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P R O T O K Ó Ł   Nr XLVI/2014 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 7 listopada 2014 roku                         
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Ignacego Janczuka – 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Obrady rozpoczęły się o godzinie  13-ej. 
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - otworzył obrady XLVI Sesji, powitał Wójta 
Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Annę Blondyk, radnych oraz 
sołtysów. Stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy                  
15 radnych. W załączeniu lista obecności  radnych.  
 
Następnie przedstawił porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.                                                                                                                                     
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego               
na 2015 rok,         
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 
obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku, 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 
obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku, 
- rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Starej Kornicy 
- wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Stara Kornica na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby 
fizycznej z dopłatą różnicy wartości zmienianych i nieruchomości położonych                      
w miejscowości Rudka 
6. Wnioski i interpelacje radnych.  
7. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje  radnych.  
8. Sprawy różne  i wolne wnioski.                                                                                           
9. Zamknięcie obrad Sesji.              
 
Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za” 
było 15. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 
 
Protokół z ostatniej Sesji Nr XLV/2014 z dnia 24 października 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 - powitał radnych oraz sołtysów. Powiedział, że jest 
to końcówka tej kadencji, gmina realizuje ostatnie przedsięwzięcia wynikające             
z budżetu jaki został uchwalony przez Radę Gminy na ten rok. Przedsięwzięcia jak  
centrum, nabiera swojego wyglądu. Również mocno zaawansowane są prace jeżeli 
chodzi o rozbudowę ujęcia wody Nowa Kornica. Bo inspektor to dogląda po kilka 
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razy w tygodniu. A z wydarzeń bieżących to praktycznie inwestycje tego roku zostały 
wykonane w 100%. Jedynymi przedsięwzięciami, które są zapisane i to było 
zakładane na początku, bo tak były zawarte umowy z jednostkami, które 
dofinansowują te zadania, to przedsięwzięcia będą robione na przestrzeni tego 
czwartego kwartału i pierwszego półrocza 2015 roku, mówię tutaj o budowie 
przydomówek i modernizacji ujęcia wody, ponieważ umowa jest podpisana, 
skonstruowana tak, że to przedsięwzięcie będzie realizowane na przełomie roku 
2014 - 2015. Rozmawiałem z wykonawcami sprawa jest w toku, jeżeli chodzi o ujęcie 
wody, nawet inwestor sygnalizował niedawno, że może nie będzie trwało nawet       
do końca maja, czy 15 tak jak zapisane jest w umowie, prawdopodobnie zrobi           
to może o miesiąc i nawet trochę szybciej. Czyli będą służby gminy, pracownicy mieli 
czas na przygotowanie dokumentacji, wniosków o płatności w ramach tego 
przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o przydomówki sprawa w tej chwili w ten sposób 
wygląda, że dzisiaj została podpisana umowa na realizację, ale z wykonawcą tym, 
który był na liście drugi, ponieważ ten pierwszy, który dał lepszą wycenę nie dokonał 
wszystkich formalności, czynności związanych z podpisaniem umowy. Jeżeli są 
pytania to odpowiem. 
 
Ad.pkt.5.p.p. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk poinformował, że dnia 04.11.2014 r. wpłynęła 
pozytywna opinia Mazowieckiej Izby Rolniczej do projektu uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
rolnego na obszarze Gminy Stara Kornica. Nadmienił, że radni już wiedzą sołtysi 
jeszcze nie, że został trochę obniżony podatek ze względu na trudną sytuację            
w rolnictwie oraz w transporcie o 5%.  
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr XLVI/261/2014 w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 
2015 rok. Dodał, że cena żyta w ubiegłym roku wynosiła 40 zł za 1 dt. natomiast 
teraz 38 zł za 1 dt. 
 
Zapytał, czy są pytania co do w/w uchwały. 
 
Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy 
radni. Głosów „za” było 15. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących nie było 
Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu. 
 
Uchwała Nr XLVI/262/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku     
od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica               
i zwolnień w tym podatku. 
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów 
„za” było 15. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących nie było Uchwałę dołączono 
jako załącznik do protokołu. 
 
Uchwała Nr XLVI/263/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku    
od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy 
Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku. 
 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że wszystkie stawki zostały obniżone o 5%     
w porównaniu do ubiegłego roku. 
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Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów 
„za” było 15. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących nie było. Uchwałę dołączono 
jako załącznik do protokołu. 
 
Uchwała Nr XLVI/264/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy w Starej Kornicy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w/w skarga była rozpatrzona na 
posiedzeniu komisji.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że wnioskuje aby przed podjęciem tej 
uchwały odczytać treść tego pisma, które wpłynęło do Rady Gminy                           
za pośrednictwem Wójta, które zostało napisane przez Stowarzyszenie „Czysta 
Kornica”, żebyście Państwo wiedzieli, na czym polega problem i o jakie rzeczy 
Państwo macie głosować.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że radni to wszystko wiedzą.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że sołtysi nie wiedzą. 
 
Radna Ewa Szymaniuk odczytała treść skargi, która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radna Katarzyna Szymaniuk - powiedziała, że trzeba jeszcze powiedzieć, że to nie 
stowarzyszenie i sprawa jest w prokuraturze.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że to poszło przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową, my musimy decyzję podjąć, ale Stowarzyszenie „Czysta 
Kornica” nam powiedziało, że ono nie napisało tej skargi. Tak jakby jakieś osoby 
trzecie, ale nie wiadomo kto. Także nic nie wiemy, ale skarga musi być rozpatrzona 
ze względu na to, że to przyszło z RIO i musimy dać odpowiedź i do RIO i do 
skarżącego.  
 
Radny Stanisław Maciejuk – powiedział, że może byśmy posłuchali jeszcze tego 
wyjaśnienia.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że skoro przeczytana została skarga, 
należałoby przeczytać wyjaśnienie. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że przed przystąpieniem                     
do głosowania nad uchwałą, która mówi o tym czy skarga jest zasadna, czy nie, 
wnioskuję o odczytanie protokołu wykonanego przez Komisję Rewizyjną, ponieważ 
Komisja Rewizyjna dogłębnie zbadała ten temat, przeglądając wszystkie dokumenty, 
umowy zawarte itd.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że może Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej zachciałaby odczytać.  
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elwira Hulińska odczytała treść stanowiska 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony Przeciwpożarowej                
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Przemysłu, Handlu, Oświaty i kultury w sprawie skargi wniesionej przez 
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Stowarzyszenie „Czysta Kornica” na działalność Wójta Gminy Stara Kornica Pana 
Kazimierza Hawryluka. Dodała, że wiemy że wszystkie te firmy podatki płacą ale nie 
mamy wglądu w wysokość. Nieprawdą jest że nie płacą. Stanowisko Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony Przeciwpożarowej                             
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Przemysłu, Handlu, Oświaty i Kultury stanowi załącznik do protokołu.   
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów 
„za” było 15. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących nie było. Uchwałę dołączono 
jako załącznik do protokołu. 
 
Uchwała Nr XLVI/265/2014 w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk przypomniał, że chodzi o działkę między 
bankiem a p. Kalużnym. Jest to bardzo wąska działka, nieużytek. Pan wystąpił           
z wnioskiem, że chce ten teren zagospodarować.  
 
Radny Stanisław Maciejuk – zapytał, kto wystąpił z wnioskiem. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że p. Kalużny. Powiedział, że to jest 
działka, bo tam są dwie nasze działki. Jedna zaraz przylegająca do budowanego 
chodnika, ona faktycznie jest wąziutka, taka dosłownie zaczyna się czubem kończy 
na 3 metrach może mniej, to chodzi o działkę następną za Panem Mielniczukiem,     
to jest w prostokącie, ona ma tam powierzchnię tak jak Pan Przewodniczący mówił, 
ale tam są instalacje, działka jest zarośnięta. Pan wystąpił o wydzierżawienie z opcją 
że wytnie krzaki i posadzi maliny.  
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów 
„za” było 15. Uchwałę dołączono  jako załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jest jeszcze jedna uchwała.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, czy może wyjść przed przeczytaniem 
uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - zapytał, czy mamy nie głosować tej uchwały. 
  
Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – właśnie, bo nie wiem czy sprawa jest do końca 
dopracowana, czy przegłosować czy odłożyć na następną.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że rozmawiał z p. Irenką          
ale wójt pójdzie i spyta jeszcze raz. 
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Łosicach przysłał nam sprawozdanie z naszych oświadczeń 
majątkowych. Każdy z radych otrzymał wąski paseczek co nie jest tak jak trzeba.   
To są bardzo drobne sprawy. Tutaj trzeba zwrócić uwagę przy następnych 
oświadczeniach, żeby tych błędów nie popełniać.  
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Następnie poinformował, że wpłynęło pismo z dnia 26.09.2014 r. PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział w Lublinie Rejon Energetyczny Biała Podlaska odnośnie założenia 
opraw oświetlenia drogowego. Pismo, stanowi załącznik do protokołu.  
Dodał, że w miejscowościach Rudka oraz Czeberaki należy wystąpić do RE Biała 
Podlaska o wydanie Technicznych Warunków. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że gmina powinna wystąpić.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że pewnie tak, bo te pismo to               
w tej chwili po prostu przyszło. To trzeba wystąpić z pismem do nich.  
 
Radna Halina Bardadin – i będzie zrealizowane? 
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że przyjdzie zaraz Pan Wójt to 
on wie, bo ja to przed chwilą dostałem.  
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił żeby wójt wytłumaczy o co chodzi               
z tą działką, bo to w Rudce miała być zamiana na drogę, ale ta droga była 
skrzywiona trochę.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że Uchwała 266 dotyczy uregulowania 
statusu własności gruntów w Rudce, z tej strony koło lasu za Kornicą, tam był 
robiony w tym roku remont drogi za pieniądze zewnętrzne. On został zrobiony,        
ale uruchomiliśmy procedurę uregulowania drogi, bo na odcinku  kilkudziesięciu 
metrów nie ma tam drogi. Ludzie jeżdżą drogą prywatną. Między budynkiem             
p. Tymoszuka,   a dalej w tamtą stronę z lasu do Kornicy tam na pewnym odcinku nie 
ma drogi, a dalej już za lasem jest nasza droga gminna. Ci co byli w radzie kiedyś 
pewnie pamiętają o tych dyskusjach na temat wykupienia. Poprzedni wójt 
zrezygnował z wykupienia iluś set metrów kwadratowych tego terenu. Za zgodą rady, 
środki były na to zabezpieczone i są. Gmina uruchomiła proces wywłaszczenia tego 
z urzędu i żeby państwu już nie mówić jaki jest cały przebieg, rzecz polega w tej 
chwili na tym, że działka gminna, bo tam jeszcze jest prostowanie drogi, bo takim 
zygzakiem szło, żeby w tak krótkim odcinku nie było łamańca doszedłem do wniosku, 
żeby ta droga była już prostopadła. I on przejmie naszej działki 272 m2, a my od         
p. Stasiuka weźmiemy 422 m2. Czyli to jest różnica 150 m2. Operat szacunkowy na 
grunt, który on przekazuje nam to jest 4.115,00 zł. A nasz grunt, który on przejmuje 
to jest 272 m2, czyli w tej ilości jest różnica jest 150 i tak jak mówiłem wyceniony 
grunt jego 4.115,00 zł, a nasz wyceniony na 2.652,00 zł.  
 
Radny Stanisław Maciejuk – powiedział, że nasz tańszy. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że mniejsza powierzchnia. I układ jest 
taki po konsultacjach,  bo w rozliczeniu takim jaki jest to powinniśmy się rozliczyć     
na zasadzie różnicy, ale jest pan sołtys, radny. Ja u p. Stasiuka też byłem.                
On oczekuje, aby gmina mogła zrobić tą drogę w wartości 5.000,00 zł. Jeżeli rada 
uchwali, że uregulować za kwotę 5.000,00 zł to sprawa się rozstrzygnie w ten 
sposób, jeżeli Departament Prawny opiniujący uchwałę puści to tak zrobimy. Ale to 
musi być zapis dzisiaj na sesji podejmując uchwałę, że jest zgoda rady na wydanie 
na te 5.000,00 zł. Jeżeli Departament Prawny nie puści, bo będzie źle 
skonstruowane i nie będzie można tego zrobić to po prostu trzeba będzie uchylić      
tą uchwałę. Ale myślę, że lepiej było by, gdyby Departament Prawny pozwolił radzie 
uchwalić taką uchwałę na kwotę 5.000,00 zł, bo ten człowiek nie ustąpi.  
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Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy nie można potem? Czy potem nie można 
wrócić do tej uchwały, żeby potem nie trzeba było jej uchylać. Po prostu nie wiem, 
nie ma czegoś takiego? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie ma takiego zapisu prawnego         
wprost, ale umocowanie rady jest takie, że rada może podjąć taką treść, taki zapis,    
a Departament Prawny, bo to jest sprawa na tyle ciepła, z przed kilku dni i służby 
rozmawiały z mecenasem, z mecenasami. Mecenas odpowiedziała, że jeżeli Rada 
przyjmie uchwałę, to rzeczywiście można dokonać transakcji za 5.000,00 zł., pójść  
porozumienie podpisać i sprawę zamknąć. Mecenas mówiła, ale co prawnik, to ma 
inne zdanie. Może inaczej interpretować, stąd powiedziałem możemy się spotkać       
z sytuacją taką, że Departament Prawny, który bada od strony prawnej każdą 
uchwałę powie, że nie. Teraz na to pytanie ja państwu nie odpowiem. Tak sprawa 
wygląda. 
  
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że myśli, że oni tutaj to 
zaskarżą. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, żeby tego nie odrzucili to trzeba dobre 
do uchwały napisać uzasadnienie. Żeby w uzasadnieniu było, że za lasem mieszka 
ileś tam domów, jeżdżą prywatną działką itd. Bo tam żebyście państwo rozumieli, jest 
ta droga łamaniec, ale na odcinku 30 metrów. Jest p. Tadeusz. 
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że niech sołtys się wypowie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tam jest droga łamaniec, to po 
prostu jeżdżą, po prostu na odcinku tam 50 czy ilu metrów robimy drogi, bo w tej 
chwili jej nie ma, ludzie stamtąd jeżdżą po prywatnej działce. 
 
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że sprawa się ciągnie. 
 
Radna Elwira Hulińska – dodała, że ileś tam lat.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że za wójta Kałużnego to było, i wójt Kałużny 
taką kwotę wyznaczył i ten pan się trzyma cały czas tej kwoty, to już na sesji 
podejmowaliśmy uchwałę, jakieś pieniądze zabezpieczaliśmy i w tej chwili doszło do 
tego, że on powiedział, że albo te pieniądz albo nie ma drogi.  
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że tam jeszcze za tą drogą co jej nie ma to jest 
kilka innych gospodarstw.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że tam jest odcinek około 30 czy 40 metrów jego 
prywatnej działki.  
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że a nóż się uda w końcu. 
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że może akurat przejdzie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że uchwałę podejmując ona sucha nie 
może pójść do nadzoru, musi być dokładnie, szczegółowo opisane, dlaczego jest to 
niezbędny wydatek. Myślę, że jest to niezbędny wydatek, ponieważ tam mieszkają 
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ludzie za lasem, sporo budują się, a tam trzeba odśnieżać, bo jak jedzie to też 
odśnieża prywatną działkę. Do lekarza, czy coś ta droga była piaszczysta, równana 
jak szedł równiarką to poszedł pewnie wedle mapy po tej działce, albo nie było 
równane.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że nie było równane. Zostawały koleiny bo nie 
pozwalał.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk odczytał treść uchwały.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że dyskusja była, że w uchwale ma się 
zawrzeć kwota 5.000,00 zł.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że dopłata różnicy wartości 
zamienionych nieruchomości.  
 
Sołtys wsi Czeberaki - powiedział, że Rudka jako wieś posiada fundusz sołecki, 
niech wykupią z funduszu sołeckiego. Dlaczego my mamy reperować drogi gminne   
z funduszu sołeckiego, a nie może Rudka wykupić tej drogi. Posiadają środki. 
 
Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że nie wiadomo czy statut pozwala.   
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jeżeli chodzi o kupno, przejęcie, 
czy przez osobę fizyczną kupno, czy przez gminę nawet kupno, przejęcie gruntów 
wioskowych, wspólnotowych tego się nie załatwi od ręki, bo grunty wspólnotowe 
należą do nikogo. Musi być podmiot, mówiąc krótko, najlepiej jak wspólnota się 
dogada założy stowarzyszenie, wybierze władzę i wtedy można prawnie dokonać 
transakcji bo upoważniona jest wspólnota, żeby działali w imieniu wspólnoty              
na regulacje, czy przejmowanie, czy sprzedaż, czy inna forma zbycia czy nabycia  
nieruchomości. Bo tym się interesowałem, ponieważ w gminie są takie przypadki, 
gdzie grunty należą do wspólnoty, trzeba robić projekty unijne, nie zrobisz projektu, 
jeżeli nie masz określonego statusu gruntów i budynku.  
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że potem się zrobi problem z odśnieżaniem, 
bo to nie będzie nasze.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że w naszej gminie drogi są ważne. Ludzie 
nie mogą dojechać, a to jest podstawa naszej gminy, dlatego drogi niech robią.       
Czy później karetka jakaś jedzie, ciągle słyszę, drogi to jest to najważniejsze. To jest 
powiem potrzeba taka, że jak ona będzie spełniona to gmina może dalej iść.             
W każdej wsi drogi są najważniejsze.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że moje zdanie jest jeszcze takie do 
tej wypowiedzi pani, jestem też, że trzeba tą sprawę wyprostować. Żyjemy w XXI 
wieku, Internet, taka komunikacja nie załatwi komunikacji, drogi były i muszą być,     
bo ludzie muszą się poruszać, służby muszą tam dojeżdżać normalnie, żeby nie było 
tak, że ktoś postawi bramkę i powie po 5 zł za przejazd.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że dodał zapis w wysokości 
5.000,00 zł długopisem, później się wydrukuje.  
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Następnie odczytał Uchwałę Nr XLVI/266/2014 w sprawie wyrażenia zgody       
na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara 
Kornica na nieruchomość gruntową stanowiąca własność osoby fizycznej          
z dopłatą różnicy wartości zmiennych i nieruchomości położonych                     
w miejscowości Rudka 
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów 
„za” było 15. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu. 
 
Ad.pkt.6.p.p . Wnioski i interpelacje radnych.  
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że skoro jest to na terenie wioski to żeby 
żadna wspólnota tylko gmina kupowała, dla dobra mieszkańców to wioska może się 
z funduszu sołeckiego zrzec w tej wysokości i gmina ma więcej pieniędzy.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że by proponował, bo w każdej 
wsi są takie grunty nieregulowane, stawanie się, obojętne za czyje tam pieniądze czy 
gminy, ale te grunty regulować, żeby nie zostawiać tego bałaganu następcom. Bo to 
sporo jest uregulowanych, ale jeszcze sporo jest, róbmy żeby było dobrze.  
 
Ad.pkt.8.p.p . Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, koniec kadencji ale tu skończą się 
wędrówki pana Tadeusza sołtysa Rudki do wójta, także ja z całego serca dziękuję za 
przychylność, bo on się już tak namęczył, kiedy wójt to załatwi, droga przez mękę      
p. Tadeuszu, to się musiało otrzeć o Państwowe Lasy w Lublinie. Jeszcze dwa 
zdania jeżeli chodzi o inwestycje, bo zapomniałem powiedzieć, bo spraw jest dużo. 
To państwu mówiłem, że został wybudowany chodnik na Nowej Kornicy w kierunku 
Walima, w trakcie budowy musiałem powołać zespół 3 razy, ponieważ nie było zgody 
co do budowania. Zdaje się taka prosta sprawa. Terminy realizacji musiałem 
przesunąć, nie jest to wina gminy, bo inwestor umowę z wykonawcą mieliśmy już 
podpisaną w miesiącu sierpniu. Szanowni państwo praca jest trudna, sama się Rada 
przekonała w środę, bo mówiłem tutaj służbom, nie jest tajemnicą, że dostałem 
wezwanie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na 4 rozprawy. 
Oczywiście to są skargi na wójta, na bezczynności, bezzasadność i przewlekłość. 
Rozprawy się odbyły wszystkie, zamiast pół godziny trwały ponad 2,5 godziny, 
zespół rozstrzygający był w wieku 50-60 lat, rozstrzygnięcie niebawem przyjdzie.  
 
Sołtys wsi Szpaki Kolonia - powiedział, że chciałby się zapytać o odśnieżanie 
Szpaków Kolonia, bo w tamtym roku były bardzo duże problemy z odśnieżaniem. 
Może w tym roku trzeba to trochę wcześniej załatwić. Żeby znowu nie było że nas      
w gazecie opisali. 
 
Radny Kazimierz Markowski – zapytał, a co tam było? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że rzeczywiście był problem, służby 
jak jeżdżą, odśnieżają. 
 
Sołtys wsi Szpaki Kolonia - powiedział, że naprawdę jak ktoś to robi, żeby później nie 
było problemu. Żeby to zabezpieczyć siatką, postawić tak jak wcześniej, żeby tak nie 
zawiewało. No nie wiem, coś trzeba zrobić, bo znów będzie problem.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, panie sołtysie miejmy nadzieję,          
że góra patrzy i w tym roku nie będzie wiało od północnego-wschodu. Bo wie pan 
dlaczego zaszło. Z tej strony nie ma budynków, ogrodzenia, płoty i tak szła 
godzinami.  
 
Sołtys wsi Szpaki Kolonia - powiedział, że na zebraniu sołeckim rozmawiałem o tym, 
to niektórzy mówili o tych siatkach. Nie wiem, może jakoś spróbować, postawić 
siatkę.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – zapytał czy ten ktoś się zgodzi, to jest 
ważne? Tam przy odśnieżaniu jaki był duży problem.  
 
Sołtys wsi Szpaki Kolonia - powiedział, że porozmawiać można.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedział, że nie będzie śniegu w tym roku. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to nie jest jakiś długi odcinek, to nie 
są jakieś wielkie rzeczy, można rozważyć, żeby postawić ileś tam metrów od drogi, 
bo to ma być jako osłona i śnieg będzie za siatkę leciał. A tak jak tutaj rozmawiamy, 
była interwencja, człowiek, który koparka chodziła praktycznie cały dzień, taka ta 3m3  

bo to było tak zasypane, że znaku drogowego nie było widać. Nasze służby poszły, 
nie dały radę, wycofały się, zaczym przyjechał ten, ściągnęli, odśnieżał Kobylany, 
zabrał go powiat na drogę powiatową bez mojej zgody, kazałem przerwać roboty, 
wracać do Szpaków Kolonia, bo mieliśmy problem, że interwencja do wójta dlaczego 
wójt zepchnął ten śnieg na moje pole. No niestety, takie są realia funkcjonowania 
samorządu i pomoc dla 50 osób, znajdzie się jedna, która uważa, że śnieg nie 
powinien leżeć na polu, tylko powinniśmy go wywozić. Nie wiem gdzie, do miejsc 
wskazanych, to trzeba zabezpieczyć w budżecie na odśnieżanie nie 50.000,00 zł 
tylko 500.000,00 zł. Ale proszę nie brać tego za niechęć zrobienia, trzeba zrobić 
szybko, jak tylko szybko wieje to tam puszczać sprzęt. Nauczka jest taka, że do 
państwa tam musi polecieć szybko równiarka duża, żeby ten śnieg wywiozła na ileś 
tam metrów od drogi, albo w inne miejsce, żeby nie robiła wąwozu.  
 
Sołtys wsi Szpaki Kolonia – powiedział, że rozmawiali o tych siatkach. Jeżeli 
człowiek by się zgodził, to taka siatka coś by wstrzymywała, nie trzeba by było 
odwozić. Bo to chodzi tylko o to, żeby coś zatrzymała.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że najgorszą rzeczą jest odśnieżać jak 
dalej wieje. Bo my odśnieżaniem zrobimy koryto, a wiejący śnieg na nowo te koryto 
zasypuje. Taka jest prawda, żądania ludzi są bez końca, odśnieżanie ostatniej zimy 
musiało być robione rano i popołudniami. Zgadzam się, bo pozwoliłem z prostej 
przyczyny, bo ludzie mają odbiór mleka rano i wieczorem.  
 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk 
– zamknął obrady XLVI Sesji Rady Gminy o godzinie 14.05 
 
 
Protokołowała                                                                                     Przewodniczył 
 
Marzena Gromysz             Ignacy Janczuk 
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