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P R O T O K Ó Ł   Nr XLIV/2014 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 25 września 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 XLIV Sesji, powitał Wójta Gminy 
Kazimierza Hawryluka, Skarbnika Gminy Annę Blondyk, radnych oraz mieszkańców wsi 
Koszelówka. Nadmienił, że bardzo się cieszy z przybycia mieszkańców. Powiedział,             
że trochę jest za mało bo takie sprawy trzeba wyjaśnić dogłębnie. Następnie stwierdził,        
że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 14 radnych. Nieobecna                         
p. Bernardyna Zańko – nieobecność usprawiedliwiona. 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 Gminy z działalności między sesjami. 

5. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy, informacja z wykonania planu 

finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 

2014r., w tym: 

-   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonej      

przez Wójta Gminy Stara Kornica informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze 2014 r. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

-   zmian w budżecie gminy na 2014 rok,  

 -  uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na 

lata 2014 – 2020”, 

 - trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Starej Kornicy oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

- przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” poprzez realizację 

przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 W Ostromęczyn – Stare Szpaki 

– Nowa Kornica na odcinku od km 6+775 do km 12+175”.                    

 7.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 8.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 9.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad sesji.    
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, czy radni mają uwagi co do porządku 
obrad. 
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, żeby na samym początku wysłuchać mieszkańców. 
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Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że cały czas przeszkadzają. Widać jest od razu 
na pierwszym wejściu naszego radnego z Wólki. Powitał Wójta Gminy Kornica oraz radnych. 
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że musimy przegłosować porządek obrad.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał, kto jest za zamianą w porządku obrad aby 
na początku wysłuchać mieszkańców.  
 
Porządek obrad wraz ze zmianą przegłosowano. Głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
14. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 
  
Protokół z ostatniej Sesji Nr XLIII/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku był wyłożony do wglądu.      
Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół został jednogłośnie przyjęty bez zmian. 
Następnie oddał głos mieszkańcom. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że na zebraniu wiejskim usłyszeliśmy, że droga 
która miała być robiona od świerka tzn. Koszelówka ale nie tylko mieszkańcy Koszelówki          
z niej korzystają bo również Wólki Nosowskiej, części Kornicy. Prawdopodobnie zostało       
to odwołane, żeby tego wniosku nie było bo za drogo kosztuje. My się z tym nie zgadzamy, 
drogi są u nas całkowicie załamane przez tiry. Trzeba tam drogę remontować bo tam  nie ma 
żadnego przejazdu, w tej chwili mieliśmy lekkie starcie. Mówisz, że tam są doły, tam w ogóle 
nie ma drogi. Jeżeli drogi się buduje wszędzie dla jednoosobowych, dla takich co 
przejeżdżają i jest dobrze u nas z tej drogi tylko z samej Koszelówki Kolonii korzysta siedem 
rodzin. Korzysta z niej również jak wcześniej wspomniałem Kornica Stara, Wólka. Dzisiaj tu 
się odwołuje taki wniosek, dlaczego? Dlatego, że za drogo kosztuje. Chciałbym dzisiaj 
usłyszeć ile będzie kosztował całkowity remont tej drogi. Mówi się, że ma być jakaś 
schetynówka i żeby jej nie robić, z jakiej racji. Niech szanowna rada się zastanowi jak to 
może wyglądać. Mają swoje jakieś konflikty, porachunki między sobą, nas to nie interesuje 
nas interesuje droga. A to co ktoś chce sobie ustawić, czy radę bo już wiemy że się zaczyna 
odbierać radnych, żeby na następną kadencję. Nie wiadomo, czy ten co dzisiaj najwięcej 
Przewodniczący Rady bruździ, mieliśmy z nim trzy lata temu starcie ze szkołą a teraz            
z drogą. Jemu jest droga bardziej potrzebna jak nam, sprzęt co jeździ po polu wjedzie na 
byle jaką drogę jest wszystko połamane. A tutaj jak dołoży się do tej drogi ten milion czy 
półtora, nawet ja nie znam tej sytuacji ile co może to będą takie koszty na całą gminę. 
Kornica jest w dobrej sytuacji bo ma państwowe drogi, ale boczne wioski też chcą chyba żyć. 
Proszę Radę o przychylne podjęcie sprawy, nie zwracajcie uwagi na to co ktoś mówi. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - zapytał czy ktoś chce jeszcze coś powiedzieć.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – w sprawie co miał być zrobiony przepust bo mi tam pole 
zalewa. Tam jest niewiele roboty tylko przyjść, przekopać koparką, należy zakopać rurę 
sześciometrową.   
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka dodał, że od starej wioski do szkoły do  kościoła jak chodnik 
ma być tam 15 dzieci chodzi do szkoły. Tą drogą jeżdżą tiry. Czy w Wólce jak się robi 
chodnik to my przeszkadzamy. Gdzie się robi, tam gdzie niczego nie ma. Niech się robi        
do jednoosobowych ale proszę zwracać uwagę na inne wioski.   
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – dodał, że tam jest chodnik potrzebny. Jak jedzie samochód 
ciężarowy to zajmuje całą drogę a dzieci jadą rowerami. Dodał, że tam jeszcze wypadku nie 
było.  
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk - była rozmowa na temat chodnika od szkoły do kaplicy,        
że tam nie można robić w ramach funduszu sołeckiego.  
Mieszkaniec wsi Koszelówka - powiedział, że od kaplicy do Tadeusza jest dużo małych 
dzieci. Samochód jak jedzie to zajmuje całą drogę. Gdzie dzieci maja pójść, w pole? 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy jeszcze chce ktoś zabrać głos w tej sprawie.  
 
Radny Kazimierz Markowski - poprosił Skarbnik Gminy o wyjaśnienie kwestii finansowej,     
czy stać czy nie bo każdy to inaczej odbiera.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że zrobiliśmy dokumentację w ramach 
programu z dopłatą 50% Wojewody na budowę, przebudowę i remont tej drogi o której 
panowie mówili, czyli Wólka, Koszelówka Kolonia, w stronę stara Wólka do kaplicy. Chodnik, 
który był zaplanowany między starą wsią a kaplicą o szerokości 2m. i oczywiście jak skarbnik 
mówiła w tym planie też był chodnik. Tak było ujmowane w projektach. Długość tych 
odcinków dróg tj. ponad 3,5 km ten cały ciąg rozkładałby się na odcinek między Wólką           
a Kolonią Koszelówka tam by poszedł tym odcinkiem przez łąki. Teraz tam nie ma dojazdu, 
jest to  prywatna działka. Przejazd między Kolonią Wólka a Kolonia Koszelówka to nie ma na 
mapie w tym miejscu w którym się teraz jeździ. Praktycznie droga jest tam przez łąki. Drugi 
odcinek - naprawa drogi od starej wsi do p. Kałabuna i trzeci odcinek od starej wsi               
do kaplicy. Jest to 3,5 km. Łączny koszt inwestorski, czyli tak jak to wyszło z planu.              
To wychodzi 2.970.000,00 zł. W tamtym roku złożyliśmy ten wniosek, wniosek był na liście 
rezerwowej. W czerwcu mógł wejść do realizacji, ale nie było dla wójta takiego przyzwolenia      
i po prostu on nie wszedł. Dokumentacja jest, został poniesiony wydatek można składać         
w ramach tych programów do Wojewody. Tak jak powiat uchwalił, że będą robić w ramach 
tego programu od wojewody 2015 r. będą robić drogę Nowa Kornica – Szpaki, my mamy 
dokumentację na robienie tej drogi o której państwo mówią. Jest to składanie wniosków        
w ramach konkursu i przechodzą drogi te, które będą przez komisje weryfikowane, oceniane 
która dostanie najwięcej punktów. W tamtym roku złożono 130 wniosków z tego 40 
wniosków przeszło. Z powiatu było mniej wniosków, ale też cześć wniosków przeszła. Jeżeli 
składa się wniosek, to nie jest tak że on od razu jest zatwierdzony to jeszcze jest weryfikacja. 
Wartość drogi po kosztorysie inwestorskim to jest 2.970.000,00  zł.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił, aby Wójt Gminy powiedział mieszkańcom, 
ponieważ było to do realizacji w tym roku, czy miał pan na ta drogę pieniądze, jakie 
pieniądze i czym by pan to sfinansował.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że na koniec czerwca gmina ma nadwyżkę 
dodatni wynik realizacji tej drogi skutkowała by tym, że Wojewoda dopłaca 50% do wartości 
tej drogi, oczywiście po kosztorysie już ofertowym wykonawców. Następnie zapytał skarbnik 
jak wyglądałaby sytuacja robili tą drogę.  
  
Skarbnik Gminy Anna Blondyk  - powiedziała, że jeżeli by była realizowana w tym roku na 
pewno by pieniądze były, ale będziemy realizowali też inną inwestycję ponieważ jest po 
przetargu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizacja gminnej stacji 
uzdatniania wody. Jest to inwestycja kluczowa ponieważ jeżeli coś się popsuje większa 
część mieszkańców bo aż 60 % zostanie pozbawiona wody. Muszą być zabezpieczone 
środki na wodę, ponieważ jest to cel życiowy. Droga też jest potrzebna w dzisiejszych 
czasach. Drogi są bardzo istotne, ale przede wszystkim musimy zabezpieczyć to co 
będziemy robili, na co zaciągnęliśmy zobowiązania. Wykonujemy inwestycje - rewitalizacje 
centrum, która stanowi koszt zaciągniętego zobowiązania. Nie powiem, że nie ma pieniędzy 
bo pieniądze są, ale musimy gospodarować to w sposób bardzo rozsądny i oszczędny. W tej 
chwili mamy na koncie 3.364.000,00 zł. nadwyżki. Nadwyżka była zbierana od roku 1990.    
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Te pieniądze były odkładane po 100.000,00 zł. i trzeba dobrze uszanować ten pieniądz, żeby 
on nie był ostatni wydany i jesteśmy bez niczego.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że ta inwestycja idzie na pierwszy plan natomiast 
droga idzie na drugi plan.  
 
Przewodniczący Rady zapytała ponownie Wójta Gminy ile miał pieniędzy zarezerwowanych 
na tą drogę w budżecie gminy i czym miał pan to sfinansować.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że inwestycja strategiczna polegająca na modernizacji ujęcia 
wody Nowa Kornica i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest 
finansowana w 75 % środków zewnętrznych. Wykonanie tej inwestycji skutkuje tym, że 75% 
pieniędzy pozostanie zwróconych. Te przedsięwzięcia realizowane są nie ze środków 
własnych tylko ze środków zewnętrznych. Realizując przedsięwzięcie, czy to schetynówka 
czy to przydomowe oczyszczalnie to tak jak wynika z umów i tak jak pani skarbnik 
powiedziała te cyfry, koszty inwestorskie i udziały środków zewnętrznych to na      
4.000.000,00 zł. to wrócą do nas po kosztorysie inwestorskim  75% wraca z powrotem do 
gminy. Tak samo przy schetynówce, jeżeli robimy na 3.000.000,00 zł. to wydajemy 
1.500.000,00 zł. 
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że 1.500.000,00 zł. to jest 50% a nie 75%.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że mówi o strukturze dofinansowania. Przy 
oczyszczalni i modernizacji ujęcia wody tam jest dofinansowanie 75%.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że wie ale teraz rozmawiamy  drodze.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że przy drodze jest 50%.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że spyta po raz trzeci ostatni. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że odpowiada dalej. Teraz żeby to 
sfinansować pani skarbnik potwierdzi, zapis w budżecie musi być taki, że wydatki muszą się 
pokryć przychodami. Jeżeli się nie pokrywają to rada podejmuje, że zobowiązuje wójta do 
zaciągnięcia pożyczki na te właśnie sfinansowanie na te okresy przejściowe. Były już takie 
sytuacje gdzie na czas żeby przychody pokryły się z wydatkami trzeba było dopisać że 
różnica będzie pokryta zaciągnięciem kredytu. Tego szanowni państwo nigdy nie robiliśmy, 
w tamtym roku jak robiono trzynaście inwestycji też kosztowały dużo. Pieniądz był wydany, 
zapłacony, wniosek był złożony o płatność i te pieniądze wracały. Wracała na tej zasadzie, 
że inwestycje robiliśmy pieniądze wracały te zwroty i było już część na kolejne inwestycje. 
Decyduje sprawa przepływów finansowych i rozliczeń zwrotów pieniędzy. Jeżeli byśmy mieli 
tylko swoje pieniądze i liczyli po stronie przychodów i wydatków to jest procedura tak jak już 
nie raz mówiłem na sesji musi się zrównoważyć budżet między wydatkami a przychodami. 
Mamy nadwyżkę i trzeba ją trzymać jak najdłużej i ona powinna pozostać ale środki 
wracające, one mogą dalej pracować na kolejne inwestycje.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że przed chwilą była rozmowa między nami,        
że droga miała kosztować 4.000.000,00 zł.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - - powiedział, że on mówił, że 3.000.000,00 zł. to wy 
mówiliście,  że 4.000.000.00 zł.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że po co się robi wodę z mózgu dla ludzi. I nawet 
to co mówił pan wójt, wziąć 1.000.000,00 zł. tego kredytu. Pytam się skąd weźmiesz 
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pieniądze na ładowanie cały czas dróg. Do Kałabuna przejazdu nie ma, do siedmiu rolników 
też nie ma przejazdu i ty mówisz swoje. A po co w Wólce chodnik robisz co nikt nie będzie 
chodził. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy jest zrobiony, czy widział ktoś.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka - odpowiedział, że ma być, że go nie widział.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że drogi w Koszelówce są zgłoszone na 2015 r. droga do 
Pawłowicza i droga do Kałabuna przez Przewodniczącego Rady.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - dodał, że prze niego zgłoszone. 
 
Radny Dariusz Guz – drogi będą realizowane naszym kosztem nie schetynówką.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że w tej chwili dokłada się 1.000.00,00 zł i robi się 
drogę konkretną. Z tej drogi będą korzystali wszyscy. A zrobicie drogę za 1 mln czy 1,5 mln 
ja się nie znam na tym  i przejedzie kilka tirów i będzie nic. Wy takich rzeczy nie róbcie.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że to nie jest prawdą. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że będzie jechał tirem kto się minie.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytał, jaki jest ruch do Pawłowicza, draga 3 m. tak jak do Fedczuków 
nie wystarczy. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – odpowiedział, że nie, bo tam za dużo jeździ ludzi. 
 
Radny Dariusz Guz – zapytał, kto tam jeździ. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – odpowiedział, że na pole jeżdżą.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedział, że 3 m. drogi się rozpadają. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że od Ciebie ludzie jeżdżą ciągnikami. 
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że w 2013 r. zgłaszane były na rok następny inwestycje.  
W Kornicy został zgłoszony przystanek i wysypanie drogi. To są małe pieniądze. Do tej pory 
nie jest to zrobione. W tym roku zgłaszaliśmy na rok 2015. W reszcie miejscowości nie są 
zrealizowane bo nie było pieniędzy.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że w Koszelówce nic nie ma, zapytał czego 
brakuje w Kornicy. 
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że chodzi mu o to że nie ma pieniędzy na przystanek a jest 
3.000.000.00 zł na drogę. To jak to jest. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – wyjaśnił, że Ciebie nie było jak rozmawialiśmy. To Kornica 
ma wszystko łyknąć a boczne wioski nic. Zapytał, czego brakuje w Kornicy oprócz 
przystanku. Drogi macie, remizy macie  z czego były finansowane. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że to co zgłaszali radni w 2014 r. w większości 
jest nierealizowane. Jest strategiczna hydrofornia i przydomowe oczyszczalnie i wszyscy się 
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zgodziliśmy. Wójt chce po raz kolejny zarżnąć budżet na następne kilka lat żeby nic nie 
robić. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że taki jesteś gospodarny to nie weź 1.300,00 zł 
pensji. Społecznie popracujesz.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, dlaczego wójt chce zarżnąć budżet żeby nic nie robić. Co 
pan opowiada. Ja tego nie rozumiem. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - odpowiedział, że jak będą duże inwestycje na następny rok to 
znów nic nie będzie robione z małych inwestycji.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że duże inwestycje też trzeba robić. Zapytała, co było 
pierwsze projekt na hydrofornię, jak ta schetynówka weszła tutaj, jest zrobiony projekt 
gotowy. Jeżeli w przyszłym roku zrobimy im drogę to czy ten projekt będzie ważny, czy 
trzeba robić następny projekt.  
 
Wójt Gminy  Kazimierz Hawryluk - powiedział, że dokumentacja będzie ważna.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że niektóre drogi są robione słabo, jak były zgłaszane 
gwarancje. Naprawy gwarancyjne do tej pory nie są zrobione, więc może panowie oraz 
szanowana rado ustalmy, że jeżeli robimy drogi  patrzmy też na jakość, żeby nie było tak że 
zrobimy ta droga będzie słaba pojedzie ciężki sprzęt i za dwa lata drogi nie będzie. Więc 
może warto zainwestować większe pieniądze, zrobić dobrze i niech ona służy na kilkanaście 
lat. Naprawy też kosztują. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że jest za budową drogi. Wszyscy radni są za 
budową tej drogi tylko w innej formie. Ja widziałem drogę do Kałabuna, ta droga nie jest zła, 
tam jest pięć przełomów. gdyby je ułożyć i położyć dywan asfaltowy 5 cm na to co jest 
będzie droga super.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że szkoda na to pieniędzy.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – nadmienił, żeby patrzeć żeby był interes wioski i gminy a nie 
interes prywatny. 
 
Radny Dariusz Guz - powiedział, że przy tej drodze jest czyjś inny interes załatwiany. Nam 
chodzi o gminę.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że wy swoje sprawy prywatne załatwiacie. To jest 
interes nasz bo my nie mamy którędy przejechać. Tu są trzy osoby, że nie mają dojazdu 
jakby pogotowie jechało. 
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że ta droga mogła być już w tym roku zrobiona, tylko wójt 
nie chciał tego robić. 
  
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie prawda.  
 
Radna Ewa Szydłowska - powiedział, że to nie jest prawda, że wójt nie chciał zrobić. 
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że schetynówkę chce ale innej drogi nie. 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, po co był robiony projekt na schetynówkę. 
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Mieszkaniec wsi Koszelówka - powiedział, że ty masz sprawy prywatne z nim, masz sprawy 
prywatne z Pawłowiczem. 
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że już dzisiaj zagłosuję żeby zrobić drogę, tylko nie 
schetynówkę. Trzy mln kredytu. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – zapytał jaki trzy mln.  
Radna Halina Bardadin – zapytała, jaki będzie koszt drogi jeżeli to nie będzie schetynówka.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - odpowiedział,  że nie więcej jak pół mln. 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała skąd pan wie że nie więcej jak pół mln, zna pan koszty. 
Może pan zagwarantować, że pół mln nie więcej.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - poprosił aby Wójt powiedział ile kosztowała droga która 
została zrobiona w Rudce. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że tam musi być zrobiona droga konkretna, my 
już mamy załamaną drogę przez dwa, trzy lata. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że drogi są popsute w całej gminie nie tylko u 
was. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – poinformował, że  była informacja że w tym roku żadne 
inwestycje nie były robione, budowa świetlicy segment Nowe Szpaki zostało wykonane. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił, aby nie wprowadzać zamętu i powiedział żeby 
podać koszt budowy drogi w Rudce. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że nas to nie interesuje. Dodał, że tam 3 metrowa 
droga się nie sprawdzi. 
 
Radny Dariusz Guz – zapytała, czy 4 metrowa droga. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – odpowiedział, że 4 metrowa droga zda.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że w porządku. Zrobimy drogę 4 metrową i grubszą żeby 
to wytrzymało.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – zapytał, dlaczego wy zrobicie a nie oni. 
 
Radny Dariusz Guz – odpowiedział, że będzie taniej.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że jest załamana droga która była robiona przez 
gminę. 
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że zrobimy dobrą drogę i taniej, za połowę tego.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka - powiedział, że 50% dołoży państwo a ty nic nie dołożysz. 
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że państwo dokłada i zabiera. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – poprosił radnego aby wskazał źle zrobiona schetynówkę.  
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Radny Dariusz Guz – powiedział, że schetynówkę się robi tam gdzie jest duże natężenie 
ruchu.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, tu jest duże natężenie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że jeżeli zostanie zapisane to w budżecie gminy 
będzie musiało zostać to wykonane.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, ze mieszkańcy myślą że my jesteśmy przeciwni tej drodze. 
My nie jesteśmy przeciwni tej drodze. Są zgłoszone obie drogi do budżetu na 2015 r. 
Zagłosujemy wszyscy. Budżet będzie uchwalony już przez nową radę. Zapytał, czy 
mieszkańcom ktoś mówił, że drogi są zgłoszone do budżetu na 2015 r.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – a kto mówił.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że mieszkańcy nie chcą trzy metrowej drogi.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – zapytał, dlaczego wmawiacie nam swoje, jest część ludzi 
którzy naprawdę myślą.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że są mieszkańcy jest wójt, rada dlaczego nie można tego 
dzisiaj ustalić.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że odniesie się do słów które pan powiedział. 
Przetoczę jakie były inwestycje zapisane w budżecie, jaka jest realizacja na ten moment. 
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że nie realizacja proszę przeczytać to 
co my zgłosiliśmy do realizacji a nie to co jest zrealizowane.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że on mówi o tym co zgłaszał w 2013 r. do realizacji 
budowa przystanku na Starej Kornicy i wywózka ziemi. Zapytał czy jest to zrobione. Na 
ostatniej sesji zgłaszaliśmy inwestycje na 2015 r. i praktycznie każdy zgłaszał to samo co 
było zaplanowane na 2014 r. bo nie było zrealizowane. Są protokoły z sesji . 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że są protokoły są zapisy. Na ostatniej sesji 
były zgłaszane przez radnych, bo taka jest przyjęta zasada zadań na 2015 r. Wspomniał pan 
też o wywózce dróg na Starej Kornicy i przystanku. Przystanek na Starej Kornicy należy do 
Zarządu Dróg Powiatowych, gdyż jest to przy drodze powiatowej i jeżeli chodzi o wywózkę 
dróg rozmawiałem ze skarbnik będzie wywózka dróg robiona na Starej Kornicy tak jak robi 
Nowa Kornica, bo mamy zapis w budżecie.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytał czy na przystanku stoją dzieci powiatowe czy z Kornicy.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - odpowiedział, że z Kornicy.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że w Koszelówce dzieci mogą chodzić polami.  
 
Radny Dariusz Guz – poprosił o ustalenie drogi jak ona ma zostać wykonana skoro wszyscy 
są i dogadajmy się dlaczego nie chcemy robić tej schetynówki. Można poprosić kogoś kto się 
zajmuje tymi drogami, żeby nam powiedział ile będzie kosztowała droga.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – ale po co wy mieszacie, jeżeli jest plan zrobiony po co by 
było robione.  
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Radny Dariusz Guz – odpowiedział, że tego nikt nie zgłaszał żaden radny, żaden 
mieszkaniec, żaden sołtys to przyniósł wójt i to wrzucił.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – to ja mam teraz was prosić żebyście to zrobili.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że gdyby poprzedni wójt był tak rozrzutny na 
drogi nie byłoby wcale dróg w gminie. W gminie mamy dobre drogi i je trzeba remontować. 
To wszystko jest robione sposobem gospodarczym .  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że nie jest dobrze. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że później trzeba jechać slalomem. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że nam powiedziano że kredyt zadłużyć gminę 
jesteście gospodarzami. Są już zaczęte inne inwestycje.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że jest kilka rodzin, ze nie mają dojazdu do drogi. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że my mówimy żeby ją w 2015 r. zrobić.  
 
Mieszkaniec wsie Koszelówka – powiedział, że wy mówicie a was nie będzie.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że jeżeli są pieniądze na drogę to my już dziś możemy 
podjąć uchwałę że budujemy. Dodał, że jeżeli są pieniądze ta droga jeszcze w tym roku 
może być zrobiona.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – co z tego jak w przyszłym roku jej nie będzie.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytała, dlaczego nie będzie 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka  -  zapytał, czy jest do Kałabuna.  
 
Radna Halina Bardadin - powiedziała Radnemu Dariuszowi Guzowi żeby nie obiecywał 
ludziom, że droga będzie w tym roku zrobiona ponieważ trzeba dokumentacje jeszcze 
przygotować.   
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, żebyśmy rozmawiali realnie na 2015 r. jest       
możliwość zrobienie tych dróg. Pan Wójt obiecała wam drogę kiedy nie miała ani grosza na 
tą drogę. To jest oszustwo. 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, jakie oszustwo jak projekt jest zrobiony. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że pieniędzy nie miał w budżecie. Nie było ani 
jednej złotówki.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, czy kwota 2.970.000,00  zł. gmina musi ponieść czy na 
pół.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że na pół.  
 
Radna Halina Bardadin – faktyczny koszt tej drogi wyniesie 1.500.000,00 zł. 
 
Radna Elwira Hulińska -  powiedziała, że to jest kosztorys inwestorski, przetargowy zawsze 
jest niższy.  
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Radna Halina Bardadin – powiedziała, że niespełna półtora ml. kosztowała by droga i by była 
porządna i wszyscy by byli zadowoleni. Trzeba się zastanowić jeżeli koszt gminy byłby 
półtora mln i droga by była porządna na wiele lat czy jest sens robienie drogi sposobem 
gospodarczym która może za parę lat się rozpaść. Kolejne pieniądze będą wyrzucone         
w błoto.   
 
Radny Dariusza Guz – powiedział, że na pewno masz rację, tylko jeżeli wydasz na to półtora 
mln w następnym roku nic nie zrobimy i w następnym też nic nie zrobimy.  
 
 
Radna Halina Bardadin - stwierdziła, że co to za gospodarz jak idzie na ilość a nie na jakość. 
Prawdziwy gospodarz inwestuje i robi to dobrze żeby było na wiele lat.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytał Radną Halinę Brdadin, czy wie jak robi prawdziwy gospodarz. 
Robi tak jak ma w portfelu.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – tak miałem powiedzieć ile ma finansów.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, ze jeżeli podejmujemy taką decyzje o drodze trzeba 
się zastanowić, czy nie lepiej byłoby zrobić drogi takiej.  
  
Radny Dariusz Guz – robić drogi według potrzeb, jakie są potrzeby. Jakie tam jest natężenie 
ruchu.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – zapytał Radnego Dariusza Guza skąd wie jakie jest 
natężenie ruchu jak go tam nie ma. Tam będzie jeszcze jedna firma. Część radnych nawet 
nie wie gdzie ta droga jest. Wy zbieracie klikę żeby przegłosować żeby nie było tej drogi. 
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że wcześniej zadał pytanie ile osób z radnych zna tą 
drogę. Trzy osoby odpowiedziały że znają. Trzy osoby wiedzą o drodze i to jest najdroższa 
droga w gminie która będzie budowana.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że tam jeżdżą i będą jeździć samochody 
ciężarowe.  
 
Radny Dariusz Guz - zapytał, czy tymi łąkami będą jeździć samochody ciężarowe.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – odpowiedział, że jak będzie droga to pojadą.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytał, czy tam schetynówkę zrobisz. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – odpowiedział, to może w Kornicy drugi raz poprawić.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że teraz do gospodarstw też przyjeżdżają tiry.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytał, czy w tej gminie są takie pieniądze.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy po gospodarsku jest pociągnąć drugą 
alternatywną drogę do powiatówki w odległości 5 cm.  Czy to jest uzasadnienie rozsądne, 
gdzie w całej gminie mamy mnóstwo dróg do remontu i jeszcze do budowy. O czym my 
rozmawiamy.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że chcecie zrobić byle jaką.  
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Przewodniczący Rady Gminy – odpowiedział, że nie byle jaką, bo wszystkie drogi nawet      
ta do Kałabuna jest droga bardzo dobrą bo skoro wytrzymała taki nawał tirów wystarczy        
ją przykryć asfaltem ona będzie wieczna.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że ona się rozpadnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – odpowiedział, że się nie rozpadnie.  
 
Radna Elwira Hulińska – powiedział, ze ostatnia droga jaką robiliśmy to była droga w Rudce 
w tym roku. Kiedy my ją poprzednio robiliśmy. Ile lat ona przetrwała.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk – powiedział, że ona przetrwała trzy lata.  
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że nie w tej kadencji.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że pięć lat. 
 
Radny Tadeusz Ilczuk – powiedział, że cztery.  
 
Radna Elwira Hulińska - powiedział, że ci którzy mówią o jakości to mają rację. Droga która 
była robiona cztery lata temu my ją robimy znowu bo ona się nie nadaje.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że tam nie było asfaltu.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk  - powiedział, że tam droga była robiona frezowanym asfaltem. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ta droga była wykonana betonowa                
z podwójnym utwardzeniem.  
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że panowie mają rację schetynówka jest zrobiona 
bardzo porządnie na lata no niestety swoje kosztuje. Kiedyś u nas robiliśmy podwójne 
utrwalenie bo było tańsze. Już w tej kadencji rady doszliśmy do wniosku że już więcej robić 
nie będziemy bo to nie zdaje egzaminu. Są złe drogi. Drogi są odebrane od razu z dziurami. 
Trzeba zwrócić na to uwagę, że jest to gmina i są przetargi i jakaś firma wygrywa. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że raz się wtrącił jak robili drogę, zrobili złą drogę 
woda nie odchodzi. Zrobiona droga 1800 m. od końca Koszelówki do Zalesia rozpadła         
się w rok czasu bo została byle jak zrobiona.  
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że ma pan rację.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że nie jest radnym ani wójtem tam powinien ktoś 
przyjechać i zobaczyć.  
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że drogi które były budowane w tej kadencji są dobre. 
Firma która wygrała te drogi zrobiła tak, że będą na lata a nie są schetynówkami. Trzeba 
wypośrodkować.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że trzeba takie firmy brać żeby dobrze robiły         
i żeby ktoś z gminy przyjeżdżał i sprawdzał.  
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Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział,  że my chcemy przekazać mieszkańcom wsi co     
z tym się stanie, czy w tej chwili przegłosujecie tą schetynówkę czy nie. My jesteśmy 
pokrzywdzeni na każdym kroku.  
 
Radna Dariusz Guz – zapytał, czy to jest wasze ultimatum schetynówka albo nic. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że wasze takie samo ultimatum. Macie sprawy 
prywatne.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że nie ma żadnych prywatnych spraw.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, żeby robić drogi dobre samemu i taniej. Można 
przygotować koszt tych dwóch odcinków żeby była dobra i nie schetynówka. Ile to by 
kosztowało i przedstawić to mieszkańcom.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – poprosił, aby przegłosować ten wniosek, bo będziecie mieli 
milion problemów bo my dosyć dranni ludzie.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że nie byłoby żadnego problemu gdyby były pieniądze.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że droga w całości będzie kosztował pół mln        
i będzie bardzo dobra droga. Gmina musi cała funkcjonować, w każdej wsi są potrzeby           
remontów dróg. Ja zgłosiłem na waszą drogę pieniądze i 300.000,00 zł na remonty dróg na 
następny rok. Tego się nie robi. Tych spraw się nie pilnuje. Nie pilnuje się reklamacji dróg        
i tu mają radni racje. My zgłaszamy reklamacje dróg może piaty raz i wójt znów sobie 
zapisze i ona będzie wisieć.   
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – zastanówcie się Państwo co panie mówiły zrobić raz dobrze 
dołożyć parę złotych i będzie w porządku nie będziemy sobie wzajemnie psuli nerwów. 
Psuliśmy dwa lata temu przy szkole teraz przy drodze. Zależało Ci żeby zlikwidować szkołę.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że absolutnie nie. To jest nie prawda.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że dzieci z Koszelówki jeżdżą do Kornicy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że za likwidacją szkoły nawet był pan wójt. Tylko 
rakiem dał do tyły i powiedział, że on by zostawił szkołę tylko przewodniczący chce 
zlikwidować.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka - gdyby przewodniczący posiadał wstyd to by sąsiedniej wiosce 
nie psuł zdrowia ludziom.   
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że macie szkołę i ona będzie już wiecznie nie 
martwcie się.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie wiadomo.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - poprosił aby nie oczerniać ludzi bo jest to niestosowne, bo ja 
zrobiłem dużo dla tej gminy dobrego i nie życzę sobie żeby mnie ktoś tak traktował. Bo ja o 
waszą wieś dbam.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że budowa segmentu świetlicy w Nowych 
Szpakach skończona, budowa centrum zaczęta, kolektory słoneczne założone, budowa 
chodnika wygon rozpoczęty, modernizacja drogi w Rudce wykonana, przebudowa urządzeń 
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elektrycznych likwidacja transformatora wykonana. W tych co  zadania zapisane w budżecie 
na 2014 r. i to zostało wykonane. W trakcie realizacji będzie demontaż azbestu, 
modernizacja świetlicy w Dubiczach też wynika z załącznika inwestycyjnego też zostało 
wykonane. W tej chwili w ramach programu i ze środków zewnętrznych przebudowa 
centrum, ruszyła budowa chodnika na Wygonie. Wczoraj ustaliłem, że chodnik Zabagnie 
będzie szerokości tak jak na całej długości bo tam nie było miejsca bo pas drogowy kończył 
się pół metra przed płotem. Odnosząc się do schetynówek i kosztów budowy dróg, w roku 
ubiegłym i bieżącym w Rudce wcześnie  w tamtym roku inwestycje wszystkie drogi robimy    
w strukturze masy asfaltowej w położeniu warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna.  Drogi 
nasze są wąskie i w tej chwili jeżeli chcesz budować drogę, powiem państwu przykład za 
zgodą rady była uchwała połączyliśmy drogę Kolonia Kiełbaski z Makarówką. Tam nie ma 
pozwolenia na węższą drogę niż 4 m. W Rudce poszedł remont bo była to droga utwardzona 
zainwentaryzowana prawo pozwala remontować na tej nawierzchni jaka była. Koszt tej drogi 
– remont wyniósł 200.000,00 zł. dodać metr szerzej i jeszcze raz pobocze bo draga w tej 
chwili żeby spełniała normy musi mieć 4 m. szerokości i utwardzone pobocze nie żwirem ale 
destruktem to na pewno nie będzie 200.000,00 zł. Tutaj była robiona dokumentacja, 
przywołam państwu jakie były odcinki dróg jeden odcinek ma 551 m., drugi  ma 1 km,             
a trzecie 1.800 m. W trzech etapach realizacji całej Koszelówki od kaplicy w stronę pana 
Pawłowicza. Realizujemy wszystko a to co przeczytałem to efekt kompromisu rady która 
przyjmując budżet na dany rok zleciła wójtowi wykonanie tych zadań. Fundusz sołecki tak 
samo mieszkańcy realizują, żeby nie zwlekać do końca roku.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – szanowna rado, mamy prośbę, zagłosujecie za tym czy nie, 
żeby schetynówka była realizowana. Byśmy byli szczęśliwi jakbyśmy to widzieli.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytał ponownie, czy mieszkańców interesuje dobra droga czy 
schetynówka.   
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że nas interesuje dobra droga, byle co nie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że należy podsumować nasze spotkanie. Dzisiaj 
składam wniosek formalny o zagwarantowanie w budżecie na 2015 r. na początek 
400.000,00 zł. na budowę drogi w Koszelówce. Jeśli nie starczy na całość to będzie pierwszy 
etap. Następny etap za rok czy za dwa.   
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że mamy za darmo pieniądze więc trzeba            
je wykorzystać.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że nie mamy daremnych. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – jak z budżetu jest połowa pieniędzy to mówisz, że nie.  
 
Radny Dariusz Guz – chcemy wam zrobić dobrą drogę. 400.000,00 zł jak Przewodniczący  
Rady proponuje na Koszelówkę to są ogromne pieniądze.  
 
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że może 400.000,00 zł. nie wystarczy. Skąd my 
możemy wiedzieć.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy wie jaka to jest suma półtora mln, czy wie ile 
można za to zrobić drogi. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że po co remontować drogi, trzeba robić dobre. 
Buduje się drogę, czy ktoś nadzoruje to z ramienia gminy, czy ktoś to odbiera, czy sprawdza.  
Czy tylko się jedzie dokumenty się podpisuje i nikt na to nie patrzy.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że pilnują. Jest kierownik budowy. 
 
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że zgłosił na 2015 r. drogę na Zabagnie                  
i tu w Koszelówce co w ubiegłym roku wybetonowana trzeba przykryć ją asfaltem. Skoro        
w Rudce 500 m. kosztowała 200.000,00 zł.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk – powiedział, że nie 500 m.  
 
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że na Zabagnie kosztowała 909.900,00 zł. To nie 
wiem ile będzie asfalt kosztował, żeby się zmieścić w tej kwocie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że dużo drożej kosztuje.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – ja nie mówię o tej drodze, ja mówię o drodze na Koszelówce.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że już odpowiedź macie, 909.900,00 zł. 
kosztował kawałek tej drogi byle jakiej i wy macie teraz problemy.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że tak się nie robi. Zrobić jedną a porządnie. Patrzeć 
na jakość a nie na ilość.   
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że to jest jedna miejscowość. Zapytał Radnej Bardadin, 
czy zrezygnuje ze swoich inwestycji i inni radni też.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że nie jedna miejscowość.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy dla Wójta Gminy też chcecie przekazać żeby 
zarezerwował pieniądze na remont waszej drogi czy nie.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że na zrobienie drogi dla wójta.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – dodał, że tej drogi na którą plany są zrobione. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że jeżeli przykażemy dla wójta tutaj wszyscy, że 
ma zarezerwować 400.000,00 zł. to jest świętość. Te pieniądze będą a mnie może nie być.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – zapytał, dlaczego wam zależy na prywatnych sprawach. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Powiedział, że żadna wieś nie otrzymała na drogę      
400.000,00 zł. w jednym roku. Jeśli Wójt ma pieniądze niech wam robi.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, żeby zlecić mu uchwałą niech robi.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że za rok być może mnie tu nie będzie ale jeśli 
będę to dołożę wszelkich starań żeby ta droga była budowana a jeśli nie niech wójt buduje 
wam wszystkie schetynówki jeśli ja nie będę tego widział, marnowania tych pieniędzy.          
Za półtora mln wyremontowane są wszystkie drogi rozwalające w gminie. Na taką mała wieś 
dostajecie ¼ budżetu inwestycyjnego na następny rok. Podziękował za wzięcie udziału               
i poprosił żeby mieszkańcy pozostali aby dowiedzieć się o wielu ciekawych sprawach.  
 
Mieszkańcy wsi Koszelówka podziękowali radnym za wysłuchanie.  
 



15 

 

Przewodniczący Rady ponownie zapytał mieszkańców, czy chcą aby wójt zarezerwował te 
pieniądze w budżecie. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, żeby przekazać  dla wójta uchwałą żeby zrobił 
drogę ta co jest dla nas do zrobienia. Nie czarujmy się. Nie patrzmy na prywatne sprawy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że prywatnych spraw u nas nie ma.  Drogę 
będziecie mieli. Dzisiaj wyciśniecie od wójta że wam powie jeśli będzie następna kadencje to 
drogę zrobi.      Bo my zagłosujemy za tą drogą.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka - powiedział, że następnym razem nas więcej przyjedzie.  
 
Radny Dariusz Guz – zapytał, dlaczego nie chcecie żeby te pieniądze były na przyszły rok. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że my chcemy drogi i nic więcej.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że schetynówki nie będzie.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że nie wiadomo czy wy będziecie. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – zapytał, czy wójt może obiecać to co przewodniczący rady.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to jest zapisane, to będzie w protokole. 
  
Przewodniczący Rady Gminy – chcemy żeby wójt powiedział, czy te pieniądze będą             
w budżecie na następny rok.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że przewodniczący sam powiedział, że nie 
wiadomo kto będzie radnym a kto będzie wójtem. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że zapis może być.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że zapis w protokole jest.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że wszystko trzeba zrobić a tych mądrych wysłać 
na szczaw.  
 
Przewodniczący Rady powiedział, żeby pójść na wybory bo to jest wasza moc. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że co z tego że nasza moc jak ktoś przychodzi         
i psuje nam cały interes wioski.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że każdy dba o wasz interes.  
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że przewodniczący psuł na szkole i teraz psuje 
na tym.  
 
Radny Dariusz Guz – powiedział, że dobrze was ktoś nastawił. 
 
Mieszkaniec wsi Koszelówka – powiedział, że nikt nas nie nastawił.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, żeby spytać czy wójt te pieniądze w budżecie 
zagwarantuje.  
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Mieszkaniec wsi Koszelówka – zapytał, czy jesteś radnym  to zrób a jak nie to wynoś się.   
 
 
Ad.pkt.4.p.p. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk powiedział, że odbyły się dożynki powiatowe w których 
uczestniczyła nasza gmina, również panie brały udział. Nasz wieniec zdobył drugie miejsce. 
Odbyły się zawody wojewódzkie OSP w których to zawodach uczestniczyły dwa nasze 
zespoły. Zespół żeński z Rudki oraz zespół męski. Mężczyźni zajęli trzecie miejsce a kobiety 
drugie na arenie międzywojewódzkiej. Naprawa ubytków dróg zgłoszona przez radę, została 
dokupiona masa asfaltowa. Służby jeździły, remontowaliśmy w Koszelówce tą drogę suchym 
betonem. Sprawa przetargu została rozstrzygnięta, kwestia poczekania kilku dni jeśli nie 
będzie żadnych sprzeciwów dojdzie do podpisania umowy na budowę przydomowych 
oczyszczalni   i modernizację ujęcia wody Nowa Kornica.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, dlaczego wójta oraz przewodniczącego rady nie było na 
dożynkach.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie było przedstawicieli Gminy Kornica. Jeżeli się 
pełni funkcje społeczne jasne jest że powinno się reprezentować gminę. Wszyscy byli obecni 
tylko z naszej gminy nikogo nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że miał bardzo ważny wyjazd. Gdyby wójt 
zadzwonił, że nie może postarałbym się być. 
 
Wójt Gminy Stara Kornica – powiedział, że  dzwonił w sobotę popołudniu  czy w niedzielę 
rano, że nie będę mógł, ponieważ były zawody wojewódzkie oraz miałem wesele u bardzo 
bliskiej rodziny.  
 

Ad.pkt.5.p.p. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy, informacja                   

z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz informacja              

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014r., w tym: 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach                      

o przedłożonej przez Wójta Gminy Stara Kornica informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że informacje były szczegółowo omawiane na 

posiedzeniu komisji. Przedstawiana była informacja z przebiegu wykonania budżetu.           

To co dyskutowaliśmy, co było przyjmowane na wszystkich komisjach wówczas mówiłam,    

że półrocze zamknęliśmy nadwyżką budżetową w kwocie 677.375,85 zł., realizacja budżetu 

po stronie dochodów jest raczej zadowalające. Wydatki bieżące realizowane są tak jak 

powinny być w miarę potrzeb bieżących, natomiast inwestycyjne są realizowane również tak 

jak wynika z przetargów. Uzależnione jest też od środków które otrzymujemy z zewnątrz bo 

nie możemy przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego jeżeli jest to zadanie 

dofinansowane z zewnątrz, przed podpisaniem umowy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy -  poinformował, że wszyscy radni otrzymali opinię RIO. 

Następnie zapytał czy są pytania.  
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Pytań nie było. 

 

Zapytał radnych kto jest za przyjęciem informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy, 

informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz informacji          o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014. 

 

Wszyscy radni byli za przyjęciem w/w informacji.  

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica 

na lata 2014-2017. 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk udzieliła wyjaśnień do w/w uchwały. Zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej obejmują zmiany dotyczące dochodów. Zwiększenie dochodów            

o kwotę 70.661,62 zł. oraz wydatków o 125.857,73 zł. Zwiększenie dochodów jest 

następujące: otrzymaliśmy za fundusz sołecki za rok 2013 na wydatki bieżące z budżetu 

państwa 20% zwrotu. Otrzymaliśmy na zakup podręczników do szkoły 305,00 zł., na 

specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to w 100 % finansowane z budżetu państwa        

2.210,00 zł., na pomoc materialną dla uczniów, czyli stypendia 14.500,00 zł. Wprowadzamy 

dotacje na azbest z WFOŚ 20.222,00 zł. To by było po stronie dochodów. Takie same są 

kwoty po stronie wydatków, ale oprócz tego dodatkowo zwiększamy kwotę na zadanie          

w Starych Szpakach. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dodał, że chodzi o przebudowę centrum przy świetlicy        

w ramach złożonego wniosku, kwota 112.000,00 zł.   

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk -  powiedział, że chodzi o utwardzenie placu manewrowego    

w miejscowości Stare Szpaki, łączny koszt zadania wynosi 112.761,42 zł. Uwzględniona jest 

dotacja w kwocie 68.756,00 zł i również dokładamy do tego zadania. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -powiedział, że wzrost zapisów w budżecie jaki miał 

wcześniej 35.000,00 zł. pojawiła się możliwość i szansa, kosztorys inwestorski wyszedł 

112.000,00 zł. a przy strukturze udziału jeśli wniosek jest finansowany w 75% to zwiększył 

się udział własny z 35%  

do 44%.  

 

Radna Elwira Hulińska - zapytała z jakiego programu.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - odpowiedział, że bezpośrednio z Warszawy z odnowy wsi 

z małych projektów. Wniosek był składany na przestrzeni czerwca, lipca. Program dotyczy 

obszarów centralnych. Zgłosiliśmy do programu utwardzenie placu, zrobienie ogrodzenia.  

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedział, że na zdjęcie eternitu zwiększamy 23.791,00 zł 

z czego 20.222,00 zł. będzie z budżetu WFOŚ.  
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Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 14, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu 

nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

 

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

 

Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 14, przeciwnych                               

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

 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 – 2020” 

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - poinformował, że wszyscy radni otrzymali załącznik 

do uchwały. Zapytał czy są pytania.  

 

Radna Elwira Hulińska – zapytała, czy modernizacji w Wólce Nosowskiej nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy - odpowiedział, że była. Wkradł się błąd.  

 

Radna Halina Bardadin – zapytała,  a ośrodek zdrowia.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - poinformował, że jest to plan. Prawo stanowi, wymaga 

jeżeli byłyby jakieś wydatki, to że były w takim planie ujęte.  

 

Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 14, przeciwnych                               

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

 

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Starej 

Kornicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

            

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – poinformował, że każdy z radnych otrzymał 

materiały. Wyjaśnił, żeby przewodniczący mógł powoływać małą grupę interdyscyplinarną 

trzy osobową, bo jak wchodzi rodzina pod niebieską kartę to do trzech dni musi powołać się 

zespół i podjąć decyzję żeby nie zwoływać całego zespołu. Następna sprawa to, żeby 

przyjąć do pracy psychologa w tej sprawie. Są to wymogi formalne. Zapytał, czy są pytania.  

 

Pytań nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 14, przeciwnych                               

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

 

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

poprzez realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 W 

Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa Kornica na odcinku od km 6+775 do km 12+175”.         

 

Mieszkaniec wsi Koszelówka – zapytał, a co tam poprawiać przecież tam droga jest dobra.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jest budowa drogi w ramach programu 

wojewody gdzie partnerem jest gmina od pomnika jak się skręca na Walim do skrzyżowania 

w Szpakach.  

 

Mieszkaniec wsi Koszelówka – zapytał, co tam trzeba zrobić, asfalt poprawiać.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - odpowiedział, że z tego co czytałem dokumentację to 

uzupełnienie zjazdów, nowy dywanik i zjazdy na pola.  

 

Radna Halina Bardadin – zapytała, jaki jest koszt tej drogi. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że 3.815.000,00 zł.  

 

Radna Elwira Hulińska – zapytała, czy jest to schetynówka . 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że wspólnie z powiatem, gmina uczestniczy w ¼.  

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że stać nas tutaj żeby dołożyć a nie stać nas żeby im 

pobudować drogę.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił, aby nie porównywać drogi strategicznej do drogi      

w pole. Jest  to droga gdzie dziennie przejeżdża do 1000 pojazdów. Na taką schetynówkę     

w naszej gminie czekaliśmy ok 6-7 lat. Jest to schetynówka wywalczona. Wszystkie gminy 

robiły oprócz nas i Sarnak. Łosice robiły już trzy razy. Następna szansa może być za 10 albo 

15 lat.  

 

Radna Elwira Hulińska – zapytała, czy z tej kwoty 80% dostaniemy zwrotu. 

 

Wójt Gminy  Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie. To jest koszt nasz cały 954.000,00 zł 

po stronie gminy. Długość tego odcina będzie ok. 6 km. To państwo ustalacie co Wójt ma 

realizować, co uchwalicie to będzie realizował. Tam trzeba budować drogi i remontować. 

Tutaj to praktycznie kładą nowy dywan i tu będą zjazdy. Mamy dokumentacje, do końca 

września składa się wniosek na schetynówki to idzie na razie bez żadnych zobowiązań 

finansowych. To są przyrzeczenia że środki będą zabezpieczone w 2015 r. Pytanie na 

zasadzie weryfikacji, oceny ile dostanie punktów i czy się załapie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – dodał, że jest to na razie otwarcie furtki, nic więcej.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że powiat miał schetynówkę w 2014 r. tak jak 

ja miałem. Powiat ze schetynówki zrezygnował a mieli robić w Sarnakach. Byli na liście 

rezerwowej na drugim miejscu i kiedy poproszono o przyjazd i podpisanie umowy 

zrezygnowali z tego przedsięwzięcia. Ja Nową Kornicę miałem w tamtym roku co dam 

państwu do wglądu podjętą uchwałę przez Radę powiatu, że wójt wykona dokumentację,       

bo jest mowa że wójt nie chciał robić schetynówki tej na Nowej Kornicy bo jakbym wziął ją na 
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swoje barki to powiat nie dopłaciłby mi swojego udziału. Jeżeli mój partner nie wywiązuje się 

z dopłaty to mi wojewoda nie zwraca pieniędzy. Dobrze, że ja zrobiłem tylko dokumentacje 

opatrzność czuwa a nie robiłem fizyczne tego bo zresztą uchwała która mówi, że przekazuje 

się właściwości w zakresie opracowania dokumentacji a taki rodzaj uchwały na koniec 

września nie pozwala mi składać wniosku o schetunówkę w ramach drogi którą przejmuje od 

powiatu.  

 

Uwag nie było. Głosów „za” było 14, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. 

Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu.  

 

Następnie  Przewodniczący Rady Gminy odczytał wszystkie podania dotyczące założenia 

dodatkowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stara Kornica. Podania stanowią 

załącznik do protokołu.  

 

Radna Halina Bardadin – powiedział, że skoro lampy są potrzebne, to zakładamy. Problem 

lamp całą kadencje się przewija.  

 

Mieszkaniec wsi Koszelówka – poprosił również o założenie dodatkowej lampy na słupie      

nr 18.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przegłosowanie, czy wszyscy są za tym aby założyć 

lampy na terenie gminy.  

 

Wszyscy radni byli za założeniem dodatkowego oświetlenia na terenie gminy.  

 

Radna Halina Bardadin – zapytała, kiedy będą lampy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy - odpowiedział, że trzeba wystąpić teraz z prośba o założenie 

oświetlenia do zakładu energetycznego. Powiedział, że wszędzie tam gdzie były złożone 

pisma będą założone lampy.  

 

Wójt Gminy  Kazimierz Hawryluk -dodał, że również w Koszelówce na jednym słupie.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał podanie p. Jerzego Geresza odnośnie 

przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku dawnej Szkoły 

Podstawowej     w Kobylanach na okres 2 lat. 

 

Radna Halina Bardadin – zapytała, czy ten pan przedłuża najem.  

 

Przewodniczący Rady Gminy -odpowiedział, że na dwa lata. 

 

Podanie przegłosowano. Głosów „za” było 14, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie 

było. Podanie dołączono jako załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że jest do rozpatrzenia ponownie wniosek            

o obniżenie pensum dla dyrektora ZPPO oraz wicedyrektora ZPPO, ponieważ nie została 

udzielona odpowiedź na to pismo ponieważ ja go nie widziałem. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że pani dyrektor przyniosła pismo na dzień 

przed radą.  

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że przewodniczący to pismo odczytywał.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że to Wójt Gminy odczytał to pismo. Następnie 

odczytał w/w wniosek. 

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedział, że była wczoraj na zebraniu pani dyrektor naprawdę 

się stara. Tyle lat jestem tam, to są zmiany. Jest jeszcze jeden argument którego ona nie 

chciała poruszać. To wszystko co mówiliście maci rację. Ona nie chciała mówić ja też nie 

chcę i ma za to u mnie duży plus. Dużo zrobiła dla szkoły. Chciałabym was prosić abyście 

obniżyli pensum w tym roku szkolnym. Na spotkaniu było dużo spraw, każdego wysłuchała. 

Pomóżmy im w tym roku.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że często jest. Patrzę jak funkcjonuje, 

rozmawiam.  

 

Radny Kazimierz Markowski – stwierdził, że po co nauczyciel uczy się tyle lat i żeby w ogóle 

nie uczył dzieci.  

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że zróbmy im w tym roku i zobaczmy jakie będą 

efekty. 

 

Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedział, że co roku byli dyrektorzy.  

 

Radna Halina Bardadin – zapytała, jak jest w innych szkołach. Może porównajmy z innymi 

szkołami. Jakie kryterium brane jest pod uwagę. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że ilość godzin dla dyrektora i zastępcy wynika 

z prawa.  

 

Radna Halina Bardadin – zapytała, ile jest godzin w Szpakach i w Kobylanach. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że po osiem godzin. 

 

Radna Katarzyna Szymaniuk – zapytała, czy w tamtym roku nie zostało obniżone pensum.  

 

Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że skoro jest wyjątkowa sytuacja i pani ma 

potrzebę być spokojniejsza to powinniśmy się przychylić do prośby.  

 

Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, żeby obniżyć tylko na rok .  

 

Przewodniczący Rady Gminy – dodał, że był zapis że do końca roku szkolnego. 
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Radny Dariusz Guz – powiedział, że w takich sytuacjach nauczyciele to są młodzi ludzie        

a zwykli nauczyciele też będą o to prosić, to są w większości kobiety. 

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedział, że jest zmiana i zobaczymy jakie będą efekty. 

Zapytała, czy chodzi na zebrania do dzieci. 

 

Radny Dariusz Guz – odpowiedział, że nie chodzi. 

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ona chodziła na zebrania tyle lat i wie jak 

wyglądają.  

 

Przewodniczący Rady poprosił żeby rada podeszła wyjątkowo, pokażmy że rada nie jest 

zacietrzewiona i tez rozumie problemy ludzi. Z zapisem, że do końca roku szkolnego.  

 

Radny Dariusz Guz – powiedział, że on nie mówi nie tylko jak to będzie wśród nauczycieli 

wyglądało. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że my nauczycielom nie możemy obniżać.  

 

Radny Stanisław Maciejuk – nadmienił, że w szpitalach też tak jest. Tam jest który rządzi nie 

żaden lekarz. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nauczyciel pedagog pracujący ma zgodnie 

z kartą nauczyciela mieć minimum 18 godzin. U nas co niektórzy mają 19 -20 godzin, czyli 

ma dwie godziny nadliczbowe. Nauczyciel, który pracuje a nie ma 18 godzin wchodzi na 

15/18, nie jest już na pełnym etacie. Dyrekcja zgodnie z kartą nauczyciela ma mniejszy 

wymiar godzin tutaj jest zapisane w dokumentach i w prawie, że jest mniej godzin dla 

dyrektora bo więcej czasu musi poświęcić na sprawy organizacyjne oraz na funkcjonowanie 

jednostki. W niektórych samorządach dyrektor nie ma ani godziny. Jeżeli pani dyrektor dwie 

godziny zwalnia to ona ma takie samo pensum a inny nauczyciel dostaje te dwie godziny.  

 

Radny Dariusz Guz – powiedział, że problem z godzinami wyszedł jak przyszła nowa pani 

dyrektor wcześniej tego nie było. 

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że pani dyrektor nie jest sama, jest także zastępca 

oraz sekretarka. 

 

Wniosek odnośnie obniżenia pensum na jeden rok szkolny został przegłosowany. Głosów 

„za” było 13, przeciwnych osób nie było, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wniosek 

dołączono jako załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z dnia 8 września 2014 r. z Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odnośnie rozważenia możliwości wystosowania 

zaproszeń dla Polaków ze Wschodu. Pismo stanowi załącznik do protokołu. Powiedział,       

że gmina nie ma możliwości ani lokalowych ani warunków.  

 

Radny Dariusz Guz – dodał, że my dla naszych mieszkańców nie mamy.  
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Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że kogoś zaprosić to trzeba mieć gdzie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że chciałby poruszyć kilka spraw. Był konkurs na 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylanach. I znów on się zakończył nierozstrzygnięciem. 

Uważam, że ta pani po tylu latach nie zasłużyła na takie potraktowanie. Bo skoro jedna 

osoba się zgłasza konkurs jest nie rozstrzygnięty z przyczyn formalnych, czyli nie ma 

chętnych na dzień dzisiejszy. Uważam, że ta pani powinna otrzymać, bo wójt ma takie prawo 

nominację na następne pięć czy trzy lata pełnienia funkcji dyrektora. Pani dyrektor była 

kompetentna. Ona otrzymała od wójta pełniącą obowiązki na jeden rok. I znów mamy jeden 

rok  nerwów. Poprosił o wyjaśnienia w tej kwestii.  

 

Radna Halina Bardadin – dodała, że przychodziła do nas na spotkania. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że miał miejsce konkurs w tym roku na 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylanach. Na konkurs zgłosiła się tylko jedna osoba. 

Konkurs się nie odbył bo pani dyrektor nie złożyła kompletu dokumentów i nie została 

dopuszczona do drugiego etapu, czyli do rozmowy kwalifikacyjnej i oceny. Stąd musiałem 

podjąć decyzje o powierzeniu kierowania na dalszy czas. Była pani dyrektor na rozmowie        

i ustaliliśmy że powierzam na rok czasu a w pierwszym półroczy 2015 r. będzie ogłoszony 

następny konkurs.  

 

Radna Katarzyna Szymaniuk – zapytała, dlaczego taka decyzja a nie jak w Szpakach.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na to mu prawo pozwala i tak wójt 

postanowił.  

 

Radna Halina Bardadin – zapytała, czy można było zrobić inaczej. Można było dać na stałe. 

 

Radna Katarzyna Szymaniuk – odpowiedział, że można. Przecież w Szpakach Starych 

konkurs nie był rozstrzygnięty i dyrektor dostała na trzy lata. 

 

Radna Elwira Hulińska – powiedział, że nie wie jakie dokumenty składa.  

 

Przewodniczący Rady Gminy -  powiedział, że tam jest mnóstwo dokumentów i można się 

pomylić. 

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że można było się pochylić żeby uzupełniła                

te brakujące dokumenty. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że odpowiada za stan faktyczny, komisja 

dokonuje wyboru po otwarciu kopert, komisja postanowiła to co państwu przekazałem.  

 

Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że trzeba było dać jej na trzy lata tak jak            

w Szpakach. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że rozmawiał z panią dyrektor i zgodziła się na 

P.O. na rok czasu. 

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie miała wyjścia się nie zgodzić. Nasuwaj się 

znowu takie no... 

 

Radna Ewa Szydłowska – dodała, że nasuwają się podejrzenia, jeśli jest coś takie niejasne. 

 

Radna Halina Bardadin – dodała, że jej się nasuwają, nie wiem czy pozostałym się 

nasuwają. 

 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że chyba wszystkim. 

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że sytuacja jest nie jasna, skora ta pani była tyle lat 

dyrektorem i sprawdziła się jako dyrektor, była kompetentna, przychodziła na każdą naszą 

prośbę, co nie wszyscy czynili, bo ze szkoły naprzeciwko nikt nie przyszedł i nie dać jej 

szansy na następne lata tylko na rok  P.O.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ma pełen etat ma angaże i tak samo 

przystąpi w marcu czy w kwietniu bo to trzeba zrobić nie w lipcu czy w sierpniu tylko przed 

złożeniem arkusza i jak złoży podanie i nikt nie przystąpi to zostanie dyrektorem.  

 

Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że tam przez rok czasu są nerwy tej osoby. Jeśli 

pan nie chciał powołać, trzeba rozstrzygnąć drugi konkurs.  

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że nie można doprowadzać do takich niejasnych 

sytuacji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że to rzutuje na cały Urząd i na nas.  

 

Radny Dariusz Guz – dodał, że w interesie gminy by było żeby ta pani była.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dodał, że w Kornicy robiłem konkurs w Szpakach robiłem 

to i w Kobylanach zrobiłem.  

 

Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że w Szpakach się konkurs nie rozstrzygnął        

i pani została dyrektorem na trzy lata. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – powiedział,  że martwi mnie fakt, że brak jest szacunku do 

pracowników czy to nauczycieli czy wszystkich. 

 

Radny Dariusz Guz – poprosił, skoro jest to dobry pracownik niech wójt da jej na trzy lata.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – powiedział,  że my nie możemy przyzwalać na takie 

zachowanie, bo jeśli są wnioski że ta osoba jest zła to proszę je przedstawić.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że tak prawo stanowi i tak uczyniłem. Z drugiej 

strony była rozmowa, kolejny konkurs na wiosnę ogłosić, teraz nie ma się tym kto zająć. Na 

wiosnę konkurs będzie ogłoszony i nikt nie przystąpi to pani dyrektor przystąpi zostanie 

dyrektorem. Jest ogłoszony konkurs, jest wykaz dokumentów jakie trzeba przedstawić,         

ja w tym nie uczestniczę jest powołana komisja. Komisja w pierwszym etapie dokument po 

dokumencie sprawdza czy są prawidłowe.  

 

Radny Dariusz Guz – zapytał, czy te konkursy w Kobylanach wcześniej były.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - odpowiedział, że kiedyś był. 

 

Radny Dariusz Guz - zapytał, z jakiego powodu robiony jest teraz ten konkurs.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że tak prawo mówi. 

 

Radny Dariusz Guz – powiedział, że prawo było też wcześniej a nikt nie robił.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to wynika z ustawy.  

 

Radna Halina Bardadin – zapytała, co stało na przeszkodzie żeby dać na więcej lat.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wyjaśnił, że zostanie wyłoniony w drodze konkursu a nie 

że wójt upatrzył panią dyrektor. Takie samo pytanie byście zadali jeśli bym mianował kogoś 

na dyrektora z tej placówki.  

 

Radny Dariusz Guz – powiedział, skoro nie ma chętnych na dyrektora to po co przeciągać. 

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że może będzie chętny na wiosnę. 

 

Radny Dariusz Guz – zapytał, ile zostało jej do emerytury. 

 

Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że zastanawia go jedna sprawa odnośnie 

rozpoczętej budowy przy urzędzie. Na początku ustalaliśmy po kosztorysie, kosztorys był 

dość wysoki, ustaliliśmy że nie będziemy takiej dużej inwestycji poczyniać i chcemy ją okroić 

do 300.000,00 zł. Taka rozmowa była. Do mnie sporo ludzi kieruje zarzuty, że wywalamy tak 

duże pieniądze. Jest to duża inwestycja.  

 

Mieszkaniec wsi Koszelówka – zapytał,  ile to będzie dokładnie kosztować. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy jest wiadomo w jakiej kwocie zamknął się 

przetarg. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że był robiony projekt na zagospodarowanie 

centrum szerszy. Rada opiniowała projekt. Uchwała była rady pozytywna, był kosztorys. 

Służby mają wszystkie dokumenty. Zostało, że robimy tą część która się w tej chwili 

rozpoczęła. Ta część była planowana pierwotnie w budżecie na 580.000,00 zł. później 

dołożyliśmy 60.000,00 zł. Dołożyliśmy ze względu na to że zgodnie z prawem służby tak 
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oceniły wybieramy nie pierwszą ofertę tylko drugą. Druga oferta była poniżej 500.000,00 zł., 

czyli jeszcze musieliśmy dołożyć bo była dokumentacja, były inne koszty z tym związane. 

Jeździłem do Urzędu Zamówień Publicznych do Krajowej Izby Odwoławczej. Trwało to trzy 

miesiące. Sprawa się rozstrzygnęła. W tej chwili po rozstrzygnięciu bo dalej straszyli sądami 

została wybrana firma najtańsza. Jeśli w budżecie mieliśmy zapisane 610.000,00 zł. to w tej 

chwili wygrała firma najtańsza 539.000,00 zł. Wartość umowy z wykonawcą po przetargu 

ofertowym jest 543.000,00 zł. z tego gmina wykłada 338.000,00 zł. bo 205.000,00 zł. idzie ze 

środków zewnętrznych. Jest to prawie hektar terenu do zagospodarowania.  

 

Ad.pkt.9.p.p Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że w związku z wczorajszym zebraniem rodziców, 

rodzice bardzo narzekają na jedzie jakie serwuje kuchnia tutaj w szkole. Jest problem            

z wyposażeniem kuchni. Było pięć tysięcy dla policji a nam trzeba kupić chłodnię, piec            

i obieraczkę do ziemniaków.   

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, czy mówimy o odżywianiu na poziomie szkoły czy 

przedszkola.  

 

Radna Ewa Szydłowska – odpowiedział, że z tego co zrozumiała to szkoły i jeszcze catering 

do Koszelówki.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to jest. Nie wiem czy to było za pani, szkoła 

w Kornicy gotuje i dowozi busem do Koszelówki i do Szpaków.  

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że gmina dopłaca dla dzieci z biedniejszych rodzin. 

 

Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że to wszystko z jednego jedzenia. 

 

Radna Ewa Szydłowska – zapytała, kto tą zupę zjada. Jak nawet nie ma kolejek.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że jeżeli chodzi o oświatę sprawa 

wyżywienia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum gmina nie ma obowiązku, nie ma 

prawa partycypować w kosztach wyżywienia. Wyposażenie było kupowane z GOPS              

w ramach projektu. 

Radna Ewa Szydłowska – powiedział, że oni potrzebują obieraczki, chłodziarki i piecyka.  

 

Wójt Gminy powiedział, że jest składka rodziców. Rodzice przynoszą ziemniaki, uchwałą 

była stawka przyjęta. Wdaje mi się że ok. 2 zł. na dziecko. My z gminy nie możemy dołożyć 

do wyżywienia dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum.  

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że w szkole nie mają możliwości gotowania ze 

względu na brak obieraczki, pieca i chłodziarki.  

 

Wójt Gminy powiedział, że my nie dopłacamy do wyżywienia, wyposażenie jakie ma kuchnia 

to jest wyposażenie z urzędu szkoły, czy ewentualnie z gminy.  
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Radna Katarzyna Szymaniuk – zapytała, czy gmina może kupić to wyposażenie.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że będzie rozmawiał z dyrekcją. Dokupiliśmy 

garnki i inne rzeczy. Część rodzin ubogich dostaje z GOPS na dożywianie dzieci w szkole.  

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że dzieci rodziców którzy płacą chodzą, bo ci co 

mają za darmo to nie pójdą na te zupy.  

 

Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że tego już nie zmienisz.  

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedział, że rodzice chcą żeby było więcej drugich dań. 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że kto zrobi kotlet za 1,90 dziennie. 

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, żeby się zastanowić nad tym wyposażeniem.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, czy zamiany takie że odnowić, wymienić na nowe.  

 

Radna Ewa Szydłowska – wyjaśniła, że kupić obieraczkę do ziemniaków, piekarnik                  

i chłodnię. Dodała, że tego nie ma.  

 

Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że można zapytać w GOPS.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że w tej chwili będzie pisany kolejny wniosek 

na doposażenie szkoły dla sześciolatków którzy do poszli pierwszej klasy.  

 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że może można z stąd.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że dostały służby zgodę wójta żeby to zrobił, 

co pani dyrektor zgłosi z moim pracownikiem to ja nie wnikam. Powinni zgłaszać rzeczy 

najbardziej potrzebne, niezbędne.  

 

Radna Halina Bardadin – zapytała, o drogę Popławy – Wyrzyki. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że dzisiaj będzie spotkanie z wykonawcą. 

Wcześniej rozmawiałem, woziłem go na tą drogę, rozmawiałem z Panią Anią poreperujemy 

odcinek jak się kończy ta nowa droga położona przez Popławy i wychodzi na teren Wyrzyk 

całą drogę smołując i lepiąc dziury.  

 

Radna Halina Bardadin – zapytała, czy będzie to do wykonania w tym roku. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że dzisiaj będę miał rozmowę                        

z wykonawca, jeżeli potwierdzi, że zrobi Panią Ania potwierdziła, że są środki na to będzie 

wykonane, jak się nie wycofa bo rozmawialiśmy osobiście powiedział, że wrócimy do tematu 

na spotkaniu.  
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Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że wcześniej była rozmowa, że będą 

podsypywane drogi. Proszę te wszystkie drogi gdzie są nieposypane tak jak na Szpakach 

żeby to zostało zakończone. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że jeździli, smołowali wszędzie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy - powiedział, że mówi o podsypce w Szpakach.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał Radnego Wojtka Szpurę, czy puszczać równiarkę 

czy nie, czy pojechać i zrobi Rypina tak jak ostatnio. Równiarka jest szeroka wejdzie komuś 

w pole.  

 

Radny Wojciech Szpura – powiedział, że nie zna się na tym i nie wie jak będzie lepiej. 

 

Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy jest coś robione z drogą w Zalesiu.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie jest w toku. 

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że na komisjach rozmawialiśmy o zalepianiu dziur. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że służby objechały już i zalepiły.  

 

Radna Elwira Hulińska – zapytała, gdzie.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, czy nie byli na Kolonii, no to trzeba mówić. 

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedział, że u niej też nie było.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że trzeba dać ludziom informację kiedy będzie 

poreperowana droga w Walimie, Koszelówce, Dubiczach, Kazimierzowie. Są to drogi 

powiatowe.  

 

Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że jest to droga gminna ta wąska.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że pojedzie. Miałem informację od kierownika, 

że wyjeździli tą jedną masę, drugą masę wywieźli i stwierdził, że objechał wszystko. Jeżeli są 

gdzieś jeszcze to teraz ile jest tych dziur i czy wystarczy jechać po trzy tony masy. Proszę      

o zgłaszanie jeżeli jeszcze gdzieś zostały dziury.  

 

Radna Ewa Szydłowska – powiedział, że dziury się znajdą niech wójt zamawia.  

 

Przewodniczący rady poprosił o podesłanie koparki i zepchnięcie na wysypisku od przodu od 

drogi. Trzeba do zimy to uporządkować.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - odpowiedział, że jechał i widział. Nadmienił, że jeździł Pan 

Rypina i przebił koło i trzeba było wulkanizować. Trzeba wysłać tam fadromę.  
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Przewodniczący Rady Gminy - dodał, że wynająć od Pawłowicza i zapłać mu za pracę. 

Ludziom się tłumaczy żeby nie wysypywali, dodatkowo umieszczona jest tabliczka a oni dalej 

wysypują.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – 

zamknął obrady XLIV Sesji Rady Gminy o godzinie 1140. 

 

 

Protokołowała                                                                                    Przewodniczył 

 

Marzena Gromysz                                                                              Ignacy Janczuk 
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