniach sesji i komisji 
nie słyszałem aby ktoś zgłaszał tą drogę.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ktoś musiał zgłosić drogę. 
 
Radna Ewa Szydłowska- zapytała jak można zrobić taniej drogę i ile by kosztowała.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że około 500.000,00 zł. Do Państwa 
Chwedczuków 850 metrowy odcinek drogi kosztował 138.000,00 zł. Dodał, że za 1,5 mln 
robimy drogi w całej gminie.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że w Kazimierzowie droga jest za wąska i się 
rozpada. Tak jak powiedział Pan Wójt trzeba robić szersze drogi.  
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że jest duży ruch.  
 
Radny Dariusz Guz  - powiedział, że do Państwa Chwedczuków nie potrzebna jest szersza 
droga, mieszkają tam trzy rodziny. Nie ma ruchu.  
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Radna Ewa Szydłowska- powiedziała, że mieszkamy na wsi. Po drogach jeździ cięższy 
sprzęt. 
 
Wójt Gminy – powiedział, że samochody ciężarowe jeżdżące do zakładów kredowych 
niszczą drogę powiatową.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział,  że do zakładów jest droga. 
 
Wójt Gminy – powiedział, że starają się nie puszczać przez wioskę ciężkich samochodów.  
 
Przewodniczący Rady – powiedział, aby Pan Wójt odpowiedział mieszkańcom i przedstawił 
wizje drogi.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że odcinek naprawy drogi zniszczonej przez 
ciężki sprzęt szacowany był w granicach 200-300 tysięcy zł. Na ten moment droga nadaje się 
do naprawy na całej długości od zakładów do Koszelówki. Jeżeli położymy w dziury destrukt 
i asfalt to za parę lat znowu trzeba będzie remontować.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że nikt wcześniej nie mówił, że droga będzie dochodziła                
do zakładów.  
 
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że nie będzie dochodziła.  
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że będzie.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytał Wójta czy ta „Schetynówka” będzie dochodziła do zakładów 
kredowych Pana Kałabuna.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że jest projekt.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że wcześniej jak rozmawialiśmy nie mieliśmy ani projektu 
ani ceny. Głosowaliśmy w ciemno. 
 
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, aby poprosić panią z budownictwa aby 
przedstawiła dokumenty.     
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że Pan Kałabun zatrudnia dużo osób. Karetka musi 
tam dojechać.  
 
Radna Halina Bardadin- powiedziała, że Pan Kałabun płaci przecież podatki.  
 
Przewodniczący Rady przedstawił mapę projektową drogi.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że jest to projekt przebudowy dotychczasowej drogi i budowy 
drogi łączącej Wólkę Nosowską z Koszelówką.  
 
Mieszkaniec Koszelówki – powiedział, aby zrobić najgorszy odcinek drogi. Dodał,                        
że ostatnio robione drogi są źle wykonane, rozpadają się. Po drogach jeździ ciężki sprzęt.              
Na drugiej drodze miały być przepusty, nie dali zrobić. Jak będzie śnieg to wyniesie drogę.  
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Przewodniczący Rady –zapytał czy droga jest na gwarancji. W Wólce Nosowskiej też jest źle 
wykonana. Trzeba to zgłosić i nauczyć wykonawców aby porządnie robili drogi.  
 
Mieszkaniec Koszelówki – powiedział, że przy jego posesji jest droga pod górę. Na swój 
koszt zrobiłem mostki. Na polu stoi woda. Trzeba zrobić przepust pod drogą.  
 
Przewodniczący Rady  - powiedział, że trzeba to naprawić. Dodał, że w sprawie 
„Schetynówki” rada nie będzie podejmowała decyzji.  
 
Radny Dariusz Guz- powiedział, że można złożyć deklaracje iż najgorszy odcinek, jeżeli będą 
fundusze zostanie naprawiony.  
 
Radna Halina Brdadin – zapytała czy projekt na „Schetynówkę” będzie można wykorzystać                
na naprawę najgorszego odcinka drogi.  
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że nie. Projekt jest do wyrzucenia.  
 
Radna Elwira Hulińska- zapytała dlaczego. 
 
Przewodniczący Rady  - powiedział, że jest to droga o przedstawionych parametrach i dalej 
będzie kosztowała 3 mln zł.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że na najgorszy odcinek trzeba robić nowy projekt.  
 
Radna Elwira Hulińska- zapytała jak robimy drogi i za co płacimy. Nie jest to pierwszy raz. 
Droga jest robiona źle i okazuje się, że jest to wina ciężkiego sprzętu, a nie źle wykonanej 
drogi.  
 
Przewodniczący Rady- powiedział, że jest to pobłażanie firmom, które robią drogi.  
 
Radna Bernardyna Zańko – powiedziała, że firma powinna ponieść konsekwencje.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że w ramach gwarancji. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ktoś otwiera te drogi z taką jakością wykonania.  
 
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że robiona była betonówka. Przy miedzy rósł 
pień. Przyjechali ludzie z gminy, wyrwali pień, wysypali ziemią a pobocza w ogóle. 
Mieszkaniec przejechał ciężkim sprzętem i droga się załamała. Nikt odbioru drogi nie 
podpisał bo nie mogą się zebrać.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że rozmawiał z wykonawcą. 
Zaproponowałem spotkanie. Wykonawca powiedział,  że przyjedzie i z kierownikiem 
budowy ustalą jak to naprawić. Rozszerzę  naprawę o drogę w Wólce Nosowskiej. Dodał,               
że nasze drogi są budowane na określoną nośność. W ramach gwarancji była droga                              
w Kazimierzowie, droga nie jest przystosowana do wytrzymałości 30-40 ton. Wykonawca 
mówi, że nie będzie brał za to odpowiedzialności bo jest znak ograniczenia do 12 ton.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że trzeba takie rzeczy przewidywać i uwzględniać                     
w projekcie.  
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Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że mieszkańcy maja ciężkie sprzęty i trzeba robić takie 
drogi żeby za dwa-trzy lata nie poprawiać. Lepiej zrobić mniej dróg. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że trzeba robić szersze drogi z większą 
nośnością, żeby mogły się minąć dwa sprzęty.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytał ile byśmy zrobili przez kadencje takich dróg jak mówicie.  
 
Radna Halina Bardadinh – powiedziała, że nie musielibyśmy naprawiać. 
 
Radna Elwira Hulińska- zapytała czy mamy jakąś możliwość aby wykonawcy uznali 
gwarancję drogi i poprawili.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że piszemy pisma do wykonawców aby naprawiali drogi.    
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że niektóre wady są konstrukcyjne. Jeżeli na drodze jest 
dół, to nie ma znaczenia czy ktoś jechał czy nie skoro nie ma pęknięcia. Poprosił, aby 
nakłonić wykonawców do działania. 
 
Radny Dariusz Guz – zapytał, czy jeżeli przygotowujemy dokumentacje do przetargu to jest 
uwzględniona nośność drogi.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że jeżeli projektant rysuje to zakłada nośność.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytał jaką nośność ma np. droga koło Państwa Chwedczuków.  
 
Wójt Gminy  -zapytał czy nie stoi tam znak. 
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że znak można postawić. Zapytał co jest przedstawione 
przed przetargiem. 
  
Wójt Gminy – powiedział, że musi sprawdzić w dokumentacji.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że być może przed przetargiem jest nośność 30 ton,                             
a wykonawca tego nie robi. Zapytał czy teraz jest przygotowywany przetarg na drogi.   
 
Wójt Gminy – powiedział, że jest przygotowywany przetarg na drogę w Rudce.  
 
Radny Dariusz Guz- powiedział, że na następną sesje moglibyśmy zobaczyć jaka jest 
nośność.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że dokumentacja jest, ale nie będzie to budowa drogi od podstaw 
tylko remont. Będzie frezowanie, warstwa wyrównawcza i  warstwa ścieralna.  
 
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, aby zamówić tonę asfaltu.   
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że trzeba zamówić asfalt na wszystkie wsie.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, aby uwzględnić Wyrzyki.  
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Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że do każdej drogi wyłaniany jest wykonawca. Wiemy 
którzy robią dobrze a którzy źle. Zapytała czy mamy możliwość zmiany wykonawcy.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- powiedział, że ustawa o zamówieniach publicznych                 
na główny czynnik wyboru nakłada cenę.  
 
Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że cena nie jest jedynym czynnikiem wyboru.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że głównym czynnikiem wyboru jest cena. 
Trwa praca nad zmianą ustawy o zamówieniach publicznych aby wybierać dobrych 
wykonawców nawet z wyższą ceną.  
 
Radna Elwira Hulińska- powiedziała, że firma która robiła u nas drogę zrobiła wszystko 
sprawnie i szybko. 
 
Wójt Gminy – powiedział, że była to firma z Siedlec. Firma ta robiła także drogę w Wólce 
Nosowskiej. 
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że firma która robi teraz od zawsze robi źle. Dodał,                   
że transformator został przeniesiony i można ustawić kilka ławek dla mieszkańców.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że plac po transformatorze trzeba będzie wyrównać, zasiać trawę                   
i można postawić ławeczki.  
 
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że ukradną ławki.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, żeby ławki zabetonować.  
 
Przewodniczący Rady – zapytał czy wykonawca usunie pieńki.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że musimy to sami usunąć. 
 
Przewodniczący Rady – zapytała czy wszyscy wiedzą jak wygląda sprawa „Schetynówki”. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie będzie „Schetynówki”. 
 
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że skończyliśmy na niczym. 
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że skończyliśmy na tym, że jak będą pieniądze to będziemy 
głosować, żeby zrobić drogę.  
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że trzeba odpowiedzieć iż nie ma środków na budowę 
drogi. Z tych dróg rezygnują wszyscy dlatego z dwudziestego któregoś miejsca zostaliśmy 
ujęci.  
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że wielokrotnie zgłaszała wyrównanie drogi za wsią               
w Popławach, równoległej do głównej drogi. Dodała, że zgłaszała wniosek w tej kadencji                  
i chciałby aby było to wykonane.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że wyśle równiarkę.  
 
Przewodniczący Rady – zapytał czy można to wykonać bez tyczenia drogi.  
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Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jeżeli będzie z wytyczeniem to trzeba ponieść 
koszty geodety. Zapytała jakie byłby to koszty.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że około 1.000,00 zł i więcej w zależności od długości odcinka.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie są to duże koszty i trzeba to zrobić. 
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że jeżeli wyrówna się drogę z kamieniami i z darniną 
będzie gorzej.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że zgłasza petycję mieszkańców, którzy proszą                     
o wyrównanie drogi.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że trzeba wziąć pod uwagę miejsce 
przebiegu drogi aby mieszkańcy się nie kłócili. Jeżeli droga jest piaszczysta i rośnie trawa             
to równiarka tylko zaszkodzi. Jeżeli będą kamienie to równiarka narobi koryt w drodze.  
 
Radna Bernardyna Zańko – powiedziała, że jeżeli mieszkańcy chcą to trzeba wyrównać.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że wyrównanie drogi było zgłaszane bezpośrednio               
do Pana Wójta przez mieszkańca. Dodała, że sołtys z Czeberak prosił aby uwzględnić                       
w Wieloletniej Prognozie Finansowej utwardzenie drogi do pałacyku.   
 
Wójt Gminy – powiedział, że odcinek miedzy pałacykiem a Wyrzykami Kolonią jest drogą 
powiatową. Droga gminna jest od skrzyżowania na Nową Kornicę.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że z funduszu sołeckiego wysypywali drogę.  
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że mieszkańcy Rudki z zwracali się o patelnie 
elektryczną do kuchni. Organizowane są w świetlicy różne imprezy a sprzęt jest słaby. Może 
byłaby możliwość zabezpieczenia środków bądź części kwoty. 
 
Wójt Gminy – powiedział, że kuchnia taka kosztuje około 10.000,00 zł. 
 
Radny Tadeusz Ilczuk – powiedział, że na ostatnim weselu patelnia się spaliła. Będzie teraz 
następne wesele a patelni nie ma.  
 
Mieszkaniec Koszelówki – zapytał, kiedy zostaną wykonane rury w wzdłuż drogi. 
 
Wójt Gminy –powiedział, że trzeba się zastanowić co na to powie sąsiad.  
 
W  związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk zamknął 

obrady XLII Sesji Rady Gminy o godzinie  12:00. 

 

Protokołowała                                                                                 Przewodniczył 

Aneta Raczyńska                                                                            Ignacy Janczuk 
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