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P R O T O K Ó Ł   Nr XLIII/2014 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 27 sierpnia 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 XLIII Sesji, powitał Wójta Gminy 
Kazimierza Hawryluka, Skarbnika Gminy Annę Blondyk, radnych, p. redaktora z „Życia 
Siedleckiego”. Stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 13 radnych.  
Nieobecni p. Dariusz Guz – nieobecność usprawiedliwiona oraz p. Katarzyna Szymaniuk – 
nieobecność usprawiedliwiona. W załączeniu lista obecności  radnych.  
 
Następnie przedstawił porządek obrad z proponowaną zmianą: 
 
1.  Otwarcie sesji. 

2.  Przedstawienie porządku obrad. 

3.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   

4.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

  5. Przedstawienie informacji dotyczącej uregulowania stanu prawnego zajmowanego   

lokalu w GOK przez Pocztę Polską. 

  5.   Informacja z realizacji zamówień publicznych za I półrocze 2014 r. 

  6.   Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy za I półrocze 2014 r. 

7.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

-  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2014 -  2017, 

-   zmian w budżecie gminy na 2014 rok,  

  -  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji z wykonania planu 

finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r., 

  -  wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Stara Kornica, 

  -   w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Starej Kornicy, 

  -   wyrażenia zgody na przekazanie składnika mienia komunalnego, 

  -     sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Starej Kornicy, 

  - udzielenia pomocy finansowej na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem                    

na dofinasowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji                        

w Łosicach, 

 -    przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Łosickiego,  

 -  nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji  

Samochodowej  w Łosicach Sp. z o.o. na rzecz nabywcy tj. Powiatu Łosickiego, 

8.   Wnioski i interpelacje radnych. 

9.    Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

10.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

11.  Zamknięcie obrad sesji.  

12.  Zamknięcie obrad sesji.                                                      

 
Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
13. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 
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Protokół z ostatniej Sesji Nr XLII/2014 z dnia 24 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: 
- odbył się konkurs na dyrektora szkoły w Kobylanach. W toku konkursu  kandydat nie złożył 
kompletu dokumentów i nie został dopuszczony do drugiego etapu, konkurs nie został 
rozstrzygnięty. 
- powiat przysłał pismo odnośnie zabezpieczenia środków w budżecie na chodnik  na Nowej 
Kornicy, inwestycja będzie realizowana w najbliższym czasie. Przetarg zamknięto, 
wykonawca został wyłoniony, umowa została podpisana. 
- pod koniec lipca odbyła się dostawa samochodów do OSP Stare Szpaki oraz OSP Rudka. 
- został złożony wniosek na motopompę, rozliczenie już jest spięte. Pompa została 
dostarczona. Została nadwyżka 1600,00 zł. z w/w inwestycji, środki z nadwyżki zostaną 
przeznaczone na zakupienie niezbędnego sprzętu. 
- zadzwonił p. Dopierała lekarz weterynarii, poinformował że miał kontrolę z zewnątrz              
odnośnie funkcjonowania lecznicy. Pan Dopierała otrzymał zalecenia pokontrolne, które 
należy wykonać.  Zalecenia związane są z remontem oraz konserwacją. Oglądałem lecznicę, 
otrzymano nakaz położenia terakoty, poprawy deptaka przed wejściem do lecznicy. 
Powiedziałem, że 6m² kostki wyłożymy. Będę rozmawiał ze skarbnik. Powiedział,                
że wszystkie ubytki muszą zostać zlikwidowane. Co do dalszego remontu stanowisko moje 
było takie, że w tej chwili gmina nie ma zabezpieczonych środków, jeżeli coś to trzeba będzie 
poszukać środków na przestrzeni 2015 r w budżecie. Jeżeli zalecenia nie zostaną usunięte 
to budynek nie przejdzie badań i będzie zakaz tego rodzaju działalności. Pan Dopierała 
wystąpi do rady z pismem. Odpiszemy, że podejmie się gmina po uwzględnieniu                      
i zabezpieczeniu środków z radą na przestrzeni 2015/2016 roku dokonać remontu, przeglądu 
budynku. Poddając budynek większemu remontowi, wymieniając centralne ogrzewanie, 
ocieplając okna można uzyskać środki ale wówczas nie można prowadzić w takim budynku 
działalności komercyjnej.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jeżeli prowadzi działalność i jest potrzeba 
dostosowania do potrzeb działalności weterynaryjnej. Pan Dopierała prowadzi działalność           
a gminy jest budynek, to czy gmina musi w stu procentach ponosić koszty remontu. 
 
Wójt Gminy powiedział, że w umowie jest zapis że on robi naprawy bieżące. Tak jak przy 
każdej dzierżawie nakłady ponoszone na zmiany trwałe. Po pierwsze musi być uzgodnione    
z nami, ponieważ jest to nasza własność, po drugie po czyjej stronie są koszty. Następnie 
poinformował, że przetarg na przydomowe oczyszczalnie i modernizację ujęcia wody został 
ogłoszony, w połowie września będzie wyłoniony inwestor który będzie realizował                  
to przedsięwzięcie. Wszystkie inwestycje, które zostały zaplanowane w tym roku w budżecie 
już są po przetargach oprócz jednego który jest w toku.  
 

Ad.pkt.5.p.p. Przedstawienie informacji dotyczącej uregulowania stanu prawnego 

zajmowanego lokalu w GOK przez Pocztę Polską. 

 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk poinformował, że na posiedzeniu Komisji                  
dn. 20 sierpnia 2014 r. radni zapoznali się z pismem Poczty Polskiej S.A. z dnia 12 sierpnia 
2014 roku odnośnie regulacji stanu prawnego nieruchomości lokalowej w Starej Kornicy 168. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że poczta oczekuje uregulowania z gminą 
statusu tego budynku. Nadmienił, że poczta zwraca się z prośbą aby lokal był na ich 
własność albo wydzierżawienie na dłuższy okres czasu, natomiast poniesione nakłady były 
rozliczone kosztem dzierżawy. Radni otrzymali wszystkie pisma związane z poniesionymi 
nakładami przez Pocztę Polską.  
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że stan prawny jest dawno uregulowany, budynek jest 
gminy. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – potwierdził, że stan prawny jest uregulowany, budynek        
i grunty są gminy. W związku z tym, że Poczta Polska  istnieje już jakiś czas w tym budynku 
chcieliby aby lokal został ich własnością.  
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że nie możemy się zgodzić.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wyjaśnił, że podczas rozmowy z przedstawicielami poczty 
powiedział, że jest to kompleks. 
 
Radna Elwira Hulińska – dodała, że gminie zależy na tym aby poczta dalej funkcjonował. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że poczta nie wie jaki będzie ostateczne 

stanowisko, zależy to od analiz jakie prowadzą, od wydatności działania placówki. Poczta 

sugeruje, że jeżeli nie będzie równowagi kosztów oraz dochodów i zgodą na korzystne 

rozwiązanie to z opcją taką że mogą zlikwidować.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że jest to lokal gminy i nie możemy       

go podzielić, ponieważ został zbudowany dla społeczeństwa. Następnie odczytał odpowiedź.  

Radna Halina Bardadin – zapytała, czy nie było umowy dzierżawy na lokal między gminą       

a pocztą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że nie było. Do dokumentacji, którą 

otrzymali radni jest dołączony dokument  z maja br. odnośnie poniesionych kosztów.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że poczta nie powinna żądać                

po pięćdziesięciu latach od gminy czegoś, jeżeli nie posiada na to dokumentów. Korzystanie 

bez czynszu to też jest wartość. 

Radna Halina Bardadin – stwierdziła, że gmina poniosła koszty prawie 70.000,00 zł.  

Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że gminie nie zależy na tym aby poczty nie było, 

ponieważ pracują ludzie z naszej gminy. 

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że należy podpisać z pocztą umowę.   

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – nadmienił, że jeżeli poczta będzie chciała 

funkcjonować to bez czynszu. Poczta płaci inne podatki. Poczta chce pozyskać majątek. 

Jeżeli placówka nie będzie przynosiła zysku to ona zostanie zlikwidowana. Należy dać 

poczcie odmowną odpowiedź.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jak były prowadzone rozmowy w 2011      

czy w 2012 roku, poczta przedstawiła swoje nakłady, operat. Zapytałem, czy jeżeli doszłoby 
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do rozwiązania czy zostaną zwrócone koszty, odpowiedzieli że nie. Powiedział, że należy 

odpisać, że poczta jest potrzeba mieszkańcom gminy i tak długo jak będzie z korzyścią dla 

mieszkańców i poczty na zasadzie dzierżawy za symboliczną złotówkę za dany okres. 

Poczta może spróbować jeszcze poprzez zasiedzenie.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że gdyby Poczta Polska wiedział, że 

prawo jest po jej stronie, to by nie prosiła o to gminę.  

Radna Bernardyna Zańko – stwierdziła, że Przewodniczący Rady wystosował odpowiednie 

pismo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - odpowiedział, że poczta płaci za prąd oraz podatek            

z metra bieżącego od prowadzonej działalności. 

Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że jak zaczęła się sprawa z pocztą to panie z gminy 

znalazły dokument gdzie było napisane, że Wojewoda Bialskopodlaski przekazał ten 

budynek na własność gminy. 

Przewodniczący Rad Ignacy Janczuk – zapytał, czy pismo które odczytał może zostać 

wysłane jako odpowiedź dla poczty. 

Radni wyrazili zgodę.  

Radna Elwira Hulińska – poprosiła, żeby Radca Prawny przeczytał pismo. 

Informacja z realizacji zamówień publicznych za I półrocze 2014 r. oraz informacja                

z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy za I półrocze 2014 r. Informacje 

stanowią załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wyjaśnił, że budowa segmentu świetlicy w Nowych 

Szpakach jest już wykonana, instalacja kolektorów  słonecznych w świetlicach jest rozliczona 

wysłano wniosek o płatność, budowa obiektów małej architektury - został wybrany 

wykonawca, budowa chodnika w Nowej Kornicy jest po przetargu, modernizacja świetlicy         

w Dubiczach jest w toku, została zakupiona równiarka, zakupiono motopompę pożarniczą, 

przebudowa i budowa urządzeń elektroenergetycznych, utwardzenie placu przy świetlicy       

w Kobylanach, modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelówce, budowa budynków 

gospodarczych przy strażnicy w Wygnankach, budowa drogi gminnej Nowa Kornica- 

Wyrzyki, zakup firan i karniszy do świetlicy w Nowych Szpakach, zakup wyposażenia            

do Strażnicy OSP Rudka. 

Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Uchwała Nr XLIII/242/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Stara Kornica na lata 2014-2017. 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk udzieliła wyjaśnień do w/w uchwały. Zostały zwiększone 

dochody o kwotę 113.575,00 zł. wynika to ze zwiększenia dotacji w kwocie 207, 00 zł.          

na dodatki za wysługę lat dla pracownika obrony cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego, 

zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 74.940,00 zł, zwiększenia zasiłków okresowych     

o kwotę 5.234,00 zł., zmniejszenia dodatku mieszkaniowego o kwotę 270,00 zł., zwiększenia 
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dodatku mieszkaniowego - energetycznego o kwotę 59,00 zł., zwiększenia zasiłków stałych 

o kwotę 8.194,00 zł, zwiększenia na dożywianie o kwotę 25.000,00 zł. 

 

Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 13, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu 

nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu. 

 

Uchwała Nr XLIII/243/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

 

Objaśnień do w/w uchwały udzieliła p. Anna Blondyk Skarbnik Gminy. Zwiększenie planu 

dochodów o kwotę 113,575,00 zł., zmniejszenie planu wydatków o kwotę 255.673,87 zł.       

W związku ze wprowadzonymi zmianami ulega zmniejszeniu deficyt budżetowy gminy           

o kwotę 369.036,80 zł., zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 369.036,80 zł.       

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosi 2.973.335,31 zł. Nadmieniła,          

że wpłyną wniosek na wcześniejszej sesji, aby w uchwale budżetowej w § 7 Upoważnia się 

Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy dopisać za wiedza i zgodą Rady 

Gminy. Zapytała, czy zapis ma zostać wprowadzony do uchwały. 

 

Radni wyrazili zgodę. 

 

Skarbnik Gminy Anna Blodnyk - poinformowała, że z załącznika inwestycyjnego zostało 

usunięte zadanie, które jest finansowane w formie dotacji dla Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego – rozwój elektronicznej administracji, ponieważ w tym roku nie chcą            

od gminy dotacji.    

 

Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 13, przeciwnych                               

i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik  do protokołu. 

 

Uchwała Nr XLIII/244/2014 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu, informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – 

biblioteki oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 

o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - poinformował, że w/w uchwała była dyskutowana na 

powiedzeniach Komisji Gminy Stara Kornica. 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - dodała, że to co jest wypracowane na posiedzeniach komisji 

powinno mieć odzwierciedlenia w formie uchwały.  

 

Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 13, przeciwnych                               

i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik  do protokołu. 

 

Uchwała Nr XLIII/245/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Kornica. 
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Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział,  że  w/w  uchwała  dotyczy  najmu  

lokalu p. Flisowi. Podanie odnośnie najmu rozpatrzone było na posiedzeniu komisji                

20 sierpnia 2014 r. 

 

Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 13, przeciwnych                               

i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik  do protokołu. 

 

Uchwała Nr XLIII/246/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

w Starej Kornicy. 

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – poinformował, że skarga na działalność Wójta 

Gminy Stara Kornica została rozpatrzona na wspólnym posiedzeniu komisji dnia                   

20 sierpnia 2014 r. 

 

Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Rada Gminy uznała skargę na działalność Wójta 

Gminy Stara Kornica jako bezzasadną. Głosów „za” było 13, przeciwnych i wstrzymujących 

się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu. Uzasadnienie stanowi 

integralną cześć do uchwały.  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składnika mienia komunalnego. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – poprosił, aby w/w uchwała została przeniesiona                 

na posiedzenie najbliższej sesji. Sprawa jest w toku, która jednostka ma dostać samochód. 

 

Radni przychylili się do w/w prośby. 

 

Uchwała Nr XLIII/247/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 

położonych w Starej Kornicy. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że wcześniej wpłynęło podanie odnośnie 

kupna działki po podziale. Na bazie podjętej uchwały przez radę, gmina ogłosi przetarg 

nieograniczony. W drodze przetargu nastąpi zbycie nieruchomości. Sprzedaż dotyczy całej 

nieruchomości.  

 

Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 13, przeciwnych                               

i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik  do protokołu. 

 

Uchwała Nr XLIII/248/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu pojazdu                           

dla Komendy Powiatowej Policji w Łosicach. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że podczas rozmowy telefonicznej                     

z komendantem powiedziałem, że pismo musi zostać rozpatrzone przez Radę Gmin. Policja 

zwraca się z prośbą o wsparcie zakupu samochodu. W kosztach partycypuje Gmina 

Olszanka, Gmina Kornica, Gmina Łosice oraz Starostwo Powiatowe Łosice. Kwota wsparcia 

wynosi 5 000,00 zł. 
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Radny Kazimierz Markowski  - zapytał, czy Starostwo Powiatowe tylko 5 000,00 zł. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że wszyscy po 5 000,00 zł.  

 

Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 8, przeciwnych głosów nie było,                               

5 osób wstrzymało się od głosu. Uchwałę dołączono jako załącznik  do protokołu. 

 

Skarbnik Gminy Anna Blodnyk powiedziała, że kwota 5 000,00 zł. musi zostać wprowadzona 

do budżetu gminy, do wydatku inwestycyjnego. 

 

Uchwała Nr XLIII/249/2014 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu 
Łosickiego. 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, jak jest wartość inwestycji.  
 

Radna Halina Bardadin – zapytała, czy w tym roku chcą to zrealizować. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że projekt budowy chodnika Stara Kornica – 

Wólka tam wchodzi się w pas drogi powiatowej. Abym mógł dokonać zgłoszenia 

przedsięwzięcia muszę dokonać zgłoszenia tej drogi. Zostało wystosowane pismo aby 

partycypować w kosztach. Złożyłem kosztorys inwestorski. Trzeba położyć w obrębie drogi 

wojewódzkiej kostkę, naprawić przepust ponieważ jest połamany z obu stron. Rada Powiatu 

podjęła uchwałę która powinna być w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że przy przebudowie drogi wojewódzkiej 

która była zaplanowana u nas wejdzie parę metrów w drogę powiatową. Tam będzie 

skrzyżowanie i będą przejścia dla pieszych. Koszt wejścia w pas to 7 000,00 zł.  

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - dodała, że koszt inwestycji wynosi 388.500,00 zł.  

 

Radny Kazimierz Markowski - zapytał, czy chodnik na cmentarz będzie robiony.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że będzie robiony.  

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – odpowiedział, że jest to inwestycja która została 

zgłoszona w pierwszym roku, czyli chodnik od kościoła do cmentarza razem w Wólce. 

Projekt jest zrobiony dawno i teraz wyszło że w ten projekt wchodzi po kilka metrów 

powiatówki. Należy zamknąć to formalnie. Ponieważ nie można wchodzić w drogę bez 

czyjejś wiedzy.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że projekt jest już uzgodniony. Musi zostać 

podjęta uchwała uzgodnień przez powiat oraz gminę. Następnie odczytał pismo Zarządu 

Powiatu Łosickiego odnośnie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą 

budowa chodnika przy drodze powiatowej. 

 

Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 13, przeciwnych                               

i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik  do protokołu. 
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Uchwała Nr XLIII/250/2014 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów        

w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej  w Łosicach Sp. z o.o. na 

rzecz nabywcy tj. Powiatu Łosickiego. 

 

Radna Ewa Szydłowska - poprosiła o wyjaśnienie wartości udziału.  

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że część pieniędzy jest wirtualnych 

których nie wypłacaliśmy. Gmina otrzymała udziały na kwotę 10 000,00 zł. Nadmienił, jeżeli 

będzie jeden właściciel będzie dużo łatwiej.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dodał, że jest kilku właścicieli jeden ma największy udział, 

ale nie ma jeżeli chodzi o zdanie i jednomyślność, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. 

Gmina nabyła udziałów za kwotę 77 800,00 zł. nieodpłatnie w momencie kiedy była 

komunalizacja PKS na rzecz powiatu i samorządów, następnie dopłaciliśmy, zwiększenie 

udziałów kwota 10 000, 00 zł. Wartość udziałów w spółce – 87 000,00 zł. wydatek finansowy 

gmina poniosła 10 000, 00 zł. 

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – stwierdził, że udziały będą przekazane nie dla 

osoby prywatnej tylko dla powiatu.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że PKS dalej ma straty, dochody mają                

z przewozów szkolnych. Wygrali przetarg w Międzyrzecu, Leśnej Podlaskiej, Kornicy, 

Platerowie, Sarnakach, Mordach.  

 

Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 12, przeciwnych głosów nie było,                               

1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę dołączono jako załącznik  do protokołu. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odczytał wniosek Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy             

z prośbą o obniżenie pensum w roku szkolnym 2014/2015 do 1 godziny tygodniowego 

obowiązku wymiaru zajęć dla dyrektora ZPPO w Starej Kornicy oraz do 4 godzin dla 

wicedyrektora.  

 

Radna Halina Bardadin – zapytała, ile godzin ma dyrektor ZPPO. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - odpowiedział, że zgodnie z zarządzeniem z 2013 r.          

dyrektor ma 3 godziny  tygodniowo. 

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że dyrektor ma 3 godziny tygodniowo i jeszcze prosi     

o zmniejszenie. Zapytała,  ile godzin ma wicedyrektor. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że wicedyrektor ma 7 godzin. Sprawa była 

poruszana w zeszłym roku. Jest to duża placówka, spraw jest dużo. 

 

Radna Bernardyna Zańko – powiedziała, że zmniejszyła się liczba klas.  

 



9 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dodał, że podczas zajęć lekcyjnych dyrektor ma spotkania 

i musi wówczas szukać zastępstwa. 

 

Radna Halina Bardadin – nadmieniła, że 3 godziny w tygodniu to jest mało. Powiedziała, 

żeby panie dyrektor ustaliły tak godziny żeby mogły się wzajemnie zastępować .  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wyjaśnił, że zajęcia dyrektor oraz wicedyrektor się nie 

pokrywają.  

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jak w ubiegłym roku nastąpiła zmiana dyrektora 

również była prośba o z zmniejszenie pensum ponieważ nowy dyrektor musi się wdrążyć. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że było pytanie i nie było zgody rady. 

 

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że dyrektor ZPPO miała zaproszenie                   

na posiedzenie komisji i tylko pismo wysłała.  

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że sprawa jest jasna. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że Rada chce aby utrzymać ilość godzin tak 

jak jest w zarządzeniu. 

 

Ogłoszenie 10 min. przerwy. 

 

Po przerwie. 

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk zapoznał zebranych z pismem Sołtysa i Rady 

Sołeckiej wsi Stare Szpaki z dnia 27 sierpnia 2014 r. odnośnie przyznania środków               

na remont dróg lokalnych wraz z pomiarami geodezyjnymi. Dodał, że jest to pismo 

informacyjne dla Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy. 

 

Następnie odczytał wniosek Piekarni Bielany Sp. z o.o. z dnia 8 lipca 2014 r. z prośbą            

o wynajem  i przysposobienie lokalu użytkowego w budynku na parterze przy placu PKS. 

Nadmienił, że w/w sprawa wynajmu była poruszana na posiedzeniu komisji. Powiedział,      

że będzie bardzo duży koszt dostosowania lokalu do prowadzenia tego typu działalności.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że był przedstawiciel piekarni. Chcą wynająć 

pomieszczenia i otworzyć punkt sprzedaży pieczywa. Powiedziałem, że nakładów żadnych 

nie poniosę, ewentualnie 1 000,00 zł na małe dostosowanie. Kierownik powiedział, że z góry 

zapłaci za cały rok najmu. Jeżeli umowa zostałby zawarta to trzeba zaznaczyć, że czynsz nie 

podlega zwrotowi i przechodzi na poniesione nakłady. Nie mogłem powiedzieć że nie 

przyjmę podania. Powiedziałem, że o tym decyduje Rada Gminy. Nadmienił, że na terenie 

gminy jest piekarnia. 

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że będzie to konkurencja dla naszej piekarni.  
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Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - powiedział, że w tym lokalu nie ma wody ani 

ścieków. Dodał, że jest to budynek nieogrzewany. Może trzeba to zrobić wtedy może           

by to ktoś wynajął.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że oni mieli łazienkę, wodę tylko trzeba 

postawić parawan aby oddzielić spożywcze. 

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - stwierdził, że budżet jest teraz napięty i nie ma         

co wchodzić z tymi robotami. 

 

Radny Stanisław Maciejuk – powiedział, że może dać niech spróbuje.  

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że trzeba przystosować obiekt i to nie 

będzie kosztowało tyle co on zapłaci czynszu, bo czynsz jest mały. Za 1500,00 zł. to nawet 

malowania się nie zrobi.  

 

Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że jeżeli sam by przystosował.  

 

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że gdyby chciał wynająć w takim stanie jaki jest 

teraz to niech wynajmuje, bo wiadomo że on długo nie będzie sprzedawał.  

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że decyzja odmowna. 

 

Następnie odczytał podanie p. Małgorzaty Orzepowskiej z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie 

wynajmu mieszkania znajdującego się w Starej Kornicy nr. 226/2. Podanie zostało 

dyskutowane na posiedzeniu komisji. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jest to mieszkanie po weterynarzu, który 

zwrócił się z podaniem o rozwiązanie umowy.  

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że na posiedzeniu komisji rozmawialiśmy, że za 

chwilę pani może nie być mieszkańcem naszej gminy. 

 

Radna Elwira Hulińska – dodała, że gmina musi mieć wolne mieszkanie w razie zdarzeń 

losowych. 

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że jedno z mieszkań jest wynajęte 

natomiast drugie miało zostać wolne w razie nieszczęśliwych wypadków. Podanie musi 

zostać potraktowane odmownie ze względu na brak lokalu. 

 

Wszyscy radni przychylili się do propozycji przewodniczącego.  

 

 Ad.pkt.8.p.p Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Radna Ewa Szydłowska – reklamacja drogi która powstała w 2013 r. Zalesie – Zabagnie. 

Droga się rozpada. Na w/w drogę są trzy lata gwarancji. Dodała, że musi się zmienić nasza 

mentalność, drogi nie mogą być takie wąskie. Rozmawiałam z Wójtem Gminy                         
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w Konstantynowie. Oni takich wąskich dróg nie robią. Jest znak ograniczenia do 30 km. Ta 

są tereny wiejskie, to nie jest droga osiedlowa. Krawędzie są pokruszone, nie ma gdzie się 

wyminąć. Nie róbmy takich wąskich dróg na terenie gminy.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że jest to cenna uwaga, ale może nie 

idźmy w robienie całej drogi tylko zróbmy co 200 m. mijankę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że droga publiczna nie może być węższa       

niż 4 m., jeżeli jest węższa musi mieć mijankę. Normatyw drogi gminnej to 4,5 m. tak była 

projektowana droga na Kolonii Kiełbaski.  

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że droga 3 m. jest za wąska. Miał być zrobiony 

przepust. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że się nie zgodzili właściciele posesji.  

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że właścicieli nikt nie prosił o zgodę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że projektant uzgadniał ten co rysował. 

 Radny Kazimierz Markowski – zapytał się kto uzgadniał.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że ten co dostał zlecenie na wykonanie 

dokumentacji projektu. 

Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że prawdopodobnie nie, bo właściciel o niczym     

nie wie. A dlaczego mostu nie zrobili to nie wiem.  

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że w ramach szczodrości tak jak dzisiaj 

zauważyliśmy ubolewam w imieniu mieszkańców Kazimierzowa nieszczęsne trzy lampy. 

Proszę o dodanie w Wieloletniej Prognozie drogi Kazimierzów – Zakalinki ok. 550 – 600 m.  

Radny Tadeusz Ilczuk – zapytał, dlaczego nie zbierają wszędzie śmieci w Rudce.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że będą zbierać . 

Radny Wojciech Szpura – zapytał o zbiórkę dużych opon. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że interweniował, że mieli jeszcze raz 

przyjechać i zebrać. Ustalę termin, służby podadzą mieszkańcom kiedy będą zbierane 

opony. 

Radny Tadeusz Ilczuk – zapytał, czy śmieci przy świetlicach powinny być zabierane. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że należy wystawić śmieci to będą zabierać.  

Radny Wojciech Szpura – powiedział, że na ostatniej komisji poruszane były prace odnośnie 

wywózki żwirem. Zapytał czy zostało przełożone na 2015 r. czy będzie jeszcze w tym roku 

wykonane. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, czy to ma być z funduszu sołeckiego. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – odpowiedziała, że nie z funduszu. 
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Radny Wojciech Szpura – zapytał, czy są plany żeby to zrobić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, czy wystarczy sama równiarka.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – zapytała, czy tam chodzi o wywózkę żwirem czy o samą 

równiarkę.  

Radny Wojciech Szpura – powiedział, że w jednym miejscu koło p. Zienkiewicza droga         

w stronę Litwenik do lasu tam było zapisane i ujęte że wywózka żwirem plus równiarka.  

Natomiast droga między Szpakami a Walimem chodziło o pomiary geodezyjne, gdyż są tam 

spory w jaki sposób przechodzi granica. Należy tam wytyczyć oraz wysłać równiarkę. Osoba, 

która będzie to wykonywała żeby umieściła słupki betonowe ponieważ drewniane się nie 

sprawdzą w tym miejscu.  

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że słupek betonowy również kosztuje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że geodeta wbija tylko drewniane słupki.        

To nie są mierzenia graniczne.  

Radny Wojciech Szpura - powiedział, że jeżeli ma zostać to w taki sposób zrobione to nie ma 

sensu pieniędzy w błoto wyrzucać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że Nowa Kornica jak tyczyła sobie                   

to dopilnowali i powbijali. 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że osoba która będzie wykonywała 

należy jej zlecić i ona to zrobi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jeżeli będziemy zlecać tyczenie i zapytanie 

to ma być z opcją że słupki mają być betonowe. Zapytał, czy cztery samochody wystarczą      

na drogę. 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że cztery będzie za mało. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że zostały wysłane pisma odnośnie funduszu 

sołeckiego na 2015 r. Poprosiła o przyspieszenie realizacji tego zadania, ponieważ od tego 

roku wszystkie wnioski będą przechodziły przez dziennik kancelaryjny żeby było wiadomo    

że wszystkie wpłynęły w terminie. Do końca września kto przyniesie zostanie ujęty, jeżeli nie 

przyniesie to niech się nie upomina o jakieś prace  we wsi.   

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zaproponował, aby poinformować o zaistniałej 

sytuacji sołtysów, ponieważ nie wszyscy mogą wiedzieć. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że sołtysi otrzymali dokumenty, ponadto będą 

się rozliczali z podatku to jeszcze raz zostanie przypomniane.  

Radna Halina Bardadin – dodała, że sołtysi otrzymali komplet dokumentów w których jest 

wszystko napisane. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - zapytał, czy ekipa remontowa ruszyła. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że nie ruszyła ponieważ nie było pogody. 

Rozmawiałem z pracownikami będą robić.  

Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że trzeba również wypełnić ubytki na Kolonii Kornicy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że powie kierownikowi żeby objechali 

wszystkie drogi żeby wiedzieli w którym miejscu są ubytki.  

Radna Elwira Hulinska – zapytała, na jakim etapie jest oświetlenie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że w zakładzie energetycznym 

dokumentacja. 

Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że można by ich poprosić ponieważ przepadnie 

fundusz jak nic nie zrobimy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  powiedział, że zostaną zakupione lampy. 

Radna Halina Bardanin – powiedziała, że po rozmowie z mieszkańcami doszliśmy               

do wniosku że nie równiarkę tylko trzeba utwardzić i wysypać dobrym żwirem. Odcinek drogi 

ok. 700-800 m. Jeżeli wykonanie nie jest możliwe jednorazowo to prosimy etapami. Zapytała 

o drogę do kopalni Wokasu kiedy zostaną wykonane prace.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że pojedzie grupa i sprawdzi czy masę można 

położyć na zimę.  

Radna Halina Bardadin – wspomniała, że wójt mówił, że ekipa pojedzie i we własnym 

zakresie będzie naprawiała drogi.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że pracownicy naprawiają masą jeżeli jest       

to ubytek. 

Radna Halina Bardadin – powiedział, że u nas są ubytki często i gęsto. Poprosiła aby 

sprawdzić stan dróg. Droga na tym odcinku była kładziona za Wójta Franciszka Kałużnego.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy tam można pokryć ubytki, czy trzeba 

będzie położyć nową nawierzchnię.  

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że należy sprawdzić jaki jest stan i ewentualnie 

położyć nowy dywanik. Dodała, że wykonanie nawierzchni musi być dobre jakościowe żeby 

nie trzeba było zgłaszać reklamacji.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że zostanie dopisane do budżetu na 2015 r.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że należy częściowo remontować stare 

drogi.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że droga która była robiona w Rudce oraz 

Kolonii Kiełbaski trzyma się. Robimy teraz nie utwardzenie tylko masę asfaltową.  

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że do Koszelówki potrzebny jest beton. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że zostanie załatwiony.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział,  że po żwirowni ludzie przywożą gruz       

i należałoby to zgarnąć, od drogi była umieszczona tablica zakazu wysypywania. Potem 

zagrodzimy to we własnym zakresie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że w 2012 r. nasza koparka spychała i nie 

widzę problemu  żeby teraz rozepchnąć.   

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – poprosił o zepchnięcie gruzu przed zimą.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – 

zamknął obrady XLIII Sesji Rady Gminy o godzinie 1140. 

 

 

Protokołowała                                                                                    Przewodniczył 

 

Marzena Gromysz                                                                              Ignacy Janczuk 

 

 

 


